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 )آیدا(

 .سیاوش کاله رو گرفت سمتم و گفت:مواظب خودت باش و مثل همیشه عالی باش
 .کاله رو ازش گرفتم و گذاشتم روی سرم و گفتم:نگران نباش

 .سوار موتور شدم
 روشنش کردم و با یه گاز از سیاوش دور شدم 

 ...با سرعت پیچیدم تو کوچه و
 .بمب

http://www.romankade.com/
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 .خوردم به ماشینش
 .اومد سمتمسریع پیاده شد و با ترس 

 با نگرانی گفت:خوبید؟چرا یهو پیچیدید جلوم؟
 .اومد کمکم کنه بلند شم.که کالمو برداشتم

 .وقتی دید دخترم با بهت نگام کرد
 !دستمو گذاشتم روی سرم و گفتم:آی سرم

 .با ترس گفت:بلند شید باید بریم بیمارستان
 .خودش کمکم کرد تا بلند شم

 اینا که سرگیجه دارن رفتار کردم و تو یه حرکت خودمو پرت تا روی پام وایسادم مثل 
 )کردم بغلش!(مثال بیهوش شدم

 .با نگرانی سفت گرفت منو تا نیوفتم
 زمزمه کرد:خانوم؟خانوم؟

 .جوابی ندادم.چشامم بسته بود
 .دوباره گفت:وای بدبخت شدم،باید ببرمش دکتر
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 .من رو روی صندلی عقب خوابوند

 .نشست پشت فرمون و به سرعت گاز دادخودشم 
 .آروم چاقوِی زامن دارمو درآوردم و تو یه حرکت گذاشتم روی گلوش 

 !زمزمه کردم:بزن کنار
 .بهت زده از تو آیینه نگام کرد

 .چشم های قهوه ای تیره اش داشت از حلقه ی چشاش در میومد
 .ماشینو گوشه ای پارک کرد

 .زدمگوشیمو در آوردم و به سیاوش زنگ 
 سیاوش:الو؟آیدا حالت خوبه؟ 

 .خوبم بیا سر میدون_
 سیاوش:باشه 

 قطع کردم 
 !روبه پسره گفتم:اون کیفو بده

 .آروم کیفی که روی صندلی کمک راننده بود رو داد بهم
 !چشم ازم برنمیداشت

 .تو یه حرکت چاقو رو فرو کردم تو بازوش
 .یه داد بلندی کشید و من از ماشین پریدم بیرون
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 .شروع کردم به دویدن
 .تا میدون فاصله ای نداشتم

 .با رسیدنم به میدون،سیاوشو دیدم
 .رو موتور بود

 .نشستم پشتش و اون گاز داد واز اونجا دور شدیم
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... 
 .روی مبل نشسته بودیم

 .کیفو باز کرد با دیدن اون همه تراول به هم نگاه کردیم و زدیم زیر خنده
 شت و پخشش کرد روی من و با خنده گفت:آخ قربون رفیق جونیم سیاوش یه دسته بردا

 .بشم
 .خندیدم و گفتم:خدانکنه

 .گوشیم زنگ خورد
 .آبجیم بود

 جانم؟ _
 !سالم آبجی.خوبی؟میگم آجی اجازه هست امشب برم خونه سارا اینا+
 .اره قربونم برو_
 آخ مرسی.خدافظ +
 .بای_

 گوشیو قطع کردم 
 سیاوش گفت:آیناز بود؟

 .معنی آره سر تکون دادمبه 
 آب دهنشو قورت داد و گفت:چی میگفت؟ 

 .بهش نگاه کردم
 .یه نگرانی خاص تو چشاش بود
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 .لبخندی زدم و گفتم:میخواست امشب خونه ی سارا بمونه

 .نگاشو ازم گرفت و گفت:آهان
 .از جاش بلند شد و گفت:میرم تو اتاقم

 .و به سمت اتاقش رفت
 .شربتمو برداشتم و یکمشو خوردملیوان 

 .آخ آخ سیاوش بیچاره گیر خواهر دیونم افتاده
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 .هییی
 .بذارید خودمو معرفی کنم

 .من آیدا عظیمی فرزند مسعود عظیمی و الناز فراحی هستم
 .سالمه و یه آجی خول و چل به اسم آیناز دارم   32نوکر همتونم.االن 

 .سالشه و دانشجوی عمران هست 32آیناز 
 .ی من فقط دیپلممو گرفتمول

 .چون بعدش مامان و بابام مردن.یعنی تصادف کردن
 )بعدش دیگه درسو بوسیدم گذاشتم کنار و شدم مرد خونه!(خخخ

 .سالشه و از بچگی با ما بزرگ شده 33سیاوشم 
 .یعنی بابام آوردش و گفت:باید مثل داداش قبولش کنیم

 .سالش بود  23اون موقع فکر کنم 
 .پرستار بود و مامانم هم خونه داربابام 
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 .این وسط فقط من هرز در اومدم(خخخ) آخه من دزدم

 .فقط هم چون هیجان داره،این کارو میکنم
 )وگرنه نیاز خاصی به پول نداریم!(الکی مثال

 .اونم چند ماه یبار اینکارو میکنم
 .سیاوش تو یه تعمیرگاه کار میکنه

 .بگذریمخب از همه ی اینا 
 .بذارید قیافمو واستون توصیف کنم

 71هست و وزرنم  261قدم  .
 دست های کشیده و استخونی دارم 

 .صورت بیزی شکل دارم و پوستی سفید
 چشای متوسط و یشمی رنگ دارم 

 ابروهای کمانی شکل و دخترونه 
 با یه دماغ وکوچولو.و لبای متوسط که به صورتم خیلی میاد 

 .حالت دار.که تا روی باسنم میرسید و موهای خرمایی رنگ و
... 

 ).(کال حالت فنچ ها رو داره 57و وزنش  262آیناز هم تا حدودی مثل منه.قدش 
 .صورت بیزی شکل داره و پوست سفید و چشای آبی رنگ و درشت داره

 )دماغ کشیده و ریزی داره که سرش گرده(ولی به صورتش میاد
 ): موهای قهوه ای تیره رنگبا لب های قلوه ای که خیلی باحاله. 
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 .چهارشنبه سوری بود.آیناز مثل همیشه خونه سارا بود
 .قرار بود با سیاوش بریم د ر در

 یه بلیز حلقه ای مشکی پوشیدم که تا رو نافم بود.با یه شلوار طرح جین مشکی پاچه 
 سفیدمم پوشیدم. موهایسانتیم هم پوشیدم. بلیز پشمی  22کفش های سفید پاشنه .. 02

 بلندمو مدل دار بافتم 
 !کاله پسرونه ی سیاهمم سرم کردم

 !از روسری و مقنعه و شال به شدت بدم میاد
 !جلو آیینه ایستادم

 !خط چشمم رو برداشتم و زدم.بعدش یکم ماتیک زدم
 !لبخند تلخی روی لبم نشست و زمزمه کردم:بابا کجایی بزنی تو گوشم و بگی نکن

 !مامان کجایی بگی دیدی گفتم تو هیچی نمیشی
 .نگامو از تو آینه برداشتم و از اتاق خارج شدم

 !نگام به سیاوش خورد که تکیه داده بود به اوپن و سرش تو گوشی بود
 .آرزوی هر دختری بود که اونو داشته باشه

 بود و عضله های قوی و شکم شیش تیکه و چشم و ابرو مشکی با   201قدش حدودا 
 !موهای قهوه ای تیره که همیشه میداد باال و دوتا دونش همیشه تو چشمش بود

 !با دماغ متوسط و لب های قلوه ای
 .تیپ مشکی زده بود.یه بلیز آسین بلند مشکی وبا شلوار مشکی و کفش مشکی کالج

 !آخ قربونش
 !مثل همیشه یه زنجیر تو گردنش بود

 !شیطون.کم مخ بزن  همون طورکه از جلوش رد میشدم گفتم:بریم
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 !خندید و گفت:چشم آبجی جونم.فقط اینو یادت نره
 سوالی نگاش کردم 

 که دوتا روبند طرح دار مشکی و سفید گرفت جلوم.(نمیدونم شما بهش چی میگید.همینا 
 )!که مثلثی هست و روی صورت میبندن

 .خندیدم و یکیو ازش گرفتم
 .جلو صورتم بستمش و اونم بست

 .چشامون معلوم بودفقط 
 با شیطنت گفت:آماده ای بریم شیطونی؟ 
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 !چشمکی زدم و گفتم:بریم
 .از خونه خارج شدیم

 .سوار موتور شد وبعدش من سوار شدم
 !بین ماشینا ویراژ میرفت و وقتی موقعیت داشتم ترقه مینداختم زیر پای آدما

 !مردم فقط فحشمون میدادن
 .رفتیم پیش رفقا

 .کرده بودنآتیش روشن 
 .و روی سیسیتم ماشین یکی از بچه ها آهنگ گذاشته بودن

 .از رو آتیش میپریدیم و کلی شیطونی میکردیم 
 )و بعضی دختر همش قیافه میگرفتن(ایش،عوق

PAGE 8 
 !یهو معدم سوخت

 دستمو گذاشتم روی معدم که سیاوش گفت:آیدا چی شده؟خوبی؟ 
 .تم:خوبم نگران نباشلبخندی زدم تا از نگرانی درش بیارم و گف

 دوباره پرسید مطمئنی؟ 
 !دستمو از روی معدم برداشتم و با خنده گفتم:آره دیونه فقط گشنمه

 !اونم که انگار نگرانیش از بین رفته بود گفت:پس بیا بریم برات یچی بخرم بخوری
 .از اون جمع خارج شدیم

 .یه ساندویچ خرید.نشستیم لبه ی جوب
 !ردم احساس کردم معدم بدتر سوختیکم از ساندویچمو که خو

 !نتونستم تحمل کنم و گفتم:سیا معدم میسوزه 
 .با ترس گفت:چی؟بلند شو باید بریم دکتر

 .نه نه نمیخواد_
 !با اخم گفت:داری تو درد میپیچی پاشو

 .خواستم اعتراض کنم که نذاشت
 .سوار موتور شدیم و چون دید خیلی حالم بده با آخرین سرعت میروند

 .رسیدیم بیمارستان
 !خیلی شلوغ بود و از هر طرف سوخته میوردن 

 .اصال خیلی وضع بدی بود
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 .داخل بیمارستان رفتیم.دستم همش روی معدم بود
 .یهو احساس کردم میخوام بیارم باال
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 .با دو به سمت دستشویی رفتم
 !با دیدن خونی که آورده بودم باال سرم داغ شد

 !من چم شده
 !زمزمه کردم:خون  ناخداگاه

 . بهت زده به خون تو روشویی نگاه میکردم که سیاوش بدون در زدن اومد تو
 ..گفت:آید

 !یهو نگاش به خون افتاد و بهت زده نگام کرد
 !یهو جلوی چشام تیره شد وبه سیاهی مطلق وارد شدم

... 

... 
 .چشامو باز کردم

 .نور چشامو زد و دوباره چشامو بستم
 .سرم درد میکرد

 .دستمو بلند کردم که سوزش بدی تو دستم حس کردم
 .و باعث شد جیغ بکشم

 .صداهای گنگی میشنیدم
 چشامو باز کردم 

 .تصاویر مبهمی میدیدم 
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 .چند نفر با روپوش های سفید باال سرم بودن
 .معدم میسوخت و جیغم بلند تر شد

 !صدای یه پسری رو شنیدم که گفت:آروم باش دختر
 .نگاه کردم.چشای قهوه ایش روبروم بودبهش  

 !تا خواستم بیشتر آنالیزش کنم.چشم هام بسته شد
 !و دوباره دنیای سیاه منو تو خودش حل کرد

... 

... 
 !مامان_

 .با اشک نگاش کردم
 !با عصبانیت سرم داد زد و گفت:الهی بمیری من دختری مثل تو نمیخوام

 !با اشک گفتم:مامان
 !به جونمیهو با تسمه افتاد 
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... 

