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ای کاش محبت اثری داشته باشد
معشوق ز عاشق خبری داشته باشد
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کو خنجر تیزی که کنم پاره جگر را
قربان رفیقی که وفا داشته باشد
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...................... ..................................................

دستان قوی ای مرا از خاک سرد جدا کرد و هر کاری کردم نتوانستم خودم را از دست او رها کنم تا بتونم فقط یه بار
دیگه مامانمو حس کنم.

داد زدم :ولم کن ،بذار منم بمیرم .چرا نمیذارید منم برم پیشش.
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کسی که دستان مرا گرفته بود ،بغلم کرد وس عی میکرد آرومم کنه .صدای سینا برادرم بود که سعی میکرد منو
تسلی بده ،با اینکه میتونستم بغض رو توی صداش احساس کنم.

سادنا ،عزیزم آروم باش .به خدا با این بیتابیات روح مامان هم اذیت میشه .این جوری براش بهتر بود تا کی میخواست رنج بکشه و ...
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دیگه نتونست حرف بزنه و پا به پای من گریه میکرد اینو میتونستم از لرزیدن شونه هاش بفهمم.
به خانه برگشتیم .تمام طول راهو فقط گریه کردم .همش خاطرات بودنش جلو چشام بود .صورت مهربون و
نورانیش .وای که داشتم آتیش می گرفتم .آخه چرا اون..........

nM

یک سال بود که فهمیده بودیم مامانم سرطان داره و کمکم جلوی چشمای من و سینا آب میشد ولی بابا طبق معمول
نبود چون اصال براش اهمیت نداشت همیشه فکر تفریح و خوشگذرونی خودش بود .ولی واسه مراسم ختم مامان
مجبور بود باشه چون به قول خودش میخواست آبرو داری کنه.
ازش متنفر بودم...........

میکردم و آروم آروم اشک می ریختم که سینا وارد اتاق شد.
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مراسم ختم تموم شد و بعد روز سوم دیگه خونه خالیه خالی شد .توی اتاقم بودم و داشتم به عکس مامان نگاه
 سادنا ،بلند شو دیگه بسه چقدر گریه می کنی .توی آینه خودتو دیدی؟ دیدی چه بالیی سر چشات اوردی؟ به خدا راحت شد .حاال تو دیگه غصه نخور .پاشو تا یه خبر خوب بهت بدم! آخه توی این موقعیت چه خبری میتونه خوب باشه؟!!!! -حاال تو پاشو یه آبی به صورتت بزن تا بهت بگم.
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از روی تخت بلند شدم و با بی حالی به سینا نگاه کردم و منتظر نگاهش کردم.
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 -به خدا دست خودم نیست هر موقع یادش میافتم اشکم سرازیر میشه ،چقدر خوب بود و ما قدرشو ندونستیم.
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 خب بگو دیگه!! -راستش خانوم جون زنگ زد گفت که یه مدت بری پیشش که از تنهایی درآی.
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بهترین خبری بود که توی عمرم شنیدم .خانوم جون ،مادر مامان بود و بوی مامانو میداد و من عاشقش بودم .ولی یه

دفعه ته دلم خالی شد.

 سینا پس تو چی؟ تو هم می خوای منو تنها بذاری؟ نه بخدا ،من باید به کارای شرکت برسم و هر روز بهت سر میزنم ،خوبه؟ -ولی تو تنها میشی ،تو هم وسایلتو جمع کن با هم بریم پیش خانوم جون.

F

 -باشه باشه .فقط به شرطی که دیگه آبغوره نگیری!!
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سینا  52سالش بود و بسیار جذاب .از نظر قیافه کامال شبیه بابا بود .قد بلند و چشم و ابرو مشکی .طوری که در نگاه
اول همه نگاه ها رو به طرف خودش جذب میکرد .ولی من شبیه مامان بودم .قدی متوسط ،پوستی سفید و چشایی
عسلی سبز ،بینی و لبان کوچولو و موهای روشن .درست کپی برابر اصل جوونی های مامان 52 .سالم بود و دختری
حساس و زود رنج.

اول آبی به صورتم زدم .داخل آینه به خودم نگاه کردم.صورتم حسابی پف کرده بود و چشامو به زور باز نگه داشته

te r

بودم .به اتاقم برگشتم و وسایل ضروریم رو داخل ساکی ریختم .سینا وارد اتاق شد.
 سادنا خانوم حاضر شدی؟ -آره.
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 -پس زود بیا پایین .داخل ماشین منتظرتم.

او ساکم رو برداشت و برد .مانتوم رو پوشیدم و شال مشکی ای سرم کردم .با عجله از پله ها پایین رفتم و بعد از یه
نگاه کوتاه به خونه ،سوار ماشین شدم.
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تا خونه خانوم جون حرفی بین ما زده نشد .وقتی رسیدیم سینا ساکم رو از ماشین بیرون گذاشت.
آجی کوچیکه دیگه برو ،مراقب خودتم باش و خانوم جونم اذیت نکن. مگه تو نمیای؟ چرا میام ولی یه سری کار دارم انجام میدم و شب میام. باشه پس خداحافظ.زنگ در و زدم و منتظر شدم .صدای خانوم جون اومد.
 کیه؟ -بیا داخل عزیزم.
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 -خانوم جون باز کنین منم.
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-خداحافظ.

همیشه عاشق اینجا بودم .حیاط بیشتر به یه بهشت کوچیک شبیه بود .پر از درختای سبز و رزای صورتی و قرمز ،و یه
حوض کوچیک هم وسط حیاط که پر از ماهیای قرمز بود.
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خانوم جون وارد حیاط شد .درو پشت سرم بستم و به سمتش دویدم .همیدیگرو بغل کردیم و گریه کردیم.بعد از

چند دقیقه خانوم جون منو از خودش جدا کرد.
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 -بیا بریم داخل عزیزم.

با هم داخل رفتیم و من روی مبلی نشستم .خانوم جون برام شربت آورد و روبه روی من نشست .با اینکه سن و سالی

ازش گذشته بود ولی هنوز سرحال بود.

 خب نوه گلم چطوری؟ چه به روز خودت آوردی؟ عزیزم مرگ حقه ،با خدا که دیگه نمیشه جنگید. -خوبم خانوم جون .نبود مامان خیلی برام سخته.

F

باز اشک توی چشام حلقه زد .سرمو پایین گرفتم تا خانوم جون ناراحت نشه.
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 گریه نکن اینجوری روح مامانت هم عذاب می بینه .راستی از بابات چه خبر؟ -بابا امروز صبح رفت مسافرت ،طبق معمول.

 نمیدونم این مرد چرا اینجوریه! به جای اینکه توی این موقعیت پیش شما باشه گذاشته رفته. مهم نیست خانوم جون .ما دیگه به نبودش عادت کردیم.ناهار رو با هم خوردیم .یکی از اتاقا رو خانوم جون برای من آماده کرده بود که رنگ وسایلش گلبهی بود و آرامش
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خاصی به من می داد .چند ساعتی خوابیدم .یه لحظه احساس کردم کسی پیشونیم رو بوسید .چشمام رو که باز کردم
سینا رو دیدم.
 سالم کی اومدی؟ -خب بابا ،بلند شدم دیگه!
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 دقیقا  52دقیقه ای میشه که اومدم .تو و خانوم جونم انقدر تحویلم گرفتید دارم شرمنده میشم .پاشو دیگه.در تهیه شام به خانوم جون کمک کردم ،داشتم میزو می چیدم که نگام به سینا افتاد.
همونجوری که داشت تلویزیون نگاه میکرد گفت:
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 -آقا سینا یه دفعه خسته نشی اینقدر کار می کنی!!

 نترس مراقب خودم هستم ،قربون خواهر گلم که همیشه نگران منه! -نمکدون ،پاشو به من کمک کن.

 اصوال میگن دخترا باید داخل خونه کار کنن و آقایون داخل خونه سروری. به جز من فیلسوف دیگه ای اینجا می بینی؟! خیلی پررویی!!! ولش کن پسرمو ،از صبح تا حاال کار کرده ،حاال داره استراحت میکنه.سینا -قربون آدم چیز فهم ،خانوم جون من یکی که عاشقتم!
سادنا -آره به خاطر این عاشقشی که هواتو داره....
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سینا -ای حسود کوچولو.
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خانوم جون باخنده گفت:
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 -کدوم آدم فیلسوفی این نظریه رو اثبات کرده؟
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خانوم جون فقط به ما می خندید و هیچی نمی گفت .چون می دونست پادر میونی فایده ای نداره.

................................................. ..................................................
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سه ماه بود که مامان از پیشمون رفته بود و من جای خالیشو احساس می کردم .تازه از خواب بیدار شده بودم که
موبایلم زنگ زد ،شماره ی بابا بود .چشمامو بستم و باز کردم تا باورم بشه اونه ،آخه سابقه نداشت به من زنگ بزنه.

 -بله بفرمایید.

-سالم دخترم ،حالت چطوره؟

F

 سالم ،خوبم شما چطورین؟ -منم خوبم .شماها کجایین؟
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 -خونه ی خانوم جون .چطور مگه؟

 هیچی ،می خواستم بگم فردا من تهرانم ،شماها هم برگردین خونه تا دور هم باشیم.داشتم شاخ در می آوردم.

 -اگه تونستیم میام ،باید به سینا هم خبر بدم.

 من به سینا گفتم ،خب دخترم دیگه کاری نداری من دیگه باید برم. -خداحافظ.
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 -باشه خداحافظ.

نمیدونم چرا احساس بدی نسبت به این تماس داشتم .آخه از بابا بعید بود که اینقدر مهربون بشه.
سادنا -بله خانوم جون.
خانوم جون -پس زود بیا پایین صبحونه ات رو بخور.
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سادنا -باشه اومدم.
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خانوم جون -دخترم بیداری؟

سر میز همش توی فکر بودم و داشتم این رفتار بابا رو حالجی می کردم تا به نتیجه برسم ولی هر چی بیشتر فکر
میکردم کمتر به نتیجه میرسیدم.
خانوم جون -عزیزم چته؟ چرا هیچی نمی خوری؟
سادنا -هیچی خوبم .راستی قراره فردا برگردیم خونه!
سادنا -بابام زنگ زد گفت بریم خونه .گفت میخواد دور هم باشیم.
خانوم جون زیر لب با خودش حرف میزد او هم از رفتار بابا تعجب کرده بود.
سینا -بدو دختر ،مگه میخوای بری کجا که اینقدر لفتش میدی!!!
سادنا -صبر کن بابا ،بذار همه وسایلمو جمع کنم.
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................................................. ..................................................
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خانوم جون -اوا چرا می خواین برید؟

سینا -حاال انگار اینجا خیلی دوره ،اگه چیزی جا موند میای میبری .خانوم جون ما دیگه باید بریم ،خوبی بدی دیدی
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،شتر دیدی ندیدی!
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خانوم جون -برو کم زبون بریز!
سادنا -خانوم جون شما هم به ما سر بزنید.

Ed

خانوم جون -باشه عزیزم برو به سالمت.
سوار ماشین شدیم و به سمت خونه راه افتادیم .سینا در رو باز کرد و باهم وارد شدیم.

وقتی در خونه رو باز کردیم چیزی که میدیدم رو باور نمیکردم .اشک توی چشمام حلقه زد .سینا هم دست کمی از
من نداشت و با دهان باز داشت نگاه می کرد.
بابا به استقبالمان آمد و خیلی نمایشی ما رو در آغوش گرفت و گفت:
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 -الهام جان ،اینا بچه های من هستن سینا و سادنا.
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الهام -از آشناییتون خوشحال شدم.

ولی ما مثل چوب خشکیده ایستاده بودیم و به آن زن نگاه می کردیم.دوباره بابا شروع کرد به صحبت.
بابا -بچه ها ،این خانوم هم همسر من الهام هستن.

الهام زنی تقریبا جوان ،قد بلند و سبزه بود و قیافه ی متوسطی داشت که آن را زیر یه عالمه آرایش پنهان کرده بود.
لبخند تصنعی هم بر لب داشت.
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سینا -بابا قبال سلیقه تون بهتر بود.

سریع از پله ها باال رفت .با حرفی که سینا زد میتونستم رگه های خشمو توی چشای بابا و الهام ببینم ولی نمیدانم چرا
سعی میکردند اون لبخند مسخره رو روی لبشون نگه دارند.

بابا -دخترم ،امیدوارم منو درک کنی! از این به بعد الهام با ما زندگی میکنه و میخوام باهاش مهربون باشید.
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سادنا -خیلی ببخشید ولی میذاشتید حداقل سال مامان تموم بشه بعد دست یه زن دیگه رو می گرفتید میاوردید
داخل این خونه .ازتون متنفرم.

با گریه به سمتم اتاقم دویدم و روی تخت افتادم و گریه کردم .نمیدانم کی خوابم برد .چشمانم رو که باز کردم همه
سرگرم کردم.
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جا تاریک بود و هیچ صدایی به گوش نمیرسید .تصمیم گرفتم از اتاق بیرون نرم .یه دوش گرفتم و خودم رو با کتابی
با صدای زنگ ساعت از خواب بیدار شدم .اصال یادم نبود امروز اولین روز کالس زبانم هست .سریع حاضر شدم و
پایین رفتم .اصال میلی به صبحانه نداشتم و به سمت در خانه رفتم .
الهام -سالم عزیزم ،کجا با این عجله؟

di

برگشتم و نگاهی بهش کردم.

سادنا -علیک سالم ،االن که می بینی جواب سالمتو میدم فقط به خاطر اینه که مامانم همیشه می گفت جواب سالم
واجبه و اینکه کجا میرم فکر نمی کنم به شما ربطی داشته باشه.
رفتم.
وارد کالس که شدم دوستم مریمو دیدم و با لبخندی به سمتش رفتم.
مریم -به به ،باد آمد و بوی عنبر آورد .چه عجب خانوم ما شما رو زیارت کردیم.
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سادنا -سالم ،خودت که می دونی من چقدر گرفتارم.

a te

ناراحتیش رو میتونستم به راحتی از چشماش بخونم .قبل از اینکه حرفی بزنه از خونه بیرون زدم و به سمت کالس
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مریم -آره میدونم ،پرونده ها رو دستت مونده و جلسه پشت جلسه.

سادنا -باشه حاال هی کنایه بزن ،نوبت ما هم میرسه مریم خانوم.
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با ورود معلم صحبت آنها هم تمام شد .بر خالف همیشه که معلمشان یه آدم سن باال بود ،حاال پسری جوان بود که با

ورودش همه بی اختیار ساکت شدند.

 -بفرمایید.

مینا ،یکی از بچه ها گفت :عجبی این آقای مدیر دلش به حال ما سوخت و معلمونو عوض کرد.

ستاره -آقا خودتونو معرفی نمی کنید.

F

معلم -منتظرم اظهار نظراتون تموم شه .من پرهام امینی هستم .کالس من قوانینی داره که هر کی اجراش نکنه مسلما
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تنبیه میشه .سرکالس نباید فارسی صحبت کنید و مزه پرونی هم تعطیل.
با اخمی که آقای امینی داشت همه حساب کار دستشان آمد .بچه ها خود را معرفی کردند و درس شروع شد.
در طول تدریس ،به آقای امینی خیره شده بودم .پسری جذاب با قدی بلند و صورتی مردانه .موهای مشکی که به
طرف باال حالت داده شده بود وتنها چیزی که در صورتش بیشتر جلب توجه میکرد چشمان توسی اش بود .ناگهان با
سقلمه ای که مریم به پهلویم زد به خودم آمدم .او در گوشم گفت:
 -کیو میگی؟
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 -باالخره کشفش کردی؟

 امینی رو میگم دیگه ،اینجوری که تو بهش خیره شدی همه فهمیدن.امینی  -ساکت.حرف نباشه.
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بعد از کالس با مریم به سمت خونه راه افتادیم .منو مریم از راهنمایی با هم همکالس بودیم و بر اثر یه دعوای ساده،
شدیم دوستای صمیمی .خونه شون سه تا کوچه با ما فاصله داشت .از خصوصی ترین مسایل زندگی همدیگه خبر
داشتیم.
سادنا -آره بابا ،با اون اخماش .فکر کرده نوبره!!!
مریم -تو هم که زیاد بدت نیومد.
سادنا -منظورت چیه؟!!!!

nM

مریم -دختر اگه یه ذره دیگه حرف میزدیم فکر کنم با لگد از کالس بیرونمون می کرد.

مریم -منظورم چیه! بابا داشتی با چشمات طرفو می خوردی .اگه چشمتو گرفته برم باهاش صحبت کنم.

di

مریم می دونست من از این حرفا بدم میاد .بعد از این حرف شروع به دویدن کرد .دنبالش دویدم.
سادنا -وایسا ببینم .یه حالی ازت بگیرم.
ولی او همینطوری می دوید .یه دفعه پام گیر کرد به سنگی و آسفالت شدم.
مریم ایستاد و با دیدن من توی اون وضعیت دید ،به سمتم اومد.
مریم -وای ،چیزیت نشد؟
سادنا -به جای اینکه بر و بر منو نگاه کنی ،کمکم کن از جام بلند شم.
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دستم رو گرفت و بلندم کرد.

a te

سادنا -آخ................

طلوع زندگی – کتابخانه مجازی رمانسرا

r

رمانسرا

i to

مریم -تو چه جوری خوردی زمین که نصف صورتت خراشیده.

سادنا -راس میگی؟

Ed

----------------------------------------------------------------------------------

-

وارد خونه که شدم الهام سریع از آشپزخونه بیرون اومد .تا منو دید اومد سمتم.

الهام -اوا دختر تو چرا اینجوری شدی؟ صبر کن صورتتو ضدعفونی کنم.
الهام دستش رو سمت صورتم آورد ولی من با دستم اونو پس زدم.

F

سادنا -الزم نکرده ،خودم بلدم.

PD

بدون توجه به او از پله ها باال رفتم و وارد اتاقم شدم .لباسام رو که عوض کردم وارد حموم شدم و با بتادین جای
زخمم رو تمیز کردم .خیلی میسوخت.

داخل آینه که به خودم نگاه کردم از دیدن صورتم تعحب کردم .نصف صورتم قرمز شده و باد کرده بود.
الهام برای ناهار صدا کرد .وقتی گرسنه بودم اصال حوصله لجبازی نداشتم.
وارد آشپزخونه که شدم غذا روی میز بود .بویی که از غذا بلند میشد آدم رو به هوس می انداخت.

te r

الهام -اومدی عزیزم .بیا بشین تا سرد نشده.

پشت میز نشستم و شروع به خوردن کردم .عجب دست پختی داشت.
الهام -تو چرا از من بدت میاد؟

اصال انتظار چنین سوالی رو االن نداشتم .با اینکه تعجب کرده بودم ولی خودمو نباختم.
الهام -میدونم ولی من نمیخواستم جای مادرتو بگیرم.
سادنا -آره قشنگ معلومه!!!

as

سادنا -وقتی خودت میدونی پس چرا میپرسی؟

سادنا -ما که راضی نبودیم پس چرا االن اینجایی؟
اه ،انقدر حرف میزنه که اشتهام کور شد ،حیف این غذای خوشمزه....
الهام -اون به من گفت شما راضی هستید.
از جام بلند شدم و با صدای بلند شروع به حرف زدن کردم.

nM

الهام -من به پدرت گفتم اگر شما راضی بودید من زنش میشم.

di

سادنا -به قیافه ی االن من میخوره راضی باشم،ها!!!! اگه راضی بودم اینقدر عز و جز میکردم .چرا زندگی ما رو بهم
ریختی ......البته بودن یا نبودن تو فرقی به حال ما نمیکرد ،زندگی ما همیشه همین جهنم بوده......

