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 هرگونه و باشدمی پخش قابل رمانیک انجمن در صرفاً ممنوع عشق بندی شرط نرما 

 .دارد قانونی پیگرد برداری کپی

========================================================== 

 طنز -عاشقانه ژانر:

 مقدمه:

 این بود، باد در شکسته پری که یا عشق این بود پرواز عشق؟ این بود سکوت یا عشق این بود سقوط

 یعنی عشق و گریه میان هایخندیدن همان با قهوه، تلخ مزه همان با بود عشق بود، هرچه عشق؟

 !است عجیب پارادوکسی عشق،! همین

 خالصه:

 شاید. کنهمی برخورد بندیشرط یک به مسیر این توی گذاشتن قدم با و میشه مهرداد بادیگار رژین

 زمین به قله باالی از تونستمی یا کنه رو این به رو این از رو زندگیش کل تونستمی که ایبندیشرط

 میشه؟ کدومش بندیشرط این. بده بهش گرفتن اوج برای پروازی پر یا کنه پرتش

** 

 راوی

اش را لمس های ارغوانی رنگ، شال حریر و نازکزد. برگهای سرد و بی روح قدم میدر خیابان

شد. کرد و رد میرا نوازش مینرمش افتادند. باد سردی صورت سفید و کردند و زمین میمی

تر چیزها شاید از همه چیز. حس تنهایی! حس از بیش هایش را تندتر برداشت. دلش گرفته بود،قدم

انداختند  او را خسته کرده بودند .باران شروع های شبانه که به دلش چنگ میکسی! حس گریهبی

گرفت؛ اما زمانی که حس شیرین آغوش را چشید، با کرد به باریدن. اول نم نم زمین را در آغوش می

د. پالتوی قرمز و جیگری رنگی پوشیده بود که کرمیمین پرتاب خود را در آغوش ز ،تریی بیشعجله

ای و تا دستش را بپوشاند. چکمه قهوهد یک لباس سیاه پوشیده بو، آستین کوتاهی داشت و از زیر

ها خلوت بودند و هیچ ماشینی عبور کرد. خیابانها را زیر پایش له میبلندی پوشیده بود و برگ

 کرد.نمی
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ای، به سمت صدا رفت. پسر خوشتیپی با کاپشن چرم و سیاه و یک دای گلولهبا صدای شنیدن ص 

شلوار سیاه، دست در جیب مقابل فردی قد کوتاه که با تفنگ او را نشانه گرفته بود، ایستاده بود و 

  ،کرد. پسرنگاهش می

ست در سرد درقصید. کامال خونهای عسلی رنگی داشت و موهای خرمایی و بلندش در هوا میچشم

 یستاده بود. با صدای زیبا و کامال ریلکسی گفت:، ابا غرور، جیب

 ترسم؟خوای چکار کنی؟ منو بکشی؟ به نظرت میمی -

 مردی که قد کوتاه بود و سبیل سیاه و پرپشتی جلوی دهانش را گرفته بود، گفت:

 کاریت ندارم.، گه پول بدیا -

 پسر بلند خندید و گفت:

 نه بابا! -

*** 

 رژیناز زبان 

 مرد خواست شلیک کنه که جلو رفتم و با صدای بلندی گفتم:

 و بنداز زمین جوجه!ر تفنگت -

 پسر با ابروی باال رفته به من خیره شد و با تمسخر گوشه لبش رو باال برد.

 مرد خشمگین نگاهم کرد و گفت:

 جا جای تو نیست.این !برو بچه -

 روی سرش گذاشتم.با حرکت کوچیکی تفنگ رو از دستش گرفتم و 

 ای دارم؟دونی من چه مهارت رزمیتو نمی -

ترین خیالداد. بیاما اصال اهمیتی به من یا اتفاقات نمی و با لبخند نگاهم کرد پسر به دیوار تکیه داد

 فردی بود که دیده بودم.
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 خند گفت:مرد با نیش 

 تونی شلیک کنی!مین -

 این حرفام که بکشمت و اعدام بشم.تر از من عاقل! کنمگه بتونم هم نمیا -

 پسر دست زد و گفت:

 آفرین! !آفرین -

 مرد رو رها کردم و گفتم:

 میری یا بزنم؟ -

دونم موضوع چی بود و مهم هم نیست. مرد از ما دور شد اما با خشم به پسر نگاه کرد و رفت. نمی

 تفنگ رو به پسر دادم و گفتم:

 حداقل بگو اسمت چیه؟ ،خب تشکر که نکردی-

ریخت، نگاهم کرد. جذبه خاصی داشت که چهرش رو خندی زد و با غروری که از چهرش میپسر نیش

 داد.ترسناک نشون می

 تفنگ رو گرفت و گفت:

 باید بادیگارد پیدا کنم. ،من همیشه در خطرم. این موضوع جدیدی نیست -

 پیدا کنم.کنجکاوی قلبم رو به بازی گرفته بود. فرصت خوبی بود تا یک شغل خوب 

ترین فرد این شهرم! هم بازیگرم هم خوانندم و هم به کار آزاد مثل تجارت ماشین خب من معروف -

 پردازم. برای همین دشمن زیاد دارم کوچولو!می

ود بود! من ز! زود بود برای چشیدن درد! زود بود برای غم و اندوه و گفت من کوچک بودمراست می

 خانواده تو خیابون دنبال کار باشم؟ این حق من نبود.ا باید بیچر؛ لم بودسه ساو  فقط بیست

 خدافظ. -
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، در حقیقت ،خواستم برم که با صدای زیبا و پر از غرور پسر، ایستادم. اگه بخوام کل اخالقش رو بگم 

 ترسیدم. کامال ریلکس، مغرور و باجذبه بود و کمی از اخالقش می

 تنهایی؟ -

هام که کال ن از اون؟ مپر بودن اطراف اما تنهایی یا کامال تنها بودن .شهبستگی داره تنهایی چی با -

 تنهام!

 عجب! سوار شو. -

دونستم سوار شدن ینم. بشم سمت ماشین آلبالویی و شاسی بلندش رفت و به من اشاره کرد سوار

 اما سوار شدم. هن کار درستی بود یا

شد از طرق این آدم رسید. شاید میبه نظر میشیشه ماشین دودی بود و فضای داخل ماشین تاریک 

الخره به یک جایی اود بب شد، باز خدا بزرگدار یک شغل درست و حسابی پیدا کنم. اگرم نمیپول

 خره یک روزی چهره خوشش رو بهم نشون میده. االرسیدم. من مطمئنم پازل زندگیم بمی

 من اسمم مهرداده.-

 .منم رژینم-

ر قبل از قبول کردنتم بگم که هرچی گفتم ذاکنی؟ راستی برام کار میب. بزنیم مقدمه بهتره حرفبی -

 باید بگی چشم.

پوست  ،چشم کشیده و عسلیو  تفاوت نگاهش کردم. از نیم رخ زیباتر بود. دماغ کوچیک و سرباالبی

ه کما همه چیز ظاهر نیست به نظرم کمی شعور هم چیز خوبیه. اینا سفید و لب کوچک وخوش فرم

تری این حرف رو بزنه. رسه باید با لحن درستبگه هرچی گفتم باید بگی چشم کمی اشتباه به نظر می

چشم بگم؟ اصال اگر چیز غیرمعقولی گفت چی؟ ، کار کسی بشم که هرچی گفتمگه من قراره خدمت

 کنن خیلی بزرگن و زیاد حالیشونه. جالبه!فکر می، قت پولشون زیاد میشهوآدما هر

 اری؟چه ک -

 .دبادیگار -

 لبخند تابلویی روی لبم شکل گرفت که از چشم مهرداد پنهون نموند.
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 کنم.قبول می - 

هایی داره؟ اما ای داره؟ چه نقشهدونستم این پوزخند چه معنیمهرداد پوزخند زد اما واقعا نمی

حداقل باید خودم  ای نداشتم که حمایتم کننکاری و ولگردی بهتره. من که خانوادههرچی باشه از بی

روی پای خودم وایسم. ناز کردن و گفتن کمی باید راجب شغل فکر کنم، کار آدمیه که به این شغل 

 نیاز نداره نه منی که حتی غذایی برای خوردن ندارم. 

مقابل خونه بزرگی ماشین رو نگه داشت. خونه ویالیی و بزرگ بود. یک در آهنی و سیاه رنگ 

به فلک  های سرنگهبان باز شد. وارد حیاط شدیم؛ همه جا پر بود از درخت مقابلمون بود که توسط

 های ارغوانی که کشیده و برگ

 ها گوش دادم.زمین رو آراسته کرده بودند. از ماشین پایین اومدم و با لذت به خش خش برگ

و زیبایی  به دختر جوان کار جلو اومدن و احترام گذاشتن. مهرداد سمت خونه رفت و روچند خدمت

 گفت:

 بعد بیارش پیشم.، هش بگو چه لباسی بپوشهب -

 دختر سمتم اومد و با لبخند گفت:

 کار قدیمی این خونم و تمیزکاری با منه.خدمت؛ اسآنن اسمم م. سالم -

 منم رژینم. ،خوشبختم -

*** 

 از زبان راوی 

ه قصر! کف خانه پارکت طالیی رنگ آنا لبخند زد و رژین را همراه خود داخل خانه برد. البته خانه که ن

و تابلوی بزرگ و خانوادگی هم روی دیوار :های خانه وجود داشتندهای زیبایی در گوشهمجسمه ؛بود

های طالیی رنگی، پنجره را آراسته های بزرگ، خانه را محاصره کرده بودند و پردهنصب بود. پنجره

 ه باال وجود داشت.ب بودند. پله بزرگی هم رو

 گفت:آنا 
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 لطفا با من بیاین. - 

*** 

 

 از زبان رژین

صال به من چه ؛ ادختره احمق االن میگن ندید بدیدم آخه. تازه فهمیده بودم چه گندی به بار آوردم

 که خوشگله.

 سمت یک اتاق رفت و لباسی رو از کمد در آورد و روی تخت گذاشت.

 آنا با اکراه گفت:

که از آدم و این یهخیلی عصب، راستش آقا مهرداد خیلی مغرورهجا کار کنی؟ خوای اینمطمئنی می -

 آدم پشیمون میشه. ،کشهقدر کار میان

پوزخندی زدم و چیزی نگفتم. آنا از اتاق خارج شد و در رو بست. لباس سبز رنگی رو که روش خط 

و که تا ای تلخم رطرح جنگی وجود داشت، برداشتم. عجب لباسی! لباس رو پوشیدم و موهای قهوه

 کمر بودن، از باال بستم. از اتاق خارج شدم و آنا رو دیدم.

 آد دختر.عجب بهت می -

 دونم خوشگلم.خودم می، یاز نبود بگین -

دختر خوبیه اما تعریفش از مهرداد نشون ! ها رفتیم. از آنا خوشم اومدهردو بلند خندیدیم و سمت پله

 نیست. ،ن دیدممیده که مهرداد اصال پسری که من تو خیابو

 ای رو نشونم داد و گفت:آنا در بزرگ و قهوه

 مراقب خودت باش! ،اینم اتاق آقا مهرداده-

 ترسونیا.داری می-

محو مهرداد ، که محو اتاق بشمها پایین رفت. در اتاق رو باز کردم و قبل از اینآنا لبخند زد و از پله

کرد. های توی دستش نگاه میداشت به ورقهشدم. موهای خرماییش رو روی شونش انداخته بود و 
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کرده بود. یک لباس سیاه و راحتی پوشیده بود و دستش رو  چهرش رو زیباتر ،های سیاه و بلندمژه 

 سیاه رنگی هم پوشیده بود. کمی باال داده بود. شلوار راحتی و ورزشی

عمیقی روی پیشونیش شکل نگاهم کرد و اخم ، با ابروی باال رفته، طور که محو تماشاش بودمهمون

 گرفت.

 دونی اون در اتاق برای چیه؟یاد ندادن سالم کنی؟ اصال می -

 وقتی جوابی از من نشنید با خشم سمتم هجوم آورد و گفت:

 کردم با همچین آدم خنگی طرف باشم!فکر نمی -

ن بریزه اما شیطونه میگه بزن از دماغش خو! و با زمین یکی کنمر خواد سرشقدر دلم میآخ که چه

 زدم اما کدوم خانواده بودن که بهم یاد بدن؟باید قبل ورود در می ؛شاید تقصیر منم باشه

 هاش ریخت. سمت میزش رفت و گفت:و  به جلوی چشمر هاکالفه دستی به موهاش کشید و اون

 و بهت بگم.ر وظایفت، بشین -

ولی واقعا نکنه فکر کرده  اتاق کارش باشهدر رو بستم و روی مبل چرم و سیاه رنگ نشستم. فکر کنم 

 تونه به من زور بگه؟می

 تونم.بله می -

جالبه بلده ذهن رو هم بخونه؟ فکر نکنم بتونم چنین رئیس دیکتاتور و مغروری رو تحمل کنم. درسته 

 پولی ندارم اما غرور که دارم. 

 شما خانوادگی ذهن خوندن بلدین؟ -

 ول باشی؟شما خانوادگی عادت داری فض -

 سرخ شدم و به میز نگاه کردم.

که و این کنجکاوی ممنوع. چند نکته هست باید بدونی. دونیخب وظیفت رو خوب می -

مونه پس من همیشه تنهام و این نگهبان تنها پیشم می و آنخدمتکارهایی که دیدی فقط امروز می

 باید خودت غذا بپزی.
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 عمرا!  

سازم پس باید اون های مشهور آهنگ میمن معموال با خوانندهکه همیشه در دسترس باش و این -

 د جمع صمیمی که داریم خراب بشه.آخوشم نمی ؛مواقع کال در دید نباشی

 های خشمگینش خیره شدم.پوزخندی زدم که با خشم نگاهم کرد. با ترس لبم رو تر کردم و به چشم

 تونی بری.می -

 تونه به من زور بگه؟ اون نمیدبیدم. من خدمتکارم یا بادیگارو با حرص در رو کوم از اتاق خارج شد

های سخت چیز عوض میشه. موجالخره همهااین شرایط موندگار نیست و ب. ولی واقعا باید تحمل کنم

که دیدمش رسه. بعد هر غروبی یک طلوعی هم هست. اینگذرن و نسیم آرامش بخش میزندگی می

خواد شاید واقعا خدا می؛ همشون طبق یک اتفاق تصادفی نبود و کمکش کردم و بادیگاردش شدم،

اما دوست ندارم به هر قیمتی که شده خورد  کمکم کنه. شاید قراره از این ترس و تنهایی خالص بشم

 ای بمیرم اما تحقیر نشم.و گوشه مونممن حاضرم گرسنه ب .بشم

 

 از زبان راوی

ای گوشه اتاق وجود ل شد. تخت بزرگ و دونفرهسمت اتاقی که در کرمی رنگی داشت رفت و داخ

شغال کرده بود. سمت راست هم پنجره بزرگی قرار و اداشت و کمد دیواری بزرگی سمت چپ اتاق ر

داشت و در کل اتاق زیبایی بود اما به زیبایی اتاق مهرداد نبود. روی تخت پرید و به زندگی جدیدش 

اش را در آغوش تواند زندگی رویاییشود؟ آیا میمی فکر کرد. به کجا قرار است برسد؟ آیا موفق

 ؟ شاید بتواند.دبگیر

جا تاریک بود و با نور آبی چند ساعتی گذشته بود اما خبری از شام نبود. از اتاق خارج شد.  همه

ی خدمتکارها رفته بودند و خانه همه تابید، کمی فضا روشن شده بود.رنگی که از پنجره به داخل می

ود. سمت اتاق مهرداد رفت خواست در بزند که منصرف شد. در حال بازگشت بود که سرش به خالی ب

اش مثل همیشه رو شد. چهرهتنی گرم و سفت خورد. سرش را بلند کرد و با دوچشم عسلی روبه

 مغرور بود.

 اتاق من بودی؟ -
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 خواستم بیام اتاقتون.ه مین - 

با پوزخند به چهره پر از ترس رژین خیره شد. رژین را کنار  مهرداد یکی از ابروهایش را باال فرستاد و

 کشید و وارد اتاقش شد.

 .بیا تو -

 و با تردید وارد اتاق  شد. مهرداد روی تختش نشست و گفت: مهرداد خیره شد رژین به اتاق

 ای؟گرسنه -

 رژین سرش را پایین انداخت و گفتم:

 بله. -

 خب یه چیزی بپز برای منم بیار. -

*** 

 از زبان رژین

 نگاهش کردم که پوزخندی زد و دراز کشید. با صورت پر از خشمی،

 خوش اومدی.؛ تونی بریاالنم می -

 مگه خدمتکارم؟ !هام رو مشت کردم و از اتاق بیرون اومدم. ههدست

 

کرد. با کلی زحمت به سمت آشپزخونه رفتم. به سمت اتاقم رفتم اما گرسنگی داشت حالم رو بد می

 یخچال رو باز کردم و با لبخند سوتی کشیدم.

 عجب یخچال پری! -

وسایل مورد نیاز برای پختن الزانیا رو برداشتم و فوری درستش کردم. میز رو چیدم و روی صندلی 

 که مهرداد اومد و با پوزخندی که داشت، گفت: نشستم تا بخورم

 ممنون که برای منم پختی! -
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اومد و الزانیا رو از جلوم برداشت. یک قاشق هم برداشت و الزانیا رو سوالی نگاهش کردم که سمتم  

 تو دهنش گذاشت. به چهره متعجب من لبخند زد و گفت:

 کمی برای تو هم مونده فکر کنم. -

 رو خیره شدم!رها باال رفت و منم با دهنی باز به این بشر پهمراه با الزانیا از پله

بود، برداشتم و شروع کردم به خوردن البته خیلی زود تموم شد.  کمی از الزانیا رو که باقی مونده

گفت مراقب فهمم آنا چرا میمونم؟ االن مییعنی حتی دلش کمی هم برای من نسوخت که گرسنه می

 خودت باش!

خواست ها باال رفتم و وارد اتاقم شدم. روی تخت دراز کشیدم و چراغ رو خاموش کردم. دلم میاز پله

 برای خودم بسازم که همه انگشت به دهن بمونن.ای زندگی

خواب رو روشن خوابی مزاحمم شد. روی تخت نشستم و شبکمی روی تخت غلت زدم اما باز هم بی

ای زدم. گوشیم رو از روی میز برداشتم و به مهرداد پیام کردم. فکری به ذهنم رسید و لبخند شیطانی

 فرستادم.

تو رنگ سفید را به دست بگیر و کل جهان  ،دنیا هم سیاه باشد؛ نباشوا تاریک است اما تو تاریک ه -

 را رنگ بزن.

 م خیره شدم و ارسالش کردم.لبخندی زدم و به نوشته هنرمندانه

 کمی بعد پاسخ اومد.

 کنین؟معرفی نمی؟ عجب! نوشته جالبی بود اما از یک فرد ناشناس -

 

 پوزخندی زدم و روی تخت دراز کشیدم.

 ناسه بقیه مشخصاتم هم ناشناسه.اسمم ناش-

 شکلک خنده ارسال کرد و نوشت:

 آد در حقیقت!از تمام مجهوالت بدم می .آدها بدم میخب از ناشناس -
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کنم با لبخند و افتخار به خودم نگاه ولی برعکس من عاشق مجهوالتم چون وقتی پیداشون می - 

 کنم.می

 :گفت بعد چند دقیقه

 باهوشی هستی آره؟معلومه آدم عاقل و  -

 ه نظرت باید بگم نه؟ب -

 جالب شد! -

هام رو بستم و با پوزخند وابی ارسال نکردم و گوشی رو روی میز کنار تختم گذاشتم. چشمدیگه ج

 گفتم:

 خیلی! !من خیلی باهوشم -

از روی تخت بلند شدم و سمت آینه رفتم. کمی آرایش کردم و موهام رو با کش بستم. با پوشیدن 

 س بلندی که سیاه رنگ بود و عکس جمجمه روش داشت، از اتاق خارج شدم.لبا

ها پایین رفتم و مهرداد رو روی مبل دیدم که دفتری روی پاش گذاشته و با مداد در حال از پله

 نوشتن چیزی بود.

 نوشت، نگاه کردم.کمی نزدیک شدم و به آهنگی که داشت می

 ...هرجا که رفتم عطر تو پخش بود

 خواستم ادامش رو بخونم که مهرداد برگشت و رو به من گفت:می

 که فضولیت گل کرده بود؟عادت داری مثل روح ظاهر بشی؟ یا این -

پوزخندی زد و دفتر رو بست و روی میز گذاشت. مقابلش نشستم و به میز خیره شدم. مهرداد 

 موبایلش رو برداشت و شماره کسی رو گرفت.

 

 و باهم تمرین کنیم.ر خوام آهنگ جدیدی که نوشتمجا میاینبیا ! مهران! لوا -
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 گوشی رو خاموش کرد و با خشم به من خیره شد. مثل همیشه پوزخندی زد و گفت: 

 خوام پیش ما باشی.نمی؛ پاشو برو یه جا دیگه -

تو خوش بگذرونی و برای مهمونت آب و دونی من خدمتکارت نیستم که قایم بشم اون پشتمی -

 ؛بادیگارد برای خودش شخصیتی داره کار اشتباه گرفتی. درضمن یکو با خدمتن رم؟ بیارم میوه

 طوری صحبت نکنی چون ممکنه اتفاق بدی بیفته.امیدوارم دیگه با من این

 سریع بلند شدم و سعی کردم محکم جلوه کنم هرچند از درون ویرانه بودم.

 از زبان راوی

ای باشد دلش به تنگ و در جمع صمیمیکه اکه روزی نبوده ینآمد. از ااز غریبه بودن بدش می

 آمد. همیشه این او بود که مزاحم بود. حس خیلی بدی دارد که اضافه باشی.می

ها رفت. روی پله نشست تفاوتی نگاهش کرد. رژین سمت پلهمهرداد غم چشمان رژین را دید و با بی

 و به میله تکیه داد.