... 
 .با ترس چشامو باز کردم

 !رو تخت بیمارستان بودم
 !معدم میسوخت ولی نه خیلی

 !بغض تو گلوم لونه زد
 !باز یادم اومد که مامانم گفت که الهی من بمیرم!یادم اومد که ُکتکم زد

 !لعنتی
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 !چشامو بستم و اشک از کنار چشمم سر خورد و ریخت پایین
 .اومدصدای در 

 !چشامو باز نکردم.هر کسی که هست بذار فکر کنه خوابم
 !صدای یه پسر که احساس میکردم قبال شنیدم اومد:پس باالخره بیدار شدی

 .آروم چشامو باز کردم و به پسری که اومد باال سرم نگاه کردم
 .روپوش دکترا تنش بود 

 )اسمشو از روی کارتش خوندم.(آرسام بزرگمهر
 .شتاوه چه اسمی دا

 .گوشه ی تخت نشست.دستشو آورد جلو و گوشه ی چشمم که اشکی بود رو پاک کرد
 زمزمه کرد:با خودت چیکار کردی؟ 

 )!سوالی نگاش کردم که دستشو گذاشت روی معدم!(وا این دکتره دیونست
 .با بهت نگاش کردم

 !که ادامه داد:معدت زخم شده و باید چند روز مهمون ما باشی
 !گفتم:اول دستتو بردار.دوم میخوام برم خونهبا اخم 

 اونم اخم کرد و دستشو برداشت و گفت:بری خونه که بدتر شی؟ 
 !با عصبانیت گفتم:به ت ربطی نداره

 .اخمش عمیق تر شد.چیزی نگفت!گوشیشو در آورد و شماره ای گرفت
 .رو بستری کنید  325سالم خانم زمانی!مریض شماره +
... 
 .ممنون.خدانگهدار+
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 گوشو قطع کرد و گفت:بهتره دختر حرف گوش کنی باشی وگرنه بهت آرام بخش 

 !میزنم
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 !با خشم نگاش کردم که بلند شد و به سمت در رفت و قبل از خارج شدن بهم نگاه کرد
 !یه نگاه که آتیشم زد و باعث شد برای اولین بار خجالت بکشم ونگامو بدزدم

 }آرسام{
 نصفه شب بود و من هنوز تو  2گذاشتم.و چشامو بستم.ساعت سرمو روی میزم 

 23عصر ساعت کاریم تموم بود ولی گفتن باید تا   6بیمارستان بودم دیروز ساعت  
 .بمونم.منم موندم

 !بماند که مامان همش زنگ میزد میگفت:پاشو بیا
 !بود که یه پسره آوردش 2حدودای 

 .ی بود و هم یکم خون روی لباسش بودبا دیدنش خیلی جا خوردم.آخه لباسش هم یجور 
 .وقتی پسره گفت چی شده! یکم ترسیدم که نکنه چیز خاصی باشه

 .ولی وقتی آزمایش گرفتیم دیدیم فقط یه زخم معده هست.خداروشکر
 .بود که صدای جیغش اومد 2322حدادا 

 .وقتی وارد اتاقش شدم از درد تو خودش میپیچید
 !فتم پیشش!داشت گریه میکرد نمیدونم چرابهش آرامبخش زدیم.تا االن که ر

 !ولی دلم براش کباب شد
 دلم برای دختری که همه ی پوالیی که قرار بود به بدهکارای بابام میدادم رو 

 !دزدید،کباب شد!عجیبه نه
 نمیدونم چرا؟از وقتی که چاقوی زامن دارشو گذاشت زیر گلوم و با جسارت تو چشام 

 !یشمیش شدمنگاه کرد.مسخ چشم های 
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 با همون نگاهش دلمو برد!برام مهم نبود بعدش بابا چقدر دعوام کرد!فقط دلم پر کشیده
 !بود برای نگاه جسورش 

 !اما امشب چشم های غم دار و گریونشو دیدیم
 !و بدتر دیونه شدم

 !دوست نداشتم درد بکشه
 کرد!عمیق بود و بخیه خورد و ولی خدایی کثافت بدجوری چاقو رو تو دستم فرو 

 !هنوز خوب نشده
 .در اتاقم با شدت باز شد

 ..یکی از پرستارا با ترس گفت:آقای دکتر من بهشون
 !پریدم وسط حرفش و گفتم:مشکلی نیست

 .آیدا با خشم نگام میکرد.پرستاره رفت بیرون و درم بست
 .بدون توجه بهش سرمو گذاشتم دوباره رو میز
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 !نو مرخص کن.میخوام برم خونهبا عصبانیت گفت:م
 !جوابی ندادم که اومد سمتم و غر زد:هی با تواماااا

 بازم که دید جوابی گیرش نیومد.دستشو برد تو موهام و سرمو بلند کرد و گفت:با تو 
 !ام

 !با چشم های خستم نگاش کردم. و جوابی ندادم
 .عصبانیت تو چشاش کم کم از بین رفت!و نگاشو ازم گرفت

 !کشید عقب و گفت:لطفا مرخصم کندستشو 
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 !مثل بچه های مظلوم شده بود
 !از حالتش لبخندی زدم 

 .یهو اخمش رفت تو هم و دستشو روی معدش گذاشت
 .منم اخم کردم.از جام بلند شدم وگفتم:بجای لجبازی بهتره بری تو بخش تا بستری شی

 .بزنتم که دستشو گرفتمدوباره خشمگین شد و به سمتم یورش آورد و خواست 
 !به جزء خشم یه چی دیگه هم تو چشمش بود که آزارش میداد انگار 

 زمزمه کردم:از بیمارستان بدت میاد؟
 .چشاشو بست

 !با بغض گفت:آره
 کل وجودم سوال شده بود که چرا؟ 

 .وضعیتت بده.نمیتونم مرخصت کنم_
 باشم؟ چشاشو باز کرد و با اشک گفت:خب تو خونه تحت درمان 

 .دلم برای لحنش کباب شد.همه ی خواهششو تو لحنش ریخته بود
 !نمیتونستم چیزی بگم.زبونم قفل شده بود

 !آب دهنشو قورت داد و گفت:لطفا
 !چشامو بستم.اینطوری نمیشه!نمیدونم تو خونشون کی مواظبشه

 بدون باز کردن چشام گفتم:باید بیای خونه خودم تا زمانی که خوب شی.وگرنه
 !صت نمیکنممرخ
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 !بهت زده گفت:چی

 .چشامو باز کردم و به قیافه ی بهت زدش نگاه کردم
 ازش فاصله گرفتم و روی صندلیم نشستم و گفتم:بهتره بری به پرستارا بگی تا بستری 

 .شی
 لب تر کرد که چیزی بگه که در اتاقم زده شد ویکی از پرستارا اومد داخل و 
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 !مسعودی گفتن میتونید تشریف ببرید گفت:ببخشید آقای دکتر.آقای
 .سری تکون دادم واون خارج شد

 از جام بلند شدم و به سمت چوب لباسی رفتم و روپوشمو در آوردم و خواستم به سمت 
 !در برم که صداشو شنیدم:منم میام
 .وایسادم.یه لبخند نشست روی لبم

 .با صدای خشک گفتم:دنبالم بیا
 .زمانی پیام دادم که دختره مرخصه با هزینه خودمگوشیمو در آوردم و به  

 .در ماشین رو براش باز کردم
 !با دیدن ماشین چشاش گرد شد

 .مطمئنم داره یادش میاد
 .سوار شد و درو بستم و بعد خودم سوار شدم

 .به سمت خونه راه افتادم
 .سرشو به شیشه تکیه داده بود و بیرون رو نگاه میکرد
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 !ریموت درو باز کردم و ماشینو بردم تو خونه با 

 .پیاده شدیم و وارد خونه شدیم
 .نگاش دور خونه چرخید

 .گفتم:میتونی طبقه ی باال تو دومین اتاق بمونی
 .بعدم رامو گرفتم رفتم باال و اونم دنبالم اومد

 .وارد اتاقم شدم.خیلی خستم بود
 ر بیارم که در باز شد و گفت:میگم تو به حرکت بلیزمو در آوردم.خواستم شلوارمم د

 ..من که
 .سکوت کرد

 !سوالی نگاش کردم.متوجه شدم نگاش به بازومه
 .به سمتش قدم برداشتم

 تو فاصله چند سانتیش وایسادم و گفتم:تو که چی؟
 نگای مستربشو به سمت چشمم سوق داد و گفت:تو اون نیستی؟ 

 !!....................... فقط دکترتملبخندی زدم و گفتم:اگه دوس داری نباشم!پس نیستم
 .چشاش گرد و پشیمون نگام کرد

 !سرشو انداخت پایین و گفت:ببخشید
 دستمو زیر چونش گذاشتم وصورتشو باال آوردم و گفتم:مهم نیس!حاال بگو تو چی؟ 

 !با شرمندگی گفت:من لباس راحتی ندارم
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 تنشه لباس چیه؟!یه نیمتنه و یه ابروم پرید هوا!؟لباس راحتی نداره!؟پس این که

 !شلوار
 !عجبا!زمزمه کردم:اینجا لباس دخترونه نداریم

 !لباشو داد باال و گفت:چه بد
 .نگامو از لباش گرفتم تا یه وقت وسوسه نشم

 .ازش فاصله گرفتم و گفتم:اگه بخوای میتونی از لباسای من استفاده کنی
 با شوق گفت:واقعا؟ 

 .تکون دادمبه معنی آره سر 
 .به سمت کمدم رفت و مشغول گشتن شد

 )به سمت تختم رفتم و روش ولو شدم.(رو شکم
 .چشام بستم ولی بیدار بودم

 صداشو میشنیدم که میگفت:اینو دوست ندارم.یا این زشته یا این رنگش قشنگ نیست یا 
 .این گشاده و فالن و فالن

 .و خندم میگرفت.خیلی بچه بود
 ....یهو گفت:میگم
 .یهو سکوت کرد

 .اومد باال تختم.کنارم نشست.نگاه سنگینشو حس میکردم
 !دستش رو بین موهام برد و زمزمه کرد:چ ناز خوابیدی

PAGE 18 
 .سرشو آورد جلو و پیشونیمو بوسید وگفت:ببخشید

 .بلند شد و از اتاق خارج شد
 .لبخند عمیقی رو لبم نشست و به خواب فرو رفتم

 .بودم.فقط با صدای موبایلم بیدارشدم نمیدونم چقدر خوابیده 
 .سبحان بود!ایش بره گم شه حوصلشو ندارم.نذاشت بخوابم

 .گوشیو روش قطع کردم ساعتو نگاه کردم
 .صبح بود 0حدودا 

 از جام بلند شدم و با همون موهای بهم ریخته و چشم هایی که از شدت خواب باز 
 !نمیشد،از اتاق خارج شدم

 چجوری رفتم پایین.رفتم تو آشپزخونه و با چشم های خمارم یخچالو نمیدونم از پله ها 
 !باز کردم و داشتم دنبال یچی میگشتم که نمیدونم چی بود

 !سالم+
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 .برگشتم پشتمو نگاه کردم.مثل بچه های مظلوم وایساده بود و نگام میکرد
 !یهو انگار بهم برق وصل کرده بودن.چشام گرد شد و گفتم:آیدا

 !نگام کرد که گفتم:صبح بخیرسوالی 
 .زد زیر خنده!نا خودآگاه محو خندش شدم

 .خندشو قورت داد و سر به زیر گفت:براتون صبحونه آماده کردم
 .لبامو ورچیدم و گفتم:اممم خوبه بذار برم صورتمو بشورم بیام

PAGE 19 
 !از آشپزخونه زدم بیرون.خاک تو سرم که یادم نبود اون اینجاست

 که صورتمو شستم برگشتم تو آشپزخونهبعد از این
 .به به اینجا رو ببین!چه سفره ای!امممم

 !اونم روبروم نشست!شروع کردیم به خوردن.یهو دیدیم اخم کرد
 اخمش از درد بود.به سمت جعبه ی قرص ها که تو یکی از کابینت ها بود رفتم و یه 

 .قرص که میدونستم برای تسکین دردش خوبه،برداشتم
 .بروش!با شرمندگی نگام کرد و گرفت و خوردگرفتم رو

 !منم نشستم بقیه ی صبحونم خوردم.بعدش ازش تشکر کردم و رفتم تو سالن
 .حوصله لباس پوشیدن نداشتم با همون شلوار دیشبی خودمو پرت کردم روی مبل

 .اومد روبروم نشست
 !یه لحظه نگاش به بخیه هام افتاد و لبشو گاز گرفت و نگاشو دزدید

 لب تر کردم:اون پسره میدونه اینجایی!؟ 
 )نگفتم خانوادت چون تو پرونده پزشکیش نوشته بود یتیمه(

 .با همون سری که پایین بود گفت:بله دیشب بهش گفتم
 !ابرو باال انداختم و ناخدآگاه گفتم:بهت گیر نداد

 !با اخم نگام کرد و گفت:کسی نمیتونه بهم گیر بده
 !میتونم شیطنتم گل کرد و گفتم:من

 ابروش به حالت جالبی پرید باال و گفت:جانم؟
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 از جام بلند شدم و رفتم درست کنارش لم دادم وذل زدم به چشم هاش که داشت دنیام 
 !میشد و گفتم:من میتونم زورت کنم

 !اخماشو بیشتر برد تو هم و گفت:هه زهی خیال باطل
 !چشم هاش داشتم گم میشدمفقط بهش نگاه کردم و چیزی نگفتم!تو عمق  

 .گره ی بین اخماش کم کم باز شد و دوباره سرش رفت پایین
 دستمو بردم زیر چونش و صورتشو آوردم باال و زمزمه کرم:مثل اون روز جسور 
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 !نگام کن
 .چشاش گرد شد و با پشیمونی نگام کرد

 .لبخندی بهش زدم و گفتم:یاال دیگه
 !تهچشاشو بست!از چهرش متوجه شدم ناراح

 سرمو بردم زیر گوشش و گفتم:ناراحت نباش!میتونیم یه برنامه بریزیم تا اون کارتو 
 !جبران کنی