به سرعت به اتاقم رفتم .جدیدا شده بودم دستگاه آبغوره گیری!!! ولی خوب شد غذام رو تا آخر خوردما ...با این

a te

فکر لبخندی زدم .به قول سینا ،من در بدترین موقعیت به فکر شکمم بودم.

راستی خبری از سینا نیست .تلفن رو برداشتم و هرچی به گوشیش زنگ زدم جواب نداد .کالفه شده بودم و همش
داخل اتاق راه می رفتم.
ساعت  7بعد از ظهر بود که گوشی اتاقم زنگ خورد .مثل بت من افتادم روی گوشی.
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 -بله بفرمایید.

طلوع زندگی – کتابخانه مجازی رمانسرا

r

رمانسرا

i to

سینا -سالم خواهر کوچولو .چطوری؟
 -سالم خوبم .سینا تو کجایی؟ چرا جواب تلفنتو نمیدی؟

Ed

سینا -من خوبم .راستش اگه بگم کجام کله مو میکنی!!!
 -مگه تو کجایی؟

سینا -خونه ی خانوم جون.

 نامرد چرا دنبال من نیومدی؟!! خیلی بدی...به خاطر اینکه فکر کنه خیلی ناراحتم گوشی رو قطع کردم .سه بار زنگ زد تا باالخره گوشی رو برداشتم.

F

سینا -آجی کوچیکه چرا جواب نمیدی؟

PD

....... -

سینا -حداقل یه فوت کن.
 -فوت....

سینا -پس هنوز اونجایی ،خوبه .راستش اومدم دنبالت ولی عجوزه گفت رفتی کالس.
 -حداقل زنگ میزدی....

 خیلی پررویی ...برو دیگه خداحافظ. -خداحافظ.

te r

 -دیگه دیگه  ،مزاحم نمیخواستم.حاال دیگه برو پی زندگیت دیگه هم مزاحم من نشو.

الهام برای شام صدام کرد ولی پایین نرفتم .یه بسته بیسکویت از تو کیفم در آوردم و مشغول خوردن شدم تا حداقل

as

صدای ملودی شکمم قطع شه.

اصال حس درس خوندن و تمرین حل کردن نداشتم ولی به هر حال مجبور بودم چون هیچ وقت خوشم نمی اومد سر
کالس توبیخ بشم.
-

nM

---------------------------------------------------------------------------------دوباره صدای گوشیم بلند شد .یه شیرجه به سمت گوشیم زدم طوری که پام به لبه ی تخت خورد و صدام رفت هوا.
 -آخ .......بله بفرمایید.

مریم -کوفت و بله بفرمایید .دختر من نیم ساعته دم در منتظرم ،دیگه زیر پام چمنزار سبز شد.پس چرا نمی آی؟

di

 -اومدم اومدم ،فقط یه دقیقه دیگه....

سریع کفشام و پوشیدم و بیرون رفتم .الهام دیگه به کارم کاری نداشت ،چه بهتر ،دیگه مجبور نیستم به اون عجوزه
جواب بدم.
مریم -سالم و درد یه دقیقه ای .میمیری زودتر بیای.
 خب ببخشید کتابمو پیدا نمیکردم.مریم -خوبه حاال ،زود باش بریم که این امینی که من شناختم نمذاره بریم سر کالس.

re
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 -سالم.
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تمام راه رو دویدیم .در کالس بسته بود .فکر کردم باز بچه ها به خاطر اذیت کردن ما در و بستن که مثال معلم

تشریف فرما شدن.

Ed

در و یه دفعه باز کردم و پریدیم وسط کالس.

مریم -مرض دارین در رو می بندین .شما ها آدم بشو نیستین.
همه با تعجب به ما نگاه می کردن ،حتی لبخند هم نمیزدن.

سادنا -شماها چتونه؟!!! یه جوری به آدم نگاه می کنین انگار اون امینی از دماغ فیل افتاده پشت ما ایستاده.....
دیدم نخیر اینا درست بشو نیستن .کم کم به خودمون شک کردیم .هر دومون آروم به سمت عقب برگشتیم.

F

دهنمون باز مونده بود .امینی دقیقا پشتمون بود و از عصبانیت سرخ شده بود.
امینی -کجا؟

PD

حساب کار اومد دستمون و به سمت در کالس رفتیم.

سادنا -این جوری که از شواهد امر پیداس ،بیرون کالس.
مریم با سقلمه ای به من حالی کرد باز بی موقع دهنم رو باز کردم.
امینی -به جای معذرت خواهی ،زبون درازی هم می کنید .بیرون.....

te r

سادنا -خب خودمون هم داشتیم می رفتیم دیگه احتیاجی به داد زدن شما نبود.
بعد با گستاخی به چشاش نگاه کردم .اگه وقعیتش بود حتما خفم میکرد .دست مریمو گرفتم و از کالس بیرون
رفتیم.

مریم -دیوونه چرا جوابشو دادی ،با یه معذرت خواهی حل بود.

as

 -آخه پررو می شد.

مریم -واهلل من از کارای تو سر در نمیارم .بعضی اوقات انقدر بی زبون میشی که آدم فکر میکنه مظلوم تر از تو
نیست بعضی اوقاتم....

nM

 -بی خیال این حرفا ،بریم این پارک روبه روی یه بستنتی بخوریم تا کالس تموم شه.

بستنی خوردیم و بعد از اتمام کالس ،پیش یکی از بچه ها رفتیم و کتابشو گرفتیم تا حداقل یه چیزی یاد گرفته
باشیم(.آخی چه پاستوریزه)

----------------------------------------------------------------------------------

di

به خونه که برگشتم انقدر ساکت بودم خف کردم .خدا رو شکر امروز این عجوزه خانوم نیست.یه سر به آشپزخونه
زدم .غذا روی گاز بود .لباسام رو که عوض کردم ناهار خوردم و خوابیدم.

چشمام رو که باز کردم از تعجب دهنم باز موند .ساعت  55شب بود یعنی انقد خوابیده بودم .دیگه داشتم روی هر

a te

چی خرسه کم می کردم.

آروم از پله ها پایین رفتم و یه چیزی خوردم و دوباره به اتاقم برگشتم .اصال دیگه خوابم نمی اومد .کامپیوترو روشن
کردم و الکی توی نت دور باطل زدم.

----------------------------------------------------------------------------------
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بابا -دخترم ،خودتو واسه پنج شنبه آماده کن.
 -مگه پنج شنبه چه خبره؟

Ed

بابا -تولد الهامه ،منم میخوام براش تولد بگیرم و البته همه رو هم دعوت کردم .گفتم تو هم خبر داشته باشی.
 شما هیچوقت تولد من یا سینا حتی مامان هم یادتون نموند حاال میخواین واسه الهام جونتون جشن بگیرین ،واقعاکه!!!!

بابا -به هر حال پنج شنبه باید توی جشن باشی وگرنه..............
-وگرنه چی بابا؟

F

بابا -هیچی .برو دختر نذار دهنم باز شه.

PD

به حالت قهر به اتاقم برگشتم .تازه یادم افتاد تکالیف زبانم رو انجام ندادم .باید کلمه های درسا رو هم حفظ میکردم.
از اون جلسه که با مریم اون گندو زدیم ،سه ماه میگذره و امینی از لج هر جلسه از ما درس میپرسه تا اگه نخونده
باشیم از کالس شوتمون کنه بیرون .ولی ما هم بیدی نیستیم که به این بادا بلرزیم.
حاال این تولد کذایی رو بذارم کجای دلم ،اه این سینا هم مثل همیشه موقعی که احتیاجش غیبش میزنه،شانس ندارم
که ،اگه شانس داشتم اسممو به جای سادنا می ذاشتن شانس علی.....

te r

همش داخل اتاق راه می رفتم و فکر می کردم .باالخره تصمیم گرفتم توی این مهمونی شرکت کنم و یه جوری حال
این عجوزه رو بگیرم.فردا جشن بود و من هنوز آماده نبودم .سریع به سمت کمد لباسا رفتم و هرچی لباس داشتمو
بیرون ریختم .دونه دونه لباسا جلوی خودم میگرفتم و داخل آینه به خودم نگاه میکردم .میخواستم یه لباس ساده
بپوشم.

as

کال با اینکه خانواده راحتی داشتیم ولی من همیشه کت و دامن می پوشیدم و اصال دوست نداشتم خودمو معرض دید
قرار بدم (.تو که راس میگی)

باالخره یه کت و دامن گلبهی رو انتخاب کردم .ساعت سه صبح بود که دیگر خوابیدم.

nM

----------------------------------------------------------------------------------

با صداهایی که از پایین می اومد از خواب بیدار شدم .حاال انگار عروسیه!!!!!

اول تصمیم گرفتم صبحونه رو بخورم ،چون با شکم گرسنه مغزم به کل هنگ میکرد .به اطرافم نگاه کردم  ،وای
اینجا دیگه چه خبره!!!! همه لباسا وسط اتاق ولو بود ،کی اینا رو جمع کنه!!!! خود کرده را تدبیر نیست ،خودم باید

di

جمع کنم.

----------------------------------------------------------------------------------

a te

دوش گرفتم و موهام رو با هزار بدبختی خشک کردم ،آخه موی بلند کجاش خوبه ....کت و دامنم رو پوشیدم و
کفشی به همان رنگ به پا کردم .ترجیح دادم موهام آزاد روی شونه هام باشه و فقط گل تزیینی روی آن زدم.

کم کم صدای "خوش آمدید" از پایین به گوش می رسید .تا کامل حاضر شم و از آینه دل بکنم یه ساعتی طول
کشید .باالخره آرام آرام به سمت پایین رفتم.
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به سالن که رسیدم بابام به سمتم اومد و تک تک به همه معرفی کرد .همه اظهار خوشحالی میکردن و من هم یه

لبخند ژکوند روی لبم بود .سرم و انداختم پایین و با بابام هم قدم شدم.

Ed

بابا -خب پرهام جان ،اینم دختر گل من سادنا.
سرمو باال گرفتم دهنم اندازه تونل تهران-شمال باز شد.

بابا -دخترم ایشون هم پرهام امینی هستن برادرزاده الهام خانوم.
ای خدا من چرا اینقدر بدبختم آخه ،این یکی رو کجای دلم بذارم .پرهام دستشو جلو آورد و من که هنوز از تو شوک
درنیومده بودم ،باهاش دست دادم .دستم رو کمی فشار داد که دادم رفت هوا.بابام دیگه رفته بود.

F

-آخ ....چه خبرتونه؟ دستم شکست!!!

PD

پرهام -مثل اینکه باز قفل دهنتون باز شد.
 -همینی که هست مشکلیه؟!!!

پرهام -نه چه مشکلی .راستی اصال انتظار نداشتی منو اینجا ببینی،نه؟
این چه زود پسرخاله شد.

 راستش نه ،چون فکر نمیکردم کالس شما به اینجور جاها بخوره. -همینجوری .

te r

پرهام -چرا اینطور فکر کردید؟

سریع ازش دور شدم و روی مبلی نشستم.همه وسط در حال رقص بودن و من فقط نگاهشون میکردم .نوبت رقص
تانکو رسید .بابام با پرهام به سمت من میومدن .نمیدونستم تو کدوم سوراخ موش خودمو قایم کنم.

as

بابا-دخترم چرا بلند نمی شی؟ مثال شما جوونید؟

خوشا به غیرتت بابا جون.بابا رفت و منو با پرهام تنها گذاشت.
پرهام -خانوم افتخار میدید؟

nM

نگاهی بهش انداختم عجب آدم پررویی هستش.اخم کردم و رویم رو برگردوندم .احساس کردم پیشم
نشست.شیطونه میگه یه چیزی بهش بگمآ .در بین جمغیت چشمم به بابا و الهام افتاد ،چه راحت و بی دغدغه می
خندیدند.

احساس تنفر تمام وجودم رو پر کرد .اشک در چشمانم جمع شد .زیر لب گفتم:
-مادر عزیز من مرده اونوقت اینا...

di

اشکم سرازیر شد.نمی دونم چطور بین این همه سر و صدا پرهام صدایم را شنید.
پرهام -واقعا متاسفم.
آروم به صندلی تکیه دادم.
کنم.
پرهام -انقدر به خودت سخت نگیر.

a te

-تاسف هیچ کس به درد من نمیخوره.اصال من چرا اینجا بین این آدم هام؟ واقعا جای من اینجاست؟ نه فکر نمی

از او هم متنفر بودم .نگاهی با اخم بهش کردم و از جام بلند شدم و به اتاقم رفتم .خودم رو روی تخت انداختم و به
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اشکام اجازه دادم سرازیر بشن .باید یه فکر اساسی کنم اینجوری نمیشه .باید از این جهنم برم.
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سریع لباسام رو عوض کردم و وسایل ضروریم رو داخل کوله پشتی ام ریختم .از پله ها پایین رفتم .بابا وقتی منو با

اون سر و وضع دید صدام کرد.

Ed

بابا -سادنا ،سادنا...

اصال بهش توجه نکردم و از سالن خارج شدم .محکم به یکی برخورد کردم ولی اصال اهمیتی ندادم و به راهم ادامه

دادم .وسط حیاط بودم که بازوم به شدت به سمت عقب کشیده شد .بابام بود.

بابا -کدوم گوری داری میری؟!!!!
با عصبانیت بازوم رو از دستش بیرون کشیدم و مثل خودش صدام رو باال بردم.

F

 -از کی تا حاال برات مهم شده من کجا میرم؟

PD

بابا -خیلی زبونت دراز شده ،بیا برو تو!!!!

نه دیگه پام رو داخل اون خونه نمیذارم.خونه ای که داخلش یه ذره برای روح مادرم ارزش قائل نیستن .پیشخودت چی فکر کردی؟ زنت مرده و اون وقت مهمونی آنچنانی راه انداختی؟ کاش اینقدر که الهام جونت برات
ارزش داره ما برات ارزش داشتیم.

بابا دستش رو باال برد ،میدونستم توی صورت من فرود میاد ولی با جسارتی که توی خودم سراغ داشتم همین جوری
شد.به عقب برگشت.

te r

بهش زل زدم .یه ذره محبت هم نتونستم تو چشماش پیدا کنم .دستش داشت پایین می اومد که توی هوا متوقف
پسر جوان -چیکار می کنید پرویز خان؟

اصال منتظر نشدم ببینم ناجی م کی بوده ،به سرعت از در خارج شدم .نمی دونستم کجا برم!! اگه به خونه ی خانوم

as

جون می رفتم با دیدن حال و روزم حتما حالش بد میشد .وای خدا ...ناگهان جرقه ای در ذهنم زده شد ...مریم!!!!
داشتم می رفتم که صدای بوقی شنیدم اصال توجه نکردم و به راهم ادامه دادم .ترس برم داشت.
راننده -کجا میرین خانوم؟ سوار شین برسونمتون!!!!

nM

صدای همان پسری بود که مانع سیلی خودن من شد .اول نفس راحتی کشیدم ولی توجهی هم به او نکردم.
پسر جوان -لجبازی نکنین ،بیاین سوار شین .خوب نیست این موقع شب تنهایی جایی برید.
این یکی رو راست گفت .به طرفش برگشتم.
-چیه شما رو بابام فرستاده؟ برای چی دنبالم اومدید؟

پسر جوان -نخیر پدرتون منو نفرستاده ،فقط حس انسان دوستانه ام باعث شد بیام.
پسر جوان -حاال این حرفا رو ول کنین ،سوار شین لطفا.

di

پوزخندی زدم -انسان دوستانه!!!!

در جلو رو برام باز کرد ولی من عقب نشستم .ابرویی باال انداخت و دوباره در جلو رو بست .حتما پیش خودش میگه
پسر جوان -حاال کجا می خواستین برین؟
 خونه ی دوستم ،چند تا کوچه پایین تره.پسر جوان -فقط بگین کدوم کوچه اس.
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-سکوت.

a te

این دیگه کیه.

طلوع زندگی – کتابخانه مجازی رمانسرا
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پسر جوان -خب ادب حکم می کنه اول خودمو معرفی کنم ،من محمد طاها هستم دوست برادرتون.

چند باری اسمشو از سینا شنیده بودم.

Ed

-اگه دوست برادرم هستین توی اون جشن چیکار می کردید؟

محمد طاها -خوشبختانه یا متاسفانه پدرم با پدرتون شریک هستن به خاطر همین من هم دعوت بودم.
دم خونه ی مریم رسیدیم .به مریم زنگ زدم.

مریم -سالم دوست با معرفت.

F

سالم ،ببخشید میشه یه لحظه بیای دم در؟مریم -اومدم اومدم.

PD

قطع کرد و بعد از چند دقیقه در خانه شان باز شد .از ماشین پیاده شدم و به سمت مریم رفتم.
مریم -سادنا چی شده؟ این موقع شب این جا چیکار می کنی؟ این پسره دیگه کیه؟
برات توضیح میدم .ایشون هم دوست سیناس .مهمون نمیخوای؟ فقط همین امشب!!!!مریم -دیوونه این حرفا چیه؟ آخه مگه تو مهمونی؟ بیا بریم داخل.
محمد طاها از ماشین پیاده شد و مریم بهش سالم کرد.

te r

ممنون لطف کردید منو رسوندین.

محمد طاها -خواهش می کنم پس با اجازتون من دیگه میرم ،خداحافظ.
از او خداحافظی کردیم و داخل خانه شدیم .به پدر و مادر مریم سالم کردم .با تعجب و چشمانی پر سوال به من نگاه

as

می کردند ولی خوشبختانه چیزی نپرسیدند.

به اتاق مریم رفتیم .همه چیز رو برای مریم تعریف کردم و این بین کلی آبغوره گرفتم و مریم در این کار به من
کمک کرد .بعد از کلی صحبت تصمیم گرفتیم بخوابیم.
چشمای منم گرم شد و خوابم برد.

nM

مریم سریع خوابش برد ولی من تا نزدیکای صبح چشم رو هم نذاشتم و همش فکر و خیال می کردم .کم کم
صبح همش احساس کردم گوشم می خاره فکر کردم پشه اس ،همش دستم رو نزدیک گوشم بردم و تکان دادم .اَه،
حاال نوبت به بینی ام رسیده .بدون اینکه چشمام رو باز کنم سرجام نشستم و بینی ام رو خاروندم .متوجه صدای خنده
ی ریزی شدم .فهمیدم قضیه از کجا اب می خوره!!! چشمام رو آروم باز کردم .مریم رو دیدم که روبروم نشسته و
به چی اینجوری می خندی؟مریم -به قیافه ی تو!!!

 من که چیز خنده داری نمی بینم .یا تو دیوونه شدی یا بینایی من عیب پیدا کرده!مریم -برو بابا ،هر چی میگم یه چیزه دیگه تحویلم میده.

a te

جلوی آینه ایستادم و با حالتی متفکرانه به صورتم خیره شدم.

di

داره می خنده.

همیشه مریم رو دوس داشتم چون وجودش بهم انرژی میده و باعث میشه تمام غم هامو فراموش کنم.

re

14

طلوع زندگی – کتابخانه مجازی رمانسرا

r

رمانسرا

i to

تا تو باشی دیگه مزاحم خواب من نشی .راستی یه سوال ،چرا تو هنوز این عادت زشت کودکانه ات رو ترکنکردی؟ هر موقع شب پیشت بودم اینجوری ازارم می دادی...