قدر اضافه! او همیشه دوست داشت برای کسی مهم باشد قدر تنها باشد! انکرد انهیچ وقت فکر نمی

اما نبود! کجای راه اشتباه بود؟ بازی سرنوشت که از زمان تولد خانواده را از رژین گرفت یا رژین که از 

 اول اشتباهی بود؟

ت ستون خندیدند. پشای را شنید و آرام سمت صدا رفت. مهرداد و مهران بلند میصدای خنده

 مخفی شد و نگاهشان کرد.

 مهرداد گیتار را در دستش گرفت و روبه مهران گفت:

 داداش بزنیم؟ -

 مهران لبخند زد و گفت:

 بزنیم. -
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رسید و موی سیاه رنگ و بلندی داشت شکل مویش عین مهرداد بلندی به نظر می پسر قد ،مهران 

قدر دوست داشت اش نمایان بود. رژین چهچهرهبود. چشمان سیاه رنگی داشت و لبخند زیبایی در 

 بار بچشد.طعم این لبخند را برای اولین

*** 

 از زبان رژین

م قبه آهنگ مورد عال ،شباهت به پوزخند نبودآهنگی که دوستش داشتم رو خوند. با لبخندی که بی

تبدیل به  ،این دو گوش سپردم. البته تا به حال به این آهنگ گوش نداده بودم اما با صدای زیبای

 م شد.آهنگ مورد عالق

 رفتم کنارشون ایسادم و به آهنگشون گوش دادم.

 صدا گفتند:با هم لبخند زدند و یک ،هردو ،که آهنگشون تموم شدبعد از این 

 کونیم.ترمی-

 و دید و یکی از ابروهاش رو باال داد. رو به مهرداد گفت:ر مهران من

 ؟ خیلی خوشگله! از همون دوست دخترهای دو روزته؟هاین دختر خوشگل کی !داداش -

 مهرداد پوزخند زد و گفت:

 بادیگاردمه. ،چرت نگو؛ ببند دهنتو -

 مهران بلند زد زیر خنده و گفت:

 !؟این؟ بادیگارد؟ نه بابا -

 های مهران خیره شد. روبه من کرد و گفت:مهرداد چشم ریز کرد و با پوزخند به مسخره بازی

 جا.اینبیا  -

لحنش دستوری بود اما قبول کردم و بدون حرفی مقابلشون کنار مبل وایسادم. مهرداد روبه مهران 

 کرد و گفت:
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 ذارم.کنم همون خیار میو عوض میر تونی بزنیش؟ اگه تونستی من اسممپاشو ببینم می - 

سردم غرق شده اما  هام خیره شد. احساس کردم تو نگاهمهران با سرخوشی مقابلم وایساد و به چشم

هام گرفت و با تردید مشت محکمی رو سمتم به حرکت در آورد. دستش تو هوا نگاهش رو از چشم

 کرد.نگاه می، تفاوت ایستاده بودممونده بود و به من که بی

 مهرداد گفت:

 تونی بزن.زود باش دیگه اگه می -

تم آورد. جا خالی دادم و مشتش مهران با این حرف مهرداد خشمگین شد و مشتش رو به سمت صور

خواست دستش زد و میرو محکم گرفتم. مشتش رو پشت گردنش بردم و فشار دادم. بلند فریاد می

 تر پیچ دادم که مهرداد با لبخند نگاهمون کرد.رو رها کنم. دستش رو بیش

 ول کن غلط کردم. -

 دستش رو ول کردم و پوزخندی زدم.

 :مهرداد گفت

 کنم.لکی آدم استخدام نمیگفتم که من ا -

 مهران با لبخند روبه من گفت:

 شما همیشه ساکتی؟ -

 نگاهم غمگین شد و جوابش رو دادم.

 من از بچگی تنها بودم برای همین عادت کردم ساکت بمونم چون کسی نبود باهام حرف بزنه. -

 مهران غمگین شد و پرسید:

 چرا تنها بودی؟ چی شده؟ -

 و سفتش گفت:مهرداد با لحن مغرور 

 صدبار گفتم به موضوع شخصی کسی دخالت نکن! -
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همین یکیه چون معموال یا مغرورانه واسه من ، البته اگه حرف درستی از مهرداد تا حاال شنیده باشم

 میگه . آد یا زورژست می

 مهران پکر روی مبل نشست و چیزی نگفت.

 می تونم منم پیشتون بمونم؟ -

 

 لبخند مهربونی که از همچین آدمی بعید بود، گفت: مهرداد نگاهم کرد و با

 تونی، بشین.لبته که میا -

روی مبل نشستم و به اون دوتا خیره شدم. احساس کردم کنار من راحت نیستن چون به یکدیگه 

 کردن. مهران قهوه رو از روی میز برداشت و گفت:نگاه می

 تونم اسمتونو بدونم؟می -

ای نبود پس اگه اسمم رو بگم اما به نظرم اسم چیز خیلی خاص و شخصی کمی تردید داشتم که اسمم

 افته.رو هم بدونه اتفاقی نمی

 رژینم. -

 مهرداد یکی از ابروهاش رو باال داد و گفت:

 واقعا؟ -

 .و بهتون گفته بودمر من قبال اسمم! قا مهردادآ -

 آد!یادم نمی -

 مهران با خنده تمسخر آمیزی گفت:

 دونستی؟ه روزه استخدامش کردی اسمشو نمییعنی تو س -

 مهرداد با ریز کردن چشم به مهران خیره شد و گفت:
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 برای همین یادم نموند. ،برام مهم نبود - 

حتی برای خانوادم. ، وقت برای کسی مهم نبودمدونم چرا از این حرفش ناراحت شدم. من هیچنمی

ره من پدر و مادری رو که آ. دوستشون داشتمنچوهارو بخشیدم قدر راحت رهام کردن اما من اونچه

 ندیدم دوست داشتم!

 ببخشید مزاحمتون شدم. -

 از روی مبل بلند شدم که برم اما مهران دستم رو گرفت و گفت:

 جوری بود.این داداش ما همیشه این !ناراحت نشو -

 

 باشم؟ ناراحت؟ چرا باید ناراحت باشم؟ مگه اون برای من مهمه که من براش مهم -

بود  مهران از جوابم جا خورد و چند ثانیه با دهنی باز خیره نگاهم کرد. مهرداد لبخند زد البته پوزخند

 و گفت:

 جوابت عالی بود. !آفرین .دآخوشم می هستن ز دخترهای مغروری که مثل خودما -

 مهران با این حرف مهرداد به خودش اومد و گفت:

 خودتن.الحق که کارمندات هم مثل  -

 نیاز نیست ازم خوشتون بیاد من فقط بادیگاردتونم. دقای مهرداآ -

 ها رو تنها گذاشتم و سمت اتاق رفتم. در رو باز کردم و خودم رو روی تخت انداختم.اون

 چند روز بعد

کردم. دقیقا داشت به لحظات ترسناک نزدیک روی مبل نشسته بودم و به فیلم ترسناکی نگاه می

رس به مبل چسبیده بودم و به صفحه تلوزیون خیره بودم. دختر داخل اتاق اتاریکی شد و شد. با تمی

 ناگهان روح مقابلش ظاهر شد.

بلند فریاد زدم و برق خونه هم دقیقا با فریاد من قطع شد. من مبارز بودم اما نه در برابر روح! آب 

 مش.دهنم رو قورت دادم و سعی کردم گوشیم رو پیدا کنم اما نمیدید
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 ،کشیدم تا به چیزی برخورد نکنمبا احتیاط از روی مبل بلند شدم و درحالی که دستم رو به جلو می 

تر اومدم و پوست سفت و صافی رو لمس کردم. دو دستم به یک موی نرم و بلند خورد. کمی پایین

 دست گرم دستم رو گرفتند و پایین آوردند. صدای غرق در خندش به گوشم رسید.

 کردی که بفهمی روحم یا آدم؟صورتمو لمس می داشتی -

 با این حرفش من هم خندیدم و گفتم:

گفتم بیام  ،کردم بعد یهو برق رفتکه من داشتم به فیلم ترسناک نگاه مینه این ؟ونیندینه چیزه م -

 باال ببینم شما ترسیدین یا نه؟

 مهرداد.البته خودم هم از دروغی که گفتم خندم گرفت چه برسه به 

و شنیدم گفتم بیام پایین ر و و فریادت من صدای فیلم ترسناک آخهترسی! خوبه هان پس نمیآ -

 ببینم خوبی 

 میرم باال.، حاال که خوبی؛ نه یا

ترسم اما خب چون مغرور بودم تنهایی و ترس رو پذیرفتم. مهرداد دستم رو ول کرد خواستم بگم می

ای که اطرافم رو در . روی زمین نشستم و با ترس به تاریکیهاش رو شنیدمو صدای دور شدن قدم

گفتم نرو اما خب دیگر دیر شده تازه و ببلعه خیره شدم. ای کاش میر خواست منبرگرفته بود و می

 گفتم. صدای باز و بسته شدن در رو شنیدم و با صدای لرزانی گفتم:باز نمی، شداگه دیر هم نمی

 ؟کیه -

 عقبی رفتم و به دو پا رسیدم. خواستم فریاد بزنم که صداش رو شنیدم.صدایی نیومد. عقب 

 پاشو ترسو پاشو. -

یعنی قشنگ ضایع شده بودم نه؟ البته من که نترسیدم خودش اومد. از روی زمین بلند شدم و مقابل 

کردم. مهرداد دستم رو تونستم ببینمش فقط احساسش میتاریک وایستادم. اصال نمی جسمیک 

رفتم اما ذهنم درگیر بود. یعنی یک ها باال میها برد. با احتیاط از پلهو منو با خودش سمت پلهگرفت 

کردم کار خوبی فکر می! حیف. برد تا اخراج کنهاتاق می رو ترسه؟ فکر کنم منبادیگارد از تاریکی می

 که خیاالتم باد هوا بود.به دست آوردم اما نه مثل این
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فضای اتاق رو  ،هایی که دور تا دور اتاق بودندباز کرد و هردو داخل شدیم. شمعمهرداد در اتاقش رو  

 ما عجب شاعرانه شده بود!ا روشن کرده بودن

 مهرداد روی تختش نشست و گفت:

 و برای سفر آماده کنی.ر وسایلت، بهتره بعد اومدن برق، فردا کنسرت دارم -

 م؟آمنم می -

 .آره دیگه! بادیگاردمی مثال -

این یعنی هنوز اخراج نیستم. لبخندی روی لبم شکل گرفت که از دید مهرداد پنهون نموند. روی  پس

ها خیره شدم. از این سکوت اصال راضی نبودم اما مهرداد کامال بیدار نشستم و به شمعصندلی چرخ

خیدن. با ار شروع کردم به چردبراش مهم نبود من هم هستم! با صندلی چرخ وخیال دراز کشیده بود 

خوام بیفتم. صندلی کردم سرم گیج میره و میو احساس می شدتر میضربه به زمین سرعتم بیش

مگه امکان داره مهرداد منو بگیره؟ نه  !زمین افتاد و من هم با شدت زمین خوردم. زهی خیال باطل

 عزیزم این زندیگی واقعیه. از روی زمین بلند شدم و سرم رو گرفتم.

 رم خیره شد و بلند خندید.مهرداد به چه

 مونی نه؟تو کال یه جا نمی -

 خنده؟ من هم خوب بلدم حالت رو بگیرم بچرخ تا بچرخیم.جای کمک کردن می

 صندلی تو ایراد داره به من چه؟ -

مهرداد اخم کرد و با خشم غلیظی نگاهم کرد. چند بار سخنم رو تجزیه و تحلیل کردم که بفهمم 

 ایرادی نداشت!ایرادش کجا بود اما 

 .چه زود دختر خاله شدی! تو؟ -

که جواب مهرداد رو بدم از اتاق بیرون االن منظورش رو گرفتم. صندلی رو درست کردم و بدون این

رفتم. دیگه تاریکی برام مهم نبود. سمت اتاقم رفتم و خواستم داخل بشم که پام به چیزی گیر کرد و 

 دوباره زمین افتادم.
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دونم چرا از جملش بدم اومد. خب موندم و تالشی برای بلند شدن انجام ندادم. نمیروی زمین باقی  

اید بعد چند سال بگم تو یا شاید هم اصال نباید ، بگفت بعد یکی دوهفته نباید بگم توالبته راست می

 بگم!

کردم و هام رو باز هام رو آروم بستم و خواستم روی زمین سرد بخوابم که برق وصل شد. چشمچشم

های مهم رو داخلش گذاشتم تا آماده سفر بشم. زیپ از روی زمین بلند شدم. سمت کمد رفتم و لباس

وجه به صدای شکمم، روی تخت دراز تچمدون رو بستم و روی تخت نشستم. گرسنه بودم اما بی

 هام رو بستم.کشیدم و چشم

 

 از زبان راوی

اق خارج شد. مهرداد هم از اتاقش خارج شد و مقابل از روی تخت بلند شد و با بستن موهایش از ات

ای رنگ بر تن داشت. رژین قرار گرفت. یک لباس سیاه پوشیده بود و از رویش سویشرت قهوه

ای پوشیده بود و یک موهایش را سمت چپ انداخته بود و بخشی از چشمش را پوشانده بود. شلوار لی

خند زد نه تعجب کرد! کامال ریلکس نگاهش کرد ساعت سیاه و شیک در دستش داشت. رژین نه لب

 .که فکر نکند رژین دخترخاله شده یا عاشقش هست

ای را گرفت. رژین خواست از کنار مهرداد  بگذرد که مچ مهرداد به دیوار تکیه داد و با گوشیش شماره

 توسط مهرداد گرفته شد.  مهردا خیلی خشک گفت: تشدس

 میریم االن. ،بردار رو چمدونت، لباس بپوش -

رژین سرش را به معنای موافقت تکان داد و سمت اتاق خود رفت. مانتوی سبز لجنی رنگش را که 

شال سبزی هم برداشت و با شوار سبز لجنی رنگ پوشید. رژ ؛ پشتش بلند بود و جلو باز بود، پوشید

ی برنداشته بود به جز وسایل زیاد نه؛ قرمز و کم رنگی زد و با چمدان از اتاق خارج شد البته چمدان

 یک تفنگ و لباس.

*** 
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 از زبان رژین 

ها پایین رفت. از پله پایین رفتم و در مهرداد با دیدنم کمی هنگ کرد اما خیلی زود اخم کرد و از پله

 عقب رو باز کردم تا بشینم اما مهرداد گفت:

 کجا؟-

 میشینم. -

 پوزخندی زد و گفت:

 من عقب بشینم. و ه برونیو خودمم دیدم اما تو قرارر ینا -

 بدون گفتن چیزی جلو نشستم و ماشین رو روشن کردم. مهرداد دراز کشیده بود و داشت از آینه من

ای که تو راه بودیم رنگی تحویلش دادم و به جاده خیره شدم. چند دقیقهکرد. پوزخند کمنگاه میرو 

که مطمئن بشم دنبال ماست ای اینبر. احساس کردم یک ماشین ایکس سی و سه در حال تعقیبمونه

 آد.با سرعت حرکت کردم و متوجه شدم که اون ماشین هم با سرعت دنبالمون می

ای چند بار دور میدون رو چرخیدم و سمت کوچه. تر کردم و از چراغ قرمز عبور کردمسرعت رو بیش

 رفتم.

 مهرداد روی صندلی نشست و با خشم گفت:

 کنی؟چه غلطی می -

 پاسخ گذاشتم. وارد جاده شدم و با سرعت حرکت کردم.فسم رو بیرون دادم اما سوالش رو بیکالفه ن

 کنی؟گفتم چی کار می -

 خواستم جواب ندم اما با دیدن چشمای قرمزش ترسیدم و گفتم:

 یه ماشین دنبالمونه. -

 نکرده؟ مهرداد بلند خندید. یعنی دیوونس یا منو مسخره کرده؟ شاید هم اصال حرفم رو باور

 مهرداد ناگهان خندش رو خورد و با خشم و فریاد گفت:
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 وایسا. - 

 با فریاد بلندتری گفت: ،وقتی به حرفش اهمیت ندادم

 نگه دار! -

ه چهره خندونش خیره شدم. از ماشین پایین اومد و به در ماشین ، بماشین رو نگه داشتم و با تعجب

 تکیه داد.

 دونم واقعا هدفش چیه؟!تادم. نمیدر ماشین رو باز کردم و کنارش ایس

 مقابلمون ایستاد و هر چهار نفر پایین اومدن.، ماشین اون چند تا پسری که دنبالمون بودن

 مهرداد با صدایی آروم کنار گوشم گفت:

 کنی!ترسی و فرار نمیمگه بادیگاردم نیستی؟ پس باید نشون بدی که نمی-

کردم و به اون چهار پسر قدبلند و چهار شونه که  پس اون برای همین خندید؟ با لبخند نگاهش

 شدن خیره شدم.نزدیکمون می

 مهرداد به من اعتماد داره پس جوابش رو با اعتماد میدم!

 چرخوند مقابلمون ایستاد و گفت:پسر قوی هیکلی در حالی که نیشش باز بود و زنجیری رو تو هوا می

ها جز پول ازت چارهت دعوت نکردی. البته ما فقیر بیزنته؟ آقای معروف جالبه که مارو به عروسی -

 بعدش میریم پس رد کن بیاد.، خوایمچیزی نمی

 مهرداد بلند خندید و از شدت خنده سرخ شد.

 هر چهار نفر با تعجب به حرکات مهرداد خیره بودن.

 مهرداد جدی شد و با خشم گفت:

 حوصله چرت و پرت ندارم.، سه دیگهب -

 اره کرد و گفت:با سر به من اش

 و بساز.ر کارشون -
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 گفتم:با لحن محکمی 

 .حتما -

 هر چهار نفر با تمسخر نگاهم کردن اما گویا خوب منظور مهرداد رو نفهمیده بودن.

 سمت پسری که زنجیری تو دستش بود رفتم و گفتم:

 و بسازم.ر و نگرفتی نه؟ منظورش این بود که کارتر منظورش -

 کرد.باز هم متعجب نگاهم 

حوصله توضیح دادن نداشتم پس مشت محکمی به گلوش زدم که برای چند لحظه روی زمین نشست 

 و نفس نفس زد. دومین نفر سمتم اومد که با لگد محکمی که به سرش زدم روی زمین افتاد.

هم سمتم اومدن که تفنگم رو از جیبم در آوردم و سمتشون گرفتم.  با ،هردو، سومین و چهارمین نفر

 پوزخندی زدم و گفتم:

 من بادیگارد ایشونم! -

زد بلند شد و خواست به سرم ضربه بزنه اما جاخالی دادم و نفر اولی که روی زمین نفس نفس می

 هاش هم به گوشم رسید.دست چپش رو محکم پیچوندم و صدای شکستن استخوان

 .ای هم نداشتمکرد البته انتظار دیگهمهرداد فقط با لبخند نگاه می

ها سمت مهرداد رفت که با سرعت خودم رو به اون رسوندم و با آرنج دستم به دهنش زدم یکی از اون

 که از دهنش خون سرازیر شد.

 تای دیگه هم دیدن وضعیت خوب نیست سوار ماشین شدن و رفتن.سه

 مهرداد سوار شد و گفت:

 بیا بریم. -

 روند.رفتم و جلو نشستم اما ماشین رو مهرداد می

 هرداد خندید و گفت:م
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 آره؟ ،کردیها فرار میپس از این - 

 خواستم گممون کنن تا به دردسر نیفتن.من فقط میچون فرار نمیشه گفت  -

 رنگی زد و گفت:مهرداد لبخند کم

االنم با دیدن هیکل و  رسیتبازی! اون شب تو از تاریکی ترسیدی اما گفتی نمیخوبه که خودتو نمی -

 .ترسیاما گفتی نمی ها ترسیدیاون

 ای گفتم:با لحن معمولی

خواستم؟ دیشب من تو تاریکی از اتاقتون بیرون رفتم پس یعنی ، دیشب من ازتون کمک نخواستم -

 ها رو زدم درسته؟ پس نترسیدم. نتیجه کار مهمه.نترسیدم! امروزم من اون

 مهرداد تک نگاهی به چهره مصممی که داشتم انداخت و گفت:

 قبول کن!؛ ردو ترسیدی ولی شکستشون دادیهی تو -

 دنده بودم پس گفتم:خب من از اول لجباز و یک

 شما اشتباه فکر کردین.، کنمقبول نمی -

 مهرداد پوزخندی زد و گفت:

 خوب بلدی کم نیاری و سفت باشی!، های خودت دفاع کنیخوب بلدی از تصمیم! ه خوشم اومدن -

های نارنجی رنگ به خیابونی که با چراغ و هوا تاریک شده بود، هادیگه چیزی نگفتم. بعد از ساعت

 های درحال گذر و تاریکی شب منو به خواب دعوت کردن.خیره شدم. صدای ماشین، روشن شده بود

کرد. صاف مهرداد داشت با لبخند نگاهم می هام رو باز کردم ماشین رو ثابت دیدم.زمانی که چشم

 تم:نشستم و رو به مهرداد گف

 چرا وایسادین؟ -

 چون خسته شدم. -

 کمی بدنم رو کش دادم و چیزی نگفتم. مهرداد به صندلیش تکیه داد و گفت:
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 خوام بشناسمت.می؛ کمی از خودت بگو - 

 خیره شدم و گفتم:، فاوت به چهره زیباش که زیر نور ماه زیباتر شده بودتبی

 من چیزی برای گفتن ندارم.-

 بادیگاردم شدی؟ اصال اون روز چرا نجاتم دادی؟ از کجا اومدی و چرا -

گفتم تر میبیش، تونستمتر راجبم بدونه البته اگه میفقط یک جمله گفتم چون دوست نداشتم بیش

 دونستم.ولی من حتی نام خانوادم رو هم نمی

 فقط کمک کردم. -

 از جمله کوتاهم تعجب کرد. یکی از ابروهاش را باال داد و گفت:

که کنارم زندگی ثل بقیه دخترها نیستی؟ با دیدنم ذوق نکردی و ازم امضاء نخواستی! با اینچرا م -

ها همه ویژگی این، خندان، بازیگوش، بامزه، تر تو اتاقتی و خیلی کم حرفی. شیطونکنی اما بیشمی

 هارو نداری؟چرا سفت و سختی؟ چرا خشنی؟یه دختره تو چرا اون

 چون بادیگاردم! -

های کوتاه و اما درستم های سفیدش به رخ کشیده شد. از جوابلبخند زیبایی زد که دندونمهرداد 

 متعجب شده بود.