 خانوم کوچولو اشتباه برداشت کرد و زد تو سینم و خواست بلند شه که مچ دستشو 
 !گرفتم و نذاشتم

 با خشم نگام میکرد و من محو نگاه خشمگینش شدم و زمزمه کردم:مثال برام صبحونه
 !هار و شام درست کن!آخه همش غذای بیرون میخورمو ن

 !یهو خشمش فرو کشید و جاشو داد به بهت
 مچ دستشو ول کردم و یه تیکه از موهاشو فرستادم پشت گوشش و گفتم:البته بعد از 

 !اینکه حالت خوب شد!دلم نمیخواد بدتر بشی 
 !کردمفقط مجهول نگام میکرد!به نگاه مجهولش لبخند زدم و سکوت 
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 یهو در با تیکی باز شد!پووف آخه االن وقت اومدنه!سرمو با کالفگی به مبل تکیه دادم 

 !و صدای سبحان اومد
 !سبحان:آرسام آرسام باز خدمتکاراتو پیچوندی بخوابی!آرسام

 !خواست بره باال که نگاش به ما خورد!اول به تیپ من بعد به آیدا که کنارم نشسته بود
 !ت:آرسام تو که از این عادتا نداشتیبا بهت گف 

 تا خواستم چیزی بگم.آیدا سرشو روی سینم گذاشت و با لحن لوسی گفت:آرسامم به این
 !رفیقات بگو بار آخرشون باشه اینطوری میان تو خونه

 ..سوالی نگاش کردم!ولی 
 !افتاددستمو دورش حلقه کردم و رو کردم طرف سبحان .یهو نگام به سینا و ارشیا 

 !حاال میفهمم آیدا چرا اینطوری کرد
 !ارشیا خیلی بد نگاش میکرد!انگار میخواد باهاش باشه

 !اخمامو کشیدم تو هم و گفتم:دیگه کسی نبود
 ارشیا پوزخندی زد و اومد روبرومون نشست و پاشو روی پاش انداخت و گفت:چرا 

 !هنوز نیومدن
 !حلقه کردمسینا و سبحانم نشستن.دستمو بیشتر دور آیدا 

 راستش آیدا فقط یه تیشرت که مال خودم بود،تنش بود!صبحم بخاطر همون هنگ 
 !کردم و بهش اون طوری گفتم:صبح بخیر
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 ولی بعدش خودمو جمع کردم!نگاه ارشیا به پاهای خوش خراش آیدا بود.و این عصبیم
 .میکرد

 !لباس بخرم زیر گوش آیدا زمزمه کردم:میری شلوار دیشبیتو بپوشی تا بریم برات
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 اهومی گفت و از جاش بلند و به سمت طبقه باال رفت.که تا لحظه ی آخر نگاه ارشیا 
 !نگاش کرد.فقط خداروشکر ایدا سریع رفت و عشوه نیومد

 سبحان آب دهشو قورت داد و گفت:داداش؟ 
 .فقط با اخم نگاشون کردم و گفتم:بار آخرتون باشه مثل بز میایین تو خونه

 !ارشیا با پوزخند گفت:ببخشید خلوتتون رو بهم زدیم
 !فقط با خشم نگاش کردم که در زده شد

 اوهو!اینجا چه خبره!هر چی دختر و پسر بود ریختن تو خونه!همون موقع آیدا هم
 !اومد پایین با دیدن جمعیت هنگ کرد

 فته بود بگم به سمتش رفتم و بلیزی که تو دستش بود رو گرفتم و پوشیدم و گفتم:یادم ر
 .بهت!همیشه یه روز قبل از عید رفیقا جمع میشن خونم

 !ابرویی باال انداختم و با کالفگی گفتم:البته با رالشون که خیلی رو مخه
 !آیدایی که تا االن متعجب بود با این حرفم ابروش رفت پس کلش و گفت:نه بابا

 !تو چشم هاش شیطنت داد میزد
 .بود!بچه ها حواسشون نبودیه پله ازم باال تر وایساده 

 !دستمو دور کمرش حلقه کردم و گفتم:آره بابا
 !دستشو دور گردنم حلقه کرد و گفت:اونوقت نگو که تو رل نداشتی

 !به خودم فشارش دادم و گفتم:تا تو هستی نیازی به رل نیست
 !سکوت کرد و تو چشم هام نگاه کرد

 آرسام!؟ +
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 !برینم دهنتون
 !نگاشون کردم!همشون ذل زده بودن به مابا خشم 

 !آیدا آروم گفت:درد
 !خندم گرفت!این یعنی اونم حرصش گرفته

 ایلیا گفت:باالخره رل زدی!؟ 
 !همچین با بهت پرسید که آیدا با خنده ی آرومی زمزمه کرد:فکر کنم واقعا رل نداشتی

 !بشنویم با اخم بهش نگاه کردم که ارشیا با تیکه گفت:بلند بگو ما هم 
 !با این حرفش هم من هم آیدا با خشم نگاش کردیم
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 !ابرویی باال انداخت و گفت:چه هماهنگ
 .آیدا کالفه پوفی کشید و به سمت آشپزخونه رفت

 .منم رفتم تو جمع نشستم
 حاال مگه ول میکردن.کالفه از حرفاشون دستی تو موهام کشیدم.نگام خورد به آیدا که

 ..از آشپزخونه اومد بیرون
 دو تا لیوان آبمیوه دستش بود.جایی نبود بشینه!یه ابرو داد باال که به پام اشاره کردم که

 .خندید
 یه راست اومد نشست روی پام و یکی از لیوانا داد بهم.دستمو دورش حلقه کردم که یه

 دستشو دور گردنم حلقه کرد
 !چشمکی زدم وگفتم:مرسی

 !لبخندی زد و گفت:خواهش میکنم
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 !یلیا گفت:زن داداش برای ما هم میوردیا
 آیدا باپرویی گفت:دست داری پا هم داری الحمداهلل خودت برو!کونش نداری به رلت 

 !بگو بره
 !بعد یکم از آبمیوش خورد.خندم گرفته بود حسابی.قشنگ مثل یه مرد جوابش داد

 !تو گوشش گفتم:جوون قربون خانومم
 .قورتش بده نگام کردبا خنده ای که سعی میکرد 

 .یهو مهسا که خواهر سبحان بود گفت:تا دیروز دخترا حق نداشتن بهت دست بزنن
 حاال میذاری بشینه رو پات؟ 

 !آیدا با ابروهای باال رفته نگاش کرد!سکوت اختیار کردم.حوصله هیچکدومشو نداشتم
 .به آیدا گفتم:پاشو بریم تو حیاط

 .گرفتم و از خونه خارج شدیماز رو پام بلند شد و دستشو 
 .تو حیاط شروع کردیم به قدم زدن

 !بهش نگاه کردم شلوار دیشبی رو پوشیده بود و بلیز منم تنش بود و موهاشم آزاد
 !سرش پایین بود و تو افکارش غرق

 نفسی عمیق کشیدم که سرشو آورد باال و نگام کرد و گفت:نفس عمیق ؟
 !ت دلت تنگ شدهبا شیطنت ادامه داد:نکنه برای رال 

 !با چشم ریز شده نگاش کردم که زد زیر خنده
 با تهدید گفتم:میخندی؟
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 !با شیطنت گفت:اهوم
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 !یهو به سمتش یورش کردم که دوید.حاال من بدو اون بدو
 )دیگه داشت کم میورد.که از پشت بغلش کردم که جیغ کشید!(از روی هیجان

 میکنی جوجه؟  سرمو بردم زیرگوشش و گفتم:کجا فرار
 !با اعتراض گفت:من جوجه نیستم

 !نا خودآگاه بوسه ای روی گوشش کاشتم و گفتم:اگه نبودی تو پنجوالی من نبودی
 ...صورتشو به سمتم گرفت و با اخم ظاهری گفت:تو االن گربه ای؟یا گرگی یا

 هنوز حرفشو کامل نزده بود که دستشو روی معدش گذاشت و گفت:آی 
 ال!لعنتی!با نگرانی گفتم:آیدا؟آیدا؟یهو خون آورد با

 !با چشم های بی روحش نگام کرد و بیهوش شد
 .الهی قربونش بشم من!دستمو زیر پاش بردم و بغلش کردم

 وارد خونه شدم!همشون نگام کردن.بدون توجه بهشون داد زدم:سبحان برام یه سرم 
 ) تقویت کننده بیار.سریع.(سبحان هم دکتره

 .خوابوندمش روی تختم!صورتش بی روح بود و چشم های قشنگش بستهآروم  
 .در باز شد و سبحان اومد داخل.سرمو ازش گرفتم و سریع بهش وصل کردم

 )یه سطل آب آوردم و دهنشو شستم(آخه خون باال آورد
 !نشستم کنارش و یه نفس عمیق کشیدم.دستشو تو دستم گرفتم و ذل زدم بهش

 .دقیقشو شروع کنمباید درمان 
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 داداش؟ +
 .تازه متوجه ی سبحان شدم.بهش نگاه کردم.یه جور غریب نگام میکرد

 سوالی نگاش کردم که گفت:قضیه چیه؟ 
 !دوباره به آیدا نگاه کردم و زمزمه کردم:دارم اسیرش میشم

 صدای بهت زده ی سبحانو شنیدم که گفت:چی؟
 فتم:از یه کار احماقنش شروع شد!نمیدونمموهای روی صورت آیدا رو کنار زدم و گ

 !چطور ولی جذب چشم هاش شدم
 ولی زخمیم کرد(لبخند عمیقی زدم.دزد کوچولوم بود)سعی کردم از یاد ببرمش ولی 

 .دوباره جلوم قرار گرفت 
 سکوت کردم.سبحان خودش گفت:داداش من گیج شدم!قبال هیچ دختری تو زندگیت ..

 نبوده که بخواد بره!پس ...؟
 است میگفت آیدا اولین دختره!قبل از اون با هیچ دختری نبودم.چون خوشم نمیومد ر

 ...ولی
 !نمیدونم چطور اومد تو زندگیم
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 بدون نگاه به سبحان و حتی جواب.بلند شدم.پتو رو روی آیدا کشیدم و گفتم:بریم 
 .بیرون

 .با سبحان خارج شدیم و رفتیم پایین پیش بچه ها
 .بود 22حدودا ساعت 

 .مو لم دادم روی مبل یه نفره.اکثر بچه ها نگام میکردنخود
 !بی فکر ذل زدم به گوشه ای
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 ایلیا:داداش؟ 

 بهش نگاه کردم.گفت:زن داداش چش شد؟ 
 !فقط نگاش میکردم.زمزمه کردم:خوبه.فشارش افتاده بود

 ..متعجب نگام کرد و گفت:ولی اون خون ها
 تصمیم گرفتم تا آیدا بیدار شه برم براش لباس جوری نگاش کردم که خفه شد!یهو  

 !بگیرم
 !از جام بلند شدم و روبه سبحان گفتم:من میرم بیرون.آیدا بیدار شد بهش بگو

 !سری تکون داد و من از خونه خارج شدم
 }آیدا{

 آروم چشامو باز کردم.معدم درد میکرد!یعنی از صبح که پاشدم درد میکرد ولی به 
 ...روی خودم نمیوردم که

 درست تو بغل آرسام حالم بد شد و بیهوش شدم!پووف 
 اصال آرسام کجاست؟ 

 .سرمم تموم شده بود.آروم از تو دستم درش آوردم
 آیی 

 .یکم درد گرفت
 .خواستم بلند شم که سرم یکم گیج رفت.تصمیم گرفتم یکم همون جا دراز بکشم

 .تو افکارم شناور شدم
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 رخصم که بیام خونش.جا خوردم ولی گفتم:بهتر از دیشب که آرسام گفت:به شرطی م
 !بیمارستانه

 و باهاش اومدم ولی وقتی فهمیدم آرسام همون پسریه که دو ماه پیش پولشو دزدیدم و 
 .بهش چاقو زدم خیلی خجالت کشیدم

 البته بماند که دیشب وقتی تو بیمارستان دستموبردم تو موهاش و اون خسته نگام کرد
 !دلم لرزید
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 م بلند شدم صبحونه آماده کردم.بعد وقتی من با بلیزش بدون شلوار دید به امروز
 وضوح دیدم هنگه!ولی خودشو سریع جمع کرد!خخخخ 

 (: وقتیم گفت یه برنامه ها بریزیم خیلی عصبی شدم آخه فکرم جا بد رفت
 !ولی بعدش کلی خجالت کشیدم!از فکرم

 کردن!کاری که آرسام نه دیشب کرد و وقتی رفیقاش اومدن.با چشم های هیزشون نگام 
 !نه صبح

 درسته عمیق نگام میکرد و تا عمق وجودمو میسوزوند ولی اصال هیز بازی در 
 !نیورد

 اون لحظه احساس کردم تنها کسی که منو از این چشم ها میتونه نجاتم بده،آرسام 
 !هست

 میتونه بهمپس به آرسام پناه بردم! واقعا احساس آرامش کردم.احساس کردم کسی ن
 !نزدیک شه