Ed

با حالتی فیلسوفانه گفت -مطالعات زیادی کردم ولی هنوز به نتیجه مطلوب نرسیدم .در اسرع وقت نتایج رو به شما

اعالم می کنم ،استاد.

به سمتش خیز برداشتم .او هم از اتق بیرون پرید و من با بالشت پشت سرش .همین جوری توی خونه می دویدیم و

بلند بلند می خندیدیم.

ستاره خانم( مادر مریم) از آشپزخانه بیرون اومد و با دین ما گفت:

F

 شما دو تا کی بزرگ می شید؟-هر موقع شوهر کنیم!!!

PD

من با حالتی حق به جانب گفتم:

ستاره خانوم -خب کی شوهر می کنید؟!!!
مریم -هر موقع بزرگ شیم.

زدیم زیر خنده .صبحانه خوردیم و کمی به سر و وضع آشفته مان رسیدیم .می خواستم دیگه به خانه ی خانوم جون

te r

بروم که مریم و مادرش نگذاشتند و با اصرار زیاد مریم ،من هم تسلیم شدم .ستاره خانوم بعد از آماده کردن ناهار،
به خانه ی یکی از دوستانش رفت تا من راحت باشم.
با شوخی و خنده مشغول خوردن ناهار شدیم.

مریم -حاال بی شوخی ،دیگه به کالس زبان نمی آی؟

as

-فکر نمی کنم ،شاید ساعت کالسم رو عوض کردم.

مریم -خب باهوش ،باز که پرهامو توی آموزشگاه می بینی که؟

 آره راس می گیا ،خیلی ازش خوشم میاد .راستی تو چرا زود پسر خاله می شی؟ خب دیگه پرسیدن داره ،میرم پیش خانوم جونو سینا.مریم -پس درس زبانت چی میشه؟
تو چرا بین این همه مشکل ،گیر دادی به این یکی؟مریم -آخه کالس تنهایی نمی چسبه!!!

nM

مریم -از بس تو دیشب هی پرهام،پرهام کردی افتاده رو زبونم .حاال اینا رو ولش ،بگو می خوای چیکار کنی؟

di

آخی عزیزم ....عادت می کنی .در ضمن قحطی آموزشگاه که نیومده.یه جا دیگه ثبت نام می کنم.مریم -آها.
صد دفعه بهت گفتم من از یان کلمه بدم میاد ،لطفا دیگه نگو.بعد زد زیر خنده .من هم خندیدم.

a te

چون میدونم بدت میاد ،میگم دیگه.

تصمیم گرفتیم اول بیرون گشتی بزنیم بعد از هم جدا شویم و من به خانه ی خانوم جون بروم .من سریع حاضر شدم
ولی مریم انقدر طولش داد که اعصابم رو خورد کرد.

15
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 -اه مریم زود باش دیگه! مگه می خوایم بریم عروسی انقدر فس فس می کنی؟!!!

طلوع زندگی – کتابخانه مجازی رمانسرا
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مریم -خوبه حاال! بهتر از اینه که مثل این امال بپرم وسط خیابون و بشم مضحکه دست مردم.
شکلکی برایش درآوردم و روم رو برگردوندم.

Ed

با هم به مرکز خریدی که در آن نزدیکی بود رفتیم و بدون هیچ هدف خاصی به مغازه ها نگاه می کردیم به قول

مریم دور باطل می زدیم.

مریم -سادی جونم بریم یه چیزی بخوریم؟
 -صد دفعه بهت گفتم اسم منو مخفف نکن مثل آدم صدام کن مطمئن باش هیچی ازت کم نمیشه!!

مریم -حاال بی خیال توام!!

F

 -نه من باید تو رو درست کنم.

PD

مریم -خب حاال ببخشید دیگه تکرار نمیشه

خیلی خب!! تو موقعی که هوس می کنی چیزی بخوری حتما چیزی هم در نظر داری ،نه؟مریم -درسته ،به نظر من بریم بستنی قیژ قیژی بخوریم.
-خجالت از سنت نمی کشی؟ نه واقعا؟

مریم -چرا باید خجالت بکشم مگه من دل بستنی خوردن ندارم .راستی تو چرا جدیدا عین مادربزرگا حرف می زنی؟
مریم -حاال شدی سادنای گل خودم.

te r

 -آقا اصال من اشتباه کردم بریم بخوریم.

دو تا بستنی به قول مریم قیژ قیژی خریدیم و در حالی که بستنی هامون رو می خوردیم با هم حرف میزدیم و اصال
حواسمون به هیچی نبود .یه لحظه احساس کردم با کله رفتم تو شکم کسی و بستنی پخش شد تو صورتم و احتماال

as

روی لباس طرف.

سرمو که باال گرفتم چشمام چهارتا شد .داشتم از خجالت اب می شدم و اصال زبونم نمی چرخید چیزی بگم .مریم
زودتر خودشو جمع کرد.

nM

مریم -سالم ببخشیدا نمی خواستیم اینجوری بشه.

بعد یه سقلمه هم به من زد که یعنی تو هم یه چیزی بلغور کن تا آبرومون بیشتر از این نرفته .ولی اصال نمیدونم چرا
اینطوری شده بودم.
محمد طاها -خواهش میکنم اتفاقه میفته.
مریم -یه وقت از دست سادنا ناراحت نشینا بچم هنوز تو شوکه...

di

دوباره ضربه ای به من زد که از چشمان محمد طاها دور نموند و لبخندی کنج لباش نشست .تازه به خودم اومدم و
چشم از نگاهش گرفتم و سرمو پایین انداختم.
سادنا -واقعا ببخشید معذرت می خوام.

a te

محمد طاها -گفتم که اشکالی نداره .حاال از شانس منم بستنی شکالتی بوده.

بیچاره حق داشت لباس سفیدش بدجور کثیف شده بود .مریم ریز ریز می خندید .اینم یه چیزیش می شه ها.
میشه بگی چرا می خندی؟آینه اش رو از کیفش در اورد و به من داد.
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مریم -اگه به صورتت نگاه کنی دلیلشو می فهمی.
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ای وای ،بیشتر صورتم بستنی ای شده بود و قیافه ی مضحکی پیدا کرده بودم .سریع دستمال از کیفم درآوردم و

صورتم رو تمیز کردم

Ed

سادنا -با اجازتون ما دیگه بریم.
محمد طاها -میرسونمتون

سادنا -نه ممنون مزاحم نمیشیم.
سریع خداحافظی کردم و دست مریمو گرفتم و به دنبال خودم کشیدم.

مریم -آی دستمو کندی

F

دستشو ول کردم و آروم کنار هم حرکت کردیم .نمیدونم اون چشای میشی چه جذابیتی داشت که منو اینطور به فکر

PD

فرو برده بود .با دست ضربه ای به سرم زدم تا از فکر و خیال بیرون بیام.
مریم -با سیمات قاطی پاتی کرده.
سادنا -چی میگی؟

مریم -هیچی راحت باش.

از او خداحافظی کردم و به خانه ی خانوم جون رفتم.

سینا -کیه؟

te r

دم خانه ی خانوم جون رسیدم و زنگ را زدم.

as

-باز کن منم.

-ای بابا ،تو باز لوس بازیاتو شروع کردی ،باز کن دیگه.

nM

سینا -منم کیه؟

di

سینا -خانوم درست حرف بزنید ،مزاحم مردم می شید اونوقت توهین هم می کنید.

سینا -بگو چیز خوردم تا درو باز کنم!!!!
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-خیلی نامردی ،اصال باز نکن از روی دیوار میام.

a te

-آقا من اشتباه کردم شما ببخش و درو باز کن.
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سینا-باشه ببینم چیکار میکنی.

Ed

آیفونو گذاشت .عجب غلطی کردم چنین حرفی زدما ،ولی نباید کم بیارم  .دیوار زیاد بلند نبود .کیفمو از روی دیوار

پرت کردم داخل حیاط که صدای آخی اومد.

F

-سینا خان حقته!!!!

PD

یه پامو گذاشتم روی میله ی گاز و خودمو یه دفعه کشیدم باال .به هزار زحمت و سختی باالخره روی دیوار نشستم و
یه نفس راحت کشیدم.

خانوم جون -اوا دختر ،تو اون باال چیکار میکنی؟

te r

-سالم ،بهتره برید از سینا بپرسید من این باال چیکار میکنم.

as

خانوم جون -حاال بیا پایین تا چیزیت نشده....

nM

سریع پریدم پایین  ،یه کم پام درد گرفت ولی خدا رو شکر چیزیم نشد .اینم شد یه تجربه.

لباسام رو تکوندم و کیفم رو برداشتم وبا خانوم جون به داخل خانه رفتم.

سینا -آفرین به خواهر کوچیکه ،ایول داری به خدا ،الکی دست کمت گرفتم .فکر میکردم دوباره زنگو بزنی و

خانوم جون -حاال عزیزم برو لباساتو عوض کن بیا با هم عصرونه بخوریم.
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داشتم از پله ها باال می رفتم که سینا صدام کرد به سمتش برگشتم.

a te

-بی مزه ....

di

التماس کنی ولی چیکار میشه کرد به خودم رفتی.
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-چیه؟

Ed

سینا -میگم چی شده باز چمدون به دست اومدی اینجا؟

-اوال توی والیت ما به این( با اشاره به کوله پشتی م) میگن کوله پشتی دوما به همون دلیلی که جنابعالی اینجا تشریف

F

دارید .بازم سوالی هست؟

PD

سینا -نه دیگه بفرمایید.

حولمو برداشتم و به سمت حمام رفتم .باز ذهنم پر کشید به سمت محمد طاها .سرم رو تکون دادم تا از مغزم
بندازمش بیرون ولی نمیرفت .نمیدونم این پسر چی داشت که منو اینقدر به فکر فرو برده بود .ولی خداییش بد
مبارکه صاحابش باشه به من چه اصال.

as

موهامو خشک کردم و پایین رفتم.

te r

چیزیم نبود .قد بلند و هیکل ورزشکاری و صورتی جذاب و مردانه ،پوستی روشن و موهای خرمایی و چشمایی میشی.

سینا -خانوم جون بیا همشو با هم بخوریم هیچی واسه این دختره ی لوس نذاریم.

سینا -اژدها وارد میشود.

di

بعد برگشت طرف من و با حالتی دخترانه گفت.

nM

-لوس خودتی!!!

a te

سینا-اییییش ،خدا بگم چیکارت نکنه دختر ،زهرم ترکید .به تو یاد ندادن یهویی وارد جایی نشی.

-این حرفا به تو نیومده ضعیفه!!!

re
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r
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i to

سینا -حاال من شدم ضعیفه ،وایسا تا نشونت بدم.

Ed

از آشپزخونه فرار کردم و رفتم داخل حیاط و سینا هم همینجوری دنبالم میومد .رسیدیم دم حوض.

سینا -اگه مردی وایسا.

F

-نامردمو در میرم.

PD

دور حوض دنبال هم می دوییدیم و خانوم جون به ما می خندید .یه دفعه پای سینا یه یکی از گلدونا ی شمعدونی گیر
کرد و افتاد داخل حوض .خانوم جون نگران به سمتش دوید.

خانوم جون -شما دوتا کی میخواهید بزرگ شید؟!!! تا بالیی سره خودتون نیارید ول کن نیستید.

te r

-حاال که هیچیش نشده فقط مثل موش آبکشیده شده.

as

سینا باز می خواست به طرف من بیاد که خانوم جون گرفتش.

سینا انگشتشو به طرف من گرفت

سینا -سادنا خانوم تالفی میکنم .

nM

خانوم جون -بسه دیگه  .مثال تو از این بزرگتری خجالت بکش.

di

منم زبونم رو براش درآوردم و به داخل خانه رفتم .بوی آش داشت دیوونم میکرد .سریع یه ظرف برداشتم و برای

a te

خودم آش کشیدم و شروع به خوردن کردم .سینا بعد از این که لباساشو عوض کرد به آشپزخانه اومد و در حین

آش خوردن خصمانه به من نگاه میکرد و منم نگاهاشو با لبخند جواب میدادم .می دونستم خواب بدی برام دیده ولی
نباید جلوش کم بیارم.

االن یه هفته از موقعی که به خونه ی خانوم جون اومدم میگذره و بابا حتی زنگ نزده سراغی ازم بگیره.
اصال دیگه دوست ندارم دوباره به اون خونه برگردم و اون زنو تحمل کنم.

re
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i to

داخل پذیرایی نشسته بودم و داشتم کتاب می خوندم و هیچ کس هم خونه نبود .خانوم جون برای عیادت یکی از
دوستاش رفته بود و سینا هم معلوم نبود صبح جمعه ای کجا غیبش زده بود .توی کتاب حسابی غرق شده بودم و

Ed

متوجه اطرافم نبودم که یه دفعه احساس کردم یه چیزی روی سرم داره حرکت می کنه .دست کشیدم و چیزی رو
که روی سرم بود را برداشتم سوسک بود جیغ کشیدم و سوسک رو پرت کردم  .همش جیغ می کشیدم که دستی

جلوی دهنمو گرفت.

سینا -چه خبرته دختره ی گنده!!! االن تمام همسایه ها میریزن اینجا.
تازه فهمیدم ماجرا از کجا اب میخوره اصال این چی جوری اومده بود که من نفهمیدم.به زور دستش رو از جلوی دهنم

F

برداشتم.

PD

-دیوونه ی روانی نمی گی من سکته می کنم.

می خواستم با دمپایی بزنمش که کال از خونه رفت بیرون و بعد هم صدای در حیاط اومد.
حرصم گرفته بود و می خواستم یه جوری تالفی کنم .به داخل حیاط رفتم و سطلی را پر از آب کردم .داخل حیاط
نشستم تا سر و کله اش پیدا شود .مطمئنا خانوم جون حاال حاال پیداش نمی شد.
بعد از گذشتن یک ساعتی صدای زنگ در آمد .پس باالخره پیداش شد.زیر لب گفتم.

te r

-یه حالی ازت بگیرم سینا خان.

سطل را برداشتم دوباره صدای زنگ آمد .یکدفعه در را باز کردم و آب داخل سطل را رویش خالی کردم .لبخندی از
شادی زدم ولی تاریخ انقضای اون زیاد نبود چون خشکم زد.

وای عجب غلطی کردم چرا اول نپرسیدم کی پشت دره .محمد طاها بود .قلبم مثل گنجشک میزد و مطمئن بودم

as

صورتم مثل لبو قرمز شده .محمد طاها دستی به صورتش کشید و گفت.

محمد طاها -سالم مرسی از استقبال آبکیتون .نمیدونم دفعه بعد چی قراره روم ریخته شه.
تازه متوجه سر و وضع خودم شدم .وای ایندفعه دیگه کامال آبروم رفت .یه تاپ صورتی تنم بود با شلواری برمودا.
-خاک بر سرم شد.

nM

موهام رو هم از دو طرف گیس کرده بودم.

بدون توجه به او به سمت خونه دویدم و به اتاقم رفتم .از پنجره نگاهش کردم اومده بود داخل حیاط و داشت با
خودش می خندید .اینم یه چیزیش میشه ها .یه لحظه سرش رو آورد باال که سریع خودم رو کشیدم کنار .لباسم رو
عوض کردم و شالی روی سرم انداختم و پایین رفتم.

محمد طاها -شما همیشه همین جوری از مهموناتون پذیرایی می کنید؟
معذرت میخوام فکر میکردم سیناس.-فکر کنم دیگه باید پیداش بشه.بفرمایید داخل ،اینجوری سرما می خورید.

a te

محمد طاها -خواهش میکنم .نمیدونید سینا کی میاد؟

di

محمد طاها تا منو دید خنده اش گرفت ولی به زحمت خودشو جمع و جور کرد.

بدون تعارف از جایش بلند شد و داخل خانه شد و من هم پشت سرش رفتم .در مقایسه با او من مثل یه جوجه بودم.
از تشبیه خودم خنده ام گرفت .او برگشت و منو با تعجب همراه
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لبخندی گوشه ی لبش نگاه کرد.
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r
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i to

محمد طاها -یعنی من انقدر خنده دار شدم.
-نه ببخشید داشتم به یه چیز دیگه می خندیدم.

Ed

به آشپزخانه رفتم و برایش چای آوردم و بعد از اینکه بهش چای تعارف کردم روبه رویش نشستم .هر دو ساکت
نشسته بودیم .من به فنجانم نگاه می کردم ولی سنگینی نگاهش را روی خودم احساس میکردم .سرم را باال گرفتم و

بهش نگاه کردم ،فکر می کردم مسیر نگاهش را عوض کند ولی او همچنان به من نگاه میکرد و لبخندی هم زد.

این بچه چقدر خجسته اس ،همش می خنده.

-ببخشید مزاحم سیر و سیاحتتون میشم ،چاییتون یخ کرد.

F

قهقهه ای کرد که من به عقلش شک کردم.

PD

محمد طاها -شما خیلی آدم رکی هستید.
حاال این تعریف بود ؟!!!!محمد طاها -بله.
-مرسی از تعریفتون.

دیگه داشت حوصله م از این همه سکوت سر میرفت.گوشی تلفن رو برداشتم و شماره ی سینا رو گرفتم.بعد از سه
دختر جوان -بله بفرمایید.

te r

بوق دختری جواب داد که من به شماره ای که گرفته بودم شک کردم.
ببخشید خانم ،من با سینا کار داشتم.اشتباه که نگرفتم؟دختر جوان -نه درست گرفتید ولی شما؟!!!
من همسرشون هستم.شما کی هستید؟دختر جوان -واقعا راست می گید؟

محمد طاها هم داشت منو نگاه میکرد و لبخندی موذیانه میزد.

nM

-بله خانوم چرا باید دروغ بگم...

as

باز سادیسمم اوت کرد.

دختر جوان -ببخشید خانوم به خدا من نمیدونستم سینا زن داره .واقعا معذرت میخوام.
-حاال اگه میشه گوشی رو بدین بهش و دیگه دور و بر شوهر من پیداتون نشه.

دختره دیگه حرفی نزد مثل اینکه سر و کله ی سینا هم پیدا شد و صدای دعواشون به گوش میرسید.منم اینور می

di

خندیدم.

دختر جوان -خیلی نامردی ،چرا بهم نگفتی زن داری؟ مگه اون زن بیچاره چه گناهی کرده که تو اینکارو باهاش
میکنی؟

a te

سینا -زن کدومه؟ من کی زن گرفتم که خودم خبر ندارم .الناز وایسا ببینم کجا داری میری؟

سریع تماس را قطع کردم و بدون توجه به محمد طاها بلند بلند خندیدم .با صدای خنده ی او خنده ام را خوردم.
محمد طاها -خیلی شیطونی!!!
-تقصیر خودشه تا دیگه منو اذیت نکنه .حاال میشه بهش زنگ بزنید بگید بیاد خونه.
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محمد طاها -باشه.
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شماره ی سینا رو گرفت و بعد از چند ثانیه شروع به صحبت کرد.

محمد طاها -سالم چطوری پسر؟

Ed

.......

محمد طاها -مگه چی شده؟

.......

محمد طاها -یعنی بهت سیلی زدو گذاشت رفت؟
بعد شروع کرد به خندیدن.

F

........
.........

PD

محمد طاها -ببخشید .حاال کجایی بیا که من یه ساعتیه اینجا منتظرتم!!!
محمد طاها -خونه ی خانوم جونت.
........

محمد طاها -آره ایشونم اینجاس .به خدا من در جریان نبودم.

te r

.........