 درسته بادیگاردی ولی چرا بادیگاردی؟ -

 مردین.می ،چون اگه نبودم -

 های کوتاهم کالفه شد. دقیقا روبه روم قرار گرفت و گفت:از جواب

 ؟چرا مثل بقیه شاد و بازی گوش نیستی -

شدم دنبال جوابی بگردم که خودم هم جوابش رو کرد چون مجبور میاین سواالش منو اذیت می

شاید ! دونمدونستم. من چرا شاد نیستم؟ چرا با اشتیاق و بازی گوش نیستم؟ چرا خشنم؟ نمینمی

 .. .هم.
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نبود که به چون تلوزیونی ، چون کسی نبوده که باهاش بازی کنم، چون کسی نبود که باهاش بخندم - 

 ها و فیلمتون نگاه کنم!آهنگ

خواست بدونه چرا می، طور که از چهره مهرداد فهمیدمه اما اونن کننده بود یادونم جوابم قانعنمی

 و پشت هر سوالی باز سوال بود. و این یعنی سوال جدید دوستی نداشتم

 میشه بازم بپرسم؟ -

قفل شد.  ،نگاهم روی رستورانی که کنار جاده بود خواستم چیزی بخورم.خواستم بپرسه فقط مینمی

پاسخ که خودم هم تو چی بگم تا باز سوال نپرسه؟ یک جواب کامل؟ اما زندگی من پر بود از سوال بی

 جوابش مونده بودم.

 میشه نپرسین؟ -

 مهرداد لبخند زد و گفت:

 خوای ازم  سوال بپرسی؟تو  می. بله میشه -

 شناسیم؟دیگه رو بچرا باید هم -

 باید بشناسمت دیگه. ؛چون قراره چند سال بادیگاردم باشی -

خب بادیگارد بودن چه ربطی به زندگی شخصی داشت؟ اون حق نداشت درباره زندگی خصوصی من 

 شد.بدونه فقط باید درباره کار حرف بزنیم اما خب این رو اگه بگم ناراحت می

 دار شدین؟ چرا همش در خطرین؟قدر پولجوری انهخب از زندگیتون بهم بگین. چرا تنهایین؟ چ -

 مهرداد به رستوران خیره شد و گفت:

 میگم.، یا بریم یه چی بخوریمب -

 اون خودش هم از جواب فراری بود پس از من انتظار داشت جواب بدم؟

 بیفته. در ماشین رو باز کردم و پایین اومدم. باد سردی صورتم رو لمس کرد که باعث شد بدنم به لرزه

همراه با مهرداد داخل رستوران شدیم. جای چندان شیک و بزرگی نبود البته از رستورانی که تو جاده 

 ای هم نبود.باشه انتظار دیگه
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 های چوبی نشستیم.یک پله به باال داشت که از پله باال رفتیم و روی یکی از صندلی 

بزرگ هم از سقف آویزون بودن.  های ریز و آبی، چند لوسترسقف رستوران پر بود از چراغ

ر رستوران به صورت منظم پخش شده بود.یک حالت سای هم در سراهای چوبی با میز دایرهصندلی

 کالسیک و سنتی داشت و ترکیب این دو جالب بود.

 خوای جوابتو بگم؟می -

 پرسیدم؟می، خواستماگه  نمی -

 ای بود.جواب عاقالنه -

تر کردم اشتیاقش با هرکلمه من برای شناختنم بیشرد و احساس میکاز تک تک سخنام تعجب می

 شد.می

جا چندین ن اونخانوادم وقتی من هجده ساله شدم تمام ثروتشونو دادن به من و رفتن آلمان اال -

من از ، زنم و درباره شغلمشرکت تجاری بزرگ دارن و چند خونه که منم بعضی اوقات بهشون سر می

، که چند آلبوم زدمی عالقه داشتم پس رفتم دنبالش و خواننده شدم. بعد از ایناول به خوانندگ

ی منم قبول کردم و تو، بهم دادن رو عد از معروف شدن درخواست بازی تو یک فیلمو ب معروف شدم

 که بازیگرم شدم.بازی کردم تا ایناون 

 و چرا در خطرین؟ -

 و گفت:مهرداد دوباره چهره جدی و خشک به خودش گرفت 

 فهمی.اینو خودت با گذشت زمان می -

در حقیقت هیچ چیز از زندگیش برام . راستش اصال برام مهم نبود که بگه یا نه، دیگه سوالی نپرسیدم

 مهم نبود.

 ازم سوال پرسیدی آره؟ مطمئنم برات مهم نبود. ی احبارتو -

 فتم و گفتم:تفاوت و ریلکسی به خودم گرعالیه! پس ذهنمو باز خوند. چهره بی

 بله برام مهم نبود. -
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 االنم تعجب کردی که از کجا فهمیدم. - 

 داد! سوالی نگاهش کردم که گفت:ام اصال نشون نمیاما من که چهره

 خونم که اسمش ذهن شناسیه! اصال ربطی به چهره افراد نداره پس تو خودتمن یک کتابی رو می -

 کنی.که به چی فکر میو این ور فهمم حستمن می ،و ریلکس هم نشون بدیر

 پس اصال فکر نکنم! حداقل کنار ایشون فکر نکنم ولی امکان داره؟

 کنی.خوای فکر نکنی اما میاالنم می -

 با چشمای گشاد و دهنی باز به چهره خندونش خیره شدم.

 از کجا فهمیدین؟ -

 گفتم که از کتاب. -

 د.آخب خوندن ذهن دیگران دزدی به حساب می -

 رداد جدی شد و گفت:مه

 خونم.و نمیر ژین من ذهن هر کسیر -

 ای زدم. االن بهترین فرصت بود تا کار دیشبش رو جبران کنم.لبخند شیطانی

 چه زود پسر خاله شدین! -

که تونسته بودم از جمله خودش بر علیه خودش استفاده کنم متعجب شده بود اما کم مهرداد از این

 نیاورد و گفت:

بندین و پرو صدا کنه و چون شما دخترها زود دل میرو  هاشتونه با هر اسمی زیر دستمیس ئیر -

 برای همین گفتم که مرز رو رعایت کنی. ،میشین

مرد قدبلندی غذا رو روی میز گذاشت و رفت. خواستم برم و تنهایی غذاش رو بخوره اما با دیدن 

باید از دخترها دفاع ! ما سکوت مناسب بود؟ نها مغذاها دیگه به مهرداد جوابی ندادم و غذا رو خورد

 کنم.
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وگرنه ما  بندینشما پسرها هستین که زود دل می. و صدا بزنینر خواد اسممز این به بعد دلم نمیا - 

 حجاب بودیم!االن بی

این جوابم تا ته گلوش رو سوزونده بود. وقتی نوشابه به گلوش پرید و به سرفه افتاد با پوزخند 

ه من نه تنها با حرکات بدن بلکه با زبون هم طرف مقابل رو لب. قدر جواب خوبی دادمکردم. چه نگاهش

 کشم!به زمین می

 مهرداد با خشم نگاهم کرد اما جوابی نداد. از رستوران خارج شدیم و سمت ماشین رفتیم.

ن به ماشین این سکوت این سکوت قبل از طوفان بود یا واقعا کاری به کارم نداره؟ احتماال با سوار شد

 شکسته 

که این اتفاق قراره بیفته به خودم لرزیدم. در ماشین رو بشه و آتش خشمش فوران کنه. با ترس این

باز کردم و سوار شدم. مهرداد ماشین رو به حرکت در آورد اما باز حرفی نزد. یا اون بخشنده شده یا 

 هایی پنهون شده.پشت این سکوت حرف

 رسیم.می سه ساعت دیگه -

چیزی نگفتم و کاپشنم رو از پشت برداشتم. مهرداد متوجه شد سردم شده و بخاری ماشین رو روشن 

 کرد.

ای باال انداختم و به شونه، خیالآثاری از خشم پیدا نکردم. بی ،زمانی که به چهرهش خیره شدم

 شتم.صندلی تکیه دادم. دوست نداشتم باهاش حرف بزنم اما سکوت رو هم دوست ندا

تمام حرکات و رفتار مهرداد در طول این چند هفته جوری بود که باعث شد ازش خوشم بیاد اما فقط 

کنه به قول اون به من فقط به عنوان بادیگارد نگاه می و همین! غیر قابل باوره اما خب این حقیقته

تونه تو مونه. میاهمیت باقی ببندیم پس بهتره در همین حد برام بیخودش ما دختر ا زود دل می

 بخش متروکه ذهنم کمی باشه و بعد که بخش متروکه رو خالی کردم، به راحتی حذف بشه.

 باید سفت و خشن باشم نباید به قلبم اجازه بدم که خام بشه و با لبخندهاش فریب بخوره.

 ساکتی! تو فکری؟ -

 نگاهم رو به پشت شیشه دوختم و گفتم:
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 من همیشه ساکتم. - 

 ای کشید و گفت:ازهمهرداد خمی

 خب االن با من حرف بزن تا خوابم نبره. -

 هام رو که خمار شده بودن بستم و گفتم:چشم

 تا حاال عاشق شدی؟ -

طور این. خواستم بدونم دختری تو زندگیش هست یا نهفقط می؛ دونم چرا این سوال رو پرسیدمنمی

 باشه.فکر نکنم عاشق شده ، زنهکه راجب دخترها حرف می

چیزی نیست که به راحتی تو انسان به وجود بیاد مخصوصا در من! با دخترهای  عشق؟ خب این -

ترشون عاشقم شدن اما شکست و شدم و باهاشون حتی زندگی کردم نصف بیشرخیلی زیادی روبه

ه اون کنار نرفت. خیلی بهش گفتم ک ،یعنی سارا ،ای که داشتمعشقی خوردن و رفتن کنار اما منشی

 د و الکی دل بستی اما اون تسلیم نشد و منم اخراجش کردم به همین راحتی.آازت خوشم نمی

با شنیدن جمالتش سعی نکردم عکس العملی نشون بدم. چشمای بستم رو بسته نگه داشتم و فقط 

کنه و باز مجبورم دنبال کار جا شدم. پس اگه عاشقش بشم با من هم همین کار رو میکمی جابه

خوام به اون خیابون سرد یا اون خونه برگردم. اون عاشق نمیشه پس باز در به دری! نه من نمی بگردم

 من هم عاشق نمیشم.

 چه دخترهای چرتی. -

 کرد. به جاده خیره شد و گفت:هام رو باز کردم تا چهرش رو ببینم. با بهت و تعجب نگاهم میچشم

 چرا دخترهای چرتی بودن؟ -

 زیادی. خب به دالیل خیلی -

خواست با گفتن این کلمه به اون بار کمی خشمگین شد اما من توجهی نکردم. دلم میمهرداد این

 نشون بدم که من مثل اون دخترها نیستم و عاشقش نمیشم.

 بگو. رو یکی از دالیلت -
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 پوزخندی صدا دارم زدم و گفتم: 

کنه حتی ازش خوشم بیاد چه شمایی که من غیر مم، ها عاشق شما شدنمعلومه دیگه اوال اون -

مه چی پول و زیبایی نیست! دوما شما و هبرسه عاشقش بشم چون رفتار خاص و خوبی ندارین 

غرورشونو شکستین و گفتین گمشین ولی نرفتن و این یعنی اوج چرت بودن. دختری که غرورشو در 

 دختر نیست! ،برابر یک پسر اونم پسری مثل شما بشکنه

 کرد و مشخص بود خشم رو به بند بند وجودش هدیه کردم.ار وارد میمهرداد به فرمون فش

 بینیم.وقت عاشقم نمیشی نه؟ میس تو هیچپ -

 ببین. -

 مهرداد خندید و گفت:

شما دخترها همتون . کنم تا خودت تسلیم بشیقدر خاص رفتار میکنم؟ اندونی چی کار میمی -

 بیا یک شرطی ببندیم. کنی پسیکی هستین و اگه تو باهاشون فرق می

کردم. رفتار خاص؟ اون پسر با پوزخندی که روی لبم نشسته بود به افکارهای عجیبش فکر می

 خواد خاص باشه!قدر که میال هر چهاترین چیزیه که مانع میشه عاشقش بشم حخشکیه و این بزرگ

 هر شرطی باشه قبوله! -

 مهرداد لبخند زد و گفت:

 خوبه! -

به من نشست. به شیشه سرد ماشین تکیه دادم و به  جاده نگه داشت و رو ماشین رو گوشه

 هاش خیره شدم.چشم

کنم که عاشقت کنم و بعد یک سال اگه عاشقم شدی که باختی و مثل بقیه من هرکاری می -

کنم و تو هرچی ازم بخوای پول، اگه نشدی من واقعا عقیدم رو راجب شما عوض می ؛دخترهای چرتی

 قبول؟ ذارم.ای من در اختیارت میرچیزه دیگهخونه و ه
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کنه؟ در هر حال برای دفاع از دخترها و نشون دادن غرور و ارزش دخترها جوری رفتار مییعنی چه 

مونه البته برای من سودم داره. اگر باید این کار رو انجام بدم. من نشون میدم که قلبم برای خودم می

رسم و همه چیز تموم میشه. دیگه از این زندگی خالص میشم و یشرط رو ببرم به زندگی رویاییم م

و تغییر ر دونستم قراره به یک پیچ برسم، پیچی که جاده زندگیممی. کنهخورشید زندگیم طلوع می

 میده.

 کنم.قبول می -

 مایی زد و ماشین رو روشن کرد.نمهرداد لبخند دندون

 کنیم.پس از فردا شروع می -

آوردم اما سرم رو به معنی باشه تکون دادم و چشمای خمارم رو، به در نمی اش سرههرچند از حرف

 دعوت کردم.، خواب

 از زبان رژین

هام رو باز کردم و با زور از ماشین پایین اومدم و سمت هتل بزرگی رفتم. مهرداد با دو چمدونی چشم

ون هجوم آوردن، مهرداد فورا کرد. افراد با دیدن ما سمتمکه تو دست داشت، پشت سر من حرکت می

 سمت پذیرش رفت و گفت:

 آقا لطفا یک اتاق به ما بدین. -

ا جمع شده بودن، مهرداد م و به ما داد و لبخند زد. مردم با ذوق دورشماره دوازده رمرد کلید اتاق 

 ه من گفت:ب کالفه نفسش رو بیرون داد و رو

 م.آمی منم بعد از امضاء دادن، رو باال ببر هاچمدون -

کشیدم، سمت آسانسور بردم. بعد از هاشون میها رو در حالی که روی چرخلبخندی زدم و چمدون

رسیدن به طبقه سوم به سمت در سیاه رنگی رفتم و با کلید در رو باز کردم. داخل اتاق شدم و 

 و کنار دیوار گذاشتم و در رو بستم.ر هاچمدون

*** 

 از زبان راوی
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جمع و جوری بود که چند مبل راحتی به شکل دایره چیده شده بودند و میز پذیرایی کوچک و  

ای وسط مبل قرار داشت. یک آشپزخانه کوچک هم مقابل پذیرایی قرار داشت و فقط یک عسلی

 ای با یک کمد در آن واقع بود.در گوشه خانه، قرار داشت که تخت دو نفره، اتاق

. انداخترا بست. لرزش پلکانش او را به یاد گذشته میوی مبل نشست و چشمانش ، رحالبی ،رژین

گاه فراموش گویی نصف ذهنش هنوز درگیر گذشته بود. پرپر زدنش و  سقوطش از آسمان را هیچ

گیری و بال و ب خیلی بد نیست اما اگر پرواز کردن یاد، که نروی باال و همیشه پایین باشیکرد. ایننمی

خیلی بد! هنوز باتالق گذشته او را !سقوط کنی، این احساس بدی داردبا سرعت نور  و پرت نابود شود

رها نکرده بود و به راستی چه سودی برای این باتالق تیره داشت که او را در خود غرق کند؟ 

ای که پس از رسیدن یک ای که رهایش کرده بودند را به یادش بیاورد یا خانوادهخواست خانوادهمی

کردند؟ در هردوحالت رها شد و این رهایی یادآوریش سودی داشت؟ حال باید  فرزند دیگر او را رها

شد چون شاید رفت یک دقیقه هم خسته نمیداشت و از راهی که میبا قدرت در این مسیر گام برمی

سقوط نخواهد کرد! ، این مسیر او را باز به اوج بکشاند با این تفاوت که این بار چون به خود تکیه کرده

ای عصبانی و خسته داخل شد و یدن صدای در، سمت در رفت و در را باز کرد. مهرداد با چهرهبا شن

 خود را روی تخت رها کرد.

 :گفت زد،رژین مقابلش نشست و با غمی که در لحنش موج می

 من گرسنمه. -

و نه مغرور رفتار کرد نه عصبانی، با لبخند سمت آشپزخانه رفت ، مهرداد ،برعکس تصورات رژین

 گفت:

 چی میل دارین بپزم؟ -

*** 

 از زبان رژین

دونم پشت این بندی از فردا شروع میشه اما اون امشب بازی رو آغاز کرده. من میفکر کنم شرط

 شرارتی مخفی شده. پوزخندی زدم و گفتم: ،ظاهر خندون و مهربون

 هرچی که هست. -
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 بپزیم. که بیا کمک کن ،خب باشه - 

و سمت آشپزخونه رفتم. مهرداد سیب زمینی رو به من داد و خودش هم  از روی مبل بلند شدم 

 قارچی رو که تو دستش بود، خورد کرد.

کندم به مهرداد خیره شدم. با عشق و عالقه گاز رو روشن کرد در حالی که سیب زمینی رو پوست می

یستادم. باید از اون ها شد. سیب زمینی رو روی قارچ ریختم و کنار مهرداد واو مشغول هم زدن قارچ

فاصله بگیرم تا شرط رو ببرم. خواستم برم که دستش رو روی کابینت گذاشت و مانع رفتنم شد. اگه 

شرط رو ببره اخراج میشم! البته احتمال بردش خیلی کمه. من که بچه نیستم با یکمی نزدیکی و کمی 

اشن، البته من محبتم ندیدم و جوری بمهربونی زود دلم بلرزه. شاید آدمایی که محبت ندیدن این

 حساس و تنهایی عادت کردم و نیازی به محبت کسی ندارم. ابهتر بگم، به این فضای بی

 مهرداد مشغول هم زدن شد و من فورا از فرصت استفاده کردم و فرار رو جایز دونستم.

و روی سفره ای داشت پهن کردم. مهرداد غذا رای که رنگ سیاه و قهوهسفره رو روی فرش کهنه

 گذاشت و روی زمین نشست. کمی اخم کرد و گفت:

 خورم.اولین بارمه که تو همچین خونه کوچیکی و روی زمین غذا می -

خوری یادم رفته بود که مثل من روی صندلی پارک تا به حال به بله شما روی میز غذا خوری غذا می

 پیشونیم شکل گرفت. خواب نرفتی. با به یاد آوردن اون خاطرات اخمی ظریف روی

 خوری؟چرا نمی -

 تازه متوجه شدم که باید شام بخورم. چند لقمه برداشتم و از پشت سفره بلند شدم.

 میرم بخوابم. -

ترسم فردا مهرداد سوالی نگاهم کرد که توجهی نکردم و خودم رو روی تخت دو نفره انداختم. می

 رو قبول کردم؟ بندیرفتارهای عجیبش شروع بشه اصال چرا این شرط

 کرد.هام رو باز کردم. مهرداد باالی سرم بود و به صورتم فوت میبا برخورد نفسی به صورتم چشم

 ؟خوابی توچقد می -
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هاش ی تخت نشسته بود خیره شدم. موهاش رو سمت چپ و جلوی چشمبه مهرداد که روی لبه 

خاطر من قدر شیک کردن بهیعنی ان و لباس آبی رنگی همراه با شلوار لی پوشیده بود. ریخته بود

 خاطر اون شرط؟بود؟ به

 پاشو دیگه. -

 بعد پا میشم.، ذار کمی بخوابمب -

خندید و به هام رو ببندم که برخورد بالشی رو با بینیم احساس کردم. مهرداد بلند میخواستم چشم

 کرد.چهره گیج من نگاه می

انداختم. مهرداد روی زمین نشست و شروع کرد به بلند روی تخت نشستم و بالش رو به سر مهرداد 

کنم. با شرارت لبخند زدم و رو عاشق می خوای عاشق کنی؟ باشه من هم توخندیدن! پس منو می

بار خنده رو تجربه پارچ آبی رو که کنارم بود به سر مهرداد ریختم و از ته دل خندیدم! برای اولین

 کردم!

یاد و من فورا از اتاق خارج شدم و پشت مبل مخفی شدم. مهرداد پارچ مهرداد بلند شد تا سمتم ب 

جا روشن شده تابید و همهاومد. نور از پنجره به داخل هتل میآب روتو دست داشت و آروم سمتم می

هاش نور پاشید که باعث شد و به قسمتی از چشمبود، موهای مهرداد زیر نور خورشید براق دیده می

که من بچه نیستم نمیشه انکار کرد و البته این ،و روی هم فشار بده. جذاب بودر هاششد کمی چشم

 .رو هم نمیشه انکار کرد. نباید باز با احساساتم زندگیم رو نابود کنم

چندباری که وابسته شدم و زمین خوردم برای من بسه. یکی اگر مسیری انتخاب کنه و حرکت کنه، 

و نمیره. صدای پر حرصش به گوشم رسید و باعث شد به ر سیرسرش به سنگ بخوره، دوباره اون م

 خودم بیام. 