 نمیدونم!اولین پسریه که اجازه دادم اینقدر بهم نزدیک شه!اما احساس میکنم کار 
 !درستی میکنم

 !راستش تو چشم هاش یه آرامشی هست که بعد از مرگ مامان و بابا،آرومم میکنه
 !گیج بودم ولی بهش اعتماد کردم!هرچند غریبه
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 ت در.اول نگاه کرد.وقتی دید چشمم بازه.لبخندی زد و در باز شد.سرمو برگردوندم سم

 .اومد داخل اتاق
 از حالت دراز کش،روی تخت نشستم.کلی پالستیک تو دستش بود.گذاشتشون پایین 

 .تخت و نشست کنارم
 !لبخندی زد و پشونیمو بوسید و باعث شد لبخند بزنم

 زمزمه کرد:بیدار شدی جوجه؟ 
 !و کشید و گفت:اخمشواخم تظاهری کردم که خندید.و لپم

 دست برد یه پالستیکو برداشت و بازش کرد.پر ازقرص و دارو بود.ساعت هاشو بم 
 .گفت واینا

 !با کالفی یه پوف کشیدم و وسط توضیحاش سرمو گذاشتم روی پاش!موهام پخش شد
 دستشو برد تو موهام و گفت:چیه خوشگل خانوم؟حوصله دوا و دارو رو نداری؟ 

 !مبا تخصی گفتم:اهو
 .خندید.و همون طور که با موهام بازی میکرد گفت:ولی باید استفاده کنی تا خوب شی

 .دوباره پوف کشیدم
 زمزمه کرد:آیدا خانومی؟
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 دلم با آیداخانومی که گفت،لرزید.دلم کشید بگم جان آیدا خانومی ولی زبونمو گاز گرفتم 
 و گفتم:هوم؟ 

 موهاتو ببافم؟با همون آرامش کالمش گفت:بهم یاد میدی 
 !عین برق گرفته ها سرمو بلند کردم و نگاش کردم

 !این االن چی گفت؟بهش یاد بدم موهامو ببافه
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 .با دیدن چهره ام زد زیر خنده!اخم کردم و با لب های ورچیده بهش نگاه کردم
 !خندش پر کشید.نگاش روی لبم افتاد.سریع نگاشو دزدید و انداخت تو چشم هام

 گاه منم محو نگاش شدم!لبخندی زد و سرشو کج کرد و مثل بچه ها زمزمه ناخودآ 
 کرد:بهم یاد میدی؟ 

 از حالتش خندم گرفت و آروم خندیدم و دستمو بردم باال و موهای قهوه ایش رو بهم 
 .ریختم واون چشم هاشو بست و نفس عمیق کشید

 یدم ولی فقط خودمو به نوعی تو بغلش پرت کردم و زیر گوشش گفتم:اهوم.یادت م
 موهای خودمو میبافیاا؟

 !دستشو دور کمرم حلقه کرد و گفت:چشم
 !همون موقع در اتاق زده شد

 از بغلش خارج شدم که در باز شد!یه پسره اومد تو بهم نگاهی نکرد و روبه آرسام 
 گفت:میخواییم کباب بزنیم.میخورید؟ 

 سبحان؟آرسام سر تکون داد و پسره خواست بره بیرون که آرسام گفت:
 .پسره یا سبحان برگشت سمتش!و تو سکوت نگاش کرد

 !آرسام لبخندی زد و گفت:به زن داداشت نمیخوای سالم بدی
 یهو با چشم گرد به آرسام نگاه کردم که سبحان نگام کرد و با لبخندی برادرانه 

 !گفت:سالم زن داداش!ببخشید اینو میگم.راستش ازتون خیلی خوشم نمیاد
 !کردم حاال قشنگ هنگ 

 ادامه داد:چون خواهرم بخاطر شما ول کرد رفت!درسته اخالقش بده ولی 
 !خواهرمه!در هر صورت یکم طول میکشه تا آپدیت شم.ببخشید.فعال 

 !به سرعت از اتاق خارج شد
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 سوالی آرسام رو نگاه کردم که لبخندی زد و دستمو گرفت و مجبورم کرد تو بغلش لم 
 .بدم

 .سالی ازم کوچیک تره 2دوازده سالگی با سبحان دوستم.خواهرش حدودا گفت:از 
 از همون بچگی کنه بود و همش میچسبید بهم به امید اینکه یه روز سر جای تو 
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 !باشه!ولی امروز زد حال خورد
 !خندید و ادامه داد:من حتی نمیدونم سیاه هس یا سفید بعد برگشته میگه دوستم داره

 ...اد و گفت:البته گفتم بهش کسی تودلم نیس جزمنو به خودش فشار د
 .سکوت کرد و بعد از چند ثانیه گفت:بیا لباسایی که برات خریدم رو نگاه کن

 بلند نشدم و از همون جا تو چشاش نگاه کردم!حرفشو مرور کردم!..البته گفتم بهش 
 ...کسی تو دلم نیس جز

 !بقیش چی میشه!لبخندی زدم و از بغلش جدا شدم
 !ارو ریخت وسط!ماشاهلل چقدر لباس!اونم مدل های مختلف و قشنگ قشنگلباس

 یه بلیز آستین سه ربع فیروزه ای برداشت با یه شلوار مشکی و گفت:اینو بپوش بیا 
 .پایین

 )بقیه ی لباسا رو هم با دقت توی کمد گذاشت!(چوب لباسی
 .ق خارج شدخندم گرفته بود از کاراش.عجبااااا.بعد که کارش تموم شد از اتا 

 !لباسو پوشیدم و از اتاق خارج شدم.یهو عین جن روبروم ظاهر شد
 لبخند مغرورانه ای زد که خندیدم و یه دور چرخیدم و گفتم:چطورم؟ 

 !با نگاه تحسین آمیز گفت:عالی
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 }آرسام{
 .دستشو تو دستم گرفتم و از پله ها پایین رفتیم.بچه هااکثرشون تو حیاط بودن

 .ارشیا و چند تا از پسرا داخل بودن.با دیدن پسرا اخم کرد!آخ قربونشفقط 
 روی مبل دو نفره نشستیم .دستمو دورش حلقه کردم.سرشو روی شونم گذاشت و با 

 )انگشاتم بازی کرد!خخخ(بچه کوچولوی خودم بود
 ارشیا نگاش فقط به آیدا بود!دلم میخواست پاشم بزنم فکشو بیارم پایین.پسره ی

 !آشغال!میدونه آیدا مال منه و باز نگاش میکنه
 .گوشی آیدا زنگ خورد.روی صفحه اش نوشته بود آیناز و عکس یه دختر بود

 جواب داد:سالم خواهری؟
 صدای دختره اومد:سالم آبجی جونم.خوبی؟ 

 اهوم خوبم تو خوبی؟ _
 دختره جیغ زد :آبجی خونه پسر مردمی بعد میپرسی خوبی؟ 

 .معنی نگام کردآیدا خندید و با 
 بس کن باو.کجایی؟ _

 !دختره باز جیغ کشید : مرض و کجایی!؟زود تند برگرد خونه
 آیدا با تخصی گفت:از کی تاحاال تو برام تصمیم میگیری؟ 
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 .حاال که اینطوریه منم میرم خونه سارا اینا+
 .آیدا باز میخنده و میگه:تو که همیشه اونجا پالسی

 .گوشیو قطع میکنهدختره(آیناز)حرصش میگیره و 
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 .بچه ها کبابا میارن.هر کدوم از بچه ها یجا میشینن و میخورن
 .ماهم از جامون تکون نمیخوریم.وسرجامون نهارمونو میخوریم

 بعدش میرم قرص های آیدا رو میارم و میدم بهش.با اینکه که میگه نمیخوام به زور به
 .خوردش میدم

 ول حرف میشیم!فقط خداروشکر درباره ما نپرسیدن که بعدش با بچه ها میشینیم و مشغ
 .حسابی قاط میزدم

 .شبم زنگ زدن پیتزا آوردن
 آیدا همش مسخره بازی در میورد.و به زور میخورد!سعی میکرد با مسخره بازی از 

 .زیرش در بره که نمیذاشتم
 .بود که گفتم:بریم بخوابیم  22حدودا 

 . عیده 2فردا شب ساعت  همشون نق زدن که گفتم:جمع کنن 
 خالصه به بدبختی راضیشون کردم.تا پامو گذاشتم تو اتاق بلیزمو در آوردم.خودمو

 .پرت کردم روی تخت و چشامو بستم
 .آیدا بهم خندید که غریدم:درد.نخند

 .با مسخرگی گفت:چشم چشم
 سکوت کرد بعد از چند مین گفت:میگم آرسام من باید اینجا بخوایم؟

 جام بلند شدم و به سمتش رفتم که روی مبل نشسته بود.خواست بلند شه که یهو از 
 !نذاشتم و خم شدم روش

 زمزمه کردم:دلت میخواد بری بیرون؟ 
 !نگاشو ازم دزدید و گفت:نه
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 لبخندی روی لبم نشست.پیشونیمو چسبوندم به پیشونیش و گفتم:پس لباستو عوض کن 

 .بیا بخواب
 ...گفت:آخهاینبار چشاشو بست و  

 زمزمه کردم:آخه؟ 
 چشاشو باز کرد و متاسل نگام کرد.یچی از ذهنم رد شد.یعنی لباس خواب؟دیشب با 

 !بلیز خوابید!یعنی امشبم میخواد با بلیز بخوابه!و شلوارشو در بیاره
 با لبخند دلگرم کننده ای گفتم:اگه میخواستم دستت بزنم دیشب یا صبح میتونستم ولی 
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 .این گل خوشگل بزنم.پس راحت باش دلم نمیخواد دست
 .سرخ شد.گونه ی سرخشو بوسیدم و زمزمه کردم:تا پنج دقیقه دیگه میای زیر پتو
 ازش فاصله میگیرم و میرم روی تختم و پتو هم میکشم روی سرم.(آخه هنوز هوا 

 )سرده
 .سر پنج دقیقه تخت تکون خورد.لبخندی روی لبم نشست

 !چشامو بستم.ولی خوابم نمیبردالمپو خاموش کردم و  
 !نمیدونم چقدر گذشت که تخت دوباره تکون خورد

 سایشو روی خودم حس کردم.زمزمه کرد:آرسام خوابی؟ 
 .جوابی ندادم.احساس کردم روی تخت نشست

 با خودش حرف زد:پوف!من چم شده؟چرا خوابم نمیبره!اوففف 
 اووف سرشو سریع تکون آروم برگشتم و نگاش کردم.متوجه من نبود.وقتی میگفت 

 .میداد و موهاش دورش تکون میخورد و بامزش میکرد
 .لبخندی به بچگیش زدم و دستمو گذاشتم روی کمرش
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 با چشم های گردش نگام کرد و با ذوق گفت:بیداری؟

 سرمو به معنی آره تکون دادم که روی شکمش خوابید و دستاشو جک کرد و ذل زد 
 !بهم

 .باال تروآباژور رو روشن کردم و ذل زدم به صورت کنجکاوشخودمو کشیدم 
 یه تکیه از موهاشو میگیرم تو دستم و میگم:چرا خوابت نمیبره؟ 

 .شونه باالمیندازه و میگه:نم.بیا حرف بزنیم
 باشه.درباره چی حرف بزنیم؟_

 !.حالت متفکری به خودش میگیره که دوستدارم قورتش بدم
 دارم و اون پسری که اون شب دیدی مثل داداشمه.یعنیزمزمه میکنه:من یه خواهر 

 بابام به فرزندی قبولش کرده.ت چی؟ 
 به این صداقت کودکانش لبخند میزنم و میگم:من دوتا برادر دارم که خارج هستن و یه 

 ...خواهر که پیش مامانمه و
 !خم میشم و بوسه ای رو گونش میذارم و ادامه میدم:مثل تو شیطونه

 .ودلم برای صدمین بار براش ضعف میرهناز میخنده.
 کنجاکاوانه میگه:دکترم که هستی!ولی چند سالته؟بچگیات کجا بودی و چیکار میکردی

 ..و
 !انگشتمو گذاشتم روی لبش و زمزمه کردم:هیشش.آروم تر

 نگاشو به سمت انگشتم سوق میده و دوباره نگام میکنه!تو نگاش یه برق خاصی 
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 !هست
 !مطمئنم توش اعتماد و یه حس هست که تازه ریشه زدهیه نگاه که 
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 انگشتمو نوازش وار روی گونش میکشم و به سمت گردنش میبرم و یه طرف 
 !صورتش قرار میدم

 چشاشو میبنده و لبخند میزنه!سرشو به سینم فشار میدم.نفس عمیقی میکشم و ناخودآگاه
 !میگم:آیدا دارم تو وجودت گم میشم

 حساس میکنم اونم نفسش بند میشه!دستمو دور کمرش حلقه میکنم.و یه لحظه ا
 .میچسبونمش به خودم 

*" 
 !زمزمه میکنه:منم دارم اسیرت میشم

 لبخندم عمیق تر میشه و آباژور رو خاموش میکنم 
 !چشامو میبندم و با عطر وجودش به خواب میرم

 !ودخترونش تو بغلم بودآروم چشامو باز کردم.اولین چیزی که حس کردم.جسم نحیف 
 !خیلی آروم تو بغلم خوابیده بود!موهاشو کنار زدم و گونشو نوازش کردم

 !یه تکونی خورد و با چشم های خمارش نگام کرد
 !لبخندی زدم وگفتم:صبح بخیر جوجه
 !اخم کرد و با تخصی گفت:شب بخیر

 !دوباره سرشو روی سینم گذاشت و چشمشو بست
 ردم:خانوم کوچولو بهتره بلند شی،وگرنه یه لشکر آدم میریزه خندم گرفته بود.زمزمه ک

 !روی سرمون
 !با صدای گرفتش زمزمه کرد:بدرک.بذار بخوابم
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 !خندیدم و به خودم فشارش دادم و گفتم:باشه بخواب

 حدودا نیم ساعت شده بود.دوباره به خواب رفته بود و من هیچ اصراری نداشتم که بلند 
 !شه!اتفاقا جاش خوب بود

 !با موهاش بازی میکردم و گاهی بوسش میکردم
 !یهو در با شدت باز شد

 !با چشم های گرد شده برگشتم سمت در
 !ایلیا بود که وقتی ما رو تو این وضع دید از بهتش داد زد

 !که آیدا با ترس از جاش پرید که با خشم روبه ایلیا گفتم:گمشو بیرون آشغال
 !اقو بست.ولی میدونم االن به همه میگهسریع در ات
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 !صورتشو با دستش پوشوند و گفت:ایناهم دوسته تو داری
 .بغلش کردم و گفتم:میدونم بیشعورن ببخشید

 ...یه اهومی گفت و از جاش بلند شد و به سمت توالت رفت
.... 
.... 