محمد طاها -باشه پس منتظرم ،خداحافظ
گوشی رو که قطع کرد .به من گفت

محمد طاها -سینا گفت داره میا د حسابتونو برسه .

as

بعد هم خندید .ای کوفت جرا به همه چی میخندی تو .پسره کال مشکل داره.باز یاد سینا افتادم.یخ کردم چون
میدونستم سینا دیگه توی این یکی کوتاه بیا نیست.
-حاال من چیکار کنم؟

nM

محمد طاها – هر کی خربزه میخوره پای لرزشم می شینه.

همیشه از سینا وقتی که عصبانی میشد میترسیدم حاال هم داشتم سکته میزدم.

بعد از نیم ساعت صدای در اومد که بعد با شدت بسته شد .محمد طاها بلند شد و نزدیک در رفت .سینا اومد داخل از
عصبانیت قرمز کرده بود .یعنی اون دختره انقدر ارزش داره .منو که دید به سمتم هجوم آورد که محمد طاها جلوشو
گرفت.

di

سینا -آخه دختر من به تو چی بگم ،کی میخوای بزرگ شی .این چه کاری بود کردی.
من انگار الل شده بودم .نمیتونستم جوابشو بدم .
سینا -چیه الل شدی؟

سریع در رو قفل کردم .دستگیره در محکم باال و پایین میرفت .سینا محکم به در مشت میزد.
سینا -در و باز کن تا حسابتو بذارم کف دستت.
محمد طاها -بس کن پسر ،چه خبرته .حاال اون یه کاری کرده تو که نباید اینجوری رفتار کنی.

re
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خودشو از دستای محمد طاها جدا کرد و به سمت من اومد .من هم از پله ها باال رفتم و خودمو داخل اتاق انداختم و
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سینا -یه کاری کرده؟!!!هه ،تو که خودت در جریان هستی .خودت دیدی که با چه زحمتی النازو راضی کردم یه مدت
با هم دوست باشیم تا برم خواستگاریش .ندیدی چقدر التماسش کردم؟!!

Ed

محمد طاها -همه ی اینا رو میدونم  .سادنا باهاش حرف میزنه و همه چی درست میشه.
سینا داشت گریه میکرد .اصال فکر نمیکردم اون روزی بخواد اینجوری به خاطر یه دختر گریه کنه .یعنی انقدر عاشق
بود .من هم گریه ام گرفت .از اتاق بیرون رفتم سینا روی زمین نشسته بود و سرشو بین دستاش گرفته بود.به

سمتش رفتم و جلوش نشستم .
-داداشی غلط کردم ،تو رو خدا اینجوری گریه نکن .درست میشه.

F

سینا -دیگه درست نمیشه.

PD

به ارواح خاک مامان قسم میخورم خودم باهاش صحبت کنم و راضی ش کنم.توی بغلش رفتم و حسابی گریه کردم .او دیگه گریه نمیکرد و سعی میکرد منو آروم کنه .سینا -بسه دیگه ،خونه رو
سیل برداشت.
از بغلش بیرون اومدم.
-منو می بخشی؟

te r

اشکامو پاک کرد.

سینا -به شرطی که همین االن زنگ بزنی و باهاش حرف بزنی و دیگه از این شوخی های لوس نکنی.
-باشه قول میدم.

سینا نگاهش به محمد طاها افتاد .بهش گفت.

as

سینا -چیه تا حاال خواهر و برادر ندیدی؟

محمد طاها -چرا دیدم ولی اینجوریشو ندیده بودم .نه به داد و قال یه ساعت قبلتون نه به این دل و قلوه دادناتون.
سینا -این فضولی ها به تو نیومده (.رو کرد به طرف من) حاال آبجی خانوم ناهار چی داریم؟

nM

-هیچی اونموقع که بهت زنگ زدم میخواستم بهت بگم پیتزا بخری.

سینا -مامان کجایی بیای دخترتو ببینی ،حتی بلد نیست یه نیمرو درست کنه .من چه جوری میخوام دو روز دیگه تو
رو شوهر بدم.
تا دلشم بخواد .از جام بلند شدم تا برم صورتم رو بشورم.

di

سینا -حتما هم میخواد!!!!!

وبعد با محمد طاها زدن زیر خنده .سینا پیتزا سفارش داد و بعد شماره ی النازو به من داد تا باهاش صحبت کنم.
به الناز زنگ زدم و با هزار زحمت تونستم راضیش کنم که هر چی پشت تلفن گفتم شوخی بوده .دهنم کف کرد تا

a te

راضی شد .بعد از اتمام صحبت من ،سینا باهاش صحبت کرد.

بعد از ناهار ،محمد طاها هم رفت .احساس می کردم دارم بهش عالقه مند میشم.موقعی که رفت انگار من احساس

پوچی کردم .اه،باز رفتم تو فاز رمانتیک.خودم هم خنده ام می گرفت .مگه میشه من هم بتونم کسی رو دوست داشته
باشم ،فکرشم خنده داره...
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صبح با صدای زنگ زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم.
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-لعنت بر خروس بی محل.

چشمام رو باز نکردم تا خوابم نپره .با دستام دنبال گوشیم گشتم و باالخره پیداش کردم.

Ed

-بله بفرمایید.

.........

جوابی نداد و قطع کرد و من دوباره به خواب رفتم.

سینا -سادنا پاشو دیگه ،لنگه ظهره.
-سینا اذیت نکن بذار بخوابم.

F

سینا -اصال راه نداره .بلند میشی یا به زور متوسل بشم؟!!!

PD

 -برو بابا.

سینا -باشه خودت خواستی.

یکدفعه پام کشیده شد و بین زمین و هوا معلق شدم و گرومپی خوردم زمین و چشمام تا آخرین حد باز شد.
آخ .....روانی ،سادیسمی.سینا -چاکریم.

-مگه مریضی که اینجوری می کنی؟

te r

همینجوری که داشتم پام رو ماساژ میدادم.بهش گفتم:

سینا -آره جات خالی بد سرمایی خوردم و سرم یه ذره درد میکنه.
-خیلی مسخره ای.

as

شکلکی برام درآورد و از اتاق خارج شد .بدنم حسابی درد گرفته بود .چند تا فحش بهش دادم.
سینا -شنیدم چی گفتیا!!!!!

زیر لب شروع کردم به غر زدن و به سمت دستشویی رفتم .داخل آینه که به خودم نگاه کردم خنده ام گرفت.

nM

حسابی صورتم پف کرده بود.

بوی قرمه سبزی توی خونه پیچیده بود و من هم تابع شکم ،به سرعت باد خودم رو به آشپزخونه رسوندم .سینا هم
پشت میز نشسته بود و با قاشق و چنگال سمفونی بتهوون اجرا میکرد .چشمش که به من افتاد گفت:
همون موقع که یه پشه ی مزاحم توی گوشم ویز ویز میکرد.قیافه ی متفکری به خودش گرفت و با دستش چونه شو خاروند.

به سمت خانوم جون که داشت برنج رو داخل دیس می کشید ،رفتم و از پشت بغلش کردم.
سالم بر خانوم جون گل خودم.خانوم جون -سالم عزیزم ،امروز حسابی خوابیدی .بشین ناهارتو بخور تا ضعف نکردی.
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 -به روی چشم.

a te

سینا -آهان....

di

-به به خرس قطبی ،به سالمتی کی از خواب زمستونی بیدار شدی؟

طلوع زندگی – کتابخانه مجازی رمانسرا

r

رمانسرا

i to

ناهار را که خوردیم ،با کمک سینا ظرف ها رو شستیم و انقدر به روی هم آب پاشیدیم که حسابی خیس شدیم.

خانوم جون که از آشپزخونه بیرون رفت به سینا گفتم:

Ed

-راستی سینا ،کی النازو بهم نشون میدی؟

سینا -برای چی باید بهت نشونش بدم؟ اونی که باید بپسنده ،پسندیده!!!
-خیلی نامردی ،اول و آخر که باید ببینمش.

سینا -میخوای خواهرشوهر بازی دربیاری و گربه رو دم حجله بکشی؟
-اصال به من میخوره چنین شخصیتی داشته باشم؟

F

سینا -اتفاقا این نقش فقط برازنده ی خودته.

PD

آدم یه داداش مثل تو داشته باشه دیگه احتیاجی به دشمن نداره.دستام رو خشک کردم و به اتاقم رفتم و لباسامو عوض کردم .بعد از چند دقیقه ،سرو کله ی سینا پیدا شد.
هنوز تو یاد نگرفتی اول باید در بزنی.سینا -نچ.

صورتم رو به حالت قهر برگردوندم.
به یه شرط.سینا -چه شرطی؟
-اینکه النازو بهم نشون بدی!!!

te r

سینا -باشه خواهری ،به موقعش حتما یاد میگیرم حاال تو قهر نکن.

آشتی آشتی.سینا -من دیگه باید برم دنبال زندگیم.
سینا -به تو چه بچه پررو.

nM

-منظورت از زندگی النازه دیگه.

as

سینا -باشه باشه ،حاال آشتی؟

باالخره از اتاق بیرون رفت .بعد از رفتن سینا روی تخت دراز کشیدم و با خودم فکر کردم یعنی الناز چه شکلیه که
سینا اینقدر دوسش داره.

دوباره گوشیم زنگ خورد .شماره اش ناشناس بود .محض ارضای فضولی هم که شده جواب دادم.
 سالم سالممگه شما دکتری؟شاید دکتر باشم.-ببخشید خودتونو معرفی نکردید!!
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-فکر کن یه دوست.

a te

-خوبی؟

di

-بله بفرمایید.

طلوع زندگی – کتابخانه مجازی رمانسرا
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ولی من فکر میکنم شما مزاحم باشید تا دوست!گوشی رو قطع کردم و یکی زدم توی سر خودم.

Ed

حاال میمردی فضولیت گل نمیکرد.دوباره زنگ زد و من تماس رو رد کردم .دفعه ی چهارم دیگه عصبی شدمو جواب دادم.

-آقا مگه مرض داری هی زنگ می زنی؟

مزاحم -نه به خدا مریض نیستم .فقط میخوام که باهام دوست شی
 -اِ نه بابا ،پیاده شو با هم بریم.

F

مزاحم -باشه بذار یه گوشه نگه دارم.

PD

-خیلی پررویی.

دوباره قطع کردم ولی دیگه زنگ نزد و من یه نفس راحت کشیدم .واقعا چه آدمایی پیدا میشن.
چند روزی گذشت و اون مزاحم همش زنگ میزد و اعصابم رو به هم ریخته بود .نمیدونم چرا یه چیزی مانع از گفتن
این جریان به سینا میشد!!!!

شب توی اتاقم نشسته بودم و داشتم کتاب میخوندم که دوباره صدای ناقوس مرگ مانند گوشیم بلند شد .هر موقع

te r

گوشیم زنگ میخورد استرس می گرفتم .گوشیم همینجوری زنگ میخورد و من هنوز تصمیم به جواب دادن یا
ندادن نداشتم کال مغزم هنگ کرده بود .باالخره جواب دادم.
-بله بفرمایید.

مزاحم -سالم خانم خانما ،عجبی جواب دادی ،چطوری؟

as

اوال علیک سالم ،دوما درست صحبت کن و این القاب مسخره رو برای کسی دیگه بکار ببر که پشت گوشاشمخملیه ،سوما حالم به خودم مربوطه.

صدام داشت می لرزید ولی به هر جون کندنی بود حرفامو زدم.

فکر میکنم اگه کسی هم مزاحم شما میشد حالتون بهتر از من نبود.مزاحم -ای بابا ،من که گفتم مزاحم نیستم.
-ولی به نظر من هستی.

nM

مزاحم -دور از جون ،در ضمن منم خوبم مرسی از احوال پرسیت .تو چرا هر موقع بهت زنگ میزنم توپت پره؟

مزاحم -باشه باشه ،حاال نمیشه یه کم مهربون تر باشی و با من راه بیای؟
مزاحم -اوال اینکه دوستت دارم دوما دوستت دارم.

شما اصال منو دیدی که حرف از دوست داشتن و این مزخرفات می زنی؟ جنابعالی که راست می گی!!!مزاحم -باور نمیکنی باشه ،مگه اسمت سادنا نیست.

a te

مزاحم -پس چی فکر کردی تازه اسمتم میدونم.

di

 -نه نمیشه .آقا این همه دختر چرا گیر دادی به من؟

شوکه شدم اون اسمم رو می دونست پس امکانش بود خیلی چیزای دیگه در مورد زندگی من بدونه .سریع قطع
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کردم .داشتم از ترس میمردم.یعنی ممکنه کی باشه.
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اس ام اس داد.

مزاحم -چی شدی خانومی؟

Ed

جوابش رو دادم -تو کی هستی؟
بعد از چند دقیقه جواب داد -زیاد به مغز کوچولوت فشار نیار ،به موقعش خودم رو بهت معرفی میکنم .فعال برو

بخواب خداحافظ.

اعصابم حسابی خورد شده بود .گوشیم رو روی میز پرت کردم و سرم رو بین دستام گرفتم .هر چه بیشتر فکر

میکردم کمتر به نتیجه می رسیدم .مغزم دیگه داشت سوت می کشید .یه نگاه به ساعت انداختم اووووووه  5نیمه

F

شبه .چشمم که به ساعت افتاد ناخودآگاه خمیازه ای کشیدم و کم کم خوابم برد.

PD

خانوم جون داشت با کاروان می رفت مشهد و تا فرودگاه که برسیم کلی نصیحت و سفارش بارمون کرد.
خانوم جون -خب بچه ها دیگه سفارش نمی کنما .حسابی مراقب خودتون باشید .غذای بیرونو نخورید غذا براتون
پختم گذاشتم داخل فریزر که فقط داغ کنید و بخورید .آقا سینا شما هم شبا زود میری خونه که سادنا تنها نباشه و
....

سینا نذاشت خانوم جون حرفشو تموم کنه.

te r

سینا -از دم خونه اینا رو صد دفعه گفتید خانوم جون .حاال خوبه گفتید دیگه هم نمی خواید سارش کنید.
خانوم جون -خب چیکار کنم مادر ،نگرانتونم.

سینا -این دفعه رو با مغز فندقی موافقم.

nM

-هی مغز فندقی خودتی!!!

as

-نگران نباشید .ما دیگه بزرگ شدیم و حواسمون به همه چی هست.

سینا -نه من شکر بخورم القاب شما رو برای خودم بکار ببرم ،باور کن اصال راه نداره!
خواستم جوابشو بدم که خانوم جون نذاشت.

di

خانوم جون -قشنگ معلومه بزرگ شدید .هنوز مثل بچه های  6 ،2ساله می مونید.

شماره پرواز رو اعالم کردن و از خانوم جون خداحافظی کردیم و او به سمت رییس کاروان رفت .باالخره هواپیما

سینا -خب خواهری ،با پیتزا موافقی؟
لبخندی زدم -موافقم
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سینا -پس بزن بریم.

a te

بلند شد .از همون لحظه دلم براش تنگ شد.
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اول به یک فست فود رفتیم و بعد راهی خانه شدیم.
----------------------------------------------------------------------------------

Ed

-

صبح که از خواب بیدار شدم از سکوت خونه ترسیدم ولی باالخره باید این چند روز رو تحمل می کردم .کمی خونه
رو مرتب کردم ولی زود خسته شدم ( دختر هم دخترای قدیم) به اتاق برگشتم و خودمو با کامپیوتر مشغول کردم.
بعد از یه ساعتی زنگ خونه به صدا دراومد .با تعجب به ساعت نگاه کردم .امکان نداشت سینا باشه .یعنی ممکنه کی

F

باشه!!!!

به طبقه ی پایین رفتم و آیفون رو برداشتم.

PD

-بله؟

 ببخشید خانوم میشه یه لحظه بیایید دم در ،یه بسته دارید.روسریم رو سرم کردم و به دم در رفتم .پسر جوانی بود .بسته ای رو به من داد و رفت .روی بسته اسم من بود ولی
خبری از فرستنده نبود .درو بستمو به داخل رفتم و خودم روی مبل ولو کردم و بسته رو بازرسی کردم .یعنی کی

te r

ممکنه اینو برای من فرستاده باشه .باالخره حس فضولیم باعث شد بسته رو باز کنم .یه جعبه داخلش بود .بازش
کردم .یه زنجیر بلند با ستاره ی خوشگلی که اول اسمم داخل ستاره حک شده بود.
فقط تنها مشکل ندونستن فرستنده بود .توی همین فکرا بودم که گوشیم زنگ خورد .اَه ،باز این شماره ی لعنتی...

مزاحم -سالم خانومی ،خوبی؟

as

-بله بفرمایید.

مزاحم -ای بابا ،باز که عصبی هستی.
 -اینم به خودم مربوطه.

nM

-علیک سالم ،خوب یا بد بودنم هم به خودم ربط دارم.

di

مزاحم -مثل اینکه امروز قرص "به خودم مربوطه" خوردی .ببین زنگ نزدم این چیزا رو بگم .فقط یه سوال ،بسته
رسید؟

مزاحم -نگو که به دستت نرسیده و االن توی دستت نیست.
به دستم نگاه کردم تازه فهمیدم بسته از طرف کی بود.

re
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-بسته؟ چه بسته ای؟
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-پس کار تو بود؟

مزاحم -آره ،حاال بگو ببینم خوشت اومد؟

Ed

نه خیلی زشته و االن میخوام بندازمش دور.با صدای ناراحتی گفت:

-میشه اینکارو نکنی؟ این فقط یه هدیه س!!!

F

از جام بلند شدم و زنجیر رو از پنجره پرت کردم بیرون.

PD

متاسفم دیگه کاری نمیتونم بکنم ،همین االن همین کارو کردم.مزاحم -فکر نمیکردم اینقدر سنگ دل باشی ،خداحافظ.
بدون اینکه جوابشو بدم قطع کردم .از اینکه حالشو گرفته بودم احساس خوشحالی می کردم.

te r

تا بعداز ظهر خودم رو با کارهای مختلف سرگرم کردم و کال اون زنجیرو فراموش کردم .باالخرته سر و کله ی سینا
هم پیدا شد.

-سالم ،زشت هم خودتی.

nM

سینا -نظر لطفته ،راستی این مال توئه.

as

سینا -سالم بر خواهر زشت خودم.

وقتی اون چیزی که توی دستاش دیدم داشتم شاخ درمی آوردم .اینو از کجا آورده بود.
-تو اینو از کجا آوردی؟

di

سینا -بیرون کنار باغچه افتاده بود ،گفتم شاید مال تو باشه.حاال مال توئه یا نه؟

گردنبند رو که داخل دست سینا دیدم کال رنگم شد مثل گچ دیوار.می ترسیدم دهنمو باز کنم .باالخره جواب دادم.

سینا -پس بیا بنداز گردنت ،خیلی حواس پرتی.
گردنبندو انداختم گردنم .اه شانس ندارم که ،حتما باید سینا اینو پیدا کنه.

re
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-آره مال منه.
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سینا -راستی یه چیزی می خواستم بهت بگم یادم رفت ،تو یادت نمیاد؟
-آخه مگه تو حرفی زدی که من یادم بیاد.

Ed

سینا -مطمئنی هنوز چیزی بهت نگفتم؟!!!!
بعد با قیافه ای متفکر به من نگاه کرد .می دونستم داره اذیتم می کنه و میخواد حرصم بده تا حرفشو بزنه.

-یه کم فکر کن شاید یادت اومد....

F

سینا -خیلی دلت میخواد بدونی چی میخوام بهت بگم،شاخکای فضولیت داره می جنبه نه؟!!!!