 کنی دیگه آره؟منو خیس می -

رفتم و به موی خیسش که آب از اون سرازیر بود، خیره بودم. مهرداد ناگهان با لبخند عقب عقبی می

موهام رو خیس  دیگر راه فراری نداشتم. پارچ آب رو کامال به سرم ریخت و تمام. سمتم هجوم آورد

و راست تکون دادم تا آب به سر و صورتش بخوره.  آمیزی زدم و سرم رو به چپکرد. لبخند شرارت

 مهرداد با خنده گفت:
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 بسه بسه خیسم کردی. - 

 موهای بلندم رو به صورتش ریختم و گفتم:

 حاال کی زرنگه؟ -

گه هم داشت که نفهمیدم شوق داشت اما یک حس دی ،مهرداد خاص نگاهم کرد. نگاهش خنده داشت

کردن. مامانم نگاهم جوری نگاهم میی از شرط بود. دوست داشتم خانوادم اینئچیه اما احتماال جز

شد. بابت نگاه پر از محبت مهرداد خوشحال نیستم چون کرد با عشق و بابت بودنم خوشحال میمی

بته باهاش کنار اومدم اما س واقعا دوستم نداره! الکهیچ. دونم دروغه و جزئی از شرطشهمی

خواد یک خانواده داشته باشم. ماجرای من باز دلم می ،قدرم بخوام فراموشش کنم و قبول کنمهرچه

. ها خودشون منو نخواستناون ؛که منم برم انتقام بگیرم و کسی بکشه و فالنر این نبود که خانوادم

دونی تو دنیا حتی کسی که متولدت کرد میدرد آورتر از اینه که به قتل برسن چون ، این نخواستن

ای ندارم و فقط باید سعی کنم با پول هم دوست نداره. من فقط یک خدا دارم و یک جسم. چیز دیگه

م نیستم که فکر کنم میرم ه در آوردن مدتی روی این زمین دووم بیارم و زنده بمونم. تخیل پرداز

 .شن و به خوبی و خوشی تموم میشهن میزندگی یک پسر پولدار و معروف و ایشون عاشق م

 مهرداد گفت.

 خوای منو ببری؟تو می -

 بردم. -

 مهرداد خندید و موی خیسش رو به صورتم زد.

 حساب شدیم.بی -

سمت اتاق رفت تا لباس عوض کنه. دستی به موهای خیسم کشیدم و به این که امروز اولین صبح 

که تو شرط پیروز بشم چند برابر دی واقعی بعد از اینشادم بود فکر کردم. البته شادی الکی. شا

 میشه. مهرداد قول داد هرچی بخوام به من میده پس باید خوشحال باشم.
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مهرداد با لباس جیگری رنگ و شلوار جین و سیاه رنگی بیرون اومد و آستین لباسش رو باال داد.  

من عاشق  !کرد. نه عزیزمهم میهاش ریخته بود و با چشمک نگاموهای خیسش رو کامال روی چشم

 تو میشی. ،نمیشم

های گشادی به شکل خفاش داشت رو سمت اتاق رفتم و لباس بنفش و خفاشی خودم رو که دست

کرد. موهام رو از باال با گیره بستم و چند تار پوشیدم. یک خفاش سیاه هم روی لباس خودنمایی می

جین بنفش رنگ رو پوشیدم و رژ بنفش رنگم رو  هام ریختم. شلوارموی فر شده رو هم جلوی چشم

قدر خوشگلم! نگی به لبم زدم.عقب رفتم و دقیق به خودم تو آینه خیره شدم. من چهربه شکل کم

گشتم. ای، با یک قیافه کلفت مانند میواقعا عوض شدم. همیشه بدون هیچ لباس درست و حسابی

سفید رنگ بود. نگاهم بی فروغ بود، مثل ماه  زد و همیشه یک خط صاف وهیچ وقت لبم لبخند نمی

آره من درواقع ماهی بودم که نور هیچ خورشیدی بهم نتابیده بود تا روشن بشم. چهرم  .گرفتگی

زدم و از اتاق خارج شدم و زمانی که دهن باز و چشمان  یعدوباره غمگین شده بود. لبخند مصنو

 زدم. مهرداد خندید و گفت:گشاد شده مهرداد رو دیدم چشمکی مثل چشمک خودش 

 کنی آره؟که داری بازی می -

 مراقب خودت باش!، من بازیگر خوبیم -

 مهرداد دست زد و گفت:

 !فرینآ! آفرین -

روی مبل مقابلش نشستم و به چشمای عسلی و خندانش خیره شدم. هردو یک بازی عجیب رو آغاز 

ری انجام بده که قلبم بلرزه بعد از این رو هنوز کردیم اما برنده فقط من هستم. تا االن که نتونسته کا

دونم تهش خیال عاشق بشم؟ اونم عشقی که میقدر راحت و بیتونم انطور میکنیم. چهتماشا می

خاطر یک احساس مزخرف دیگه خیابون به باعث اخراج شدنم و نابودیم میشه؟ باز مجبور میشم به

مثل گربه هم کوچیک نیستم برم زیر ماشین بخوابم. ترجیح خیابون بگردم و زیر بارون بشینم. حتی 

 میدم حتی اگر احساسی پیدا کردم احساسمم بکشم و خودمم!

 میریم برای کنسرت.، بعد از خوردن ناهار -

 و هتل میده؟ر ناهار. باشه -
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ق مهرداد اومد و کنار من روی مبل نشست. پس نقطه ضعفم رو پیدا کرده! من با ظاهر و اخالق عاش 

 نمیشم اما با نزدیک شدنش حالم عجیب میشه.

 ن. تا وقت ناهار چی کار کنیم؟آرره خودشون میآ -

 در این سوالش خیلی چیزها پنهون بود اما من خواستم اون کارا رو به نفع خودم تغییر بدم.

 بازی کنیم. -

 با لحن مرموزی گفت:

 چی بازی؟ -

 اسم و فامیل. -

 رو باال داد و بلند زد زیر خنده. خب حداقل موضوع رو عوض کرده بودم. با این حرفم یکی از ابروهاش

 مهرداد دو کاغذ و خودکار آورد و مشغول نوشتن شد.

 ورقم رو دستم داد و گفت:

 از خ بنویس. -

شروع کردم به نوشتن که روی ماشین گیر کردم. ماشین از خ؟ داریم؟ نداریم؟ کمی به مهرداد که تند 

بود خیره شدم. من از دست این بشر دیوونه نشم خیلی هنر کردم! خارزم؟ خار؟  تند مشغول نوشتن

صد همشون اشتباهن. نوشتن این اسم  رد خور؟ خویش؟ خادلی؟ حدسیات جالبی بودن ولی صد

ای داره وقتی من حتی یک ماشین هم نداشتم که سوار بشم؟ واقعا با هرچیزی یاد ها چه فایدهماشین

دارم؟ شاید فقط ؛ بینم چیزی ندارم که بهش افتخار کنمکنم میقدر فکر میم. هرچهفتاهام مینداشته

شد از یک جسم داشته باشم. جسم سالمی که آرزوی خیلیاست. این تنها دارایی منه. ای کاش می

 گودال گذشته فرار کرد. حتی اگر شناهم بلد باشم باز غرق میشم!

 تموم کردم. -

 ره شدم. کمی خودم رو جمع کردم و گفتم:با دهنی باز به لبخندش خی

 و نوشتی؟ر ماشین -

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 شرط بندی عشق ممنوع

 

Romanik.ir  40  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

 آره. - 

 چی میشه؟ -

 خاور. -

قدر خودم رو به خریت نزنم. ای خدا من واقعا باهوشم یا خودم با دستم محکم یکی به سرم زدم تا ان

درسته  بندیرو به باهوشی زدم؟ عصبانی بودم. از خودم و حتی از اون و لبخند دروغینش. این شرط

فهمم همش دروغه حالم از باعث میشه بعد برد کلی پول به دست بیارم اما با این حال، وقتی می

ای دارم که آجرهاش کج بنا شده و درحال سقوطه فقط در انتظار یک خوره. زندگیزندگیم بهم می

 . باده که سریع سقوط کنه. با باد بعدی یا حتی سنگ بعدی، ساختمان زندگیم نابود میشه

 مهرداد بلند زد زیر خنده و گفت:

 خنگی.-

 من بلند فکر کردم؟-

 نه من ذهنتو خوندم.-

 عجب-

مهرداد بلندتر خندید و به چهره مات و گیج من خیره شد. دوست داشتم سرم رو به دیوار بکوبم و 

یال که دیوار سفته و سر من ضعیف بی خبگم االن چیزه خنده داری وجود داره؟ اما با فهمیدن این

دونه. پس شدم. اگر واقعا بتونه ذهنم رو بخونه یعنی همه چیزو راجب خانوادمم میفهمه اما هیچی نمی

 ممکنه اطالعات ریز و کوچیک و بی اهمیت رو فقط بفهمه. 

 خونی یا با دوستات؟تو کنسرت تنهایی می-

 االن وسط خنده من این سوال بی مورد چی بود؟-

 این خنده بی مورد چی بود؟-

 مهرداد بلندتر خندید و گفت:

 زنی آدم از خنده میمیره.تو ساده هم حرف می-
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تر شد. موندم چه عکس العملی نشون بدم تا هام شدت خندش بیشچشم ریز کردم که با دیدن چشم 

های زندگیم نشونش بدم، یا از لبخندی که توی دستای باد گم شد؟ از نخنده. کمی از سیاهی

نبال دو دست، دوید بگم یا از پای سست شده که روی زمین سنگی افتاد؟ این قدر دهایی که انقدم

خوره. هیچ کس حال منه دیوانه را درک نکرد. شاید زندگی کردن تو این دنیا شعر همینجا به درد می

 بدون هدف و بدون مقصد دیوانگی باشه. 

دلش رو  ،و دیدر آروم منش تموم بشه اما وقتی چهره دهای با ادب نشستم تا خنخب مثل دختر

 گرفت و روی زمین نشست.

 خندی.بازم می، ب میشمادقا باآ -

 آد.بهت نمی آخه -

 آد.کوفت و نمی ،آدرد و نمید -

 اش رو روی موهام گذاشت و گفت:سمت خودش کشید. چونهرو  مهرداد ناگهان بلند شد و من

 قدر شاد نبودم.وقت انهیچ -

 دم.رممن بودم با مهران از خنده می !ه ارواح عمتآر -

 کرد.ون حسش با این فرق میا -

دونم که این اخالق و این حسی که از اون حرف بازیگر خوبی هستی آقای مهرداد اما من خوب می

کنه تا من زنی فقط نقشه هست تا شرط رو ببری. اون دیشب گفت از هر رفتاری استفاده میمی

گ نیستم که ندونم این کارها فقط برای شرطه. پس بچرخ تا بچرخیم! قدر خنعاشقش بشم دیگه ان

اما  تو با یک دختر لوس و خام طرف نیستی، با کوهی زخم  و خاکی طرفی که کلی سوراخش کردن

 آد تا وقتی خداش نابودش کنه. قت فرود نمیوهیچ؛ جاستبر هنوزم هست و پا

ای بود. از روی حیله دونه پشت این لبخندم چها میهای دلبرانه خودم نشونش دادم، فقط خداز خنده

چرخیدم یا این اتاق بود زمین بلند شدم و شروع کردم به چرخیدن. این من بودم که به دور اتاق می

رفت و توش گم شد یا من بودم که سرم گیج میچرخید و رد میچرخید؟ این روزگار بود که میه میک

 شدم؟ می
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کرد. دوست داشتم باد رو با چرخیدن و به صورتم برخورد میهم می وهامچرخیدم مزمانی که می 

تر از همه تمام وجودم لمس کنم. بچگانه و مسخره بود که دور خودم بچرخم اونم جلوی مهرداد و مهم

شد اگر مثل یک پرنده آزاد و رها تو خواست. چی میکامال بی دلیل. دلم دیوونگی و سبک بودن می

همون که تو آسمون . شدم باز مهم نبودخوردم و شکار میخوردم؟ حتی اگر تیر میآسمون چرخ می

پال و بر روی ما االن باید مثل یک پرنده بیا خیال خودش بهترین اتفاق دنیاستپرواز کنی راحت و بی

های زمین سنگی قدم بردارم و بین آدمای وحشتناک حرکت کنم. قاطی مسائل مختلف و درگیری

 بشم، قاطی تیرگی رنگشون بشم، قاطی غمشون بشم، این قاطی شدن رو دوست ندارم.  زندگیشون

ایستادم و به چهره عجیب و گیج مهرداد خیره شدم. مهرداد کمی سرش رو به چپ و راست تکون 

 داد و گفت:

 ببینم ناهار کی آماده میشه.، من میرم پایین -

 شکل گرفت.لبام  رومهرداد از اتاق خارج شد و لبخند پلیدی 

 !یک آشی برات بپزم -

 ها رو روی میز عسلی گذاشت و گفت:مهرداد در رو باز کرد و با دو ظرف پر از کباب داخل شد. ظرف

 تونم بخورم.زمین نمیدیگه من  -

چند قاشق آورد و روی مبل نشست. هردو مشغول خوردن کباب بودیم البته کباب چه عرض کنم 

 سنگ! مهرداد اخم کرد و گفت:

 یه چی بخوریم. ،بریم بیرون ،بپوش -

به معنای موافقت سرم رو تکون دادم و به اتاق رفتم. پالتوی سفید و پشمی خودم رو پوشیدم و شال 

گردنم رو دور گردنم به شکل کراوات بستم و از اتاق بیرون اومدم. مهرداد سویشرت سیاه و بسیار 

 د.کرزیبایی پوشیده بود و داشت با تعجب نگاهم می

 خوای بدزدنت؟می -

 دزدن.منو نمی ،من بادیگاردم -

 مهرداد لبخند زد و دستم رو گرفت.
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 و ول نکن.ر ولی برای احتیاط دستم - 

تر شد. هردو سمت ماشین رفتیم و سوار شدیم. مهرداد آهنگی با اخم نگاهش کردم که خندش بیش

گ بود. چه خیاالتی! سرم رو به تر کرد. شاید حرف دلش تو آهنبیش رو رو که در حال پخش بود

کرد ها خیره شدم. نفسم به پنجره برخورد میشیشه سرد ماشین تکیه دادم و به حرکت سریع درخت

 رنگی زدم. کرد. دستم رو روی شیشه کشیدم و لبخند کمو مه کوچیکی روی شیشه ایجاد می

های عادین که مشغول کار و آدمها شدن و هرکس دنبال کاری بود. اینها با سرعت رد میهمه ماشین

زندگی هستن. ممکنه یکی بره سرکار، یکی بره خونه، یکی بره مهمونی، کارهاشون خیلی هم مهم 

کنن چون رو زمین زندگی اهمیت رو خیلی بزرگش مینیست اما برای این دنیا مهمه. یک موضوع بی

که یک آدم بتونه نفس برای اینفقط  کنههمیت، اهمیت پیدا میاکنن. روی زمین همه چیز بیمی

و محافظ ر ترسید بکشنش و منبکشه و ادامه بده. چرا بادیگارد مهرداد شدم؟ چون مهرداد می

تر زندگی کنن. چرا خواستن بکشنش؟ برای دوتا طال و دوتا پول که بتونن بیشانتخاب کرد. چرا می

فرار کنم!  ،که عین جهنمه و امینت نداره که بتونم از این دنیای بیرون خونهبادیگارد شدم؟ برای این

 خوام. پول فقط یک کاغذه که زندگی همه ما بهش بستگی داره. آره منم برای زنده موندن پول می

 

 من که جز گفتن خوبیت نگفتم نگفتم نگفتم

 کردم که از چشمات بیفتم بیفتم بیفتمفک می

 کردم برینمی کربغل کردم ببین ف رو بارون

 گردم ببینبه دور شمع که می مثل پروانه

 تو دل من ریشه زدی

 به آهنگ بعدی زد و کمی اخم کرد.

 دوستت دارم من دیوانه در قلبم عشقم شدی دوردانه

 و در آغوش بگیر و گوش بگیر منو آرام کنر باز مثل هر شب حرفم

 و آغاز کنی ر و بس تو ناز کنی منه مغرورو پر احساس من به تو دل بستم
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 و دمبنیو دل به تو که جانمی م گردممیدور تو  

 گوشه دنج دلم واسه تو بهانه داره هر چه که ترانه خوندم رنگ عاشقانه داره

 به من کرد و گفت: ماشین رو نگه داشت و هردو سمت ساندویچ فروشی حرکت کردیم. مهرداد رو

 خوری؟چی می -

 بندری. -

پشت میز دایره شکلی نشستم و به صندلی  پخت رفت.هارو میمهرداد سمت مردی که ساندویچ

 ای تکیه دادم.میله

 مهرداد مقابلم نشست و گفت:

 حوصله شایعه ندارم.، و بازی کنر قتی رفتم کنسرت فقط نقش یک طرفدارو -

 قش بادیگارد؟ن -

 کنه بادیگاردی.نه کسی باور نمی -

کنه ایرادی داشتم که کسی باور نمیبا این جمله تیری به قلبم زد که عمرا فراموش کنم. مگه من چه 

جا گفته شده بادیگارد باشم؟ اصال بادیگاردی بهتر از من وجود داره؟  البته خب به صورت کلی همه

و دیگه از هرکی بپرسی میگه. از نظرشون هیچ استثنایی هم وجود ر دختر ضعیفه و پسر قوی. این

یا حتی نظر هزاران نفر؟ مهم نظر منه. از نظر من  خاطر نظر چند نفر ناراحت باشم؟نداره. چرا باید به

تر از هر پسریه اما کی قراره باور دختر داریم تا دختر.  دختر داریم با سختی و زور بزرگ شده و قوی

جا بهترین کار سکوت کردنه. مهرداد به چهره اخموی من خیره شد و کنه یا حتی قبول کنه. در این

 گفت:

 دونی باید چند نفرو بزنی تا باور کنن.میخودتم . هر نکن حاالق -

جوابی ندادم و به عکس گلی که روی میز بود خیره شدم. پسر قد بلندی ساندویچ رو روی میز 

ساندویچ رو برداشتم و شروع کردم به خوردن. رستوران به دلیل ، وجه به مهردادتگذاشت و رفت. بی

دور رو در بر گرفته بود. زمین رستوران  تا روغن دورها رو جذب کرده بود. بوی کوچک بودن تمام بو
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عکس گل روی میز و ساندویچ بود. طعم بدی  ،تنها بعد مثبت. زدرنگ کدری داشت و دل رو می 

 رسید. نداشت حداقل برای منی که گرسنمه بودم، خوب به نظر می

 مهرداد دستش رو جلوم تکون داد و گفت:

 ؟زنمکجایی یه ساعته صدات می -

 ها؟ کجا؟ چی گفتی؟ -

 مهرداد خندید و ساندوچش رو تو دهنش گذاشت. مسخره کرده بود؟

نگاهم رو دوباره به میز دوختم و مشغول خوردن شدم. مهرداد گوشیش رو برداشت و بعد چند دقیقه 

آد چون تا ترین دوستش به حساب میکنم مهران صمیمیمشغول صحبت با مهران شد. احساس می

فقط مهران بود. شاید نظر مهرداد هم مثل من بود. باید ، ی که خیلی با اون صمیمی بوداالن تنها کس

ترین موجود روی زمین هستن. یکی کنم آدما خطرناکزیاد به آدما نزدیک نشی. من احساس می

با  ،قدر خانم خوبیه اما بعد که رد میشیزنه و تو میگی چهجلوت با لبخند و حالتی مهربون حرف می

ای هم هستن که باهات خوش زنه و میگه از تو متنفره. افراد دیگهراجبت حرف می، فر دیگهچندن

موقعیت اجتماعی باالت. افرادی هم در حال  خاطر پول وخاطر خودت بلکه بهکنن نه بهرفتاری می

ا ها جلوتر رفتی یا نه. آدما تنهببین از اون ،ننزگاهی بهت سر می از رقابت با تو هستن و هر

کنن. بازیگر خوبی هستن توی زندگی خودشون. همین موجوداتی هستند که خوب نقش بازی می

کس دوستم نداره و اگرم داشته تظاهر بوده! این باور رو باعث میشه از آدما بترسم. من باور کردم هیچ

 خورم! شاید مهرداد هم خطرناک باشه!کردم و چیزی که مهمه همینه دیگه گول نمی

 آد. باشه خدافظ.نه رژین به عنوان طرفدار می .آیمالن میهان اآ -

 مهرداد رو به من کرد و گفت:

 .آیتو با ماشین مهران می -

جوابی ندادم و بعد از حساب کردن پول از رستوران خارج شدیم. مهران مقابلم ایستاد و با لبخند 

 ژکوندی گفت:

 طوره؟به! پرنسس ما چه -
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 طوره؟خوبم دلقک ما چه - 

 گفت: هاشمهران بلند زد زیر خنده و وسط خنده

 و.ر خوب یاد گرفتی جواب دادن !آفرین -

 کرد و سعی داشت خندش رو پنهون کنه. به مهران چشمک زد و گفت:مهرداد به زمین نگاه می

 مراقب پرنسس ما باش تو سالن منتظرم. -

 و گفت:سمت ماشینش رفت و از ما فاصله گرفت. مهران مشکوک نگاهم کرد 

 و دزدیدی؟ر پرنسس شدی؟ دوستم -

من خنگ نیستم که فرق شرط رو با رفتار و کنه چه خیاالتی! دوست اون فقط داره نقش بازی می

 این رفتار فقط بازیه.  و خراج میشم، اکه عاشق شدمواقعی ندونم! بعد از این

 کرد.شوخی می -

 دادم و سوار ماشینش شدم.مهران مشکوک نگاه کرد که با نگاهی کالفه جوابش رو 

مهران پشت فرمون نشست و ماشین رو به حرکت درآورد. به صندلی تکیه دادم و از شیشه ماشین به 

بیرون خیره شدم. مهران شخصیت شوخ و جالبی داشت اما مشخص بود پشت این چهره باحال و 

دم و دیگه به شاداب یک پسر جدی و شاید ناراحت وجود داره. در طول زندگیم آدم زیاد دی

میگم و  ،کنن من شادم و بازیگوشها فکر میکنم. اونزنن توجه چندانی نمیهایی که مینقاب

افته. مهران خیلی دوست داره بقیه رو بخندونه خندم اما برعکس این موضوع برای من اتفاق میمی

 و بخندونه؟ر اما آیا واقعا کسی هست که اون

 که پرنسسی! -

 :جواب دادم با لحن خشک و جدی

 بسه دیگه، پرنسسی در کار نیست! -
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خاطر یک شرط که تمام این رفتارها بهشاید از این؛ که پرنسس واقعی نیستم ناراحت بودمشاید از این 

رسم. االن فصل به هرچی بخوام می بندیبعد از پیروزی در شرط، بود ناراحت بودم اما مهم نیست

 زمان شرط تموم میشه. ،پاییز آینده اومدکه پاییز بود و دقیقا بعد از این

 از ماشین پایین اومدیم. مهران با لبخند از من جدا شد و گفت:

 اجراع ببینمت. موقع که درضمن برو جلو بشین، مراقب خودت باش -

لبخندی زدم و از مهران که وسط  انبوهی از طرفدارا غرق شده بود، دور شدم. داخل سالنی که از 

پر شده بود رفتم. صندلی جلو رو انتخاب کردم و دقیقا مقابل صحنه اجراع نشستم. ازدحام جمعیت 

کرد اما دوست داشتم یعنی اولین صندلی. سالن هوای خفه و عرق مانندی داشت که حالم رو بد می

 ها تحملش کنم.برای شندین صدای این خواننده

نداختن و ی آبی رنگ به سالن نور میهاها خاموش شدن و مردم با شوق فریاد زدن. نور افکنچراغ

 کردن.تر میو بیشر شوق من

مهرداد و مهران هردو با لبخند وارد سن شدن و مردم با تمام توان فریاد کشیدن. دختر ا خودشون رو 

کنه دخترها غرور فهمم مهرداد چرا فکر میها نگاه کنن. حاال میکشتن تا مهرداد و مهران به اونمی

، من در همین سن! مهرداد. برمبندی رو میما من فرق دارم! من این شرطا بندندل میندارن و زود 

شاید برات مسخره به نظر برسه اما این موضوع برای من . قول میدم که عاشقت نشم، در همین مکان

شتباه این پل ا دونی چرا؟ چون تمام مدت روی پل لرزانی درحال حرکت بودم و با هرخیلی مهمه. می

کنم تا سقوط نکنم. دوست دارم از پل رد بشم و سمت آرامش پر شد. این بار اشتباه نمیتر میزکنا

 بکشم. 