 و میشدروی مبل نشسته بودم و منتظر بودم خانوم تشریف بیاره!ساعت دوازده سال ن
 !و االن پنج دقیقه تا دوازده مونده.دیدمش!اوه لعنتی چه تیپی زده

 یه لباس گیپور سیاه آستین بلند که فقط سرشونه هاشو گرفته بود.تا کمر باریک و 
 .قسمت کمرش یه پاپیون داشت.جلوش تا روی زانوش بود و پشتش تا پایین پاش بود

 !بودپاهای خوش تراش و سفیدش بدجوری تو چشم 
 کفش پاشنه بلند مشکی رنگ که تاپنچ سانت باالی ساق پاش بندش ادامه داشت واونجا

 چفت میشد
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 با غرور به سمتم حرکت کرد.همه ی مهمونا بهش خیره شده بودن.خودم که چشم ازش
 !نمیتونستم بردارم

 هش اومد جلوم و صورتشو آنالیز کردم! معلوم بود با حوصله خط چشمشو کشیده.و ب
 ُد م داده!از چندتا رنگ صورتی نارنجی خاکستری و سیاه برای سایه اش استفاده کرده

 !و مژه های خوشملشو با ریمل خوشمل تر کرده بود و چشمش قشنگ تر شده بود
 روی گونه هاش خیلی کم رژگونه زده بود و لباشو با رژ ِک ِر م ، رنگ داده بود که کمی

 !ابروهاش رو با مداد قهوه ای تیره رفته بوددرشت تر شده بود!روی 
 موهاشو از دو طرف گیس شل کرده بود و پشت سرش به حالت دایره درش آورده بود 

 .و بقیه موهاش آزاد بود
 یه گردنبند ظریف گردنش بود.که سه تا ستاره ی بهم چسبیده پایینش بود که با یه 

 !ودزنجیر وصل میشد به یه ماه!و گوشوارشم مثل همون ب
 !ثانیه شد 22کل وارسیام جمعًا 

 !خودشو کشید سمتم و بوسه ای روی گونم کاشت و زمزمه کرد:جنتلمن شدی
 !دستمو دورش حلقه کردم و گفتم:در برابر تو هیچم

 !خندید که ایلیا گفت:اهم.االن سال نو میشه
 نشستم روی مبل و اونم شست روی دستش!(بدلیل نبود جا،آخه همه ی فامیل ریخته

 )بودن خونم
 آیدا رو هم ظهری بردم خونش تا این لباس و..رو بیاره!هرچی گفتم بریم بخریم

 !گفت :نه
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 ! باالخره بمب
 .نگاشو تو چشم هام انداخت و گفت:سال نو مبارک

 !یهو کاری کرد که هنگ کردم
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 *"وبوسیدخم شد روم 
 تبریک !چشم های متعجبمو که دید خندید!و بلند شد و به بقیه 

 .گفت
 !به پسرا اصال نگاه نکرد و به دخترا و زن ها فقط دست داد!حتی به مامانم

 سبحان یه آهنگ گذاشت و همه پریدن وسط.روی مبل نشستیم.دستمو دورش حلقه 
 !کردم.برام مهم نبود اقوام اینجا هستن و نگام میکنن!در اصل هیچوقت مهم نبوده

 مه کرد:میگم آرسام؟ روی پام نقش و نگاره میکشید!آروم زمز
 جونم؟ _

 !تو چشم هام نگاه کرد و گفت:امشب کنارت احساس غرور میکنم
 !لبخندی زدم و زمزمه کردم:امشب تو غرور من بودی

 !لبخند میزنه که پیشونیشو میبوسم
 !پسرم؟دوست دخترتو به من معرفی نکرده بودی+

 روبروم نشسته!و بازخواستم میکنه؟
 آیدا میگه:خب بگو ببینم چطور با پسرم آشنا شدی؟سکوتمو که میبینه رو به 

 !بهم نگاه معنا داری میکنیم و میزنیم زیر خنده
 چطور آشنا شدیم؟(شما بگید)خخخ 

 !آیدا لبخند دلبرانه ای میزنه و میگه:راستش فکر کنم دو ماه پیش بود
 !مامان و افرادی که نزدیکمون بودن با تعجب نگامون میکنن

 ر میکنه که چیزی بگه که میگم:مامان اگه لطف کنی و بذاری ما هم مامان دوباره لب ت 
 .بریم برقصیم ممنون میشم

PAGE 40 
 .منتظر جوابش وای نمیستم و دست آیدا رو میگیرم و میریم وسط

 !همون طور که همه چیش برام جذاب و دلبرانست!رقصشم دلمو میبره
 !باهاش هماهنگ میشم انگار سالهاست باهاشم

 آهنگ میرقصیم تا دیگه کم میاریم و میکشیم کنار چند تا 
 !لم میدم روی مبل و آیدا هم کنارم لم میده تو بغلم

 !حتما قشنگ برات ساک میزنه+
 !با خشم از جام بلند شدم و یکی محکم کبوندم تو دهنش
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 !آیدا بازومو گرفت و نذاشت برم جلوو گفت:آرسام آروم باش
 گرفتم و داد میزنم:گوه زیادی نخور.این دختری که تو انگشت تهدیدمو به سمت ارشیا 

 دست منه از خود من برام مهمه تره و نمیذارم هیچ احدی نگاش کنه.اینو تو گوشت 
 !فرو کن.اگه یبار دیگه نگاش کنی یا دربارش حرف بزنی،میکشمت

 !نگاه ترسون و بهت زده ی دیگرون رو حس میکنم.حتی خود ارشیا هم متعجبه
 !جلوم ومیگه:آروم باش.آرسام تو رو خدا آروم باشآیدا میاد 

 .چشامو میبندم و چند تا نفس میکشم!یکم آروم میشم
 !هه نگاش کن.آرسام مغرور تودست یه دختر بچه آروم میشه+

 دوباره عصبی میشم که ایندفعه آیدا برمیگرده سمتش و داد میزنه:آره آرسام مغرور 
 ی!اصال ب ت چ؟چرا تو رابطمون دخالت شما تو دستای من آروم میشه!مشکلی دار 

 میکنی؟تو نه سرشی و نه تهش!من و آرسام هرکاری کنیم به خودمون ربط داره و نه
 !به تو وامثال تو!حاال هم خفه شو و اینقدر آرسام رو اذیت نکن

 !جوری با خشم و نفرت کلماتو پشت سر هم میگفت که سکوت کردم
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 با خشم تو چشم هاش نگاه میکرد.ارشیا نگاشو ازش حتی ارشیا هم ساکت شده بود!
 .گرفت و از خونه خارج شد

 !آیدا به سرعت رفت باال.زمزمه کردم:برید خونه هاتون
 !منم دنبال آیدا رفتم باال 

 !وارد اتاق شدم یه گوشه ی تخت نشسته بود و ذل زده بود به کف اتاق
 بود!بچه بودم و نمیدونستم چی به سمتش قدمی برداشتم که گفت:همش دوازده سالم 

 !درسته و چی غلط
 !اومد تو اتاقم.فکر کردم مثل همیشه میخواد باهام بازی کنه!ولی لمسم کرد

 نگاش اومد باال و با چشم های ترسیده،غمگین،پر نفرت،...ادامه داد:تهدیدم کرد.ولی 
 !سکوت نکردم!به مامان گفتم ولی مقصر شدم

 !بابا بخاطر اینکه کسی چیزی نگه منو میفرستاد مدرسهمامان حبثم میکرد.کتکم میزد.
 .تا اینکه همون روزا بود که سیاوش رو به عنوان پسرشون قوبل کردن

 از همه ی پسرا میترسیدم .ولی سیاوش کمک کرد تا مقابله کنم و تونستم.وقتی پدر 
 !ومادرم مردن.اشکی نداشتم بریزم براشون

 دنبال انتقام!بخاطر همین افتادم تو خط دزدی و این بعد از مرگشون شدم دختر بده و 
 !طوری پسرارو زخمی میکردم

 نگاشو ازم گرفت.و ادامه داد:ببخشید که اومدم تو زندگیت!نمیدونم چرا اینارو بهت 
 .گفتم.ولی بهتره دیگه برم و نه تو رو ببرم زیر سوال و نه بذارم بهت توهین کنن
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 رداشت!از کنارم رد شد ولی توانی نداشتم کهاز جاش بلند شد و به سمت در قدم ب
 !جلوشو بگیرم

 کلی سوال توذهنم بودکه بایدجواب میدادولی خشکم زده بود!دراتاقم بسته شدواون رفت 
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 }آیدا{
 چشامو به زور باز کردم.درد معدم بیشتر شده بود.حدودا دو ماهی میشد که از خونه ی 

 !آرسام در اومدم
 تو رخت خواب و نمیتونم از جام تکون بخورم یا حتی چیزی بعد از اون افتادم

 !بخورم!بسکه معدم میسوزه
 سیاوش برام یه سری دارو گرفت ولی انگار نه انگار!چون چیزی نمیخورم فشارم 

 میوفته
 ... آیناز همش پیشم بود.هرچی میگم چیز خاصی نیست تا بخندن ولی

 !تو خودم پیچیدم و چشامو بستم
 شبی افتادم که تو بغلش خوابیدم! اولین و آخرین شب بود!و همچنین بهترین یاد اون 

 !شب
 تنها شبی بود که آروم گرفته بودم. راستش دلم براش تنگ شده!ولی نباید بهش نزدیک 

 !شم.من دختر بده ام و اون پسر خوبه
 .میدونم بودنم باعث میشه همه بدشون بیاد ازش

 !یخواد!چرا؟چون من دست خوردم و اینم میدونم آرسام دیگه منو نم
 !آخه کدوم پسری دختری رو قبول میکنه که دست خوردست

 ): ولی دلم براش تنگش شده
 !برای استایل خاصش. برای چشم های قهوه ایش که خیره و عمیق نگام میکرد

 !یا برای لبخند های شیرینش که لونه میزد تو قلبم
 !دارم دستمو ببرم داخلشبرای موهای قهوه ای و لختش که دوست 
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 یا دستاش! دستای بزرگ و مردونش که فکر میکردم در برابر همه ازم دفاع میکنه و 

 !نمیذاره بالیی سرم بیاد
 !دلم برای همه چیش تنگ شده
 .قطره اشکی روی گونم ُسر خورد

 !احساس کردم دستی سرد روی پیشونیم نشست
 !سی نیستحتما آیناز یا سیاوشه.غیر از اینا ک

 دستش برداشته شد و 
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 آیدا چیکار کردی؟ +
 !با سرعت چشامو باز کردم و نگاش کردم

 چشم های قهوه ایش خسته تر از همیشه بود!باورم نمیشد روبرومه!بغض توگلوم 
 !بیشتر میشه

 موهای روی صورتمو کنار میزنه و میگه:چرا نذاشتی ببرنت دکتر؟ 
 !آورده و جذاب تر شده بودتو سکوت فقط نگاش میکنم.ریش در 

 با صدای خسته میگه:آیدا؟
 با بغض میگم :جانم؟ 

 !لبخندی میشینه رو لبش،لبخندی به تلخی زهر. میگه :پاشو یچی بخور
 .میخوام بلند شم که معدم نمیذاره!یه آخ میگم