PD

خودم رو بی تفاوت نشون دادم -نه اصال هم برام مهم نیست.اگه نمیخوای چیزی بگی بذار برم به کارام برسم.
سینا-به جون خودم نباشه به جون تو میخوام یه چیزی بگم یه لحظه صبر کن....
چهار زانو نشست روی زمین و مثل ای کیو سان انگشتاشو روی شقیقه اش گذاشت و چشماشو بست .خیلی قیافه ش

te r

بامزه شده بود .رفتم روی مبل نشستم و بهش نگاه کردم تا ببینم نتیجه تفکرات فیلسوفانه اش چی میشه.
یه دفعه بشکنی زد --آهان فهمیدم ...اِه پس تو کجا رفتی؟
-ای بابا ،اینجا نشستم ،باالخره حرفت یادت اومد؟

سینا -آره یادم آمد ،بگم؟

nM

 -دِ بگو دیگه!!!

as

خودشو به سمت من چرخوند.

سینا -باشه ،شرح اخبار ،قرار است تا چند ماه دیگه یک عضو جدید به خانواده ما اضافه بشه.
دستام رو با خوشحالی به هم کوبیدم.

di

-چیه میخوای بری خواستگاری الناز.

سینا -آخه خنگ ،اگه من بخوام زن بگیرم اول باید با خانوم جون صحبت کنم نه توی جوجه!!!!

سینا -آها ،منظور از عضو جدید که در این جمله دارای ایهامی ظریف می باشد ،بچه ی باباس.
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-این چرت و پرتا چیه که میگی .بچه ی بابا که منو توییم پس نکنه.......

a te

-پس منظورت از عضو جدید چیه؟
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سینا -آها مخت داره کم کم از آکبندی درمیاد.
-نه نه این امکان نداره.

Ed

سینا -فعال که امکان پیدا کرده .الهام خانوم باردار هستن و تا چند ماه دیگه یه بچه به جمعمون اضافه میشه.
-حاال تو از کجا فهمیدی؟

F

سینا -هیچی زنگ زدم بابا ،کارش داشتم .این خبرو گفت .انقدر ذوق داشت که انگار بچه ی اولش داره به دنیا میاد...

PD

از همین االن از اون بچه متنفر شدم و دوس نداشتم حضورشو باور کنم.
االن چند ماه از اون خبری که سینا در مورد بچه داده می گذره و من هنوز نمیخوام حضورشو باور کنم ولی چاره ای
نیست .بابا هم به مناسبت حضور این بچه میخواد توی ویالی شمال جشن بگیره .آخه یکی نیست بهش بگه بذار بچه
به دنیا بیاد بعد.

از شانس بد ما رو هم مجبور کرده که همراهشون بریم .از رفتارای سینا که نمی شه بفهمی ناراحت یا خوشحال.

te r

االنم کنار سینا داخل ماشین نشستم و دارم به مناظر بیرون نگاه می کنم .سینا هم که برخالف همیشه ساکت نشسته.
یه دفعه دیدم یه جا جمعیت زیادی جمع شده ،انگاری کسی تصادف کرده بود.
-سینا نگاه کن انگاری تصادف شده.

-بیا بریم شاید تونستیم کاری کنیم.

as

سینا-آره ،بیچاره ها.

nM

سینا -آره هیچ کس هم نه ،فقط من و تو.

یه دفعه چشمم افتاد به ماشینی که داشتن می آوردنش باال .مثل ماشین بابا بود .پالکش رو نگاه کردم .واای ،ماشین
باباس.

سینا -برو بابا ،باز توهم زدی ،چند دفعه گفتم قرصاتو نشسته نخور.

-سینا به خدا ماشین خودشه ،تو رو خدا نگه دار.

32
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سینا با دیدن گریه من ،کنار جاده نگه داشت و هر دو از ماشین پیاده شدیم.

a te

دیگه گریه ام گرفته بود و اشکام تند تند روی صورتم می ریخت.

di

-سینا ماشینه بابائه ،تو رو خدا بزن کنار.

طلوع زندگی – کتابخانه مجازی رمانسرا

r

رمانسرا

i to

سینا هم چشمش افتاد به ماشین و مطمئن شد که راست میگم .زد توی سرش.

سینا -یا خدا.

Ed

دوید طرف اونجایی که جمعیت جمع شده بود .انگار پاهای منو به زمین میخ کرده بودند و همین جوری داشتم گریه

می کردند .سینا از پلیس ها سوال کرد و بعد سریع به سمت من اومد .اونم داشت گریه میکرد.

سینا -خودشون بودن .می گفتن بردنشون بیمارستان  ،....سوار شو زودتر بریم.

F

وقتی دید من از جام تکونی نمیخورم سیلی محکمی به صورتم زد .دستم رو روی گونه ام گذاشتم و ناباورانه به سینا

PD

نگاه کردم .سینا سرم داد کشید.

سینا -مگه بهت نمیگم سوار شو.

سوار ماشین شدم و با هم به سمت بیمارستان حرکت کردیم .گریه ام بند نمی آمد.

te r

ادامه دارد..........

حالم خیلی بده .با اینکه دل خوشی از بابا و الهام نداشتم ولی از طرفی هم دوست نداشتم بالیی سرشون بیاد .وااای
الهام بارداره ،نکنه بالیی سر بچه اش بیاد .خدایا خودت کمکشون کن....

as

به بیمارستان که رسیدیم هردومون مثل فشنگ از ماشین پیاده شدیم .انقدر داخل بیمارستان این طرف و اون طرف
رفتیم که من دیگه نای حرکت کردن نداشتم .روی یکی از صندلی ها نشستم و سینا خودش به تنهایی رفت .تند تند
صلوات میفرستادم و دعا میکردم .بعد از یه ربع از ته راهرو سرو کله ی سینا پیدا شد .از جام بلند شدم و به طرفش

 سینا چی شد؟سینا -سادنا بدبخت شدیم.

nM

رفتم.

di

این حرفو زد و کنار راهرو نشست و سرشو بین دستاش گرفت.با حالتی زار جلوش زانو زدم و با گریه گفتم.
-یعنی چی بدبخت شدیم؟ ها؟ حرف بزن...

a te

سینا سرشو آورد باال ،تمام صورتشو اشک پوشونده بود.

سینا -میگن بابا رو تا رسوندن بیمارستان ،تموم کرده و الهام هم توی کمائه ،باید زودتر عملش کنن و بچه رو به دنیا
بیارن چون وضعیتش مشخص نیست....

re
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طلوع زندگی – کتابخانه مجازی رمانسرا

r

رمانسرا

i to

بلند شدم دیگه حرفای سینا رو نمی فهمیدم .سرم گیج رفت و دنیا برام تیره و تار شد.

همش کابوس میدیدم .باالخره از اون کابوسای وحشتناک نجات پیدا کردم .چشمامو باز کردم .اولش مغزم کار

Ed

نمیکرد و نمیدونستم کجام ولی کم کم همه چیز یادم اومد.

در اتاق باز شد و سینا اومد داخل .اومد نزدیک تختم.

سینا -حالت خوبه؟

F

-سینا ،حال الهام چطوره؟

PD

سینا -داخل اتاق عمله ،حالش اصال تعریفی نداره.

میخوام از جام بلند شم .بگو پرستار بیاد این سوزنو از دستم دربیاره.سینا -نمیشه باید صبر کنی سرمت تموم شه بعد ،آخرشه دیگه.

te r

بعد از یه ربع باالخره سرم تموم شد .از جام بلند شدم و با کمک سینا به سمت اتاق عمل رفتیم .انتظارمون زیاد طول
نکشید و دکتر از اتاق عمل اومد بیرون .سینا رفت جلو.
سینا -چی شد دکتر؟

as

دکتر -متاسفم ،ما فقط تونستیم نوزادو نجات بدیم .تسلیت میگم.

هنوز باورمون نمیشد همچین اتفاقی افتاده باشه  .حاال ما مونده بودیم و یه بچه ،که نمیدونستیم باید باهاش چیکار

سینا -حاال با بچه چیکار کنیم؟

nM

کنیم.

 -این دیگه پرسیدن داره ،معلومه با خودمون میبریمش چون اون جزئی از ماست .راستی پرسیدی دختره یا پسر؟

di

سینا -نه االن میرم میپرسم.

سینا رفت و من توی افکارم غرق شدم .یاد اولین روزی افتادم که الهامو دیدیم.چرا اینطوری شد؟ حاال ما با این بچه

سینا اومد.
سینا -هی دختر ،کجایی؟

re
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a te

چیکار کنیم .مطمئنا خانواده ی الهام اونو قبول نمی کنن .نه نه ،پیش خودم نگه ش میدارم.

طلوع زندگی – کتابخانه مجازی رمانسرا

r

رمانسرا

i to

 -همین جام ،چی شد؟

سینا -دختره.

Ed

وقتی بچه رو به اتاق نوزادان منتقل کردن رفتیمو دیدیمش.

-سینا ببین چقدر کوچولوئه.

سینا -آره خیلی کوچولوئه ولی انصاف نبود االن یتیم بشه.

F

وقتی به اون بچه نگاه میکردم یاد بی مادری خودم میفتم .با اینکه هیچ خاطره ی خوبی با بابا نداشتم ولی بازم

PD

نیازمنده حضورش بودم .اونموقع میدونستم هست ولی حاال........
سینا به خانواده ی الهام خبر داده بود و همشون ریختن داخل بیمارستان .همش هم گریه میکردن ولی همش تصنعی
بود .و اشک هیچکدومشون رو باور نداشتم.

سینا رفت و کارای انتقال جسد بابا و الهام رو انجام داد .بچه رو هم تحویل گرفتیم .همه به سمت تهران حرکت

te r

کردن.

---------------------------------------------------------------------------------مراسم ختمو داخل خونه ی بابا برگزار کردیم و همه چی به خوبی پیش رفت .داشتم خرما و حلوا بین مهمونا پخش

پرهام -سادنا خانوم بدید من ،شما دیگه خسته شدید.

as

میکردم که پرهامو از دور دیدم که به طرف من میاد .صورتم رو برگردوندم و به کارم مشغول شدم.

-حاال که اینهمه اصرار دارید بفرمایید.

nM

فکر میکرد تعارفشو رد میکنم .ولی سینی ها رو به دستش دادم.

تا آخر مراسم پرهام همش میخواست به من کمک کنه و تا چیزی رو میخواستم بردارم داوطلب میشد که اونو از
دستم بگیره .دیگه داشت رو اعصابم رژه میرفت .میدونستم صورتم از عصبانیت قرمز شده ولی سعی میکردم

سینا -سادنا چرا این پسره همش دور ور تو می پلکه؟

سینا -حاال کی هست این؟

35
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-برادرزاده ی الهامه ،فقط جون هرکی دوست داری شرشو کم کن.

a te

-نمیدونم ،برو از خودش بپرس.

di

آرامش خودمو حفظ کنم ولی مگه میذاشت این پسره ی کنه .سینا پیشم اومد.

طلوع زندگی – کتابخانه مجازی رمانسرا

r

رمانسرا

i to

سینا -بذار یه کار پرمشغله بهش بدم نتونه سرشو بخارونه...
بعد از چند دقیقه سینا پرهامو با خودش برد و من نفس راحتی کشیدم.

Ed

----------------------------------------------------------------------------------

-

بعد از گذشت چهل روز ،تصمیم گرفتیم برای بچه اسم انتخاب کنیم .با خانوم جونو سینا داخل پذیرایی نشسته بودیم
و سر اسم بحث میکردیم.

F

 -چطوره اسمشو بزاریم ستاره

PD

سینا -نه من از اسم ستاره زیاد خوشم نمیاد .دو روز دیگه تو مدرسه به جای ستاره ،بهش میگن کوکب.
آره دیگه شهر هرته .سالله چطوره؟ به اسم ما هم میاد.سینا -آخه به جز "س" اولش کجاش به اسم ما میخوره.

te r

 ای بابا ،عجب گیری کردم از دست تو ،حاال تو هم نظرتو بگو ببینم اصال حرفی داری بزنی.سینا -آها حاال شد .از اول نظر منو بپرس خب .خواهر عزیزم هرچی میخواید اسمشو بذارید ولی فقط " سامیه" باشه.

as

البته برای من که مهم نیست.

-آره قشنگ معلومه مهم نیست .نظر شما چیه خانوم جون؟

سینا -خودم نوکرتم خانوم جون ،من بردم .دو به یک ....هورااا
-صداتو بیار پایین .حاال فکر میکنه شاهکار کرده.

di

............

nM

خانوم جون -عزیزم همین اسمی که سینا گفت به نظرم قشنگه.

باالخره اسم اون خانوم کوچولو شد سامیه .خیلی بچه بانمکیه ولی انقده ریزه که میترسم بغلش کنم .خانوم جون هم
چیز یادم میرفت و عاشقانه بغلش میکردم.

a te

توی این مدت فقط راهنماییم میکرد که چیکار کنم .دیگه داشتم به غلط کردن میفتادم ولی با یه لبخنده سامیه همه

سامیه کم کم بزرگ میشد و هر روز شیرین تر .هنوز نمیشد تشخیص داد شبیه بابائه یا الهام ،فقط چشماش .درست
حالت چشمای بابا رو داشت و البته چشمای سینا .سینا هم همش بادی به غبغبش مینداخت و می گفت دلت بسوزه

36
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سامیه شبیه منه.

طلوع زندگی – کتابخانه مجازی رمانسرا

r

رمانسرا

i to

انقدر با سامیه سرگرم بودم که کال اون مزاحم تلفنی رو فراموش کردم چون بعد از فوت بابا دیگه زنگ نزده بود.
گردنبند رو هم داخل صندوقچه ی قدیمی مامان گذاشتم که چشمم بهش نیفته .ولی شانس ندارم که ،تا میام یه نفس

Ed

راحت بکشمو طعم آرامش رو بچشم به پارازیت همه چی رو خراب میکنه...
سامیه رو حموم کردم و بردمش به اتاقم تا لباساش رو تنش کنم .لپای نرمش گل انداخته بود و هر چی دمه دستش

بود میخواست بکنه تو دهنش .با هرکاری که میکرد محکم بوسش میکردم که باعث میشد صداش دربیاد و گریه

کنه .بعد از پوشیدن لباساش داشتم با شیشه بهش شیر میدادم که گوشیم زنگ خورد .دستمو دراز کردم و گئشی رو

PD

-بله بفرمایید.

F

از روی میز برداشتم و جواب دادم.

مزاحم -سالم خانومی ،چطوری؟
-باز که شمائی!!!

-دوست ندارم سالم کنم.

te r

مزاحم -بله دیگه .راستی خانوم کوچولو باز که یادت رفت سالم کنی؟ در ضمن منم حالم خوبه...

as

مزاحم -اشکال نداره عزیزم کم کم یادت میدم.

-من عزیز شما نیستم و احتیاج ندارم شما چیزی رو به من یاد بدید و ...

مزاحم -آخی نازی ،داری بچه داری میکنی؟
-به شما چه! چرا دست از سرم بر نمیداری ،خسته م کردی دیگه،اه!

nM

صدای سامیه بلند شد و نذاشت بقیه حرفم رو بزنم و به جاش سامیه رو تکون میدادم تا آروم بشه.

-عالقه؟!!! آخه این چه عالقه ای که حتی جرئت نمیکنی خودتو نشون بدی؟

 -پس خودتو نشون بده ،البته اگه راس میگی!!

re
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a te

صداش کمی عصبی شد -کی گفته من جرئت نمی کنم.

di

مزاحم -اگه خسته ت کردم ببخشید .ولی بدون اگه االن دارم باهات حرف بزنم به خاطره عالقه ای که بهت دارم.

طلوع زندگی – کتابخانه مجازی رمانسرا

r

رمانسرا

i to

نمیدونم این حرف چجوری از دهنم دراومد .حاال خدا کنه قبول نکنه وگرنه من چه خاکی به سرم کنم .لعنت به دهنی

که بی موقع باز بشه.

Ed

مزاحم -خب عزیزم اینو از اول بگو .باشه پس بهت روزشو خبر میدم.
 -اما....

مزاحم -دیگه اما و اگر نداره .خودت گفتی خودمو نشون بدم منم دارم به درخواست تو عمل میکنم .پس دیگه بهونه

F

نیار .خداحافظ عزیزم.

کارای احمقانه می کنی.

PD

بدون اینکه خداحافظی کنم گوشی رو قطع کردم .از دست خودم حسابی عصبی بودم .گندت بزنن سادنا که همیشه

سامیه رو که توی بغلم خوابش برده بود رو داخل تختش گذاشتم .باز رفتم تو عالم فکر و خیال .یه چراغ باال سرم
روشن شد .باید با یکی مشورت کنم پس کی بهتر از مریم .آره فردا باهاش حرف میزنم.
برداشتم و با مریم تماس گرفتم.
مریم -بله بفرمایید.

as

 -سالم با معرفت ،خوبی؟

te r

ظهر خانوم جون دوباره برای عیادت دوستش رفت .سینا هم که نبود .وقتی خیالم از بابت سامیه راحت شد تلفن رو

مریم -وای سادنا تویی ،اگه دستم بهت برسه خفه ات میکنم.

nM

 -چه احوال پرسی گرمی ،مرسی .بی تربیت تو هنوز یاد نگرفتی سالم کنی؟

مریم -نه منتظر تو بودم بیای بهم یاد بدی .توحالت خوبه؟ خواهر کوچولوت خوبه؟
-هم من حالم خوبه هم سامیه ،فقط....

مریم جون تو حرف نزنی کسی بهت نمیگه اللی .تو دقیقه زبون به دهن بگیر تا حرفمو بزنم.مریم -باشه باشه.

re
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مریم -فقط چی؟

di

نذاشت حرفمو بزنم و مثل همیشه که هول بود حرفمو قطع کرد.

طلوع زندگی – کتابخانه مجازی رمانسرا

r

رمانسرا

i to

ماجرای مزاحم رو از اولش براش تعریف کردم با تمام جرئیات.

-حاال چیکار کنم مریم؟ به نظرت اگه جایی قرار گذاشت برم؟

Ed

مریم -با این چیزایی که تو تعریف کردی گیج شدم ولی مطمئنا طرف آشناس.
-آره خودم خیلی وقته به این نتیجه رسیدم .اشتباه من این بود که از اول جوابشو دادم.

F

مریم -حاال خوبه خودت میدونی چه  ...کردی.وااای مثل این فیلم جاسوسیا شده.

PD

-باز تو جو گیر شدی!!!

مریم -بابا بذار یه کم قضیه رو جنایی کنیم ،کلی حال میده ها.
-به جای این حرفای بی سرو ته ،یه فکری به حال من بکن.

-چیییییییییی؟

te r

مریم -برو ببینش.

-ولی مریم من می ترسم.

as

مریم -حاال چرا صداتو میبری باال ،گفتم برو ببینش تا بفهمی کیه.

باهات میام.
بگو محض فضولی میام چرا منت میذاری.مریم -خوبه حاال ،همش بزن تو برجک من .فقط خبرم کنیا.

a te

مریم -بای بای.

di

-باشه ،منتظر تماسم باش .فعال خداحافظ.

nM

مریم -ترس نداره که .کسی که باید بترسه اونه نه تو .تو که مزاحمش نشدی .حاال چون من آدم بی مرامی نیستم

----------------------------------------------------------------------------------

تمام روز رو توی فکر بودم .شب بعد از خوابوندن سامیه ،پیش خانوم جون و سینا که داشتند فبلم نگاه میکردند
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رفتم .به تلویزیون نگاه میکردم ولی افکارم جای دیگه بود .نمیدونم چقدر توی اون حالت بود که یه دفعه از روی مبل

طلوع زندگی – کتابخانه مجازی رمانسرا

r

رمانسرا

i to

افتادم زمین .چشمم افتاد به سینا ،داشت میخندید .کوسن رو از روی مبل برداشتم و به طرفش پرت کردم.که جا

خالی داد و بهش نخورد.