 که آهنگ رو بخونه دستش رو سمت من گرفت و گفت:مهرداد قبل از این

 طفا روی سن بیاین.ل -

ها باال رفتم ز پلهها روی من بودن. با ترس و تردید اکردن و همه نور افکنهمه با تعجب به من نگاه می

مد و من اوو روی سن قرار گرفتم. کل جمعیت به من خیره بود. عرق سردی از روی پیشونیم پایین می

لرزه برای همین هام میکردم دستتونستم حرف بزنم. احساس میاز شدت خشکی گلوم حتی نمی

 یین نپره. قدر باال و پاعمیقی کشیدم تا این قلبم ان هام رو مشت کردم. نفسدست
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خواد فقط طرفدار باشم پس چرا یک خاطر شایعه میدلیل این کار مهرداد چی بود؟ اون گفت به 

 طرفدار رو به سن آورد؟

دستم رو روی قلبم گذاشتم تا دلیل تپش شدیدش رو . نهام خیره بودمتعجب به چشمو بقیه مهران 

 داد. دلیلش فقط ترس بود؟بدونم اما قلبم جوابی نمی

 مهرداد رو به همه گفت:

ایشون یکی از طرفدارهای من هستن که ازم درخواست کردن باهاشون بخونم برای همین امروز در  -

 کنیم.می این کنسرت ما سه نفری اجرا

و حفظ بودم؟ من ر هاهای اونهام گشاد شده بود! من خواننده بودم؟ اصال من آهنگاز تعجب چشم

 ذارم! فقط دستم به تو برسه زندت نمیصدای خوبی داشتم؟ مهرداد 

زد با مهرداد همای مونده بود و درحالی که گیتار میمهرداد شروع کرد به خوندن. مهران هم تو گوشه

کردم. مهرداد محکم به دستم فشار کروفن رو نگاه مییکرد. مثل یک جغد مونده بودم و مخوانی می

 آگاه بخونم.وارد کرد که باعث شد لب باز کنم و ناخود

 

 کن وا چشام رو چشاتو

 دریاته موج رو دلم 

 شم گم ناخدابی نذار 

  چشماته که دریایی تو 

 تو با فقط تا شو هوا

 شم رهایی پرستوی 

 میگیری که رو هامنفس 

  شم هوایی خوادمی دلم 

 عشقه چشات
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 عشقه نگات  

 عشقه لبات، روی گل 

 !من نازنین کن نگاه 

  عشقه پات هب پا ترانه

 لرزهمی بدجوری دلم

 آییمی تو که زمانی 

 که وقتی هتسایمی وای زمان 

  جاییاین تو باز بینهمی 

 که ماهی زیبایی به

 کرده روشنش رو شبم 

 زیبایی رویای اون تو 

  کرده تپش پر رو دل که 

 روزی من کهاین از نترس

 شم نگاهت گرفتار 

 جااین خودم من تا بیا 

  شم راهت توی گالی 

 دیدم زیباترین رو تو

 احساس یباغچه میون 

 حتی میدی جون داری تو 

  یاس و ناز هایگلدون به 
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 کردی رو و زیر رو دلم 

 عشقت یآماده شدم 

 خود مهر بذر از بپاش 

  عشقت یافتاده بشم 

 حتی کنم حس تا نذار

 رنجیمی تو من از داری 

 احساسم دنیای واسه 

  گنجی یک که دونیمی تو 

 بازم بمون عاشق واسم

 تنهام کنم حس تا نذار 

 خندیمی که وقتی فقط 

  جاماین کنممی حس منم 

کردن. مهرداد دستم رو ول  زمانی که آهنگ تموم شد کل جماعت با دهنی باز و در سکوت نگاهم می

کنم که خیره کرد ومثل  افراد دیگر با تعجب نگاهم کرد.االن چی کار کنم، برقصم؟ جیغ بزنم؟ چی کار 

و هم ر هاکنم زیر نگاه سوزانشون در حال سوختنم! توجه کردن این انساننگاه نکنن؟ احساس می

کنن نه خودم حتی خاطر صدام تشویق میهاشون همه از جنس دروغه. بهحتی دوست ندارم. تشویق

چه دختر  تشویق کنن و پشت سرم هزارتا حرف بزنن که مدر مقابل. خاطر صدامم نباشهشاید به

پرویی بود که از این خواننده درخواست کرد یا بگن دختر تموم شده بود بین ما این رو انتخاب کرد؟ و 

هام پاک نشه اما سخت بود. کشیدن هزاران حسادت و نیرنگ دیگه. سعی کردم لبخند از روی لب

 لبخند سخته اما پاک کردنش خیلی راحته. 
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دونستم چی کار کردم اما احساس ست زدن. حتی خودم هم نمیمهرداد و مهران هم شروع کردن به د 

خاطر این احساس رهایی و خاطر تشویق بلکه بهخوبی داشتم. شادی، نشاط، ذوق و خجالت. نه به

 خوانندگی. تونستم با تمام حسم بخونم و برای اولین بار رها بشم. 

نشسه بود ورقی رو دستم داد و از سن خارج شدم و تو جای اول خودم نشستم. دختری که  کنارم 

 گفت:

 میشه امضا بدی؟ -

دونستم فرقی با بقیه نداره اما دوست نداشتم با آدما کردم. می لبخند مهربونی زدم و ورقش رو امضا

قدر حرف کنه با خودش یا تو دلش چهقدرم که بد باشن، من بدبرخورد کنم. به من چه چی فکر میچه

م خوب باشم. خوب جلوه دادن خود و خوب بودن خیلی فرق داره. من مهم اینه خود ،کنهبارم می

قط بهترین جلوه بدم. نه متظاهرم و نه فو ر دوست ندارم خودم؛ کنم واقعا خوب باشمسعی می

 گر! جلوه

مهران و مهرداد دوباره شروع به خوندن کردن. مهرداد در تمام طول مدت آهنگ خوندن یه نگاهش 

کرد که دختر کناریم گفت تبریک میگم که قدر واضح رفتار میش به مردم. انبه من بود و یک نگاه

داد؟ بله بندی رو چرا میون مردم نشون میعاشق خودت کنی. اصال اون شرطو تونستی این خواننده ر

 جوری رفتار کنه تا فکر کنم واقعا دوستم داره اما من شاخ ندارم!البته امکان داره این

مردم خودشون رو باالی سر مهرداد و مهران ریختن. از سالن خارج شدم  ،کنسرتبعد از تموم شدن 

کردم دو دست سرد گلوم رو فشار میده و مانع نفس کشیدنم میشه. تا کمی نفس بکشم. احساس می

به در تیکه دادم و چند بار نفس عمیق کشیدم. صدای شوخ و مهربون مهران از پشت سرم اومد که 

 نگاهش کنم.باعث شد برگردم و 

 طوری خوش صدا؟چه -

 لبخندی زدم و گفتم:

 جون من مسخرم نکن.! خوش صدا؟ مهران -

 مهران بلند خندید و گفت:
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جوری با دهن باز هم دروغ گفتن که اون کارم دروغ بگم؟ اصال من دروغ میگم اون همه آدممن بی - 

 کردن؟نگات می

 راست میگه کی دروغ.دونم چی درسته چی غلط و کی شاید آره من نمی

 خندن.چشم ریز کردم و باعث شد مهران بلند بخنده. کال این دو دوست تا دست تکون میدی می

 مهران در ماشینش رو باز کرد و گفت:

 و تنها بذاریم.ر بفرما سوار شو پرنسس. بریم بگردیم مهرداد -

 لبخندی به افکار عجیبش زدم و کنارش نشستم.

خواست نزدیکمون چهره غمگین مهرداد رو دیدم که می، ین حرکت کرددرست همون لحظه که ماش

 بشه.

 مهرداد ناراحت بود؟ -

 مهران یکی از ابروهاش رو باال داد و گفت:

 ه چرا ناراحت باشه؟ن -

دونم باال انداختم و به پشتی صندلی تکیه دادم. مهران مقابل یک پارک ایستاد ای به نشانه نمیشونه

رو گرفت و آستینم ن اومد. کمی مکث کردم اما باالخره از ماشین پایین اومدم. مهران و از ماشین پایی

ها برد. به نظرم اشتباه کردم که با مهران اومدم. مگه من بادیگارد و با خودش سمت دستگاهر من

خیال نگرانیبی ،مهرداد نبودم چه دلیلی داشت ترکش کنم؟ اگر اتفاقی بیفته چی؟ با صدای مهران

 م شدم .ها

 و بگردیم. و بخندیم بیا امشب بگیم -

 تو کی بزرگ میشی؟ -

 خوای بیای خواستگاریم؟طور؟ میمن؟ فعال بزرگ نشدم چه -

 هام بریده گفتم:بلند زدم زیر خنده و وسط خنده

 تو؟... خواستگاری ونم...ا. من خواستگاری؟... نه بابا.. -
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 مهران کمی خودش رو لوس کرد و گفت: 

 من چمه؟ باید از خداتم باشه؟مگه  -

 ابروهام رو باال انداختم و مثل خودش گفتم:

 تو چت نیست؟ -

مهران سمت پشمک فروشی رفت و دو تا پشمک گرفت. البته هیچ کدوم رو نخوردیم فقط به  سر و 

انگیز خودش تاریکی رو به انگیزی بود. خورشید با غروب غمصورت هم مالیدیم. بعدازظهر آروم و دل

خواستم برم جا بودم! میرفت پشت کوه، ای کاش منم اونوجود ما تحمیل کرد و رفت. داشت می

ومد اپشت کوه تا باز خورشید رو ببینم. تاریکی رو دوست نداشتم. تاریکی وحشتناک بود و وقتی می

 رو بین سیاهی عمیقش برد و ماتو قلب آسمون فرو می انگار قصد رفتن نداشت. چنگال خودش رو

کرد. با سرد شدن هوا از روی صندلی بلند شدم و به مهران که هنوز به آسمون خیره بود، غرق می

 نگاه کردم. دستم رو روی شونش گذاشتم و گفتم.

 پاشو بریم هوا سرد شد. -

 !رژین ،دلم میگیره -

ده بود بار جدی شده بود. بلند شد و مقابلم ایستاد. به زمین چشم دوخت. چهرش سرخ شبرای اولین

جا کرد و خودش بدون نقاب. باد با ورزشش، شالم رو جابه؛ دادو انگار داشت واقعا خودش رو نشون می

 کردم.سیلی یخش رو روی قلبم نشوند. هنوز با دهن نیمه باز داشتم نگاهش می

تی آد. دلم میگیره وقتی تنها میشم. من تنهایی رو دوست ندارم. وقحمی و تاریکی بدم میراز بی -

، تصمیم گرفتم وقتی با بقیم، رن و کسی طاقت شنیدن غمم رو ندارهفهمیدم ناراحت میشم همه می

خواستم کنم این صندوقچه قلبم طاقتش تموم شده. میما حس میا همش بخندم و شوخ باشم

 حداقل با تو حرف بزنم. تو هم میری؟

 کنه. تنها کسی که دلش شکسته اونکه دلش شکسته درک نمی رو کسی که پاش شکسته کسی -

کنم و باز غرق تونم درکت کنم و حسش کنم. شب و روز تو زندگیم شنا میکنه. من میو درک میر

میرم اما باز زنده میشم. من زندگی آسونی نداشتم هنوز باورم نمیشه زنم، میمیشم، نفس نفس می

 طور بزرگ شدم! چه

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 شرط بندی عشق ممنوع

 

Romanik.ir  54  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

زد. اون یک زن جوون و معلمم می، گاه بودمکه وقتی پرورش نااز همو، ای زدمکنندهلبخند دلگرم 

کرد. ومد و با من بازی میاکرد. بامزه و شوخ بود. همیشه میخوش اندام بود که مثل بچه رفتار می

سوخت اما همین که یک آدم دل داشته باشه که بسوزه خیلی هنر کرده. هوا فقط دلش برام می

کرد. شالم تو دستای باد تری حمله میشده بود و باد لشکرشو جمع کرده بود و با نیروی بیش سردتر

اما یک انسان که دلش یخ بود و من سعی داشتم احساس گرمی و شادی و محبت رو به مهران بدم

 تونه چنین احساسی بده؟می ،زده

 :ن گفتمهرا

 رو داره؟ و داری ولی کی هوای تور ممنون که هوام -

 سرم رو باال گرفتم تا بتونم خوب ببینمش.

قت ترکت وآد اما اگرخودت باشی هیچهمیشه هستم. رو من حساب کن. من از تظاهر خوشم نمی -

 و برای من یک خدایی هست که غمام رو بشنوه.  کنمنمی

ن باالخره بعد کلی حرف و رو شدن اون سوی سکه، جلوی هتل پیادم کرد و رفت. از آسانسور پایی

 اومدم و در رو زدم. چند دقیقه منتظر موندم اما وقتی خبری نشد باز در زدم.

بندی رو فراموش مهرداد با چهره برزخی در رو باز کرد. با ترس نگاهش کردم! مطمئن بودم شرط

 .کرده

 خوش گذشت؟؛ از مهران جون دل کندی !چه عجب! خوش اومدی -

 داشت؟ اون فقط رئیس بود!کنایه سخنش رو گرفتم اما به اون ربطی 

 بله خیلی خوش گذشت. -

 تونست.خیال نشون بده اما نمیمهرداد خواست خودش رو بی

 حسودی کردی؟ -

 ایم خب باید حسودی کنم.بندیمن؟ به تو؟ عزیزم تو شرط -
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حاال همه چیز روشن شد اون فقط برای تظاهر و بازی کردن نقش، خودش رو غیرتی نشون داد. چرا  

 نفهمیدم؟خودم 

 سمت اتاق رفتم تا لباسم رو در بیاورم.

. کنهبندی باهات خوب رفتار میخاطر شرطاون فقط به! آخه یکی نیست بیاد به رژین نادون بگه دختر

دختر داری به خودت فحش میدی؟ یعنی دست  عهقدر ساده و نفهمم! ادست خودم نیست که ان

خوب نیست. مثال وسط یک ، طور پیش برهاین، دقت کنم ترباید بیش ؛و از پشت بستی تور هادیوونه

 ماموریت خیلی مهمم. 

 کرد.رو باال و  پایین می هارفتم کنار مهرداد و روی مبل نشستم. مهرداد با کنترل داشت شبکه

آد عاشق یکی مثل من میشه؟ نه نمیشه که می، داریپول، خب معلومه دیگه پسر به این خوشگلی

 و ببرم.ر خواد شرطلم میمنم نمیشم چون د

و جلوی صورتم تکون داد که باعث شد از دنیای توهم بیام بیرون. با لبخند ژکوندی ر مهرداد دستش

 نگاهم کرد و گفت:

 کجا بودی؟ -

 تو توهم. -

 ها؟ -

ش تو کجا بودی؟ احتماال حموم اداد به بندهدونم خدا وقتی عقل میچی گفتم االن؟ توهم؟ رژین نمی

خواستم یه چیز دیگه بگم تغییر دادم به حموم. سرم رو به صندلی تکیه دادم و البته االن می

 هام رو بستم. چشم

 !رژین -

سرد نگاهش کردم. مهرداد چشم ریز کرده بود و داشت وجه و خونتو گفت؟ بیر برای اولین بار اسمم 

 کردم.اف تو چشاش نگاه میکرد. منم پرو پرو صنگاهم می

 بله؟ -
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 بال. - 

 دادم. مهردادم لبشو گزید تا نخنده.نخندم گرفت اما حتی یک ذره لبم رو تکون 

 بخند. ،آدبابا فهمیدم خندت می -

دونم به خودش دیوونه گفت وگرنه به ای گفت. البته من که میمهرداد سرخ شد و زیر لب دیوونه

 دختری مثل من دیوونه میگن؟

 دونم بعضی وقتا اون ذهن نداشتت کجا میره!نمی -

و تجزیه تحلیل کردم که فهمیدم گفت ذهن نداشته! من ذهن ندارم؟ االن نشونت میدم ر کمی حرفش

 کی داره کی نداره.

دونم چه کنم باهاش دوما شما ذهن داری بسه برای هفت قدر زیاده نمیعزیزم اوال که من ذهنم ان -

 .شما که ذهن خوندن بلدی بخون ببین کجا میره یه جایی میره دیگه،دولتمون و سوما که 

کرد. یک لبخند عالی تحویلش دادم. هایی که از کاسه بیرون زده بود داشت نگاهم میمهرداد با چشم

، زنن. وقتی رفته بودم از یک بازیگر امضاء بگیرمها میکه باکالسعی دقیقا از همون لبخندهای مصنو

زنن و بهت میگن ای زد . همون لبخندا که انگار دارن باهات حرف میجیب و البته الکیلبخند صاف و ن

منظور رو ، که به طرف زحمت بدنخستم کردی. این لبخندا بدون این، برو رد کارت ،دیگه مزاحم نشو

بینیم اما رسونن و تو سریع جیم میشی. حتی موقع مهمونی رفتن گاهی این لبخندا رو میمی

 نمیدیم. تشخیص 

 کردم همچین دختری باشی.دادی؟ فکر نمینشون نمی رو میگما تو شوخ بودی خودت -

 و التی کردم و گفتم:ر لحنم

 و آبادمون شوخ بودن. و نشناختی. ما اصال جدر دادا شما هنوز ما -

خنده، ای زد زیر و نگه داره و بلند زد زیر خنده .اما ای کاش نمیر بار نتونست خندشمهرداد این

شنیدم. چندبار سرفه کردم و مثال سمت آشپزخونه رفتم تا آب و نمیر کاش صدای خنده شیرینش

بخورم. شاید مهران راست میگه. باید در ظاهر شاد باشم و بخندم. نباید به کسی نشون بدم خود 
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سی از گذشته واقعیم رو. چه دلیلی داره آدما از وجود واقعی من باخبر بشن؟ گاهی نقاب الزمه تا ک 

 ای افتخار داره مگه نشون بدم؟تلخت و زندگی سختت خبردار نشه. چنین زندگی

 قدر نخند.حاال دیگه چیزیم نگفتم. ان -

 های شیطون نگاهم کرد و با صدای مهربونی گفت:مهرداد یه لحظه با چشم

کنم چون از وقتی و تجربه ر جوری بامزه باشی؟ منم خیلی دوست دارم بچه بودنمیشه همیشه این -

 خندم همه میگن عیبه. ما پولدارا هم مشکل کم نداریم.چشم باز کردم دیدم تو ادارم و وقتی می

و از ر پس تو هم مثل من بودی؟ البته تو حداقل خانواده داشتی اما من اونم نداشتم که! خواستم ذهنم

برداشتم و سمت مهرداد  رو خاطرات تلخ منحرف کنم برای همین بالش کوچیکی که روی مبل بود

 انداختم.

 .خب بیا بچه بازی -

و سمتم انداخت. جاخالی ر کرد اما به خودش اومد و بالشمهرداد اول مات و مبهوت به بالش نگاه می

 و در آوردم.ر دادم و زبونم

 ی؟آربرا من زبون در می -

 رم.آنه برای خالم در می -

ییدم. درش رو باز کردم و خودم رو تو بالکن بزرگ مهرداد دنبالم دویید که سریع سمت بالکن دو

 و روی لبه بالکن گذاشتم.ر انداختم. با دیدن نمایه مقابلم ناخود آگاه لبخند زدم و دستم

شدن. یک تلوزیون بزرگ هم وسط ها رد میها با صدای گنگی از خیابونشهر تاریک بود و ماشین

 شد دیدش.جا میخیابون قرار داشت که از این

 نشست و اونم مثل من به شهر خیره شد. مانتومدست مهرداد روی 

 خوشگله نه؟ -

 و روی دستم گذاشتم و گفتم:ر چونم
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و ر جور آرامش که نمیشه با چیزی عوضش کرد! وقتی چشمتک، یحساس خاصی به آدم میدها - 

 .یآریه حس گنگی به دست می ،های رهگذر گوش میدیماشینو  بندی و به صدای زوزه بادمی

 دونم که آرامش میده بهم.و میر دونم اسم اون حس چیه فقط ایننمی

 صداش به گوش رسید. 