 .با اخم میگه دراز بکش سرم بهت میزنم
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 !ر میاره و سرشو تو گوشیش میکنهسرمو که وصل میکنه کنارم میشینه.گوشیشو د
 !ازم ناراحته!خوب حق داره!رومو اون طرف میکنم و بغضم میشکنه

 .برای اینکه متوجه نشه آروم گریه میکنم.ولی متوجه میشه
 !برم گردوند و روی صورتم خم شد و اشکمو پاک کرد و زمزمه کرد:هیش.آروم باش

 .سرگردون تو چشم هاش غرق میشم
 د به پیشونیم و گفت:فقط دو روز پیشم بودی!نمیدونم کی تو وجودت پیشونیشو چسبون

 !حل شدم که نمیتونم فراموشت کنم
 !چشامو بستم.آخه توانایی نگاه کردن بهشو نداشتم

 سرشو برد عقب و سرمنو بلند کرد و روی پاش گذاشت و با انگشتش اجزای صورتمو 
 .نوازش کرد

 !کارشلعنتی داشت دیونم میکرد با این 
 !نفس عمیقی کشیدم و توعطرش غرق شدم

 .سرمم که تموم شد.چند تا دارو بهم داد و گفت باید چیکارا کنم تا خوب شم
 .فکر کردم میره ولی گفت:میخواد تا زمانی که بخوابم پیشم باشه

 (: و مثل بچه ها ذوق کردم.اما تا عطرش پیچید تو دماغم خوابم برد
 }آرسام{

 .بود.دلم نمیومد از پیشش برم.ولی باید میرفتممثل فرشته ها خواب 
 .سرشو روی بالشت گذاشتم و پتو رو کشیدم روش و از جام بلند شدم

 .یه نگاه تو اتاقش انداختم.تختش از این مدل مبل ها بود.باالش عکس خودشو زده بود
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 )!یه طرف اتاقشم مثل اتاق فشن ها بود و پر از لباس!(دیونست
 !پنجره هم باالی تختش بود.که با یه پرده ی سفید و سیاه پوشونده شده بودیه 

 .قبل از خروجم گوشیشو برداشتم و شمارمو سیو کردم.بعد از اتاقش خارج شدم
 !خواهرش توی سالن نشسته بود و سرش تو گوشیش بود

 .به سمت در خروجی رفتم که چشمم به سیاوش خورد
 .اصال نمیومدم اینجاشاید اگه اون نمیومد پیشم من 

 .لبه ی حوض نشسته بود و ذل زده بود به آب های توش
 .کنارش نشستم.با غم نگام کرد

 .لبخندی زدم و گفتم:نگران نباش.خوب میشه.هر روز میام حالشو چک میکنم
 .شرمنده نگام کرد و گفت:ممنون

 .نگامو ازش گرفتم و گفتم:من دیگه میرم.خدافظ
 .خدافط+

 .شدم.سوار ماشین شدم و به سمت بیمارستان روندم از خونشون خارج
 !امروز وقتی سیاوش اومد پیشم عصبی شدم.آخه فکر کردم از طرف آیداست

 .با خودم کنار اومده بودم که ایدا رو از زندگیم حذف میکنم و یکی دیگه میاد جاش
 خواب و ولی وقتی با التماس ازم کمک خواست و گفت:از اون شب آیدا افتاده تو رخت  

 .حالش بد تر شده
 !متوجه شدم کسی نمیتونه جاشو بگیره و مثل دیونه ها تا خونشون روندم
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 .وقتی تو اون حال دیدمش جیگرم آتیش گرفت.کاش زودتر خوب بشه

 چند هفته ای گذشته.حالش بهتر شده.هنوز ازش فاصله میگیرم و تا حدودی سردم 
 چیو دقیق بهم توضیح داد و متوجه شدم آیدا هیچ باهاش.چند روز پیش سیاوش همه 

 !تقصیری نداشته
 اینا به کنار.تو این مدت هروقت پیششم فقط نگام میکنه و حرفی نمیزنه!تو چشم هاش

 یه خواهشی هست!یه ترس! خواهش از موندن و ترس از نبودن
 ا درو دستمو روی زنگشون گذاشتم.برعکس همیشه که در با تیکی باز میشد،اینبار آید

 !باز کرد
 .تا دید منم لبخند زد و سرشو انداخت پایین

 !سالم.بیا تو+
 سالم.خوبی؟ _

 .وارد شدم درو بستم
 خوبم ت خوبی؟ +
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 جوابشو ندادم که سرشو بلند کرد و بهم نگاه کرد.لبخندی زدم بهش و تکیه دادم به در 
 .پشت سرم

 .ابروشو انداخت باال وگفت:بیا بریم تو
 !م و گفتم:نچابروی باال انداخت

 بهم خندید وگفت:بچه شدی؟
 .سرمو به معنی آره تکون دادم وگفتم:اهوم
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 .سرشو به معنی تاسف تکون داد و روشو اونور کرد که مچشو گرفتم و برش گردوندم

 .چون انتظارشو نداشت.پرت شد بغلم!با چشم های گرد نگام کرد
 !زمزمه کردم:بچه شدم تا نوازشم کنی

 خجالت زده خندید.دستشو دور گردنم حلقه کرد و گفت:بچه نشو.خودت باش.بازم ناز و  
 .نوازشت میکنم

 کمرشو تو حصار دستام گرفتم و به خودم فشارش دادم وگفتم:به شرطی خودم میشم که
 !همون چشم های جسورتو ببینم!من با این خجالتات غریبم

 دلسوزیت کنارم نموندی؟ نگاش متعجب میشه! میپرسه: مگه بخاطر 
 .پیشونیمو به پیشونیش میچسبونم و زمزمه میکنم:نه

 !با بغض میگه:ولی این مدت باهام سرد بودی انگار زورت کردن که بیای پیشم
 یکی از دستامو میبرم داخل موهاشو میگم:هیس.ببخشید میخواستم فراموشت کنم ولی 

 .بدتر شد.منو ببخش آیدانتونستم.سرد شدم تا بیشتر از این غرقت نشم ولی 
 !اشکش ریخت.الهی فدات شم من

 سرشو به سینم فشار دادم و اون هق هق کرد.دستاشو آورده بود روی سینم و بلیزمو تو 
 .مشتش گرفته بود

 .با هر قطره اشکش دلم صدبار تیکه تیکه میشد
 .دیگه توان اشکشو نداشتم

 و گفتم:گریه نکن عشق من.نفس صورتشو از سینم فاصله دادم و تو حصار دستم گرفتم 
 من.میدونی چیه اصال همین االن میریم محضر میشی زن خودم ومیبرمت تو خونم تا 

 !هم دل من آروم شه هم دل تو
 .یهو صورتش تو بهت میره.تا میاد چیزی بگه .صدای سیاوش از تو خونه اومد
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 .ازم فاصله گرفت و اشکشو پاک کرد

 !دسیاوش:آبجی کی بود در ز
 !از در تکیمو جدا کردم وگفتم:منم داداش
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 .با خنده اومدم سمتم و بهم دست داد وگفت:خوش اومدی بیا بریم تو
 .نگام چرخید روی آیدا که سرش پایین بود

 بعد روبه سیاوش گفتم:میشه چند مین حرف بزنیم؟ 
 .آیدا با تعجب نگام کرد 

 !سیاوش یه نگاه به من یه نگاه به آیدا گفت:حتما
 !م:رک میگم میخوام با آیدا ازدواج کنمگفت

 سیاوش با بهت اول به من بعد به آیدا نگاه کرد.شک ندارم سوال های زیادی تو ذهنش 
 .بوجود اومده

 ادامه دادم:دوستش دارم.برام مهم نیست کیا روبروم در میان.چه تو چه خانوادم.من آیدا 
 !میکنم.امیدوارم تو روبروم نباشی رو میخوام و برای داشتنش هرکاری 

 آیدا زمزمه کرد:آرسام تو میفهمی چی میگی؟ 
 .سرمو به معنی آره تکون میدم وآیدا ادامه میده:ولی خانوادت منو نمیخوان

 بدون توجه به وجود سیاوش صورتشو تو حصار دستم میگیرم و شمرده شمرده
 !اینه من میخوامتمیگم:تو قراره با من زندگی کنی،نه با خانوادم و مهم 

 سکوت میکنه و سردرگون تو چشم هام نگاه میکنه.لبخند میزنم و میگم:تو بگو آره با 
 .دنیا هم میجنگم بخاطرت
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 !سیاوش میپره وسط:اهم اهم مجرد اینجاست

 !میخندم و بهش نگاه میکنم و میگم:این یعنی تو موافقی
 .رونسرشو میخارونه و میگه:بکش کنار میخوام برم بی 

 .از حیاط خارج میشه و درو میبنده
 .با شیطنت به آیدا نگاه میکنم و میگم:فکر کنم تنها شدیم

 .لبشو دندون میگیره وبه آسمون نگاه میکنه
 !میخندم و با یه حرکت بغلش میکنم و اون از روی هیجان جیغ میکشه

 میزنم تو چشمدستش ناخواسته دور گردنم پیچید تا نیوفته.نفس نفس میزنه.باخنده ذل 
 .هاش

 !اونم بهم نگاه میکنه.تو چشم هاش خوشحالی هست و بس
 با لحن لوتی میگم:زنم میشی؟ 

 .از لحنم خندش میگیره و میزنه زیر خنده و بعد با ناز میگه:آره که میشم
 .و میگم:جرئت داری نشی*"تا حرفش تموم میشه  

 .میرمغش عش میخنده.همون طور که تو بغلمه به سمت خونه 
 روی اوپن میذارمش و یه چند تا میوه میارم بیرون و براش پوست میکنم و هرچی 
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 .میخواد خودش انجام بده نمیذارم
 یه قاچ سیب میگیرم جلوش.سرشو میاره جلو که خودم میخورمش و اون اخم میکنه

 ومن اخمشو با دستم باز میکنم وبوسش میکنم.آخ من فدای زنم بشم!(خیلی پرو شدم 
 )!نه؟
..... 
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 .مامان با بهت نگام میکنه.بابا هم که تو سکوت فقط نگام میکنه

 .چشم های آبجی برق میزنه.آخه از آیدا خوشش میاد
 ..منتظرم تا مامان داد بزنه که

 مامان از جاش بلند میشه و داد میزنه:تو دیونه شدی؟دختری که نه ننه داره و نه بابا 
 سم قبول کنم؟دختری که بدون هیچ حیایی تو بغلت جا گرفته رو میخوای به عنوان عرو

 و جلوم رژه میرفته رو؟ 
 .کالف دستی تو موهام میکشم و ذل میزنم به بابا

 !تو سکوت نگام میکنه.میدونم داره سعی میکنه بفهمه چی تو ذهنمه
 .روبه آبجی میگه:مادرتو ببر تو حیاط تا یکم آروم شه

 .آبجی ومامان میرن تو حیاط
 بابا سکوت بینمونو میشکنه:نمیدونم اون دختر کیه و چه شکلی!ولی اینو میدونم 

 ..مامانت خوشش نمیاد و
 سکوت میکنه.بعد از چند ثانیه ادامه میده:اینم میدونم تا االن هیچوقت تصمیم اشتباه 

 !نگرفتی.پس تو این موردم من پشتتم
 اینکه میدونست هیچوقت  لبخند مغرورانه ای زدم نه برای اینکه گفت پشتمه،برای

 .تصمیم اشتباهی نمیگیرم
 گوشیمو در آوردم و گفتم:با مامان حرف بزن.منم میرم دنبال آیدا و برای شام میارمش 

 .خونه
 سری تکون داد و از جام بلند شدم و همون طور که از خونه خارج میشدم به آیدا زنگ 

 .زدم
 !سالم خوشگل من_
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 استراب گفت:سالم.آرسام چی شد؟با صدای پر از 

 از هولش خندیدم و گفتم:کجایی؟ 
 خونم.میخوای کجا باشم؟وای چی شد؟ +
 .تا ده مین دیگه اونجام بهت میگم_
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 .و گوشیو قطع کردم.سوار ماشین شدم و تا خونشون با عشق روندم
 .تا در زدم .در باز شد و آیدا با عجله به سمتم اومد

 که بغلش کردم و دور خودم چرخوندمش و زمزمه کردم:کملب تر کرد حرف بزنه و  
 !مونده تا زنم شی

 با چشم های متعجبش نگام کرد و نوک بینیشو بوسیدم و گفتم:شب قراره بریم خونه 
 !بابام اینا.میخوام بدرخشی

 !به لبخند مغرورانه ای زد و گفت:شک نکن میدرخشم
 ..با دیدن تیپش هنگ کردمپشت در اتاق منتظرش بودم که باالخره تشزیف آورد

 یه شلوار خاکستری طرح جین با یه بلیز آستین سه ربع سفید که توری حالت بود و 
 .داده بود تو شلوارش و یه رویی مشکی

 .یه شال سفید ومشکی هم زده بود.وونگه داشتنش براش سخت بود
 یم ملکه با چشم های مغرور نگام کرد که لبخند زدم و بازومو گرفتم سمتش و گفتم:بر

 ی من؟
 !بازومو گرفت و زمزمه کرد:بریم شاه من

.... 
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 با ورودمون آنا (خواهرم) با دو اومد سمتمون و پرید بغل آیدا و بوسش کرد و بعدش 
 .نوبت رسید به من
 .اه اه تف مالیم کرد

 جلومون به سمت سالن رفتیم.مامان روی مبل نشسته بود و اصال نگامونم نمیکرد.بابا 
 .بلند شد

 با دیدن آیدا چشم هاش برق زد و تو چشم هاش افتخار میدیدم.ولی اصال برام مهم
 نبوود  ×!