Ed
-مگه مرض داری.

سینا -مرض رو نمیدونم دارم یا ندارم .اونو باید برم دکتر تشخیص بده .دختر خوب چند دفعه صدات کردم .اصال
حواست نبود گفتم حتما روح از بدنت خارج شده.

F

-دو دقیقه هم نمیتونم توی حال خودم باشم!!!!

PD

سینا -حاال به چی فکر میکردی که انقدر عمیق بود؟ ناقال نکنه عاشق شدی؟
 به دستگاه فضول سنج .مگه خلم عاشق شم.سینا -میخوای بگی من خلم ،آره؟

te r

نه چرا همه چی رو به خودت میگیری .نکنه به خودت شک داری.سینا -باشه هیچی نگو ،باالخره که من میفهمم.

as

-برو بابا.

----------------------------------------------------------------------------------

استرس داشتم که خوابم نمیبرد .خدا کنه همه چی به خیر بگذره.

nM

آخر شب مزاحم اس ام اس داد و برای فردا داخل پارکی قرار گذاشت .من هم سریع به مریم اطالع دادم .انقدر
با مریم به سمت پارک رفتیم وقتی به اونجا رسیدیم قلبم مثل یه گنجشک میزد و هول شده بود .مریم دستمو گرفت.
مریم -واای سادنا ،تو چرا انقدر سردی.

مریم -نخیر نمیشه ،تا آخرش باید بری.

a te

-ولی میترسم.

di

-مریم دارم سکته میکنم میشه نریم؟!!!

مریم -ای بابا ،ترس نداره که ،یارو حرف اضافی زد یکی بزن زیر گوشش بعدش جیم شو .کاری داره مگه.
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 -برو بابا.

طلوع زندگی – کتابخانه مجازی رمانسرا

r

رمانسرا

i to

مریم -سادنا ،من میرم کمی اونطرف تر میشینم و حواسم بهت هست.

Ed

-باشه ،پس فعال.

از مریم جدا شدم و جایی نشستم که قرارمون بود .و روی نیمکت نشستم .خودمو با سنگ ریزه های زیر پام سرگرم

کردم تا مزاحم بیاد .واای یعنی ممکنه کی باشه.

F

 -سالم.

PD

سرم رو با ترس باال بردم و با دیدن اون شخص نزدیک بود جیغ بکشم .نه شاید منو اتفاقی دیده نباید سوتی بدم.
سالم آقا محمد طاها .ببخشید من با کسی قرار دارم باید برم.پشتمو بهش کردم و داشتم میرفتم که گفت:

te r

محمد طاها -سادنا خانم ،کجا با این عجله .مگه نمیخواستید منو ببینید.
به سمتش برگشتم و با تعجب نگاهش کردم .

محمد طاها_ بله مگه باهم قرار نذاشته بودیم!!

as

 -من میخواستم شما رو ببینم؟

nM

تازه مغزم به کار افتاد یعنی اونی که این مدت به من زنگ میزد محمد طاها بود.عصبانی شدم.
 یعنی میخوایید بگید اونی که این مدت مزاحم من شده بود ،شما بودی؟محمد طاها -با اینکه میدونم کار درستی نبود ولی آره.

di

انقدر عصبانی بودم نفهمیدم دارم چیکار میکنم و سیلی محکمی بهش زدم طوری که کف دستم شروع به گز گز کرد.
و ازش فاصله گرفتم .دنبالم اومد و من سرعتمو زیاد میکردم که ازش دورتر شم ولی نمیشد اون بازم پشت سرم
بود.

.......
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محمد طاها -بابا یه چیزی بگو حداقل یه سیلی دیگه بزن ولی اینجوری نرو.

a te

محمد طاها -بذار منم حرفامو بزنم .چرا اینجوری میکنی؟

طلوع زندگی – کتابخانه مجازی رمانسرا

r

رمانسرا

i to
......

Ed

با یه جهش اومد جلوم و مانع رفتنم شد .منم سرم رو انداختم پایین .با اینکه دوستش داشتم ولی دلم نمیخواست

اینجوری بازیچه بشم.

محمد طاها -به خدا اگه میدونستم ناراحت میشی هیچ وقت خودمو بهت نشون نمیدادم

براتون مهمه.

F

 -شما اگه به فکر من بودید از همون اول مزاحم نمی شدید .میدونید چه قدر من توی این مدت عذاب کشیدم؟ اصال

PD

محمد طاها -معذرت میخوام ،خب چیکار میکردم؟ چطوری احساسمو بهت می گفتم .میترسیدم منو قبول نکنی
حاال هم همچین مطمئن نباشید چون دوست داشتن شما رو قبول نمیکنم.چهره اش در هم رفت .غم تو صداش موج میزد.

te r

محمد طاها -آخه چرا؟ خواهش میکنم بیشتر فکر کن.
-متاسفم لطفا از جلوی راهم برید کنار ،میخوام برم.

محمد طاها -خواهش میکنم.

as

آروم رفت کنار.

بریم مریم.کمی از پارک دور شدیم و کم کم اشکام راه افتادن.

مریم -تا دلت هم بخواد مزاحم به این خوش تیپی.
-اصال من دیگه باهات حرف نمیزنم ،دو دقیقه جدی باش.

re
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 -مریم اصال فکر نمیکردم اون مزاحم ،محمد طاها باشه

di

مریم -واسه چی دیگه گریه می کنی؟

nM

بهش اهمیتی ندادم و پیش مریم رفتم.

طلوع زندگی – کتابخانه مجازی رمانسرا

r

رمانسرا

i to

مریم -باشه ،ولی خیلی بد زدی تو صورتش.
-دست خودم بیشتر درد گرفت .ولی گناه داشت نباید میزدمش.

Ed

مریم -عزیزم موقعی که داشتی میزدیش باید حواست می بود که گناه داره یا نه ....موقعی هم که داشتی میومدی با
حسرت داشت نگاه میکرد .حاال میخوای چیکار کنی؟ جوابشو چی میدی؟

-جوابشو دادم .بهش گفتم نه!!

F

مریم -واقعا؟ دیوونه ای به خدا

PD

 دیگه نمیخوام در موردش حرف بزنم ،خب؟مریم -باشه هر جور راحتی.

از هم جدا شدیم و هرکدوم به راه خود رفتیم .هرچند لحظه یه بار احساس پشیمونی میکردم ولی باز به خودم

te r

میگفتم کارم درست بوده.

به خونه که رسیدم انقدر سرم درد میکرد یه قرص خوردم و خوابیدم .همش خواب میدیدم که محمد طاها به طرفم
میاد و میخواد منو بگیره منم از دستش فرار میکردم.

as

چشمام رو که باز کردم هوا هنوز تاریک بود .مگه میشه دو سه ساعت بیشتر نخوابیده باشم و اینهمه کابوس دیده
باشم .نگاهی به ساعت انداختم  6بود ولی من که  6تازه خوابیدم .وااااااااای  55ساعت خوابیدم .میگم چرا بدنم
خشک شده ها.

nM

از جام بلند شدم و رفتم دستشویی و آبی به صورتم زدم .دوباره به اتاق برگشتم .گوشیم رو از کیفم درآوردم.
اوهههههههههه 57 ،تا میس و  52تا اس ام اس از محمد طاها بود که اس ام اساش رو بدون اینکه بخونم پاک کردم.
 5تا هم میس از مریم .این دختر همیشه منو شرمنده خودش میکنه .دیگه نمیخواستم به موضوع دیروز فکر کنم ولی
مگه میشد.

هنوز بقیه خواب بودن و منم نمیدوستم چیکار کنم .رفتم سراغ کمدم و تموم لباسامو بیرون ریختم تا مرتبشون کنم

di

بلکه یه کم زمان بگذره.

بعد از یه ساعتی که داشتم با وسایلم کلنجار میرفتم و توی افکار خودم بودم در اتاق یه دفعه باز شد .از ترس جیغی
کشیدم .سینا وارد اتاق شد اونم با قیافه ای به هم ریخته .موهاش سیخ شده بود و یکی از پاچه های شلوارش هم باال

سینا -چته اول صبحی انقدر سرو صدا میکنی؟
 -هیچی دارم وسایالم رو مرتب میکنم.

re
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بود .چشماش هم به زور باز نگه داشته بود.

طلوع زندگی – کتابخانه مجازی رمانسرا

r

رمانسرا

i to

یه دفعه چشمای سینا چهار تا شد.

سینا -سادنا مطمئنی حالت خوبه؟

Ed
-آره حالم خوبه

سینا -آخه از تو بعیده از این کارا کنی اونم این وقت صبح.

F

 -حاال بعد از عمری خواستم یه کار مفید بکنما.

PD

سینا -حاال که انقدر اکتیو شدی یه دستی هم به اتاق من بکش.
-من زرنگ باشم این بازار شامو مرتب کنم.

سینا رفت .و منم بعد از مرتب کردن اتاقم پایین رفتم و صبحانه خوردم .تمام روز با سامیه بازی کردم تا فکرم
مشغول نشه.

te r

----------------------------------------------------------------------------------

چند روزی گذشت و منم گوشیم رو خاموش کرده بودم ولی هرموقع روشنش میکردم سیل اس ام اس میومد و منم
یه روز سینا زود اومد خونه.

سینا -سالم .زود اومدم چون امشب مهمون داریم.
-مهمون؟

سینا -خانوم جون سالاااااام.

سینا -آخه مهمون داریم.
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خانم جون -حاال کی هست؟

a te

خانوم جون -سالم پسرم ،چه زود اومدی؟

di

جوابمو نداد و رفت داخل و منم پشت سرش رفتم.

nM

 -سالم آقا سینا ،عجبی زود اومدی

as

هیچ کدومو نمیخوندم.

طلوع زندگی – کتابخانه مجازی رمانسرا

r

رمانسرا

i to

سینا -محمد طاها ،گفت امشب تنهاس منم دعوتش کردم.
یخ کردم .کاش میشد اصال از اتاق نیام بیرون .وای خدا جون چیکار کنم.

Ed

خونه رو با کمک خانوم جون مرتب کردم و خانوم جون شامو درست کرد .استرس داشتم و تمام بدنم میلرزید .ولی
با این حال سعی میکردم عادی جلوه کنم.به اتاقم رفتم و لباسم رو عوض کردم .پیراهن زیبایی هم تن سامیه کردم.
زنگ در به صدا دراومد .و تپش قلبم رفت رو دور تند .خانوم جون صدام کرد.

PD

 -پس سینا کو؟

F

خانوم جون -سادنا جان ،بیا برو درو باز کن.

خانوم جون -رفته حموم .برو درو باز کن اون بنده خدا پشت دره.
سامیه رو به خانوم جون دادم و خودم به حیاط رفت .اگه سینا این آیفونو درست میکرد االن مجبور نبودم برم حیاطو
درو باز کنم.

te r

پشت در نفس عمیقی کشیدم و درو آروم باز کردم .طاها که چشمم به من خورد لبخندی زد.
طاها -سالم خانوم ،چه عجب ما شما رو زیارت کردیم.

as

-سالم.

سرم پایین بود و اصال دلم نمیخواست به چشماش نگاه کنم.

nM

-بفرمایید داخل.

اومد داخل و درو بست .درست روبه روی من ایستاد و کمی سرشو پایین آورد.
طاها -چرا گوشیتو خاموش کرده بودی؟ نمیگی دلم برات تنگ میشه.

di

چشم غره ای بهش رفتم و ازش فاصله گرفتم .مثل همیشه داشت لبخند میزد .بهم چشمکی زد و رفت داخل .از

رفتاراش حرصم گرفته بود .کاش میتونستم یه کاری کنم حالش حسابی گرفته شه .چند تا نفس عمیق کشیدم و رفتم
داخل خونه .طاها روی مبلی نشسته بود و سامیه هم بغلش بود .داشت قلقلکش میداد و سامیه هم می خندید .طاها
رفتم آشپزخونه .سینا هم از حموم اومد .رفت پیش محمد طاها و جلوش سرشو تکون داد.

a te

نگاهی به من کرد و دوباره سرشو انداخت پایین.

طاها -اَه ،سینا برو اونور خیسم کردی .به جای سالم کردنته.حداقل به خاطره این بچه از اینکارا نکن.
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سینا -این بچه عادت داره.بده به من دخمل گلمو.

طلوع زندگی – کتابخانه مجازی رمانسرا

r

رمانسرا

i to

بعد سامیه رو بغل گرفت.

Ed

سینا -دخملم دیدی این عمو زشته رو .ترسناکه مگه نه؟
طاها -زشت خودتی.

چند تا چای ریختم و به اجبار رفتم داخل پذیرایی .وقتی سینی رو جلوی طاها گرفتم .باز از اون لخندای ژکوندش

F

تحویلم داد.

PD

طاها -این چایی خوردن داره ها.

سینا -آره خوردن داره ،فقط مواظب باش کله پا نشی چون از این سادنا هیچ چیز بعید نیست.
پیش خانوم جون نشستم و به تلویزیون چشم دوختم .از فیلمه هیچ چیز نمی فهمیدم .داشتم دنبال یه راه حل می
گشتم تا کمی باهاش طاها رو بچزونم .ولی مگه میشد.

te r

یه دفعه گوشی سینا زنگ خورد و چون کنار من بود .من جیغی کشیدم.اصال نمیدونم چرا جیغ کشیدم.
سینا -چته دختر؟ سوسک که نیست موبایله.

as

سینا بلند شد و به حیاط رفت تا موبایلشو جواب بده .نگاهم ناخودآگاه به سمت طاها میرفت .اونم داشت منو نگاه
میکرد .سری تکون داد و خندید.شیطونه میگه بلند شم مبلو رو سرش خورد کنما.
یه دفعه سامیه به گریه افتاد .میدونستم گشنشه.شیشه شیرشو برداشتم و به اتاق رفتم .شیرشو که خورد کم کم
سینا اومده بود داخل .توی فکر بود .منو که دید صدام کرد.
بله ؟سینا -بیا بشین اینجا.

nM

خوابش برد .داخل تختش گذاشتم و بعد از اینکه شالمو مرتب کردم ،رفتم پایین.

di

نشستم و با تعجب به سینا نگاه کردم .هیچ وقت امکان نداشت اون اینجوری حرف بزنه .واااای نکنه طاها چیزی
بهش گفته باشه .با این فکر ،لرز تمام بدنمو گرفت و رنگم پرید.

 -نه ،من از کجا باید بدونم
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سینا -پرهام بود.

a te

سینا -میدونی کی بود زنگ زد؟

طلوع زندگی – کتابخانه مجازی رمانسرا

r

رمانسرا

i to
-پرهام؟!!!!!

Ed

طاها داشت با تعجب به ما نگاه میکرد .میدونستم که اون بیشتر ازمن مشتاقه تا ببینه قضیه از چه قراره.

سینا -راستش زنگ زده بود واسه ....
طاها -واسه چی؟

F

منو سینا یه دفعه برگشتیمو بهش نگاه کردیم.

PD

طاها -ببخشید از دهنم در رفت.

سینا -از بس فضولی .خب چی می گفتم؟ آها .زنگ زده بود واسه امر خیر.
 -خب این چه ربطی به تو داره؟

te r

سینا -ربطی به من نداره .به تو ربط داره .اون از تو خواستگاری کرده
-چیییییییییییی؟!!!

as

گیج شده بودم اصال انتظار این کی رو نداشتم .از طرفی عصبی هم شده بودم .نگاهم دوباره به سمت طاها کشیده شد.
اخماش تو هم بود و از عصبانیت قرمز شده بود .آره این بهترین موقع واسه اذیت کردنشه .خدا جون مرسی.لبخندی
شیطانی زدم.

nM

سینا -خب نظرت چیه؟

 االن شوکه شدم .االن نمیتونم نظرمو بگم .پرهام پسر خوبیه .باید فکر کنم.سینا -باشه پس قراره پنج شنبه رو قبول میکنم تا بیان ببینیم چی میشه.

di

 -هر چی تو بگی.

طاها -نمیخوای اول تحقیق کنید؟
سینا -چرا باید تحقیق کنم ولی وقتشو ندارم.

re
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a te

کامال حواسم به طاها بود .خون داشت خونشو میخورد .با حالتی عصبی داشت با انگشتاش بازی میکرد.

طلوع زندگی – کتابخانه مجازی رمانسرا

r

رمانسرا

i to

 خب آقا طاها میتونن اینکارو کنن.طاها به سمت من برگشت و با حالت بدی نگام کرد .با خودم گفتم االنه که بیاد خرخرمو بجوئه.

Ed

سینا -آره طاها ،وقت داری؟
طاها -آره وقت دارم .فقط آدرسشو بهم بده.

F

سینا -باشه حتما.

PD

تا آخر شب طاها دیگه حرفی نزد و همش توی خودش بود .از ناراحتی اون ،منم ناراحت شدم .متوجه نگاه های
ناراحتش میشدم و بیشتر عذاب می کشیدم .نمیدونم چرا اونو انقدر دوست داشتم.
موقعی که میخواست بره ،خانوم جون و سینا خیلی اصرارش کردن که شبو بمونه ولی قبول نکرد .وقتی داشت
خداحافظی میکرد .سرمو باال گرفتم و بهش نگاه کردم .اونم مستقیم به چشمای من خیره شد و با ناراحتی خداحافظی
کرد.

خودمو تبرئه کردم و به اتاقم رفتم.

te r

ای بابا ،اصال ولش کن .تقصیره خودشه ،من که نمیخواستم تالفی کنم .با اینکه یه ذره عذاب وجدان داشتم ولی
بعد از یه هفته ،طاها نتیجه تحقیقشو به سینا گفت .گفت که همه از پرهام تعریف کردن .فکر میکردم حداقل ازش

as

بدگویی کنه ولی اینکارو نکرد .واقعا بشر عجیبیه .حاال سینا منتظر جواب من بود .خب معلومه دیگه جواب من منفیه.
این که دیگه فکر کردن نداره ولی یه دلیل واسه رد کردن پرهام خان باید پیدا کنم .یکی نیست بهش بگه مرض
داری آدمو تو دردسر میندازی...

---------------------------------------------------------------------------------

سینا -برای چی؟
 -خب دلم میخواد جواب منفی بدم

nM

-سینا جواب من منفیه؟

 -خب عاقالنه تصمیم گرفتم .من نمیخوام با این آقا ازدواج کنم ،زوره؟

 -من نظرم عوض نمیشه و مطمئنا پیشمون هم نمیشم.
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سینا -باشه خود دانی.

a te

سینا -زور نیس ولی درست تصمیم بگیر که بعد ها پشیمون نشی.

di

سینا -سادنا مگه الکیه .مثل بچه ها تصمیم نگیر

طلوع زندگی – کتابخانه مجازی رمانسرا

r

رمانسرا

i to

----------------------------------------------------------------------------------

-

Ed

رفتم سراغ گوشیم ،خسته شدم از بس خاموش بود .تا روشنش کردم زنگ خورد .ای بابا .طاها بود .باز شیطون رفت
تو جلدم.

-بله بفرمایید.

F

طاها -سالم.

PD

-علیک سالم .شما؟

طاها -یعنی میخوای بگی نشناختی؟

-خب اگه شناخته بودم که نمیپرسیدم.