 فکر نکن یادم رفته.؛ و میدمر که از حست لذت بردی من جواب اون زبون در آوردنتبعد از این -

ته بود و به بازی گرفته بود و جلوی چشمم ریخر و باز کردم و جلوش وایسادم. باد موهامر هامچشم

 برای همین صورت مهرداد رو کامل نمیدیدم.

 و بدی؟ر جوری جوابمخوای چهمثال می -

 و از جلوی دهنم کنار کشیدم اما بازم جلوی چشمم ریختن.ر موهام

 خوای بدونی؟می -

 آره. -

 و از جلوی صورتم کنار کشید و دستش رو روی دماغم قرار داد. ر مهرداد موهام

 دماغت کجه. -

که کسی از ظاهرم و تنها داراییم ایراد بگیره اصال خوشم راه خوبی رو انتخاب کرده بود. من از این

 آد و این باعث خشمم میشه. دستش رو از روی بینیم برداشتم و آروم پیچوندم. نمی

 ؟تر بکنم یا بسهخوبه؟ بیش -

 ول کن.، باشه -

 باشه؟ یعنی چی؟ -

 یعنی ول کن. -

دار هم مشکل ل کردم و ساکت فقط نگاهش کردم. یعنی این پسر مغرور و پولدست مهرداد رو و

مشکل  کسی نیست که واقعا شاد باشه بدون یکقت شادی نکرده بود؟ چرا هیچوداشت؟ هیچ
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ها؟ کجای راه کجه که هممون کوچیک. اشتباه از کجاست؟ از تولد؟ از مسیری که میریم؟ یا از خانواده 

 درحال سقوطیم؟ 

رنگی زدم. شاید اینم از لبخند کم، خوردالی که موهام با وزش باد به صورت مهرداد میدر ح

فهمه اما بفهمه و نمیر لبخندهای مننیه هرکسی مع! یک پیام تلخ ؛داشتهایی بود که پیامیدنلبخ

ل کرد و انگار ناراحت بود. بین ابروش اخمی شکیعنی نصف پازل رو حل کرده. مهرداد گنگ نگاهم می

 گرفته بود و چهرش خسته بود. خسته از چی از کی؟ شاید باید بگم خسته از کجا؟

 خب من بگم چه چیز خاصی دارم که اون دخترها نداشتن؟ -

 مهرداد با ابروی باال رفته نگاهم کرد و منتظر جواب موند.

 فهمی.خودت بعدا می -

و عاشق مهرداد شدن، بهش بگم. دوست داشتم فرقم رو با اون دخترهایی که غرورشون رو شکستن 

خوام کجا برم یا چی کار کنم! من جام و میاما شاید خودش با گذر زمان بفهمه من واقعا کیم. چرا این

تونم هر رفتاری رو داشته باشم من می؛ ه آدما اعتباری نیست، بعالی یادگرفتم رو تو زندگیم یک چیز

باشم اما زمانی که تغییر اخالق دارم فقط یک چیز خیلی سنگین سرد و مغرور یا شاد و شوخ و بچه 

گرفتم؛ یاد گرفتم مهم ونم غرورمه. تو زندگی یک چیز هم یادا کنه وقت تغییر نمیوهست که هیچ

آن تو باید رن و میکنه، غروره. آدما میمونه و ارزشش رو حفظ  میترین چیزی که برای آدم می

 ارزشت رو خوب حفظ کنی. 

 گرفت و وارد خونه شد.نم رو آستیمهرداد 

 و ببندی.ر بهتره در بالکن ،خب هوا سرده -

 و انداختم و گفتم:ر روی مبل خودم

 انصافا حوصلم سر رفت. ؛آقا بیا یه کاری کنیم -

 مهرداد جلوم نشست و گفت:

 مثال چی؟ -

 و گرم کنه.ر و صدا کن بیاد مجلسر مهران -
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م مجلس زد زیر خنده. کال این بشر اخم یا خندش معلوم مهرداد اول اخم کرد اما وقتی فهمید گفت 

 کل. نیست البته مهم نیست در

 بستم. مهرداد به صورتم فوت کرد و گفت: رو هامبه پشتی صندلی تکیه دادم و چشم

 برو تخت بخواب. -

برو خوابم؟ عزیزم دید زدم. انصافا االن به تو چه من کجا میرو  و باز کردم و صورتشر یکی از چشام

 و بساب. منم مثل خودش به چشمش فوت کردم و گفتم:ر های با ادب کشکتمثل بچه

 کنم.خفت می، دفعه بعدی اومدی ؛برو بذار بخوابم -

 مهرداد خندید و ازم فاصله گرفت:

 خوددانی اصال. -

بستم. همیشه دوست داشتم تو یک فضای باز  رو هامراحت روی مبل دراز کشیدم و چشم ،وقتی رفت

 منم یه جور خنگم دیگه! ؛کنمیا بالکن چون تو اتاق احساس خفه بودن می گلبخوابم مثل جن

رو شدم. روی مبل نشستم و به ساعت و آروم باز کردم و با فضای نیمه روشن خونه روبهر هامچشم

قدر خنگ نیستم که برم رو سر مهرداد نتفریبا میشه گفت هشت بود. خب من ا ؛مچیم نگاه کردم

 زنم تا بیدار بشه.آب خالی کنم اما در عوض یه لگدی مشتی چیزی می

پاورچین پاورچین سمت اتاق رفتم و آروم در رو باز کردم. مهرداد روی تخت خوابیده بود و بالش 

 ا.سفیدی رو بغل کرده بود. اینم برای خودش یک بنده خدایی دیگه گناه داره واقع

و جلوش تکون ر رفتم سمتش و تصمیم گرفتم فقط نگاهش کنم. روی گوشه تخت نشستم و دستم

 دادم تا ببینم بیداره یا خوابیده.

 جوری بیدار شد؟و تو هوا گرفت و خندید. چهر خواستم سیلی بزنم بیدار بشه که دستم

 خوای بزنی؟و میر من -

 حاال بیا نقش بازی کن برای این شلغم!

 خواستم ببوسمت.با مینه با -
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 مهرداد خندید و گفت: 

 منتظرم. -

 سوالی نگاهش کردم و گفتم:

 منتظر؟ -

 .منتظرم ببوسی -

 بدا!اکنم! عمرا و یعنی سرم بره این کارو نمی

 از روی تخت بلند شدم و با چهره برزخی گفتم:

 عزیزم!، تو منتظر بمون -

 مهرداد بلند زد زیر خنده و گفت:

 ندیده بودم که دیدم. رو چهرتتا حاال این  -

 من گرسنمه.که بخوریم  ،حاال بیا صبحونه بپز -

 مهردا روی تخت نشست و با ابروی باال رفته گفت:

 من بپزم؟ -

 دست به سینه جلوش نشستم و گفتم:

 نه پس من بپزم؟ -

کار خدمت؛ مهرداد دوباره خندید و از اتاق خارج شد. خدا شفاش بده! آمین. من فقط یک بادیگاردم

کردم. کاری میرفتم خونه یکی خدمتکار باشم از همون اول مینیستم که. اگر قرار بود خدمت

 ارزشی داره برای خودش.  بودنبادیگارد 

پخت از اتاق بیرون اومدم و روی پله کوچیک آشپزخونه نشستم. مهرداد در حالی که تخم مرغ می

 گفت:

 نیم برگردیم تهران.توبعد می ،زظهر میرم کنسرتامن بعد -
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و بستم. دوست دارم این یک سالم زود بگذره و برنده ر هامو روی زانوهام گذاشتم و چشمر سرم 

خواست رو داشته ای که دلم میتونم زندگیدیگه می و شرط بشم اون وقت هرچی بخوام بهم میده

ل و خوب یک ماشین خوان فقط عشقه اما من یک خونه مستقها شاید بگن چیزی که میباشم. خیلی

من دنبال آرامشم. تو  ،بندی کنمخوام. اگر جمعخوام و دیگه هیچی نمیو شغل عالی برای خودم می

این دنیا آرامش یعنی یک خونه و یک سقف باالی سرت که بری توش و کسی مزاحمت نشه. آرامش 

اعی. دیگه تو آرامش یعنی یک موقعیت خوب اجتم ؛یعنی پولی که غذایی باهاش بخری و بخوری

کشی. راحت کنی و سختی نمیخاطر دوتا کاغذ پول جون نمیدیگه به؛ زنیسرما بیرون قدم نمی

خیلی راحت. این زندگی رویایی یعنی مال من میشه؟ یعنی بعد از همه سختی و بدبختی تو  ،میشی

پرورشگاه و در  تونم آینده آروم و خوبی داشته باشم؟ اول که طرد شدم بعد رفتممی ،زندگی قبلیم

ای افتادم و باز طرد شدم، خیلی سخت بود اون لحظات ریزش، خیلی سخت! آخر دست یک خانواده

ترینشونه که قلبم رو به تونم برای خالصه فقط همین رو بگم. طرد شدن و ترک شدن پررنگاما می

 کشه. آتیش می

قدر تو خونه مونده بودم حوصلم سر مهرداد جلوی تلوزیون نشست. اصال ان ،بعد از خوردن صبحونه

تازه االنم جایی نمیره بادیگارد همراهش باشه، پس ! من بادیگاردشم زندونیش نیستم که. رفته بود

 بهتره برم بیرون.

 

 مهرداد با ابروی باال رفته نگاهم کرد و گفت:

 کجا؟ -

 خوام کمی بیرون برم.می ،خیلی خونه موندم -

 مهرداد از روی مبل بلند شد و گفت:

 منم تو خونه خسته شدم.؛ باشه بریم -

 خوام تنها برم.می -

خوام به اون ربطی نداره که من می چون ور مهرداد سوالی نگاهم کرد اما واقعا نفهمیدم منظورش

 تنهایی بیرون قدم بزنم یا ربط داره؟
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 منظور؟ - 

شدم. نفس عمیقی و زده به خنگی؟ داشتم کم کم عصبانی میر خنگه یا خودش ؟هاین دیگه کی

 کشیدم و خیلی آروم گفتم.

خوام برم بیرون قدم بزنم یادم رفته بودم شوهرمین و باید از شما اجازه من می ،ببخشید رئیس -

 بگیرم.

 مهرداد کمی ناراحت شد اما غرورشو حفظ کرد و گفت:

 ن مهم نیست فقط تا زمان کنسرت برگرد.برای م ؛هرجا میری برو -

فکر کنم قشنگ رفته تو نقش و خیال کرده اون . باالخره فهمید تو چه جایگاهی وایساده !چه عجب

بندی تو زندگی واقعی هم نقش داره. سمت اتاق رفتم و با پوشیدن مانتو قرمز جلو باز با لی و شرط

سور شدم و تو آیینه غبار گرفته به خودم خیره شال صورتی رنگ، از خونه بیرون رفتم. سوار آسان

کنن. کنن و حتی خودشون رو تو آینه تماشا میشدم. روزانه هزاران نفر از این آسانسور استفاده می

پس چرا کسی نیست دستی روی این آینه بکشه و پاکش کنه؟ چرا فقط استفاده کردن رو بلدن و 

گفت خودتون رو توی حموم گفت؟ میبون داشت چی میمراقبت کردن رو بلد نیستن؟ اگر این آینه ز

آد یک آبی روم بریزین؟ این خساست ی دلتون نمیتکه منم براتون کارایی دارم حشورین و با اینمی

 !اهمیت بودنتون رو؟ حیف آبی با خودم نیاوردمشما رو نشون میده یا بی

 خوندم.دادم رو، زیر لب میگوش میزدم و آهنگی رو که با هنذفری و آروم قدم میر هاخیابون

 کنم هر روز هفته رومن به تو فکر می

 کنم از پیش من نرواز تو خواهش می

 زنهدلم همش برای تو داره چنگ می

 زنهاین صدای قلبمه که داره آهنگ می

 وای اون خندیدنت، یهو رنجیدنت، بوی عطر پیرهنت

 هر روز تورو دیدنت
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 ی منکنه رویاتر میمنو وابسته 

 بریو میر تو مال منی قلبم

 خوای ببری؟و میر بگو تا کی کجا دل

تر قدم زدم. آد. صدای آهنگ هنذفری رو کم کردم و آهستهاحساس کردم صدای سوتی داره می

خیال پوزخندی زدم و ادامه کردن. بیصدای دو تا پسر رو شنیدم که داشتن از پشت من حرکت می

کردن تا نگاهشون ن و از جلوم حرکت کردن. مثال داشتن خودنمایی میآهنگ رو خوندم. پسرها اومد

 کنم؟

تو جیبش گذاشت.  رو و به موهاش کشید و اون یکی دستشر پسری که موی سیاهی داشت دستش

تر شد و کم مونده بود بزنم زیر خنده و مسخرشون کنم. به دیوار تکیه دادم و یکی پوزخندم پر رنگ

و تو جیبم کردم. با ابروی باال رفته و پوزخند به اون دوتا که ر گذاشتم و دستم و روی دیوارر از پاهام

 جلوم وایساده بودن نگاه کردم.

اون یکی  ،هردو قد بلند بودن و یکیشون پوست سفید و چشم سیاهی داشت و در کل ساده بود

 ر بود.به نظرم این یکی کمی بهت ؛ایش جلوی عینک ریخته بودنعینک داشت و موهای قهوه

 پسر مو سیاه به عینکی گفت:

 کنه.این خانم داره بد نگاه می !فرشاد -

بهم شماره بده؟ یعنی من موندم  ،میرم براتعمدا بلند گفت تا بشنوم. ای خدا یعنی االن بگم دارم می

توجه غلیظی کردم و سعی کردم بی اخمکرد شما دوتا شلغم کجا بودین؟ خدا وقتی عقل تعارف می

مونه یکی نامرئی باشه و رد بشم. شاید بعضی وقتا باید به آدما محل نذاری. مثل این میبهشون 

 خوره.اون موقع حرص می ،قدر باال و پایین بپره کسی نبیندشچه

 گفت:، یعنی همون فرشاد ،عینکی

 کنه یا تو؟داره به من نگاه می -

 و خوندم.ر و دوباره ادامه آهنگ و نداشتم. از کنارشون گذشتمر هاشونبازیدیگه حوصله مسخره

 تو با اون چرب زبونی 
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 پرونیهوش از سرم می 

 بریو میر تو مال منی قلبم

 خوای ببری؟و میر بگو تا کی کجا دل

 مو سیاهه از پشت گفت:

 و نمیگی؟ر اسمت -

 و گرفتم و گفتم:ر برزخی شدم و سمتش هجوم بردم. یقه لباسش

پیچونم اما اگه کسی به پر و پام و نمیر دستشون، بهم نپیچن من یه اخالقی دارم که تا ،ببین -

 کنم با شنیدن اسم پیچ بلرزن.منم کاری می، بپیچه

 پسر خندید و گفت:

 !ی وای ترسیدم کها -

عینکی . زد اما من ول کن نبودمو محکم گرفتم و از پشت پیچوندم. با صدای بلندی داد میر دستش

 ردم اون طرف.خواست بیاد که با لگدم پرتش ک

 بگو غلط کردم. -

 تر فشار دادم گفت:پسر کمی تردید کرد وقتی بیش

 فرشاد غلط کرد. -

 تر پیچوندم که با فریاد گفت:بیش

 غلط کردم. -

 و ول کردم و با پوزخند گفتم:ر دستش

 فعال خدافظ.! ز آشناییتون خوشحال شدما -

 نکردم و سمت هتل رفتم. کردن. دیگه توجهی بهشونهردو با دهنی باز نگاهم می
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نگم براتون! کت و شلوار  که مهرداد کامال آماده شده بود و یه تیپی زده بود ،وقتی وارد هتل شدم 

 ؛سوزوندیک لباس سفید هم از زیر پوشیده بود و کراوات براقش که دیگه تا مغز آدمم می ،مشکی

 ها، من فرشتم!البته آدم

 ت:و جلوم تکون داد و گفر مهرداد دستش

 کجا تشریف داشت این مغزت؟ -

 دست به سینه شدم و گفتم:

 آد با شما ازدواج کنه آخه.نه؟ که فهمیدم کی می کردم قراره امشب داماد بشین یاداشتم فکر می -

و نگه داشت. هردو از هتل خارج شدیم و سمت سالن ر بلند زدم زیر خنده و مهردادم به زور خندش

خواد هاش میکردم این چشمفقط چشمش به من بود و احساس می بزرگی رفتیم. در طول کنسرت

داد و با خیال شدم و به مهران نگاه کردم. داشت برای مردم دست تکون میچیزی بگه ولی باالخره بی

 خوند. انصافا پسر بامزه و خوبیه!و میر لبخند آهنگ

موندم چرا دوست شدن؟ ، تضادنرو شدم. این دوتا کال و ببینم که با اخمش روبهر برگشتم مهرداد

و بستم. ر هامکنن. به صندلی چرم و سیاه رنگ تکیه دادم و چشمدیگه رو خنثی میاحتماال هم

داد برای الالیی صدای این دوتا شلغم با صدای جیغ مردم عجب چیز قشنگی ساخته بود. جون می

ترین لحظات تی در سختقبل از خواب. کال من همینم کل زندگی رو به مسخره گرفتم. حتی وق

وقت حس هیچکه خندیدم، البته من قبال هم گفتم بازم با مسخره بازی می، زندگی هم که بودم

نشد  که الکی خندیدنوبازی منظورم خنده واقعی بود وگرنه با مسخره ؛شیرین خنده رو تجربه نکردم

 خنده!

یک ماجرا داره و با یک فرد ، زندگی، دونستم که تو هر فصلشهمیشه زندگی رو یک رمان طوالنی می

مونن پس نباید وابسته بشیم. مثال من تو اول دوم نمیکها هیچآشنا میشه اما جالبش اینه این آدم

و پرت کرد اون طرف. بعد این ر زندگیم خیلی کوچیک بودم و مامانم با دیدنم حالش بهم خورد و من

بافت به کرد و میو شونه میر ها موهاممیشه صبحخانواده مهربون با دیدنم ذوق کردن. نامادریم ه

بهم ، کردیموقتی تو اتاق بازی می، و داشتر معنای واقعی عاشقم بودن. پسرشون که حکم داداشم

 ،حاال بگذریم از اون ماجرا وقتی رفتم خونه مجردی کوچیکی که برام گرفته بودنو گفت عاشقم شده 
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شدم و ها با صدای در زدن با ترس بیدار میبود شبفصل جدید رقم خورد. خونه خیلی کوچیک  

که رفتم بیرون کار و به دست بیارم تا اینر رفتم کلفتی تا پول غذامکردم. باید میو بغل میر بالشم

 و دیدم و فصل جدید زندگیم شروع شد. انصافا زندگیم رمان نیست؟ر خوب پیدا کنم و این شلغم

رن برای امضاء گرفتن. سمت ماشین رفتم و سوار شدم. مهرداد با صدای جیغ مردم فهمیدم همه می

 بعد چند دقیقه سوار شد و حرکت کرد.

 طور بود؟خب آهنگم چه -

 و بگم؟ر راستش -

 و باید بگم.ر خوام بگم بد بود اما خب من راستشمهرداد اول کمی ترسید فکر کرد می

 دم تو فکر غرق شدم.اولش که فقط به لباست نگاه کردم بع؛ اصال گوش ندادم -

 و دوباره تحویلم داد و با کنایه گفت:ر های بلندشمهرداد از اون خنده

 و گوش دادی؟ر قدر یعنی برات مهم بودم که همه آهنگمان -

 و گرفتم یعنی برام مهم نبود! خب البته درست فهمیده بود ولی نه خیلی.ر کامال منظورش

 دونی کجا میریم؟می -

 و با تمسخر گفتم: سوالی نگاهش کردم

 دونم.نمی؛ یعنی االن من از کجا بدونم؟ شاید علم غیب دارم -

 و باز کرد و گفت:ر مهرداد بازم نیش خوشگلش

 شام بخوریم و شب هم تو چادر بخوابیم.؛ قشنگ آتیش روشن کنیم ،داریم میریم جنگل -

بازم؟ این یکی از آرزوهام  خیلی ذوق زده شده بودم انصافا از کجا فهمید عاشق خوابیدن تو فضای

 چه حالی میده خوابیدن تو جنگل اونم برای من که تو رویا رفته بودم به جنگل! .بود

 !خیلی ممنون -

 مهرداد لبخند زد و گفت:
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 یادته گفتم بلدم ذهن بخونم؟ - 

 آهان پس بازم از ذهن من دزدی کردی؟ -

لک کشیده محاصرش کرده بودن نگه های سر به فو وسط جنگل سرسبزی که درختر مهرداد ماشین

 داشت و گفت:

 آره.، بگی نگی -

تونم با زبون فحش دزده از ذهنم؟ خوبه پس بهش وقتی نمیمن پیش این یعنی به هرچی فکر کنم می

 کنه.بدم تو دلم فحش میدم ببینم چی کار می

 فحش بدی.، کنیتو غلط می -

 و نفس راحتی کشید. و باز کردر دستش مهرداد با گفتن این حرف از ماشین پایین اومد و

 ؟یعنی از تعجب دهنم باز مونده بود! االن من اصال حق فکر کردن ندارم

ها بندازه. جایی که چمنی و رور از ماشین پایین اومدم و به مهرداد کمک کردم که چادر و زیر انداز

داد. رفتم به استخونام می دقیقا کنار رودخونه کوچیکی بود که صداش واقعا احساس شادی رو، بودیم

شدن و ها از الیه انگشت پام رد میو توی رودخونه گذاشتم. آبر های سفیدم پامو با در آوردن کفش

کردن، و لمس میر و توی آب تکون دادم و از لطافت آب که پوست پامر دادن. پامو قلقلک میر پام

 لذت بردم. مهرداد کنارم نشست و گفت:

 چه حسی داره؟ -

 نشاط. -

کرد و روی دوتا دستش گذاشت. درحالی که به ابرها نگاه میر مهرداد روی چمن دراز کشید و سرش

 گفت:

ها یک پسر بچه که دنبال پروانه ؛خودم باشم، باریک ،قدر آرزو داشتم دور از امکاناتدونی چهنمی -

 االن حس همون بچه رو دارم. .کنهیک بچه که با آب بازی می ؛میره

 و نشون داد و گفت:ر دستش یکی از ابرهابا 
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 مثال این ابر شبیه تو نیست؟ .های مختلف تجسم کنمرو به شکل من عاشق اینم که ابرها - 

کنارش دراز کشیدم و با دیدن ابری که شکل صورت و موی بلندی بود و دستش مشت شده بود، 

 خندیدم.