 .بهش دست دادم و آیدا با غرور بهش سالم داد و نشستیم
 ...مامان انگار نه انگار ما اصال هستیم.ب درک.مستخدم برامون شربت آورد و

 .غول حرف زدن بودنآیدا و آنا با هم مچ شده بودن و گرم مش
 .بابا نگاهی به آیدا کرد و گفت:تصمیم درستی گرفتی

 !بی احساس نگاش کردم و گفتم:همیشه تصمیماتم درسته
 !با یه نگاه عجیب بهم نگاه کرد.نگاهی که پر بود از حرفایی که نمیفهمیدم

 بابا رو به آیدا گفت:دخترم؟ 
 آیدا با نگاهی به ظاهر مهربون گفت:بله؟

 حاال به من نگاه وکرد و به هردومون گفت:بهتره بینتون یه صیقه محرمیت بخونن بابا  
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 .تا پشتتون حرف نباشه.و هروقت بگید مراسم ازدواج رو برپا کنیم
 .آیدا به من نگاه کرد و من گفتم:بسیار خب.مشکلی نیست

 .اخم های مامان به شدت تو هم بود
 .ونهبابا:پس من زنگ میزنم عباس بیاد صیقه رو بخ
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 .و گوشیشو در آورد و به سمت گوشه ای از سالن رفت

 .مامان با همون اخمش از جاش بلند شد و به سمت اتاقش رفت
 نیم ساعت بعد عباس آقا اومد و بینمون صیقه رو خوند.البته قبلشم ما عین خیالمون 

 !نبود
 .خونهبعدش شام خوردیم و من آیدا رو رسوندم خونشون وخودم رفتم  

 تو تختخم دراز کشیده بودم و هرکاری میکردم خوابم نمیبرد.گوشیمو در آوردم و به 
 .آیدا پی ام دادم

 .در کمال تعجبم اون جواب داد.مثل اینکه اونم خوابش نبرده
 .تیشرتمو پوشیدم و مثل جت با ماشین روندم سمت خونشون
 .نجلو درشون بودم که در حیاطشون باز شد و یواش اومد بیرو

 به سمت ماشینم اومد و پرید باال.با چشم های براقش نگام کرد که با لبخند گفتم:شیطون 
 !کوچولوم نخوابیده

 خندید و شیطون گفت:بدون تو مگه خوابم میبرد؟
 .با چشم های گرد اول نگاش کردم و بعد گفتم:ن بابا.بیا بغلم ببینم

 .خودشو پرت کرد تو بغلم و سرشو تو سینم قایم کرد
 .ی سرشو بوسیدم و عطر تنشو با تمام وجودم بلعیدمرو

 زمزمه کردم:آیدا کی میای زنم شی؟ 
 !با خنده گفت:االنم مثل زنتم

 !تو چشم هاش خیره شدم و گفتم:زنت کنم
PAGE 54 

 .و بعد زمزمه کردم:تشنه ی وجودتم *"چشاشو بست 
 .صدای تند ضربان قلبشو میشنیدم.چشم هاشوبسته بود

 .چشامو بستم و سرشو روی سینم خوابوندم و گفتم:بیخیال.بهش فکر نکنمنم 
..... ..... 

 سه ماه بعد
 .با صدای آخش از خواب پریدم.دستشو زیر دلش گذاشته بود

 .تو بغلم گرفتمش و دستمو گذاشتم روی دستش وگفتم:الهی بمیرم برات خانومی
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 نیست.ولی خر که نبودم.میفهمیدم سعی کرد خودشو بزنه به اون راه و بگه چیزیش 
 .درد داره

 .یه قرص دادم خورد و بعد مجبورش کردم یه حموم آب گرم بره
 .براش صبحونه آماده کردم و یکی یکی لقمه میگرفتمو میکردم تو دهنش

 .و اونم همش چشم غره بهم میرفت
 .جلوی تلوزیون نشستیم.تو بغلم جمع شد.یه تاپ و دامن کوتاه پوشیده بود

 .ستمو دورش حلقه کردم و زیر گوشش گفتم:مرسی خانوممد
 .سوالی نگام کرد که زمزمه کردم:که گذاشتی شیره ی وجودتو مال خودم کنم

 .لبشو دندون گرفت وسرشو انداخت پایین
 .لبخند دلنشینی روی لبم نشست
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 !کسباالخره همه ی وجودش رو صاحب شدم.دیگه کسی نمیتونه اونو ازم بگیره.هیچ 

 دو هفته ی دیگه عروسیمون بود وهمه ی تدارکات رو دیده بودیم و فقط دو هفته مونده 
 بود تا اسمش قانونا بره تو شناسنامم ولی شرعًا زنمه دیگه

 گوشیم زنگ خورد.از بیمارستان بود.جواب دادم:بله؟ 
 .سالم آقای بزرگمهر.حال یکی از بیماراتون مساعد نیست. لطفا بیایین بیمارستان+
 .باشه. نیم ساعت دیگه اونجام_

 .گوشیو قطع کردم
 و بعد به آیدا گفتم:تنها نمونه و زنگ بزنه آبجیش بیاد پیشش.خودمم آماده شدم رفتم

 .بیمارستان
 ... رفتم باال سر بیمار و

 .بعد از اتمام کارم گوشیم زنگ خورد.ارشیا بود.خیلی وقت بود ازش خبر نداشتم
 جواب دادم:بله؟ 

 ارشیا:زنگ نزدم سرتو درد بیارم فقط زودتر برو خونه،زنت اونی نیست که تو فکر 
 !میکنی

 .و گوشیو قطع کرد.هم عصبی بودم و هم متعجب
 .شماره آیدا رو گرفتم ولی جواب نداد.نگرانی و دلهره تو دلم ریشه زد

 .سوار ماشین شدم و با آخرین سرعت به سمت خونه روندم
 .خونه شدم و ای کاش هرگز وارد نمیشدم  کلیدو انداختم و وارد

 *" اون کمر باریکش تو حصار یه دستای دیگه بود
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 .با ورودم با ترس از پسره جدا شد.با قرینه ی چشم های قشنگش نگام کرد
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 .تو چشم هاش ترس و...موج میزد.دستامو مشت کردم و غریدم:گمشید از خونم بیرون
 ر کرد.تو چشم های آیدا اشک جمع شده بود.زمزمهپسره پوزخند زد و از کنارم عبو 

 ...کرد:آرسام من
 سرش داد زدم:خفه شو.فقط خفه شو.حق با بقیه بود.تو ارزش اینو نداری که بخاطرت 

 .کوچیک شم
 .به سمتش قدم برداشتم.با نفرت گفتم:تو هرزه ترین دختری هستی که تاحاال دیدم

 ومد ولی دیگه برام مهم نبود.ادامهاشکش از چشمش سقوط کرد و روی گونش فرود ا
 .دادم:وقتی برگشتم نمیخوام ببینمت

 رو ازش برگردوندم وبه سمت خروجی رفتم.صدای گریشو شنیدم ولی برنگشتم تا
 .بغلش کنم

 برنگشتم تا زنی که عشقم بود رو فراموش کنم.برنگشتم تا ببینم چه بالیی داره سرم 
 .میاره

 .ل کنمبرنگشتم تا عشقمو به نفرت تبدی
 .برنگشتم ولی فهمیدم دیگه زن ها ارزش ندارن

 .برنگشتم و فهمیدم زن ها فقط بدرد زیر خواب مردها میخورن
 .حتی تو حیاطم زجه کشیدنش میومد ولی من اون و امثال اونو هرزه میبینم

 ...از خونه خارج شدم و سوار ماشین شدم و به سمت جایی که نمیدونستم کجاست رفتم
.... .... 
.... .... 
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 .مدیر بیمارستان هممونو خواسته بود.تو اتاقش جمع شده بودیم

 باالخره اومد و گفت:تعدادی از دکترا و پرستارا باید برن به روستاهایی که میگه و به 
 .نوعی اعزام شدن و اسم منم داخلش بود

 ونه ی جدیدمقرار بود عصر حرکت کنیم.مرخصی گرفتیم تا بریم آماده شیم.وارد خ
 شدم.از وقتی اون عوضی رو از خونم روندم.نمیتونستم تو اون خونه بمونم. پس 

 .فروختمش
 بعد یه واحد آپارتمان خریدم.هرچی ازش خاطره داشتم سوزوندم و االن هیچ حسی 

 .بهش ندارم.خنثی شدم نسبت بهش.جوری که اگه بیاد جلوم،مثل غریبه ها نگاش میکنم
 بهم میزنه ولی اصال برام مهم نیست.با همه ی رفیقام قطع  مامانم هنوزم سرکوفت 

 .رابطه کردم و االن تنهای تنهام.دیگه به هیچ کس اعتماد ندارم
 چمدونمو بستم.و گذاشتمش تو ماشینم و به سمت بیمارستان روندم.همه اونجا جمع 

 .میشدن و بعد راه میوفتادیم
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 دادم پایین و هوای پاییزی دیونم  بعد از اینکه همه جمع شدن.راه افتادیم.شیشه رو
 .میکرد.پامو روی گاز فشار دادم و از ماشینا سبقت میگیرفتم

 با این حساب زودتر از همه رسیدم.جلوی درمانگاه روستا وایساده بودم.به مردم روستا 
 .که در حال رفت و آمد بودن،نگاه میکردم

 دقت کردم.شاید حدودا سه  نگام به یه دختر خورد.کنار یه پسر نشسته بود.بیشتر بهش
 سالش بود.موهای خرمایی رنگش دورش پخش بود.لبای قلوه ای قرمز و با چشم های 

 .که نمیدونم چه رنگی بود
 یه بلیز آبی آستین کوتاه با یه شلوار راحتی مشکی تنش بود.با اون انگشت های

 ازش کوچیکش سنگ های روی زمین رو برمیداشت و میداد به پسره.پسره هم 
 .میگرفت و روی زمین باهاشون شکل میساخت

 پسره هم فکر کنم سه یا چهار سالش بود.فکر کنم دوقلو بودن موهای قهوه ای
 رنگ.صورتی گندمی و چشم هایی یشمی شکل.لباسشم مثل دختره بود ولی مدل 

 .پسرونش
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 سینه نشست و نمیدوم پسره چی گفت که دختره دستاشو تو هم قفل کرد و دست به 
 لباشو غنچه کردو صورتشو از پسره برگردوند.پسره هم خندید وبغلش کرد.و محکم 

 .گونشو بوسید
 .لبخندی روی لبم نشست.نفس عمیقی کشیدم که دیدم بقیه هم رسیدن

 .اول محل اسکانمونو بهمون نشون دادن و گفتن:چندتامون شب شیفتیم که منم بودم
 درگیر اون بچه ها شده بود.آخرش نفهمیدم چشم خودمو پرت کردم روی تختم.ذهنم

 های دختره چه رنگیه.خیلی ناز و توپلی بود.آدم دلش میخواست بغلش کنه و محکم 
 .ببوستش

 چشامو بستم.تا یکم حداقل استراحت کنم.گوشیم زنگ خورد.یکی از همکارا
 .بود.گفت:سریع برم درمونگاه

 دم واز خونه زدم بیرون.تا درمونگاه پوف.نمیذارن آدم استراحت کنه.از جام بلند ش 
 .خیلی راه نبود.پس پیاده راه افتادم

 هوا تاریک شده بود.ولی مردم روستا تو کوچه ها بودن ومردها با هم بحث و گفت و 
 گو میکردن و زن ها یجا دیگه و بچه ها هم مشغول بازی بودن.چه صمیمیتی بینشون 

 .بود
 .ه کجا باید کار کنم،خودمو مشغول کار کردموارد درمونگاه شدم و با پرسش از اینک

 .داشتم به اوضاع یکی از بیمارا رسیدگی میکردم که صدای پرستارای بومی رو شنیدم
 وای شنیدی باز حال آیدا بد شده؟+
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 .وای نگو.بدبخت بار چندمه اینطوری حالش بد میشه؟خدا به داد بچه هاش برسه-
 ..ارن که.اینم چیزیش شه دیگهآره واال،بچه هاش جزء مادرشون کسیو ند+
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 نمیدونم چرا احساس کردم درباره آیدایی حرف میزنن که چهارسال پیش روندمش،اونم

 !بخاطر خیانت
 برگشتم سمتشون و گفتم:مگه مشکلشون چیه؟

 تعجب کردن ولی جواب دادن:واال خودمونم نمیدونیم.خودش میگه زخم معده داره ولی 
 .نیومدهتاحاال دکتر 