 -خوب هستید شما؟

 -خب من نمیخوام شما رو ببینم.

as

طاها -بله خوبم .میخوام ببینمت!

te r

طاها -باشه .طاها هستم.

 چون من دیگه نامزد دارم و به کسی متعهدم .طاها -سادنا منو اذیت نکن.یعنی تو جواب مثبت دادی؟

طاها -سادنا من دوستت دارم چرا اینکارو کردی؟

di

-بله جواب مثبت دادم .باور نداری برو از سینا بپرس.

nM

طاها -چرا؟

a te

 چون دلم خواست .چون پرهام به جای اینکه منو سرکار بذاره و اذیتم کنه اومد خواستگاریم .منم بهش جوابمثبت دادم.لطفا دیگه مزاحم نشید.
طاها -باشه دیگه مزاحمت نمیشم و اذیتت نمیکنم .خداحافظ

re
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طلوع زندگی – کتابخانه مجازی رمانسرا

r

رمانسرا

i to
-خداحافظ.

گوشی رو قطع کردم .آخی پسر مردمو داغون کردم رفت .بی خیال ،تقصیره خودشه .رفتم پایین .سامیه تازه یاد

Ed

گرفته بود چهار دست و پا راه بره .یه صداهایی هم از خودش در میورد که آدم خنده ش می گرفت .رفتم پیششو یه

ماچ گنده از لپش کردم که صدای جیغش رفت هوا .خانوم جون از آشپزخونه سریع اومد بیرون که ببینه چی شده،

وقتی منو دید گفت:

F

خانوم جون -دختر مگه هزار دفعه نگفتم اون جوری ماچش نکن.

PD

-اِ خانوم جون ،شما از کجا فهمیدی؟

خانوم جون -لپ بچه رو نگاه کن ،قرمز شده
-باشه قول میدم دیگه اینکارو نکنم.

بچه ای این.

te r

سینا هم همون لحظه اومد .سامیه هنوز داشت گریه میکرد.سینا بغلش کرد و اونم سریع گریه ش بند اومد .عجب

سینا -کی دخمل منو اذیت کرده و چشمای خوشگلش بارونی شده؟

as

خانوم جون که دوباره به آشپزخونه رفت و منم هیچ جوابی ندادم و خدمو زدم به کوچه علی چپ.
سینا -اوا چرا لپ دخملم قرمز شده؟ سادنااااااا

سینا -تو که میدونی این بچه حساسه چرا اینجوری بوسش میکنی؟

nM

-بله چیه؟

-خب به دخملت بگو زیادی سیرین بازی درنیاره تا منم اینجوری ماچش نکنم.

سینا -آخرین بارت باشه دخمل منو اذیت میکنیا.

 -ای دو به هم زن.

a te

سامیه با این کاره سامیه زد زیر خنده.آخه این نیم وجبی هم چیزی سرش میشه.

di

سینا اومد طرفم و آروم زد رو دستم.
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لپشو کشیدم و دوباره صدای گریه ش رفت هوا.منم فرار کردم .سینا می خندید و سعی میکرد سامیه رو آروم کنه.

طلوع زندگی – کتابخانه مجازی رمانسرا

r

رمانسرا

i to

داشتم با سامیه بازی میکردم که خانوم جون صدام کرد.

خانوم جون -سادناااا....

Ed

سایمه رو بغل کردم و رفتم پایین.

-بله خانوم جون.

F

خانوم جون -دخترم ،یه کم خرید دارم .میری بخری؟

PD

-بله خانوم جون .فقط صبر کنید حاضر شم.

سایمه رو دادم بغلشو رفتم به اتاقم .لباس هامو عوض رکدم و به حالت دو اومدم پایین.سامیه که منو با مانتو و
روسری دید ،دستاشو به طرفم دراز کرد و گفت :دَدَ....
گونه اشو بوسیدم  .خانوم جون لیست خریدشو بهم داد دشتمو کلی سفارش کرد.

te r

فروشگاه دو تا خیابون باال تر بود .چیزایی که میخواستمو خریدم .حاال خوبه خانوم جون گفت خریداش یه کمه اگه
زیاد بود میخواستم چیکار کنم .کیسه ها خیلی سنگین بودن و دستام داشتن می شکستن .یه ماشین هم همش کنارم
بوق میزد .دیگه داشت رو اعصابم دوچرخه سواری میکرد .برگشتم دو تا درشت بارش کنم که حرفم تو دهنم
خشکید.

-سالم.

-نه مرسی خودم میتونم برم.

nM

محمد طاها -بیا باال برسونمت.

as

محمد طاها -سالم سادنا .

از ماشینش پیاده شد و خریدارو از دستم گرفت و داخل ماشین گذاشت.

di

محمد طاها -بیا تعارف هم نکن.

طاها -خب نامزدت چطوره؟
-خوبه.

re
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a te

باالجبار سوار ماشینش شدم .اره جون خودم خیلی اجبار بود .طاها هم سوار ماشین شد و حرکت کرد.

طلوع زندگی – کتابخانه مجازی رمانسرا

r

رمانسرا

i to

طاها -چجور آدمیه؟

 -آدم خوبیه.

Ed
طاها -چرا دروغ گفتی؟

این چی میگفت با خودش .نکنه فهمیده ،نه بابا .از کجا میخواد بفهمه .میدوستم رنگم پریده ولی خودمو

نباختم.برگشتم طرفش.

F

-ببخشید میشه بگید کدوم دروغ؟

PD

طاها -خودتو نزن به اون راه .میدونی کدوم دروغو میگم.
-نه نمیدونم شما بگو.

طاها -اینکه نامزد کردی.

te r

-دروغ نگفتم.

کنار خیابون نگه داشت و اونم برگشت طرفمو زل زد تو چشام .نمیتوستم تو چشاش نگاه کنمو سرمو انداختم پایین.

as

طاها -تو چشمام نگاه کن .چرا دروغ گفتی؟ من همون لحظه زنگ زدم به سینا و ازش پرسیدم .یعنی انقدر ازم بدت
میاد.

nM

حرفی نداشتم بهش بزنم .نمیتونستم هم بهش بگم دوسش دارم .سینا خدا بگم چیکارت کنه ،چرا انقدر دهن لقه این
بچه .البته گناهی هم نداره اون از کجا میدوست من همچین دروغی گفتم.
طاها دستشو جلو آورد و چونمو گرفت و سرمو آورد باال.

di

طاها -تو چشام نگاه کن و بگو ازم متنفری!

نمی تونستم بگم .من عاشق این چشا بودم .اه بازم زدم اون شبکه .چند دقیقه ای همین طور به چشماش نگاه کردم و
اونم منتظر بود .یه دفعه لبخندی رو ی لبش اومد.

ازش خجالت کشیدم .احساس کردم صورتم قرمز شده.دستمو گرفت.
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طاها -دوستت دارم سادنا.

a te

طاها -پس ازم متنفر نیستی! این چشما نمیتونه چیزی رو پنهون کنه.

طلوع زندگی – کتابخانه مجازی رمانسرا

r

رمانسرا

i to

سریع دستمو کشیدم و از ماشین پیاده شدم وبه سمت خونه رفتم .دمه خونه که رسیدم یادم افتاد خریدا تو ماشینه
طاهائه .داشتم فکر میکردم چه غلطی کنم که ماشین طاها کنار پام وایستاد .پیاده شدو خریدا رو بهم داد.

Ed

طاها -بفرما خانوم حواس پرت.

-مرسی.

F

خریدارو ازش گرفتم و سریع رفتم داخل .درو بستم و پشت در ایستادم .قلبم داشت میومد تو دهنم .وااای خدا.
چند دقیقه ای همون جا ایستادم تا وقتی میرم داخل عادی باشم .چند تا نفس عمیق کشیدم بعد کیسه های خریدو

-سالاااام.

PD

برداشتمو رفتم داخل.

te r

خانوم جون از داخل آشپزخونه بیرون اومد.

خانوم جون -سالم دختر گلم .دستت درد نکنه مادر.

as

کیسه ها رو ازم گرفت و بردشون داخل آشپزخونه .منم پشت سرش رفتم.

nM

-خانوم جون ،پس سامیه کجاست؟

خانوم جون -واال بعد از اینکه تو رفتی همش گریه کرد تا خوابش برد .همش بهونه ی تو رو می گرفت.

di

-الهی من قربونش برم.

اول رفتم اتاق سامیه و گونه شو بوس کردم .بعدش رفتم لباسامو عوض کردم و رفتم پایین تا به خانوم جون کمک

a te

کنم.

بعد از ناهار ،وقتی خانوم جون رفت بخوابه .سامیه چهاردستو پا رفت جلوی ضبط نشست و هی بهش اشاره میکرد و
خودشو تکون میداد .می خواست براش آهنگ بذارم .ضبطو روشن کردم و یه آهنگ شاد گذاشتم .شروع کردم به

re
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طلوع زندگی – کتابخانه مجازی رمانسرا

r

رمانسرا

i to

رقصیدن .سامیه هم خودشو الکی تکون میداد و دستاشو باال می آورد .بعد گرفتمش بغل و دوتایی رقصیدم .انقده

رقصیدیم که دیگه خسته شدم .روی مبل نشستم تا حالم حا بیاد .سامیه هم لپاش گل انداخته بود .بغلش کردمو

Ed

بردمش حموم ،بعد هم خودم یه دوش گرفتم.

.......... .................................................. ..................................................

F

روی تخت دراز کشیده بودم و داشتم به اتفاقات امروز فکر میکردم و مثل این دیووونه ها یه لبخند ژکوند اومد رو
لبم .توی هپروت بودم که احساس کردم بالشتم داره ویبره میره .یه دفعه از جام پریدم .بالشتو بلند کردم دیدم

-بله بفرمایید.

PD

گوشیمه .یکی نیست بگه آخه گوشی رو میذارن زیر بالشت .یکی زدم تو سر خودم بعد گوشی رو جواب دادم.

-سالم.

te r

طاها -سالم خانوم.

nM

-خوبم مرسی .نه بیدار بودم .شما چطوری؟

as

طاها -حالت چطوره؟ خواب که نبودی؟

طاها -من که عالیم .از ظهر تا حاال همش دلم میخواست بهت زنگ بزنم ولی گفتم یه کم بهت فرصت بدم بهتره.

طاها -خب چیزی نمیخوای بگی؟ نظرت چیه؟
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طاها -در مورد من ،در مورد خودمون.

a te

-در مورد چی نظرم چیه؟

di

........-

طلوع زندگی – کتابخانه مجازی رمانسرا

r

رمانسرا

i to
-خب ....

Ed

طاها -خب چی؟ تو هم منو دوست داری؟

F

-میشه بذارید من حرفمو بزنم و انقدر تو حرف من نپرید؟

PD

طاها -ببخش .در ضمن انقدر شما شما نکن لطفا.

-باشه .خب داشتم می گفتم .به نظرم تو آدم خوبی هستی و ...

-اصال نمیگم .چقدر هولی.

te r

طاها -خب؟

as

طاها -یه سوال میپرسم .جوابش یه اره یا نه،دوست داری؟

nM

چند لحظه ای رفتم تو فکر .دوسش داشتم شدید .بیشتر از اون چیزی که اون فکر میکرد.

طاها -خب؟

عجب آدمیه ها.
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-دوستت دارم.

a te

طاها -چی آره؟

di

-آره.

طلوع زندگی – کتابخانه مجازی رمانسرا

r

رمانسرا

i to

می دونستم االن مثل یه لبو قرمز شدم .صدای خنده ش میومد .سریع گوشی رو قطع کردم .قلبم دیوانه وار می کوبید.

Ed

بعد از چند ثانیه اس ام اس اومد.

"منم خیلی دوستت دارم .شب خوش ".

F

لبخندی زدم و کم کم خوابم برد.

همه چیز خوب پیش می رفت و من هر روز بیشتر عاشق طاها می شدم طوری که هر لحظه جدایی برام خیلی طوالنی

PD

می گذشت.

هیچ کس به جز سامیه خونه نبود و داشت با عروسکهاش بازی میکرد .منم داشتم آشپزی میکردم که گوشیم زنگ
خورد .به سرعت باد خودمو به گوشیم رسوندم.
-بله؟

سالم  ،من خوبم تو چطوری؟طاها -وقتی تو خوبی منم خوبم.

te r

طاها -سالم خانم خانما .چطوری؟

کاری داشتی این موقع روز زنگ زدی؟-برو خودتو رنگ کن.

as

طاها -چه کاری مهم تر از اینکه صداتو بشنوم.

طاها -راستش می خواستم امشب بیام خونه تون و با سینا در مورد خودمون صحبت کنم.
طاها -چرا؟ خوشحال نشدی؟
قشنگ از صداش می تونستم تشخیص بدم کلی ناراحت شده.
نه اصال اینطور نیست فقط کمی شوکه شدم.طاها -پس مشکلی با این قضیه نداری؟
طاها -قربونت برم من .پس شب می بینمت.
باشه .دیگه امری نیست؟تو هم همین طور .خداحافظطاها -خداحافظ.

a te

طاها -نه گلم عرضی نیست .مواظب خودت باش.

di

-نه مشکلی نیست.

nM

-وای نه!!

جیغی از خوشحالی کشیدم طوری که سامیه برگشت و با تعجب بهم نگاه کرد .درصد خوشحالیم که پایین اومد تازه
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متوجه بوی سوختگی که میومد شدم .واای غذام سوخت .سریع دوییدم سمت آشپزخونه و زیر قابلمه رو خاموش

طلوع زندگی – کتابخانه مجازی رمانسرا

r

رمانسرا

i to

کردم .کلی زحمت کشیده بودما .اونو ریختم داخل سطل آشغال و زنگ زدم برام پیتزا آوردن .تا پیتزا رو بیارن شیر

سامیه رو دادم و خوابوندمش.

Ed

انقدر فکر و خیال کردم که نفهمیدم چجوری غذا خوردم .رفتم اتاقمو خودمو واسه شب آماده کردم .سینا هم زنگ
زد و گفت که شب قراره طاها بیاد.
شب از استرس تمام بدنم یخ کرده بود .گردنبندی رو که طاها برام خریده بود و انداختم گردنم .کت و دامن عسلی

هم پوشیدم .پیراهن صورتی هم تن سامیه کردم .سینا که ما رو دید سوتی کشید و گفت:

سینا -وااای چه خواهرای خوشگلی دارم من .باید خیلی مراقبتون باشم ندزدنتون.

F

سامیه با این که اصال حرفای اونو نمی فهمید خندید و خودشو به طرف سینا خم کرد و به بغل او رفت .منم رفتم

PD

آشپزخونه تا کمی به خانوم جون کمک کنم.

صدای زنگ که اومد قلبم شروع به تپیدن کرد.

از آشپزخونه بیرون نرفتم .خانوم جون اومد داخل آشپزخونه .تا منو دید گفت:

خانوم جون -اوا دختر تو اینجا چیکار میکنی؟ زشته برو سالم کن.

te r

-چشم .شما چایی رو آماده کنید تا ببرم.

as

خانوم جون سینی چای رو آماده کرد و منم سینی به دست رفتم پذیرایی رفتم با دست و پایی لرزان .درست نشسته
بود روبه روی آشپزخونه .تا منو دید یه لبخند زد .امشب خیلی خوشتیپ شده بود .سالم کردم و جلو رفتم و بهش

nM

چای تعارف کردم .نگاهش که به گردنبند افتاد لبخندش بیشتر شد.

به سینا هم که چای تعارف کردم کنارشون نشستم .بعد از چند دقیقه صدای گوشیم بلند شد .اس ام اس اومده بود،
از طرف طاها.

"-چشماتو درویش کن و کم دختر مردمو دید بزن"

re
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منم در جوابش نوشتم.

di

"-عزیزم امشب خیلی خوشگل شدی نمیتونم چشم ازت بردارم".

طلوع زندگی – کتابخانه مجازی رمانسرا

r

رمانسرا

i to

دوباره اس اومد.

Ed

"-دوست دارم دختر مردم نیستو به زودی میشه مال خودم".

زیر لب گفتم بچه پررو و دیگه جواب ندادم.

F

بعد از شام  ،داشتیم تلویزیون نگاه میکردیم که طاها گفت.

PD

طاها -سینا میشه چند دقیقه باهات حرف بزنم؟

te r

سینا -خب برادر من ،سه ساعته داریم حرف میزنیم دیگه.

طاها -خنگ خدا ،منظورم صحبت خصوصیه.

as

سینا -آها ،پاشو بریم اتاقم.

nM

با این حرف طاها ،دوباره قلبم شروع کرد به گروکپ گرومپ کردن .میدونستم رنگم پریده ولی سعی میکردم
خودمو آروم نشون بدم .سینا اصال توجهی به من نکرد و به سمت پله ها رفت .طاها نگاهی به من کرد و رفت .میدونم
که حال اونم بهتر از من نیست.

di

تقریبا یک ساعتی داخل اتاق سینا بودن و من داشتم از دلشوره میمردم و زیر لب دیگه به هردوتاشون فحش میدادم
که چرا انقدر لفتش میدن.

a te

باالخره صدای خنده سینا اومد .برگشتم سمتشون .داشتن از پله ها پایین میومدن و می خندیدن .اینارو نگاه ،یه

ساعته چپیدن داخل اون اتاق داشتن واسه هم دیگه جوک تعریف میکردن .دوباره سرجاشون نشستن .خانوم جون
که خیلی خسته شده بود و سامیه هم تو بغلش به خواب رفته بود عذرخواهی کردو به اتاقش رفت.

re
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طلوع زندگی – کتابخانه مجازی رمانسرا

r

رمانسرا

i to

خانوم جون که رفت سکوت عجیبی بینمون شکل گرفت .داشتم از فضولی میمردم.باالخره خودم سکوتو شکستم.

Ed

-خب رفتید داخل اتاق ،چه جوکی به هم می گفتید که اینجوری میخندیدید؟ بگید منم بخندم.

با این حرف من سینا دوباره زد زیر خنده .ولی طاها باز با همون لبخند ژکوندش داشت منو نگاه میکرد .کال دوتایی

F

داشتن رو اعصابم پیاده روی دسته جمعی برگزار میکردن.

PD

سینا -راستش یکی زده به سرش و از تو خواستگاری کرده

te r

-خب این کجاش خنده داره؟

سینا -خب جای خنده دارش اینجاس که اون بنده خدا ،همین طاهائه.

as

-شوخی بامزه ای بود.

nM

سینا – به جون خودت ،منم اولش فکر کردم داره شوخی میکنه ولی دیدم کامال جدیه .آخه یکی نیست بهش بگه
پسر از جونت سیر شدی که میخوای خواهر منو بگیری.
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طاها -سینا بسه.

a te

سینا -بفرما دست بزن هم داره

di

کوسنی برداشتم و به سمت سینا پرت کردم.

طلوع زندگی – کتابخانه مجازی رمانسرا

r

رمانسرا

i to

یه دفعه سینا جدی شد و اخماش رفت تو هم.

Ed

سینا -چی چیو بسه؟ تو با خودت چی فکر کردی اومدی خواستگاری خواهر من؟ ها؟

F

طاها همین جوری داشت با تعجب به سینا نگاه میکرد .سینا از جاش بلند شد و رفت سمت طاها و یقه ش رو گرفت.

-سینا....

te r

سینا -تو ساکت باش.

PD

من که یخ کرده بودم.

سینا -جواب منو بده!!!

as

بعد صورتشو برگردوند سمت طاها که چشماش چهارتا شده بود.

nM

طاها -چون دوسش دارم عاشقشم .می فهمی؟ تو که تا چند دقیقه پیش موافق بودی پس چی شد؟

di

سینا یقه ی طاها رو ول کرد و با دستش صافش کرد.