 چون مشت داره؟ -

 شاید. -

ها اجازه دادم تا با انگشتم بازی کنن. راستش شاید برای ها تکون دادم و به سبزهالی چمن رو دستم

 .مهمه هر دختری االن مهم باشه که با یک پسر معروف اومده گردش اما برای من االن فقط جنگل

وابسته  ،برای همین ،مونه و میرهها برام نمیدونم مهردادم مثل بقیه انسانخنگ نیستما ولی چون می

 ذارم.به دنیای جدید پا می، خوره و من با بردن شرطنمیشم. باالخره این فصل زندگیم هم رقم می

 کنی.تونم بفهمم به چی فکر مینمی و کنهکنی ذهنم قاطی میوقتی زیاد فکر می ؛قدر فکر نکنان -

 آد کسی از ذهنم دزدی کنه لطفا به افکار من کاری نداشته باش.خوشم نمی -

قدر جدی گفتم که سکوت سنگینی بینمون حاکم شد. هوا کم کم داشت تاریک و انر این حرف

جلوش گرفتم تا گرم  رو شد. مهرداد بلند شد و یک آتیش روشن کرد. کنار آتیش نشستم و دستممی

رحم آتیش و شکل قرمز و نارنجی رنگ آتیش بین هوای های بیبشه. صدای سوختن چوب تو دست

وقت چنین تو خوابم! هیچ یا که تو رویاممثل این؛ دادآسمون، احساس عجیبی بهم می نیمه تاریک

 لحظات شیرینی رو تجربه نکرده بودم.

 ،کردرو به سیخ زد و روی آتیش گذاشت. خداییش وقتی با دقت به سیخ نگاه می هامهرداد جوجه

 هم بدونین! شما و ناز کرده بود البته به من چه؟ فقط گفتمر هاشعجب چشم، پلکاش

هوا دیگه کامال تاریک شده بود. پتوی آبی رنگی رو دور خودم انداخته بودم و جلوی مهرداد کنار 

 آتیش نشسته بودم. مهرداد گیتارش رو تو دستش گرفت و گفت:

 خوای گیتار بزنم؟می -

 لبخند زدم و گفتم:

 عجب!. کندا میآقای مهرداد آهنگی را تقدیم به م ،در آغوش جنگل ،کنار آتیش -
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 مهرداد لبخند زد و گفت: 

 فهمیدم نمکی! -

 مهرداد شروع کرد و با انگشتاش گیتار زد. آروم شروع کرد و خوند.

 قدم شدیباره با کی همداره بارون می

 تر از اون چه فکر کنیدل من تنگه برات بیش

 توی هر خیابون که رد میشم عطر تو هست

 تو بست؟ یروو ر پرسن چرا چشاشهمه ازم می

 تو شدم خیر سرم؟چیه آخه من عاشق 

 برو خوش باش دیگه فکر من ساده نیفت

 آره عاشقت بودم تهش نگو نگفت

 و دادمش رفتر من دیوونه به پات هرچی که بود

هام چشم، ی لبام نقش بسته بودن. وقتی آهنگ تموم شدروو بسته بودم و لبخند ملیحی ر هامچشم

 کرد، چشم دوختم.مهرداد که با لبخند داشت نگاهم میو باز کردم و به ر

که کمی سوخته بود اما بهترین شام مهرداد سیخ رو برداشت و یکیش رو دست من داد. انصافا با این

سمت چادر رفتیم و زیپ چادر رو به صورت کامل ، بود که تا حاال خورده بودم .بعد از خوردن شام

 ین دوتا پتو روی خودم کشیدم. مهرداد دراز کشید و گفت:بستیم. هوا خیلی سرد بود برای هم

 جوری بخوابیم؟چه، تو این چادر کوچیک، الن ما دوتاا -

 ای گفتم:دراز کشیدم و با لحن بامزه

 جنگلیم. مهم اینه که تو، مهم نیست که -

 خوابید.، مهرداد خندید و با کشیدن پتو روی خودش
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یم بنویسم. خب شاید بهش بگن دفتر خاطرات ولی دوست خواست یک کتاب از زندگخیلی دلم می 

دونم های مختلف زندگیم نگاه کنم. نمیزنم با لبخند به فصلدارم یکی بنویسم و وقتی ورقش می

 و بکنم.ر کاررم اما االن توی این جنگل خیلی هوس کردم اینبذاو چی ر اسمش

 تو دفتر و خودکار داری؟ !مهرداد -

 نشست و گفت:مهرداد توی چادر 

 آره. -

 پس پتو رو از روم برداشتم و جلوی مهرداد نشستم.  اومدخب منم خوابم نمی

 خوام.خب من االن دفتر و خودکار می -

تونستم چادر می یمهرداد کمی تعجب کرد ولی بعدش با باز کردن زیپ چادر رفت سمت ماشین. از ال

این همه زیبایی رو تو دفتر نشون بدم؟ بعید  تونمجنگل تاریک و خوفناک رو ببینم. یعنی من می

 دونم.می

 مهرداد داخل شد و دفتر رو جلوم گذاشت. زیپ چادر رو بست تا سردم نشه و دوباره جلوم نشست.

 خوای چی بنویسی؟خب می -

 با شیطنت گفتم:

 پرسی؟چرا می، تو که بلدی ذهن بخونی -

 .تو که گفتی دزدی نکنم -

ای گفتم به ذهنم دست نزنه االنم من با لحن خیلی جدی ؛هات! راست میگهو گرفر عجب قشنگ حالم

 کجا بودی؟، کردخدا وقتی عقل تقسیم می ،دارم میگم خودت بخون. خب انصافا رژین جان

هایی که مثل به جلد دفتر خیره شدم. زمینش تاریک بود و چند درخت سیاه رنگ با شآخه

یک دختر چتر به دست هم زیر درخت وایساده بود و  داشتهای ترسناک بودن،  توش وجود چنگال

 جلد خوبی داشت از نظر من. .که البته اونم تاریک بود
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خودکار آبی رو از دست مهرداد گرفتم و خیلی پرو کنارش نشستم. مهرداد به دستم که با خودکار  

 نوشتم، نگاه کرد.و میر داستانم، داشتم تو کتاب

از زمانی که قول دادم ؛ و رفتن از زمانی که منو ول کردن ؛نوشتمشروع کردم و از بچگیم 

 ببخشمشون.

 واری شروع کرد به خوندن.مهرداد به شکل زمزمه

رحم دنیا سپرده دختری شاد با رویاهای بزرگ بودم که به دستان بی، آری من دختری از جنس لطافت

ام بود که اشتباه شاید این خانوادهو  قدر کوچک بودمدانم شاید مشکل از من بود که انشدم. نمی

کردند و مرا گوشه تخت بیمارستان رها کردند و رفتند. شاید این مهربانی پرستار بود که مرا به دست 

هرچه که بود باعث  ؛دانمای که بچه خود را در هنگام زایمان از دست داده بودند، سپرد. نمیخانواده

 ،زیر دستان پر مهر نامادری که از مادر برایم عزیزتر بودشد من زنده بمانم و رشد کنم. هر روز 

کرد. پدرم یا ناپدری که حکم یک قهرمان ام میهایش را مهمان گونهیافتم. او هر روز بوسهپرورش می

کسی ، گرفت تا از بازی با عروسک خسته نشوم. برادرموز یک عروسک برایم میرهر، را برایم داشت

تا حد  ،دادند راهایی را که مرا آزار میبچه ،میشه هنگام بازی در کوچهه،که واقعا دوستش داشتم

 زد اما او یک جای راه را اشتباه رفت!مرگ می

او دیگر مرا خواهر خود ، شدمزمانی که برای خودم خانومی، زمانی که پا به دانشگاهی بزرگ گذاشتم

 وان فردی که عاشقم است.راقبم بود اما به عنمنمیدید. هنوز هم دوستم داشت هنوز هم 

و هم ر بقیش، و بیرون دادر کمی مکث کرد و وقتی نفسش ،خوندو میر مهرداد وقتی این قسمت

 خوند.

دیگر مهربان نبود ، من درخواست او را برای ازدواج رد کردم و از آن روز به بعد او دیگر حامی نبود

ای بسیار کوچک گرفتند تا راحت مجردیبلکه دشمنی خونین برای من بود! پدر و مادرم برایم خانه 

اولین مرحله ترس را احساس کردم. به  ،باشم. اوایل شاد بودم اما وقتی دیگر پدرم برایم پول نفرستاد

 خانه خودمان رفتم و وقتی زن دیگری در را باز کرد و گفت خانه را خریدند 
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پول غذای خود را به دست ، . با کلفتیشدماین دومین باری بود که رها می .دنیا را تیره و تار دیدم،  

متوجه شدم که هیچ، آوردم اما از این اوضاع خسته بودم. من زمانی که برای دومین بار رها شدممی

 ماند. از آن زمان عهد بستم که نه دل ببندم و نه کسی را دوست داشته باشم.کس برایم نمی

 ای گذاشتم و سرمورق و خودکار رو گوشههام خمار شده بودن. و ننوشتم چون چشمر دیگه ادامش

و ر دونستم نوشتم رو کجا تموم کنم تا مهرداد بفهمه من شرط. دقیقا میای تکیه دادمرو به گوشه

 برم.می

 گفت: داد؛نفسش رو با کالفگی بیرون 

 ای داری ها.عجب زندگی -

نگاه کردم. ، غمگینش های عسلی وبه چشم ،با چشمای خمار وکردم  بلندو ر چیزی نگفتم و سرم

 لبخند زدم و گفتم:

 !خیلی دوست دارم رو، و مادرم پدر ،من از زندگیم راضیم و هردو -

 دونه که من خیلی بخشندم؟و نفهمید. خب اون نمیر مهرداد تعجب کرد و منظورم

و بکشه ولی ر و که خواست نیمه شب منر بخشم یعنی همون برادرمم میرو ه من دشمن خونیم -

 ونم دوست دارم.من ا

 مهرداد عصبانی شد و گفت:

 ز بس خنگی!ا -

 و روی بالش گذاشتم و آروم گفتم:ر سرم

 نظر لطفته. -

 روی بالش گذاشت و گفت: رو مهرداد سرش

 قابلی نداشت. !خواهش -

داریت بخوره فرق داری میده؟ دلپتو رو توی سرش پرت کردم تا تالفی باشه. آخه این مثال داره دل

این آقا که کال تعطیله ؛ نویسی هاببین داری برای کی داستان می !بگیر بکپ اصال! هی رژین ،سرت
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نویسم اصال به اون چه؟ رژین بگیر بکپ این آقای دزد من دارم برای خودم داستان می ،خیالحاال بی 

نصافا صداشم کنه ها! واال تنها کاری که بلده همین دزدیه امونه از ذهنت دزدیه میکار میبازم بی

و عشقه با صدای ر ین ها. خودمژخوبه! نه کجاش خوبه صدای خودم بهتره مگه نه؟ مثال به من میگن ر

خوشگلم وقتی تو کنسرت خوندم همه دهنشون اندازه کاسه شده بود. البته اندازه کاسه هم نبود ولی 

 کمی باز مونده بود.

 قدر حرف نزن.ان ؛دیگه بگیر بخواب -

 !جانم؟ -

 و ذهنت حرف نزن.ت -

 کنم.به جون خودم جبران می ،خدایا کمک کن تا زمان شرط من زنده بمونم

 مصرف.دزده درازه بی -

 البته خندشم کوفتش بشه!؛ حسابی خندش گرفت، مهرداد از لحنم که حرصی بود

روی و ر هاشو بسته بود و یکی از دستر هاشاز خواب بیدار شدم و باالی سر مهرداد نشستم. چشم

 و برداشتم و شروع کردم به نوشتن.ر پیشونیش گذاشته بود. دفتر

من دختری بودم که توسط فردی پا به جهانی جدید گذاشتم. بادیگارد شدن آرزوی من بود اما عالوه 

 .ای که زندگی مرا رقم خواهد زدبندیبندی بین ما اتفاق افتاد. شرطیک شرط ،بر بادیگارد شدن

 :مهرداد گفت

 بخیر.صبح  -

و ر هاش بخونم اما دلیلشتونستم احساس ناراحتی رو تو چشمهاش خمار بود اما راحت میچشم

 و روی پاهام گذاشتم.ر نفهمیدم. کنار مهرداد نشستم و دفتر

 مهرداد کمی تردید داشت اما شروع کرد به حرف زدن.

وقت عشق رو تو خانواده هیچهم ازدواج کردن برای همین من  خاطر پول باپدر و مادر من هردو به -

و فراموش کردم و شدم ر تجربه نکردم و ندیدمش شاید عشق برای من فقط پول بود، تمام احساساتم
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کال ، غمگین بودی و شاد بودی، یک آدم سرد و مغرور اما تو فرق داشتی. عاشق بودی و مغرور بودی 

جوری هم نبودی که مثل . وار بودینتونستم درکت کنم. تو زندگی خیلی سختی کشیده بودی اما امید

کردی تا تو خیلی سرد باهام رفتار می .و زیر پام بشکنی و الکی باهام بگی و بخندیر ها غرورتبچه

خوام در هر شرایط می؛ و دیدم. خیلی دوست دارم مثل تو باشمر که با این شرط من چهره واقعیتاین

 .هرجور که بخوام رفتار کنم اما من اخالقم ثابته

 مهرداد بهم چشمک زد و گفت:

 ولی عمرا عاشقت بشم. -

و باز کردم و نفس عمیقی کشیدم. با ر هامهردو بلند زدیم زیر خنده و از چادر زدیم بیرون. دست

 فریاد بلندی گفتم:

 تنها عاشق خودتم من فقط برای توام و تو فقط برای من! -

و گرفتم ر فهمید عاشق خدام. یعنی عجب حالشمهرداد اول با تعجب نگاهم کرد ولی وقتی گفتم خدا 

 بره؟ نه داداش به من میگن رژین.و میر نکنه فکر کرده شرط

 نظرت چیه ورزش کنیم؟ -

ها، اونم همراه من دوام سمت درختمهرداد اول سوالی نگاهم کرد ولی بعد با دیدن من که دارم می

 یم بعد برگردیم سمت چادر.شروع کرد به دوییدن. دوست داشتم تا اون سمت رود بدوی

 !ایدیوونه -

 تازه فهمیدی؟ -

و تو یک پوزخند خالصه کرد منم حرصم گرفت و با سرعت دوییدم تا بهم نرسه. ر مهرداد لبخندش

دوییدم. با دیدن با سرعت می ،کردمو لمس مید ربا ،و باز کرده بودم و درحالی که عاشقانهر هامدست

 دویید،  خندم گرفت.بخند میمهرداد که جلوتر از من با ل

 ها بدویی؟تا حاال شده بود تو جنگل مثل بچه -

 مهرداد نفس عمیقی کشید و با لبخند گفت:
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 خیال.گذشته رو بی ،حاال که شده - 

و ر و در آوردم. شلوارمر هامبهترین جوابی بود که تا حاال شنیده بودم. سمت رودخونه رفتم و کفش

 آب. کمی باال دادم و رفتم توی

 خوای؟ب بازی میآ -

 زد، گفت:ها انداخت و در حالی که نفس نفس مینو روی چمر مهرداد خودش

 کنه؟مسخره نمی، به نظرت کسی ببینه -

 آد جنگل؟کدوم انسان عاقلی ساعت هفت می -

 اومد توی آب. ،کردو باز میر هاشمهرداد خندید و درحالی که بند کفش

و پاک کرد و با لبخند شرارتر مهرداد پاشیدم. مهرداد با دستش صورتشبا دستم آب رو تو صورت 

 میزی گفت:آ

 کنی؟و خیس میر من -

با ترس عقب عقبی رفتم که مهرداد هلم داد و کامل توی آب افتادم .لباسم! موهام! وای موش آب 

 کشیده شدم که! من تالفی نکنم رژین نیستم.

شد که با سرعت حرکت کنم کرد، رفتم. البته آب مانع میر میبلند شدم و دنبال مهرداد که داشت فرا

 ولی باالخره بهش رسیدم. محکم از دستش گرفتم تا نتونه فرار کنه.

 و پایین آورد و وقتی نزدیک صورتم شد گفت:ر مهرداد برگشت و با لبخند ملیحی نگاهم کرد. سرش

 خوای چی کار کنی؟الن میا -

 مهرداد افتاد توی آب.، و به پاهاش زدمر م و وقتی پامای تقدیمش کردخنده دلبرانه

 انصافا حال کردما کال خیس آب شده بود. موهای خیسشم جلوی صورتش ریخته بودن.

 ای.بندی باشه یا هر چیز دیگهبرام مهم نیست اون شرط ؛برممی یمن همیشه تو هر باز
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جوری سوار ماشین با این لباس چه ،سوالو کشید و منم افتادم توی آب. ولی یه آستینم رمهرداد  

 جا تا چادر میرم؟جوری از اینمیشم؟ اصال چه

 جوری برگردیم؟حاال چه -

 مثل موش آب کشیده. -

 :مهرداد بلند خندید و گفت

 امروز بهترین صبحم بود. -

 نصافی نکردم و گفتم:ااین دقیقا حرف دل من بود که مهرداد گفت ولی خب من بی

 من چرت بود. اما برای -

 م شاخ در آوردم چه برسه به مهرداد.ه عجب دروغی گفتما! یعنی خودم

 که چرت بود آره؟ -

و پر از آب کرد و پشت سر هم به صورتم آب ر و سوالی باال بردم که مهرداد دستشر یکی از ابروهام

 تر نمیشم که!دیگه از این خیس، ریخت. حاال خوبه روی آب نشسته بودیما

 بالً مشتم رو پر از آب کردم و به صورتش ریختم.منم متقا

 بازی.با من بازی نکن می !خواهر جان -

 من خواهرم االن؟ -

 آره. -

 حالی در. اومدم بیرون آب از و کرد ولم که شدممی خفه داشتم نه تو درست نمیشیآب برد. کم کم -

 :گفتم زدممی نفس نفس که

 شعور.خواهر بی -

 فرار کردم. و پوشیدم ور هامکفش
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کردم سنگین هام خیلی سنگین شده بود یا من حس میمهردادم سریع پشت سرم دویید. لباس 

 هستند؟ 

سریع لباس و شلوار برداشتم. مهردادم لباس برداشت و رو به من با اخم ، وقتی به ماشین رسیدم

 ساختگی گفت:

 .نگو آبجیبه من  -

 چشم نمیگم. -

 خواست لبخند بزنه که گفتم:

 .میگم خواهر -

شام روش آرفتم تا لباس عوض کنم. یک لباس سیاه که عکس خون یمهرداد حرصی خندید که فور

بود رو با شلوار جین سیاهم پوشیدم و شال حریر سفید رنگی رو روی سرم انداختم. مانتوی جلو باز 

کوتاه  و سمت مهرداد که مشغول خشک کردن موهاش بود رفتم. یه لباس آستین سیاهمم پوشیدم

 آبی با شلوار لی پوشیده بود.

 ها  انداختم و گفتم:روی چمن رو خودم

 دیگه بریم. -

 بعد صبحونه میریم. -

 پزی؟جوری صبحونه میچه -

 مهرداد خندید و گفت:

 این دیگه رازه. -

 کنی؟میدونی معنی راز چیه که برای من راز راز تو هیچ می؛ و بساب بچه جانر نه بابا راز؟ برو کشکت

 خاطر افکارم زدم زیر  خنده که مهرداد مثل خنگوال نگاهم کرد.به

ای به سوار ماشین شدیم و سمت تهران حرکت کردیم. مهرداد با چهره جدی، بعد از خوردن صبحانه

 خیابون خیره شده بود. منم چیزی نگفتم و به صندلی تکیه دادم.
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باید  و جوری شده نباید ناامید باشمحاال که این جوری باشه اماراستش دوست نداشتم سرنوشتم این 

 یک سرنوشت خوب برای خودم بسازم.

 کاری گفتم:با لحن طلب، به مهرداد آهنگ رو خفه کردم و رو

 من حوصلم سر رفت.! ببخشیدا -

و زیاد ر لبخند ملیحی زد و دوباره آهنگ ،با شنیدن صدام ،موقع تو حال خودش بودمهرداد که تا اون

 کرد.

 خوام آهنگ گوش بدم دیگه آره؟ چشم خفه هم میشم اما قبل از اون خودتمی، این یعنی خفه شو

 کنم.و خفه میر

 و بستم.ر دست به سینه نشستم و زیپ دهنم

 مهرداد تک نگاهی بهم انداخت و گفت:

 قهری؟ -

 با لحن سردی گفتم:

 مگه دوست بودم؟ -

 :گفتخندید و ، که جا بخورهمهرداد به جای این

 !نه تو عاشقم شدی -

د؟ نخیر آآش ماش به همین خیال باش برادرم! یعنی من؟ عاشق تو؟ یعنی با عقل جور در می! جانم؟

 من محاله عاشقت بشم.

 چیزی نگفتم تا به خیال خودش فکر کنه عاشقشم!