 ضربان قلبم تند شد.اینجا چه خبر بود؟یعنی آیدا اینجاست؟ 
 زمزمه کردم:شوهر دارن؟

 .نگاه معنی داری بهم دیگه کردن و یکیشون گفت:خیر
 .چشامو بستم و کالفه دستی تو موهام کشیدم.از درمونگاه زدم بیرون

 ه مرگته؟اوننفس عمیقی کشیدم و به ماه تو آسمون خیره شدم و به خودم غریدم:تو چ
 .خیانت کردو تو حذفش کردی؟تو مقصر نبودی.اصال شاید اون نباشه

 .کمک کمک حال خواهرم بد شده+
 به سمت صدا برگشتم.نگام به دختری افتاد که هرگز از نزدیک ندیده بودمش.چون

 هیجوقت نمیومد پیشمون.ولی عکسشو همیشه میدیدم.و اون کسی نبود جزء خواهر 
 !آیدا

 .مو گرفت و با گریه گفت:دکتر تو رو خدا کمکم کنیدآستین روپوش
 .ناخودآگاه پاهام شروع به قدم برداشتن کرد.وارد خونشون شدم

 .آیناز:آبجی آبجی دکتر آوردم
 .صداش با لرزش به گوشم رسید :مگه نگفتم حالم خوبه
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 ..وارد سالن.سرش پایین بود.با کالفگی گفت:آیناز چند بار بگم من

 .حرف بزنه.چون از دهنش خون بیرون اومد.به سمت دستشویی دوید  نتونست
 .آیناز فقط اشک میریخت.به سمت اتاقی رفت

 قدم برداشتم و به سمت دستشویی رفتم.دهنشو شست و آبو بست.برگشت که بیاد
 .بیرون.نگاش بهم افتاد

 رمقی دوباره تو چشم های یشمیش سقوط کردم.اما برعکس قبال چشم هاش دیگه 
 .نداشت و به شدت تیره و تاریک شده بود

 با دیدن من چشم هاش گرد شد و با بغض گفت:آرسام؟ 
 توان حرف زدن نداشتم.آره با غریبه ها برام فرقی نداشت.ولی دوست نداشتم تو این 
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 !وضع ببینمش شایدم هنوز برام غربه نشده
 .یریمبا اخم زمزمه کردم:باید بیایید بیمارستان تا ازتون خون بگ

 ...لب تر کرد که جواب بده،اما
 .باز خون باال آورد.فقط به دختری نگاه میکردم که هیچ جونی نداشت

 .بعد از اینکه دهنشو آب کشید.بدون نگاه بهم گفت:نمیخوام.از خونم برو بیرون
 با اخم گفتم:مادر دوتا بچه ای این طوری میخوای مواظبشون باشی؟ 

 .داد زد:به تو ربطی ندارهبا بغض و خشم برگشت سمتم و 
 .پوزخندی زدم و گفتم:اونا چه گناهی دارن که تو مادرشونی.آره بمیری بهتره

 ...رومو ازش گرفتم.اما
 !فقط چند روز مونده_
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 .برنگشتم سمتش ولی پاهام جون نداشتن قدم بردام

 .لطفی کنبا بغض ادامه داد:سرطان دارم.ولی بهتر،بمیرم.منو چه به مادری!ولی یه 
 .سکوت!سکوتی که مجبورم کرد برگردم سمتش و ذل بزنم به چشم های بی روحش

 .لبخند تلخی زد وادامه داد:از دختر وپسری که ثمره ی خودته،مراقبت کن
 با بهت نگاش کردم.یهو صدای دختری رو شنیدم.برگشتم عقبمو نگاه کردم.همون دختر 

 !و پسر
 .ودمهمونی که عصری جلو درمونگاه دیده ب

 .صدای ضعیف آیدا رو شنیدم که با بغض گفت:من بهت خیانت نکردم.خدافظ عشقم
 .تا خواستم حرفشو درک کنم.افتاد زمین

 .خواهرش.دخترش و پسرش با جیغ اومدن سمتش
 جلوش زانو زدم و سرشو توی دستام گرفتم.موهاشو تراشیده بود و موهی

 .زدم:آیدا؟آیدا؟پاشو.زود باش دختر.پاشو لعنتینداشت.صداش 
 .چشم های قشنگش بسته بودن.نفسش قطع شده بودو ضربان قلبش وایساده بود

 .اشک تو چشم هام حلقه زد
 داد زدم:آیدا؟آیدا؟بلند شو لعنتی.پاشو اینکارو نکن.غلط کردم.بلند شو .تنبیهم نکن.پاشو 

 آیدا پاشو.خانومی پاشو
 ش دادم و داد زدم.عشقمو میخواستم.آره عشقم.عشقی که فکر محکم به خودم فشار 

 میکردم غریبه شده برام رو میخواستم.اون هنوز عشق من بود.تو بغلم بود ولی دیگه
 .شیطنت نمیکرد

 .....دیگه نمیخندید.دیگه چشم هاش برق نمیزد.دیگه برام لبخند نمیزد.دیگههههههههه
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 )آیناز(
 نمیشه.واقعا خواهرم رفت.خواهری که فقط همون مدت کم خندید و بعدش هنوز باورم  

 خودشو حبث کرد تو این روستا و دیگه پاشو حتی از خونه هم بیرون نذاشت؟ 
 ذل زدم به تابوتش که روی شونه ی مردا بود.یعنی باور کنم،خواهرم اون توء؟ 

 ما چیزی نگفته؟  باور کنم تنها پشتوانم دیگه نیست؟باور کنم سرطان داشته و به
 یعنی باور کنم دیگه خواهرم نیست؟باور کنم خواهرم جلو چشمم جون داد؟ 
 یعنی باید باور کنم که دیگه هر وقت دلم میگیره کسی نیست تا آرومم کنه؟

 .باید باور کنم؟من اینو نمیخوام. من آبجیمو میخوام
 اومده.آبجی پاشو   آبجی پاشو.پاشو رها و رایان مامانشونو میخوان.آبجی پاشو عشقت

 .ببین همه اومدن
 آبجی پاشو ببین.اونایی که برات نقشه میکشیدن تا نابودت کنن،اومدن.پاشو و بهشون 

 بگو هستی.آبجی پاشو و تنهامون نذار 
 .پاشو و به همه بگو ما تنها نیستیم

 .آبجی پاشو و ببین سیاوش چطور بخاطرت گریه میکنه و میزنه تو سرش
 .بی قراری میکنن و تو رو میخوان.آغوش گرمتو میخوان پاشو ببین بچه هات

 .آبجی پاشو ببین بی تو چقدر احساس یتیمی میکنم
 .آبجی پاشو و ببین بابای بچه هات چطوری داد میزنه و التماس میکنه بلند شی

 آبجی پاشو ببین همه دارن برات گریه میکنن.آبجی پاشو ببین چطوری ه م مونو سیاه 
 .پوش کردی
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 .پاشو بگو همش خوابه.بگو هستی.بگو نرفتی.بگو پیشمونی
 ابجی التماس هامونو نمیبینی؟گریه هامونو نمیبینی؟بغض هامونو نمیبینی؟ 

 .پاشو دیگه.پاشوووو
 نه نه نذاریدش تو اون چاله.آبجیم لباس عروس نپوشیده.آبجیم هنوزبچه هاشو از ته 

 .قلبش بو نکرده
 .نکرده.آبجیم هنوز عروسیمو ندیدهآبجیم هنوز عشقشو بغل 

 نه نه خاک نریزید روش.درسته آبجیم عاشق تاریکی و تنهایی هست ولی نه نه نباید 
 .بره

 نه نه نکنید.آبجیم باید بلند شه.باید باید آبجیییییییییییییییییی 
 دور قبرش زانو زدیم.مدیونش بودیم و زود رفت.اشکامون کافی نبود ما یه عمر بهش 

 .بدهکار بودیم و اون همیشه خندید
 هیچوقت دردشو نگفت.هیچوقت گالیه نکرد.سکوت کرد و سکوت و آخرش همشون 
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 !شدن سرطان و کشتنش
 کاش بود تا یه بار دیگه محکم بغلش کنم و بگم:آبجی هیچوقت نرو.نرو و تنهام 

 .نذار.دوستت دارم
 .اونم بخنده و بگه:من جاییو ندارم برم

 !شه تا بیدار شم و برم بغلش کنم و بگم:مرسی که هستیکاش همش خواب با
 .کاش میشد یبار دیگه تو بغلش جا بگیرم و بگه:پاشو دختره ی گنده

 .کاش بودی آبجی.کاش نمیرفتی.کاش
... 
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 )آرسام(

 رفتنش برام غیر باور بود.خودم خاکش کردم.با همین دستام.بدن نحیف و سردشو توی 
 .سرد گذاشتماون جای تاریک و 

 .بجای اینکه لباس عروس تنش کنم.لباس میت تنش کردم و سپردمش به دل خاک
 عشقمو زیر خروار ها خاک دفن کردم.نمیتونستم بی تفاوت باشم.اون عشقم بود.همه

 .کسم بود
 وارد اتاقش شدم.یکی از بلیزاشو برداشتم و روی تخت افتادم.بلیزشو از عمق وجودم 

 .دادبو کشیدم.بوی تنشو می
 گریم شدت گرفت.یاد حرفش افتادم که همیشه بهم میگفت:مرد من نباید گریه کنه واگه 

 .میخواد گریه کنه باید تو بغل خودم گریه کنه
 .لعنتی برگرد و بغلم کن تا بگم:غلط کردم.پشیمونم.بیا دیگه

 .دستمو زیر بالشتش بردم که با چیزی سرد برخورد کردم
 ! یه دفتر
 .کردم.از لحظه به لحظه ی آشناییش با من و تا اون روزی کزایی نوشته بودبازش 

 بعد از رفتن آرسام با خودم گفتم،برم یکم تو حیاط هوا بخورم ولی دلم خیلی درد ...
 میکرد.بیخیال شدم پس که درو زدن.گفتم:کیه؟

 گفت:پستچی هست. منم درو زدم ولی وقتی اومد تو خونه.منو تو حصار دستاش 
 .وتو بهتش بودم که آرسام اومد داخل *"تگرف

 .ترسیده بهش نگاه کردم که نکنه اشتباه برداشت کرده.ولی حتی نذاشت توضیح بدم
 !گفت:برم.گفت من هرزم
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 داغون شدم.گریه کردم جیغ زدم تا شاید بشنوه و نره.تا بیاد بغلم کنه و بذاره بهش 

 .توضیح بدم ولی رفت و برنگشت
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 نمیخواستم از پیشش برم ولی خودش گفت:برم. نمیتونستم روی حرفش حرف 
 .بزنم.پس رفتم

 ...ولی کاش نمیرفتم.تا بهش بگم باردارمو بتونم تو دلش جا باز کنم ولی
 یک ماه بعد از بدنیا اومدن عشقام متوجه شدم سرطان گرفتم.سکوت کردم.میدونستم 

 .موم میذارهآیناز هرطوری شده بعد از من براشون سنگ ت
 اما تو همین مدت که بودم بهترین خاطره ها رو سعی کردم براشون بسازم.دخترم چشم 

 .هاش مثل باباشه. و پسرم هم موهاش.الهی قربونشون بشم من
 نمیدونم تو آینده چی میشه ولی کاش برای بار آخر آرسامو ببینم،دلم لک زده

 .براش.دوست دارم برای بار آخر محکم بغلم کنه
 .حتی لباس عروسی تنم کنه و وقتی منو میبره تو خونمون،بغلم کنه یا

 ...البته همش خیاله و هیچوقت دیگه آرسامو نمیبینم
 دفتر از دستم افتاد.عشق من باردار بوده و رفته!عشق من منو ببخش که برنگشتم و 

 .نتونستم بغلت کنم
 م بیا باهم از بچه هامونکاش بودی تا بهت بگم:دوستت دارم.بگم عاشقتم.بگم دیونتم.بگ

 .نگهداری کنیم
 ...کاش

 ......منو ببخش
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 ): پایان
 میدونم پایانش خیلی بد بود ولی بعضی وقتا تودنیای واقعی،ما آدم ها

 از هم فاصله میگیرم و وقتی هم رو برای همیشه از دست میدیم
 .یادمون میاد که باید مال هم باشیم

 یه دنیای کوچیک زندگی میکنیم نه یه دنیایای کاش یاد بگیریم ما تو 
 .بزرگ و هیچوقت دست از آدمایی که دوستشون داریم نکشیم

 تنها داراییمون عشقی هست که تو قلبمون روانه،نذاریم خاموش شه و
 .سیاه و تاریک شیم

 حداقلش همو برای همیشه دوست داشته باشیم تا بعد از مرگ یکم 
 ): خاطرات خوب داشته باشیم

 ببخشید رمانم بد بود...تو رمان های دیگه جبران میکنم 
 :راه های ارتباط با من 

Insta @black.star.nji 
Tell @black_star_nji 
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Phone 09052104051 __ 
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