من که دیگه داشتم پس میفتادم .فقط گفتم "سینا خیلی لوسی"

re
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سینا -االن هم نگفتم مخالفم .آبجی حال کردی چی جوری اعتراف گرفتم .جذبه رو حال کردی

طلوع زندگی – کتابخانه مجازی رمانسرا

r

رمانسرا

i to

و به سرعت به اتاقم رفتم.

Ed

فقط صدای خنده ی سینا میومد .طاها دیگه داشت میرفت.

از پنجره ،حیاطو نگاه کردم .طاها یکی زد به سینا.

F

طاها -خیلی احمقی سینا .این چه طرز شوخی کردنه

PD

سینا -حال کردی چجوری جفتتون داشتین از ترس سکته میکردین؟

طاها افتاد دنبالش و یه پاشو گرفت بعد پرتش کرد تو حوض.

te r

طاها -تا تو باشی دیگه اذیت نکنی

as

سینا دستی به موهاش کشید.

nM

سینا -هوووی با برادر زنت درست رفتار کنا ،وگرنه زیر آبتو پیش سادنا میزنم.

طاها -تو خیلی شکر میخوری.

di

دوباره رفت سمتش که سینا دستاشو گرفت باال.

re
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a te

سینا -باشه بابا ،تسلیم  .همون شما دو تا به درد هم میخورید .جفتتون یه تخته تون کمه.

طلوع زندگی – کتابخانه مجازی رمانسرا

r

رمانسرا

i to

باالخره طاها رفت .وااای خدایا شکرت که همه چیز داره خوب پیش میره .با خوشحالی پریدم رو تختم و کم کم

خوابم برد.

Ed

خانواده طاها برای خواستگاری اومدن .هیچ وقت یاد نداشتم که اینقدر استرس داشته باشم .خانوم جون همش می
گفت این چیزا عادیه و هر دختری روز خواستگاریش اضطراب داره ولی به نظر من اصال طبیعی نبود .همه چیز به

خوبی پیش رفت و قرار عقد رو هم گذاشتن .واقعا این بهترین اتفاق زندگیم محسوب میشد .از خوشحالی روی پا بند

نبودم.

............................................. ..................................................

F

از صبح دلشوره ی عجیبی داشتم حالم اصال دست خودم نبود مخصوصا بعد از شکستن آینه اتاقم بدتر شدم .چرا باید

PD

روز عقدم اینجوری باشم .یه مانتو صورتی با شال سفید پوشیدم و رفتم پایین .طاها منتظرم بود تا منو دید از جاش
بلند شد و اومد طرفم و دستمو گرفت.
-سالم.

-نمیدونم .بریم؟

as

طاها -باشه بریم.

te r

طاها -سالم عزیزم .خوبی؟ چرا اینقدر دستت سرده؟

از خانوم جون خداحافظی کردیم و از خونه زدیم بیرون .طاها در ماشین رو برام باز کرد و بعد از سوار شدن من،
خودش هم سوار شد و حرکت کرد .همش باهام حرف میزد تا منو از حال و هوایی که داشتم دربیاره ولی نمی شد.

nM

الکی سعی میکردم لبخند بزنم ولی میدونستم رنگم شده مثل گچ دیوار.

دم آرایشگاه ازش خداحافظی کردم و وارد ارایشگاه شدم .آرایشگر خیلی زود دست به کار شد .انقدر بال سرم آورد
که کال پشیمون شدم که چرا قبول کردم جشن بگیریم و خودمو مثل مجسمه های پشت ویترین درست کنم .باالخره
کارش تموم شد و منم پیراهن عسلی رنگم رو پوشیدم .توی آینه به خودم نگاه کردم .کلی تغییر کرده بودم.

چرخیدم .زن خیلی خوشگلی بود .من محو چشمای مشکیش شدم.
 -شما سادنا هستین؟

-باید باهات حرف بزنم.
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-بفرمایید ولی من شما رو نمی شناسم.

a te

-بله.

di

هنوز وقت بود .روی صندلی چرم نشسته بودم و به خودم نگاه میکردم تا وقت بگذره .کسی وارد اتاق شد .به طرفش

طلوع زندگی – کتابخانه مجازی رمانسرا

r

رمانسرا

i to

من گالره هستم ،همسر طاها.روبه روم نشست و کلی حرف زد و حین حرف زدن هم همش گریه میکرد .باورم نمیشد .بعد از اینکه رفت من

Ed
موندم وکلی فکر و خیال.

آرایشگر اومد و صدام کرد و گفت داماد دمه در منتظره .هه داماد....
تو آینه به خودم نگاه کردم .سعی کردم آروم باشم .بعد از اینکه شنلمو پوشیدم رفتم بیرون .طاها اومد جلو و دستمو

F

گرفت و بوسه ی کوتاهی روی دستم زد .دیگه هیچ احساسی نسبت بهش نداشتم .اگه این زن داشته پس چرا سینا
هیچی نگفته ،حتما اونم بی خبر بوده .توی ماشین نشستم .برخالف اومدنمون ،برگشتنمون پر از سکوت بود.

PD

جشن داخل خونه ی اونا برگزار میشد .داخل باغ عکاس کلی ازمون عکس انداخت ولی فکر کنم تو هیچ کدوم از
عکسا من حتی یه لبخند هم نزدم طوری که دیگه صدای عکاسه هم در اومد.
نگاهی به طاها انداختم .یعنی همه چی حقیقت داره!!!!! از چشمام خوشی می بارید .نگاه منو که دید خم شد و لپمو
بوسید.

te r

طاها -عزیزم چته؟ چرا ناراحتی؟

به چشماش نگاه کردم میخواستم داد بزنم ولی نمی تونستم بغض بدی تو گلوم گیر کرده بود .به زور صدایی از
دهنم بیرون آوردم.

as

 -نه ناراحت نیستم همش مال استرسه .چیز مهمی نیست.

نگاه با محبتی بهم کرد .کاش این نگاه فقط مال من بود ولی نبود .دستمو گرفت و با خودش همراهم کرد.

nM

طاها -گلم انقدر فکر نکن.

دست تو دست همدیگه وارد سالن شدیم .دست من سردِ سرد بود ولی دست اون گرمِ گرم .اون هیچ وقت به من
تعلق نداشته ،هیچ وقت .به سمت سفره ی عقد رفتیم و روی جایگاهمون نشستم .به همه نگاه میکردم .همه خوشحال

di

بودن .نگاهم به سینا که افتاد برام شکلک درآورد ولی حتی نتونستم جوابشو با لبخند بدم .سامیه خیلی توی اون
لباس تور صورتی خوشگل شده بود .همه خوشحال بودن پس چرا من نبودم ،چرا......

یه دفعه همه جا سکوت شد و عاقد شروع کرد به خوندن خطبه .هیچی از حرفاش نمی فهمیدم فقط و فقط حرفای

طاها -همه منتظرن ،چرا هیچی نمیگی .دق مرگم کردی خانومی.

a te

گالره برام تکرار میشد .طاها دستمو فشار داد.

نگاهی به چشماش کردم .من نمی تونستم رو خرابه های زندگی یکی دیگه واسه خودم زندگی بسازم .باید جواب
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میدادم .قطره اشکی از چشمام چکید.

طلوع زندگی – کتابخانه مجازی رمانسرا

r

رمانسرا

i to
-نه..........

Ed

همهمه شد .طاها با صورتی رنگ پریده به من نگاه میکرد.

طاها -سادنا ،چرا؟...

دیگه صبر نکردم ببینم بقیه چی میگن .شنلمو سرم کردم و از اونجا زدم بیرون.خوشبختانه به خونه خودمون نزدیک

F

بود .راه میرفتمو گریه میکردم .کسی دنبالم نیومد .سرایدار تا منو دید درو باز کرد و وارد خونه شدم.
به سرایدار گفتم اگه کسی سراغ من اومد نگه من اومدم اینجا .بعد رفتم به اتاق مامان .هنوز همون جوری بود .گریه

PD

ام شدت گرفته بود .چرا من؟!!! چرا سرنوشت من اینجوریه؟ هیچ وقت کسایی رو که دوست داشتم مال من نبودن.
طاها لعنت به تو  ....لعنت به تو....

نمیدونم کی خوابم برد .چشمام رو که باز کردم اولش با تعجب به اطرافم نگاه کردم بعدش همه چی یادم افتاد .آه
عمیقی کشیدم .به خاطره اینکه رو زمین خوابم برده بود بدنم به شدت درد میکرد .به سختی از جام بلند شدم و به
اتاق خودم رفتم .خدارو شکر هنوز چند دست لباس اینجا داشتم .پیراهنم رو درآوردم و به حموم رفتم.

te r

بعد از دوش ،یه کم حالم بهتر شده بود چون زیر دوش حسابی گریه کرده بودم .فکر کنم دیگه چشمه ی اشکم تا
اطاع ثانوی خشک شده باشه.

as

هیچی از گلوم پایین نمی رفت همش یاد طاها می افتادم .یاد نگاهاش ،حرفاش ،چشمایی که عاشقم کرده بود.
تلفن زنگ زد .اصال دوست نداشتم به تلفن جواب بدم .بعد از چند تا بوق رفت رو پیغام گیر .سینا بود.
سینا -دختر تو کجایی؟ اگه اونجایی جواب بده ......سادنا .....میدونم اون کارتو بی دلیل انجام ندادی ولی حداقل به ما

nM

هم بگو .طاها از دیشب تا حاال صد بار مرده و زنده شده .تو رو خدا جواب بده.....
بعد از کمی مکث ،قطع کرد .طاها مرده و زنده شده ،آره جون عمه ش.

روی مبل نشسته بودم و به دیوار نگاه میکردم .اصال گذر زمانو احساس نمیکردم .سینا چند بار دیگه زنگ زد ولی
انگاری فهمیده بود من نیستم دیگه بی خیال شد.

di

.............................................. ..................................................

وقتی به خودم اومدم دیگه شب شده بود .از جام بلند شدم و درا رو قفل کردم و پرده ها رو هم کشیدم .رفتم

a te

آشپزخونه و در یخچالو باز کردم .مگس پر نمیزد .بی خیال غذا شدم .لباس گرم پوشیدم و رفتم پیش مش رجب.
دره خونه شو زدم .درو که باز کرد تعارف کرد برم داخل ،منم رفتم تو .مش رجب خیلی وقت بود که داخل خونه

مون کار میکرد از وقتی که تمام خانواده شو داخل یه تصادف از دست داده بود.پیرمرد خیلی خوبی بود.نشستم .برام
چایی آورد.
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-دستت درد نکنه مش رجب.

مش رجب-خواهش میکنم خانوم.

Ed

-مش رجب ،کسی نیومد دمه خونه؟

مش رجب -چرا خانوم ،آقا سینا و یه مرد جوونی ظهر اومدن ولی نگفتم شما اینجایید .اون مرده هم چند ساعتی دمه
در وایستاده بود کشیک می کشید بعدش رفت.چیزی شده خانوم؟

F

-نه هیچی نشده ،یادت نره به کسی نگی من اینجام ،حتی به اعضای خانواده م.

PD

مش رجب -چشم خانوم.

راستی فردا هم یه مقدار مواد خوراکی بخر ،هیچی تو خونه نیست.مش رجب -چشم حتما.

te r

از جام بلند شدمو از مش رجب خداحافظی کردم وبه خونه برگشتم .پس طاها هم اومده بودم سراغم .ته دلم یه ذره
خوشحال شدم ولی به خودم نهیب زدم ،نه اون حق نداشت با زندگی و احساس من بازی کنه.
باید با یه نفر حرف میزدمو همه چیو می گفتم .اگه نمی گفتم حتما دیوونه می شدم .پشت میز نشستم و همه حرفامو

as

توی یه کاغذ نوشتم تا بفرستمش برای سینا .دوست نداشتم تلفنی یا حضوری باهاش حرف بزنم ولی باالخره اونا هم
حق داشتن بدونن چه اتفاقی افتاده .حتی نوشتم که تمام مدت رو خونه ی خودمون بودم.
نامه رو دادم به مش رجب ،تا اون نامه رو ببره دمه خونه خانوم جون .بعد از یه ماه تنهایی ،دلم خیلی واسه خانواده م

nM

تنگ شده بود و می خواستم زودتر ببینمشون

---------------------------------------------------------------------------------بعد از اینکه نامه به دستشون رسید ،خانوم جون زنگ زد و کلی گریه کرد و همش قربون صدقم می رفت .تازه می
نامه رفته سراغ طاها.
خانوم جون -عزیزم برگرد خونه
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خانوم جون -باشه دخترم .پس هر موقع چیزی احتیاج داشتی زنگ بزن .

a te

-نه خانوم جون ،یه مدت دیگه تنها باشم بهتره .به موقعش خودم برمیگردم.

di

فهمیدم چقدر به حضورشون نیاز دارم ولی این چیزا هم غممو کم نمی کرد .خانوم جون گفت که سینا بعد از خوندن
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-چشم .دیگه کاری ندارید؟

Ed

خانوم جون -نه قربونت برم.

-سامیه رو هم ببوسید .خداحافظ

F

PD

گوشی رو که گذاشتم انگار بار سنگینی از روی دوشم برداشتن .بلند شدم و می خواستم برم اتاقم که خودمو توی
آینه دیدم .شده بودم مثل جنگلیا .خانوم جون و سینا نباید منو اینجوری ببینن وگرنه بیشتر غصه می خورن ،فردا باید
برم آرایشگاه و یه کم به خودم برسم...

................................................. ..................................................

te r

وقتی اقدس خانوم کارش با صورتمو موهام تموم شد .اول یه نفس راحت کشیدم .فکر کنم یه ذره دیگه کارش طول
می کشید حتما از بین میرفتم .خودمو داخل آینه نگاه کردم .خوب شده بودم و از حالت تارزانی دراومده بودم .یه

as

کوچولو هم آرایش کردم و بعد از حساب کردن پول آرایشگاه ،اومدم بیرون و به سمت خونه رفتم.
باید همه چیزو فراموش میکردم و دوباره زندگی عادیمو در پیش بگیرم.وقتی وارد کوچه خودمون شدم احساس
کردم یکی داره پشت سرم میاد .اول فکر کردم رهگذره و میره .ولی نرفت ضربان قلبم رفت باال و کم کم قدمام تند

nM

شد و اون سایه هم پشت سرم قدماشو تند کرد.

دمه خونه ایستادمو کلید رو از کیفم در آوردم و خواستم درو باز کنم که...
-عزیزم امروز چه خوشگل شدی...

قلبم ایستاد .طاها بود .اصال برنگشتم نگاش کنم سریع کلیدو انداختم داخل قفل و درو باز کردم ولی موقعی که
برداره ولی اون همون جوری ایستاده بود.بدون اینکه نگاش کنم گفتم:
-پاتو بردار.

-دیگه حرفی بین ما نمونده
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طاها -چرا مونده ،من هنوز حرفامو نزدم

a te

طاها -برنمیدارم .باید باهات حرف بزنم.

di

میخواستم درو ببندم در بسته نشد .طاها پاشو گذاشته بود الی در .یکم درو فشار دادم شاید دردش بیاد و پاشو
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بعد یه کم به در فشار آورد و وارد حیاط شد و درو بست .یه قدم رفتم عقب.

Ed

برو بیرون وگرنه جیغ میزنم تا همسایه ها بریزن سرت.بدون اینکه چیزی بگه اومد سمتم و منم میرفتم عقب تر .میخواستم پا بزارم به فرار که با یه جهش بازومو گرفت و

به طرف خونه برد .جلوی در که رسیدیم.

PD

-باز نمیکنم.

F

طاها -درو باز کن.

فشاری به بازوم آورد و داد زد.
طاها -میگم بازش کن.

te r

دندونامو روی هم فشار میدادم .بچه پررو فکر میکرد کیه که سره من داد می کشید .ولی از صداش ترسیدم و با
ترس ولرز درو باز کردم .در که باز شد منو هل داد داخل و خودشم پشت سرم اومد .سریع ازش فاصله گرفتم.
اینجوری اعتماد به نفسم می رفت باالتر .کیفمو پرت کردم روی مبل و با حالت حق به جانبی برگشتم سمتش.

طاها -باشه میگم ،بشین.
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-حاال که به زور وارد خونه م شدی پس زودتر حرفتو بزنو برو.

nM

نشستم روی مبل .سعی میکردم خودمو خونسرد نشون بدم ولی مگه میشد.
 -می شنوم.

تازه عینک دودیشو درآورد .پای چشمش بادمجون کاشته بودن .می دونستم کاره سیناس .وقتی صورتشو اونجوری

طاها -اون چرت و پرتا چی بود سره هم کرده بودی و تحویل سینا داده بودی؟

طاها -آخه چیو انکار کنم .چیزی که وجود نداره
 -وجود نداره؟!!! بابا تو دیگه خیلی باحالی .راحت میگی چیزی نبوده

re
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-چرت و پرت نبود همش واقعیت بود و سعی نکن انکارشون کنی.

di

دیدم انگاری یکی به قلبم چنگ انداخت.
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طاها -به خودم اطمینان دارم که اینجوری میگم.

-پس اون دختره کیه؟ها؟ گالره کیه؟

Ed

طاها -پس بگو قضیه از کجا آب میخوره ،حالشو می گیرم.
رفت سمت در ،بلند شدمو پشت سرش رفتم.

دوباره رو کرد به من.

PD

طاها -باشه

F

-کجا؟ تا همه چیو توضیح ندی حق نداری پاتو از اینجا بیرون بذاری

طاها -دوست صمیمیم تازه با یه دختره دوست شده بود و کلی هم عاشقش بود .تا حاال اونقدر شاد ندیده بودمش .یه
روز منو با خودش برد سره قرار که دختره رو بهم نشون بده .دختره خیلی خوشگل بود و تو یه نگاه آدمو جذب

te r

میکرد .ولی اصال رفتار درستی نداشت و با اینکه با دوستم دوست بود میخواست خودشو به من بچسبونه .بعد یه مدت
نمیدونم شمارمو از کجا گیر آورده بود و بهم زنگ زد .می گفت عاشقم شده و نمیتونه دوریمو تحمل کنه .ازش بدم
میومد و با این حرفش ازش متنفر شدم .چطور می تونست به دوستم خیانت کنه با اینکه می دونست اون بی اندازه
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عاشقشه .چند وقتی گذشت و اون ول کن نبود تا اینکه من همه چیو به علی دوستم گفتم .اولش باور نمیکرد ولی
بهش ثابت کردم .وقتی علی هم گالره رو ترک کرد .اون دوباره سراغم اومد ولی اونو از خونم پرت کردم بیرون.
اونموقع گفت که انتقام میگیره .حرفشو باور نکردم ولی حاال می بینم خیلی بد انتقام گرفت.

nM

سادنا من همیشه عاشقت بودمو می مونم .خواهش میکنم ترکم نکن .میتونم همه چیو ثابت کنم.

--------------------------------------------------------------------------------اون روز حرفاشو باور نکردم ولی بعدا بهم ثابت کرد که هر چی گفته درست بوده و سینا هم تاییدش کرد.
حاال با وجود ثمره عشقمون که داخل وجودم داره کم کم رشد میکنه ،عالقم به طاها هر روز بیشتر و بیشتر میشه.
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پايان
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» کتابخانه مجازی رمان سرا «

Ed

برای دانلود جديد ترين و بهترين رمان های ايرانی و
خارجی به رمانسرا مراجعه کنید
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