 و کم کرد و گفت:ر مهرداد آهنگ

 بره.منم داره خوابم می؛ خب بیا حرف بزنیم -

 زه بیدار شدی.خوبه تا -
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 مونه.سکوت ماشین مثل الالیی می؛ حاال هرچی - 

به . ماشینه، برهکرد. یکی از جاهایی که به راحتی توش آدم خوابش میپس اونم مثل من فکر می

 صندلی تکیه دادم و گفتم:

 ز چی حرف بزنیم؟ا -

 هرچی باشه. -

 با شرارت نگاهش کردم و گفتم:

 نظرت راجب من چیه؟ -

 کرد و بعد با لحن کامالً ریلکسی گفت:کمی مکث 

که استقالل رفتاری نداری هر روز به یک رنگی اما غرورت شجاعی و این ،مغروری، خیلی باهوشی -

 کالً کسی نیستی که برای من خوب باشه. و درازیسرجاشه. زبون

زنم که فکر کنه می؟ واقعاً عجب آدمیه ها. خب من االن جوری حرف هبلند زد زیر خنده! این دیگه کی

باید دلبرانه رفتار ؛ و دارمر وقت اونم بهم شاید دل بست به هرحال من روش خودماون ،من عاشقشم

 و نخونه!ر بندی ببرم. خدا کنه ذهنمکنم تا تو این شرط

خب به نظر منم تو پسر مغرور و سردی هستی که کودک درون بسیار فعالی داری و به موقعش شاد  -

 در عین حال خیلی ازت خوشم اومده.. ایچهو شنگول و ب

و دادم .یعنی بازیگریم خوب بود؟ احتماالً ر با ابروی باال رفته نگاهم کرد که با لبخند مصنوعی جوابش

 بود دیگه یا نه؟

 و نگه داشت و گفت:ر مهرداد ماشین

 کمی استراحت کنم.تا من  بیا تو برون -

و ر هاشو به حرکت در آوردم. مهرداد آروم چشمر بدون هیچ حرفی پشت فرمون نشستم و ماشین

 بست و گفت:
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؛ کنهیک دختر خاص با رفتارهای خاص که برای هدفش هر کاری می! خیلی خوبی، خیلی خوب - 

 مهربون،  شاد و شنگول. بادیگار خودمی دیگه.

و بست. ر چشمشو ببینه که من اصالً چیزی بروز ندادم و دوباره ر باز کرد تا من رو هاشیکی از چشم

 .نه تر دخترها سرخ و سفید نمیشم و برام مهم نیست کسی ازم تعریف کنه یاخب من برعکس بیش

 رم. خجالت یعنی کال رخت بسته و رفته خجالت حالیم نمیشه.آجنبه بازی در نمیمن بی

 خوابی؟ -

 بیدارم. -

 یه لحظه خوشحال شدم.، ها فکر کردم مردیآ -

 به صورتم نگاه کرد. دقیق، هاشکردن چشم مهرداد خندید و با باز

 خواد شاهزادت بمیره.تو که دلت نمی -

بندی بمیره ایرادی نداره اما شاهزاده کجا میره؟ انصافاً بعد از بردن شرط، نه بابا؟ این شاهزاده باشه

 قبلش بهتره زنده بمونه.

خم کوهستانی چشم دوخته  کرد. در حالی که به جاده پر پیچ وسنگینی مین می نگاه خندونش رو

 کردم.و حس میر داشتم نگاهش، بودم

 !هوایی که مه داشته باشه رو دوست دارم -

و ببینم. با زحمت ر تونستم خوب جلومهوا حالت مه گرفته بود و نمی ،چون تو جاده کوهستانی بودیم

 کردم حرکت کنم.سعی می

 نه رانندگی سخته. -

 مهرداد خندید؛ ولی چیزی نگفت.

ی بزرگ مهرداد خان نگه داشتم . از ماشین پایین اومدیم و ماشین رو جلوی خونه، ساعت عد دوب

 و ازم گرفت و با لبخند گفت:ر رو سمت خونه بردیم. مهرداد چمدونم هاچمدون

 ورم.آخودم می -
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 بازیگر خوبیه. ،خب جای تعجب نداشت 

 یه وقت برات سنگین نباشه؟ -

 نه بابا؟ نگران منی؟ -

 ور یه بارم نشد یکی ؟این فکر کرده نگرانم. اصال به من چه و خواستم ضعیف نشونش بدممیمن 

 کنم. ضایع

 ای من ببرم.گفتم بچه، دستات خیلی کوچیکه آخهنه  -

 دیگه قشنگ از خنده سرخ شده بود.

 و به من نگو.ر صفت خودت! عزیزم -

 و کوفت! و درد! عزیزم عزیزم

 و جلوم گرفت و گفت:ر دستش

 دیگه عزیزم نمیگم.، اصالً غلط کردم ؛قدر بهم فحش ندهاین -

 این دوباره از ذهن من دزدی کرد؟! یا خدا

 و کوفت. عزیزم. ع؟ اصالً جلو روت میگما -

محکم گرفت. ظاهراً که خندان بود ولی خیلی محکم گرفته آستینم رو و ول کرد و ر مهرداد چمدون

ترسم مثالً بادیگاردما! از کردم. از زور بازوش نمیفقط نگاش میبود. نکنه اخراجم کنه؟ مثل ترسوها 

 از آوارگی! ،کاریترسم از بیاخراج شدن می

عصبانی بشه یا ؛ هام خیره شد. انتظار دارم چیزی بگهتر آورد و فقط به چشمو نزدیکر مهرداد سرش

 م. باد سردی وزید و موهامگیج میش، کنهجوری خیره نگاهم میوقتی این. ولی یه کاری بکنه بخنده

 و جلوی چشمم ریخت.ر

دیدم با صدای در حالی که فقط یک تیله عسلی و چند تا تار موی ریخته روی تیله دومی رو می

 گفت:آرومی

 عزیزم! -
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 نکنه سرش به سنگی چیزی خورده؟ احتماالً وقتی سرش به جایی خورده من دقت نکردم. 

 کوفت. -

 بگم؟خوای بهت عزیزم چرا نمی -

 ؛یآچون خیلی مهربون به نظر می؛ خب چون وقتی عزیزم میگی لحنت خیلی شیرین و ناز میشه

 و بهت نمیگم.ر کدوم از افکارمدیگه عزیزمت نباشم اما هیچ، و باختمر ترسم وقتی شرطچون من می

 نگی.یا من برام مهم نیست بگی  -

 برداشت و گفت:و ر هاو ول کرد. چمدونر مهرداد پوزخند زد و من

 من بلدم ذهن بخونم. -

جوری یادم رفت بلده سمت خونه حرکت کرد .خب اینم یک بدبختی دیگه! چه، با گفتن این حرف

 شناسم؟و میر ذهن بخونه؟ یادم رفت یا عمداً گفتم تا بدونه؟ من کیم؟ اصال خودم

ی باد که به پنجره ضربه و شدم. تنها فقط صدارداخل خونه شدم و با فضای نیمه روشن خونه روبه

اومد. کمی کرد، میهای پاشنه بلند من که به کف زمین برخورد میزد و صدای برخورد کفشمی

 های بخاری و در آخر صدای زمزمه آروم مهرداد.تر گوش دادم. صدای شعلهبیش

زی زمزمه رفت زیر لب چیرو کنار پله گذاشته بود و در حالی که با گوشی ور می هامهرداد چمدون

 کرد.می

، به زور وارد اتاقم مکشیدها میرفتم کنارش و چمدونم رو برداشتم. در حالی که چمدون رو روی پله

و یک گوشه انداختم. روی تخت نشستم و نفس راحتی کشیدم. اتاقم مثل قبل بود ر شدم و چمدون

ودن و پتوی تخت هم روی های قرمزم روی میز آینه پخش و پال افتاده بفقط با این تفاوت که الک

کرد. سمت پنجره رفتم و زمین بود. پنجره اتاق باز بود و نسیم آروم پرده رو با خودش همراه می

خواد تموم دن که تابستون میگذاشتم. این بادهای سرد دارن نشون می هی پنجرو روی لبهر دستم

 بشه.

کرد رو مهرداد رو که با لبخند نگاهم میبرگشتم و  ،هنده باز شدنش بوددبا صدای قژ قژ در که نشان

 نظاره کردم.
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 تونم بیام تو؟می - 

 یا.ب -

های رز آبی مهرداد داخل شد و روی صندلی سفیدی نشست. دوباره مشغول تماشای بیرون شدم. گل

ها کاشته شده بود،  میدون رو خیلی خوب کرده بودن. به درخت رنگی که دور میدان بزرگ روی چمن

تابستون تازه  ؛زنمو گول میر که آلبالوهای قرمزی ازش آویزون بودن، نگاه کردم. دارم خودمآلبالویی 

 شروع شده پس تا پاییز خیلی مونده.

آلبالو رو از روی شآخه درخت برداره. لبخند محوی زدم و روی  ،کرد با پریدندختر کوچیکی سعی می

 کرد.تخت نشستم. مهرداد هنوز به کف اتاق نگاه می

 ای چیزی به سرت خورده باور کن!کنم یه ضربهخوبی؟ احساس می -

 مهرداد خندید و به من نگاه کرد.

 کوبم.به جایی می رو سر خودت ،نه سر من سالمه ولی زیادی حرف بزنی -

 خوای من رو بزنی؟با تمسخر لبخند زدم که خودشم متوجه شد. آخه بچه جون مثال من بادیگاردم می

تو . ر کننزاشباهت به پارتی نیست برگقراره تو خونشون جشن بزرگی که بی ؛مهرانهفردا شب تولد  -

 ؟آیهم می

 صد البته. -

 خوبه پس باید بری خرید. -

 از روی صندلی بلند شد و خواست بره بیرون که گفتم:

 برای گفتن همین اومدی؟ فقط همین؟ همین؟ -

 مهرداد از لحنم خندش گرفت و گفت:

 تونم بهت بگم.ه نه ولی فعالً نمیهمینه همین ک -

کنم؟ در رو بست و از اتاق خارج شد. خیلی چرت بود مثال االن من کنجکاو میشم و سوال پیچش می

 به من چه اصال نگو!
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روشن کردم. دنبال بازی فوتبال گشتم و شروع کردم به بازی. رو  روی تخت دراز کشیدم و گوشیم 

 ها نیست.هم برای بچهمن حق بازی ندارم؟ اصال  ؟مگه چیه

و خاموش ر تر شد جوری که فقط نور موبایلم اتاق رو روشن کرده بود .موبایلمهوا تاریک و تاریک

 و مالیدم.ر هامکردم و کمی چشم

 ها رفتم.از اتاق خارج شدم و آروم سمت پله ،با وحشت، با صدای شکسته شدن چیزی

دم. تنها نوری که تو هال بود از چراغ آشپزخونه چیز مشکوکی ندیهیچ؛ ها که پایین رفتماز پله

های شکسته لیوان رو و دیدم که داره شیشهر گرفت. سمت آشپزخونه رفتم و مهردادسرچشمه می

 کردم؟مگه باید کمک می، کنه. خب مسلما کمکش نکردمجمع می

ها وایساده مثل جن رو سطل آشغال انداخت، به من نگاه کرد که تو دل تاریکی هاکه شیشهبعد از این

 بودم و موهامم روی چشمم ریخته بودن.

 یه لحظه رنگش پرید ولی وقتی دقیق نگاهم کرد با حرص نفسشو بیرون داد.

 چرا عصبی شدی؟ چته؟ -

 زمینی شد.و نداد و مشغول پختن سیبر جوابم

 سوال من جواب نداشت؟ -

 .نه -

 به جهنم! -

مظلومانه نگاهم کرد که اهمیتی ندادم و رفتم سمت ، ه لحظهی، رو شدوقتی با لحن عصبانی من روبه

به کف زمین کوبیدم. اصال  رو نشستم و عصبی پاشنه کفشم ،جلوی تلوزیون خاموش، هال. روی مبل

خواد بگه. درضمن من ناراحته که ناراحته ولی خب منم آدمم نباید بگه؟ نه خب شاید نمی ؟به من چه

 فقط بادیگاردم به یک بادیگارد مربوط نمیشه!درسته که آدمم ولی چیشم؟ من 

 مهرداد سمتم اومد و با لحن مهربونی گفت:

 ناراحت شدی؟ -
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 به من چه؟ ،من فقط بادیگاردم ؛نه تو راست میگی - 

های عصبی توی کالمم شد دیگه چیزی نگفت. با حرص از کنارش رد شدم و مهرداد که متوچه رگه

ریش یشن یا بهتر بگم سکنه همه دخترها خیلی زود عاشقش میمیدوباره سمت اتاقم رفتم. اون فکر 

 ولی من نمیشم!

 و برداشتم و با خودکارم مشغول نوشتن شدم.ر دفتر خاطراتم

آری  ؛کردآن بادی بودم که گیسوی درخت را شانه می. گرفتمن آن بادی بودم که دستان ابر را می

اختم و به جان درختان افتاده تسرکش کرد. من می ما روزگار این باد را وحشی وا من آن باد بودم

دوباره  ،مثل مهرداد، کسی دوستم دارد و پشتم است، کردم تنها نیستمبودم. هر زمان احساس می

هایی شدم. گفتم که روزگار هر روز فصل جدیدی دارد و انسانشد و دوباره تنها میهمه چیز نابود می

قدر سعی کردم دوست داشتن را یاد گرفته و من هرچه، این قلب کند اماحذف میرا را از زندگی ما 

افراد ، قدر سریعفراموشش کند، نشد. این قلب هنوز هم دوست دارد که دوست داشتن بیاموزد اما ان

 .ماندکه فرصتی نمی رانندمی، زندگی

 دفتر گذاشتم. یرورو  و از روی دفتر برداشتم و خودکارر با صدای در سرم

 بله؟ذ-

 هرداد اومد تو اما خبری از لبخند نبود!م

 بیا شام. -

خب لحنش که سرد بود جملش که خیلی کوتاه بود و کمی هم دستوری پس چی باید بگم؟ خب فبول 

 کنم وقتی خوابید میرم سر وقت شام.نمی

 تنهایی بخور. ؛خورمنمی -

ها انداخت اما وتاهی به نوشتهو از روی تخت برداشت. نگاه کر های سنگین سمتم اومد و دفترمبا قدم

 فکر نکنم خونده باشه.

 خیلی جدی نگاهم کرد و گفت:

 تا زمانی که نیای برای شام خبری از دفترت نیست.. خوددانی -
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رو بده یا قبول کنم شام ر کاسه شده بودن. االن باید التماس کنم دفت هام با تعجب اندازه دوچشم 

 خواستم اما لجباز و مغرورم بودم! حاال چه کنم؟میم ه دفتر، بخورم؟ خب گرسنه که بودم

 کرد.های ریز شده و دست به سینه نگاهم میمهرداد هنوزم با چشم

 من نخورم چی میشه؟ -

 زحمات من به باد میره. -

 خورم.آم میمنم می، که تو خوردیخب بعد از این -

 نخیر! -

 و خیر. و خیر کوفت درد

و شدم ردنبالش راه افتادم. وقتی پایین رسیدیم با فضای تاریک هال روبهبلند شدم و مثل بچه تخس 

 که برام جای سوال داشت!

 چراغ چرا خاموشه؟ -

 و نداد.ر مهرداد چشمکی زد اما جوابم

هام رفتم و پشت میز غذاخوری نشستم. مهرداد شام رو روی میز گذاشت و جلوم نشست. به چشم

 خیره شد و گفت:

 خب شام خوبه؟ -

 به الزانیا و مرغ کبابی نگاه کردم. به عنوان یک پسر کارش عالی بود.

 خوبه. -

خیلی  ؛تازه متوجه شدم که دست پختش عین نامادریمه ،که شروع کردیم به خوردنبعد از این

 مزه عشق رو میده. ، گفت غذایی که با عشق پخته بشهمزه. نامادریم همیشه میشیرین و خوش

خواد چیزی بگه کرد. احساس کردم میفقط به غذا خوردن من نگاه می، هردادم ،در تمام این مدت

 خواست بگه.تونه بگه شایدم نمیولی نمی
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 به لبخند محوش خیره شدم. ،که غذام تموم شدبعد از این 

 چیزی شده؟ -

 خوای بریم بیرون؟می -

 چرا؟ -

 جوری.همین -

 چی شده؟، و ندادیر خوام. جوابمنه نمی -

مهرداد کالفه نگاهم کرد اما جوابی نداد. دستشو الی موهاش برد و با لحن خیلی آروم و اما غمگینی 

 گفت:

 چیزی نشده. -

برای زدن  هم حرفی البته زدیمنمی حرف اصال ولی بودیم نشسته، تلوزیون جلوی، شام از بعد

شده شایدم حوصلش سر م از دست من خسته ئنها رفت. مطمنداشتیم. مهرداد بلند شد و سمت پله

 اصال به من چه؟ ؛رفت

درباره سفر به فضا بود ؛ گیر به تلویزیون خیره شدم. فیلم خوبی بودبه مبل تکیه دادم و خیلی دل

 کنم دلم گرفته.این حس اسمش چیه؟ احساس می .اما من االن ناراحتم فکر کنم

 مهرداد با لبخندی سمتم اومد و کادویی رو جلوم گذاشت.

 و برای فردا گرفتم.ر ینا -

 فردا؟ -

 تولد مهران. -

کادو رو باز کردم و یک لباس مخصوص مهمونی دیدم. رنگش قرمز بود، پایینش پف بود و باالشم با 

 م پاپیون بزرگی وجود داشت. کال عین یک دامن عروسکی بود.ه پشتش ؛تور پوشیده شده بود

 !ممنون -
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 مهرداد در جوابم فقط لبخند زد. 

کردم یک غم بزرگی توی قلبم جا خوش کرده. کادو رو روی میز احساس میو الم بد بود واقعا ح

و محکم گرفت و با لحن خشمگینی ر ی سمت اتاقم برم که دستمعگذاشتم و خواستم با لبخند مصنو

 گفت:

 حاال تو بگو چته؟ چرا یه جوری شدی؟ -

ناراحتی که ؛ ایدم چون ناراحت بودمشاید چون عصبانی بودم یا ش؛ و زدمر دونم چرا این حرفنمی

 دونم ولی با صدای بلندی گفتم:و نمیر م معنیشه حتی خودم

 ن باش عاشقت نشدم پس نگران نشو.ئشده باشه مطم که من هرچیم -

 تر اومد و گفت:بار نزدیکو سوالی باال برد و اینر با این حرفم یکی از ابروهاش

 مگه گفتم عاشقم شدی؟ -

 !ریشت بشمیمنم س که احساس کردم ترسیدی آخه -

االن  و شام پخت، گفتم؟ اون برام کادو گرفتبار خیلی متعجب نگاهم کرد. من داشتم چی میاین

خواستم رو سر دونم که ناراحت بودم و میو میر فقط این، دونمجواب اون همه زحمات این بود؟ نمی

 یکی خالی کنم.

 خیلی مظلومانه کنار گوشم گفت:

 چی شده؟ -

من ناراحتم  ؛ور جوری شدم؟ آره االن فهمیدم جواب این ناراحتیماختیار گریه کردم. من چرا اینبی

ها وارد زندگیم شدن و دوباره از زندگیم ترسم. من تا االن همه رو از دست دادم، بهترینچون می

نم مثل بقیه از کنارم رد بشه و خوام مهردادم از زندگیم بره یا حداقل اگه قراره اوخارج شدن. من نمی

 قدر در حقم لطف نکنه تا من راحت بتونم فراموشش کنم.بره بهتره ان

 میشه برم اتاقم؟ !ببخشید. من فقط خیلی... ! متاسفم -

 های من بود.تر از چشمهاش خیلی غمگینهاش نگاه کردم. چشمبه چشم
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 خیلی چی؟ - 

 هیچی. -

 با شیطنت لبخند زد و گفت:

 ذارم بری!باشه منم نمی ع؟ا -

 ولم کن برو دنبال زندگیت.؛ خوام وابسته هیچ بنی بشری بشمعجب آدم زبون نفهمی! عزیزم من نمی

 خستم.-

 ذارم بری.می ،گه بخندیا -

 از حرفش خندم گرفت اونم دست زد و گفت:

 حاال شد. -

روی تخت انداختم. من  ور از کنارش رد شدم و زود سمت اتاقم رفتم. درش رو قفل کردم و خودم

 نشدم! نشدم!! عاشق نشدم

جا شدم. از روی تخت بلند شدم و و باز کردم و کمی روی تخت جابهر هامصبح با صدای پا چشم

 زد.سمت مهرداد رفتم. روی دسته مبل نشسته بود و داشت گیتار می

 به من گفت: و روی زمین گذاشت و رور های آرومی رفتم و کنارش وایسادم. گیتارشبا قدم

 درسته؟؛ آخرش که باید بهم بگی چرا گریه کردی -

 مونه.خیلی چیزا هست که همیشه نامعلوم می -

مهرداد گیتارش رو زمین گذاشت و به دیوار مقابلش که یک تابلو فرش روش بود، خیره شد. من 

تا آخرش  تنها کسی که ؛کنهو عوض میر هاشدونم زندگی هرچی هم که باشه آخرش بازم آدممی

خودمم. کی زمان تنهایی پیشه منه؟ آره زمان تنهایی لحظه مرگ، لحظه اشک، لحظه شادی، ، کنارمه

 تو تمام لحظات زندگی فقط خدا پیشمه. من چرا خدا رو ندیدم؟ من تنها نیستم!

 خانم کجایی؟ -
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 جا.ها؟ من؟ هیچ - 

 وقت من االن چی گفتم بهت؟هان اونآ -

 چی گفت؟ مگه حرف زد؟

 چی گفتی؟ -

 مهرداد خندید و با دستش بهم اشاره کرد که برم پیشش.

 با زبونت اشاره کن بیام! -

 جا عزیزم.بیا این -

آروم خندیدم و کنارش روی مبل نشستم. مهرداد اول کمی مکث کرد اما بعد شروع کرد به توضیح 

 دادن.

خوام به عنوان بادیگارد معرفیت کنم من نمی و خانوادم قراره بیان پیشم ،بعد از مهمونی امشب -

 . .خوام..می

 کار معرفی کنی. مهم نیست!خوای به عنوان خدمتمی؛ فهمیدم -

 چند لحظه نگاهم کرد و بعد گفت: ،مهرداد که جا خورده بود

کار معرفیت باشه خدمت، خوایای بگم اماحاال که خودت میم یه چیز دیگهتخواسکار؟ نه میخدمت -

 کنم.می

کار معرفیم خوام خدمتبا این حرفش حرصی شدم که اون خندید و سمت آشپزخونه رفت. که من می

 کنی آره؟ یه پدری از تو من در بیارم بفهمی من کیم.

 جا.بدو بیا این! رژین -

 صداش خیلی نگران بود. با ترس سمتش رفتم.

به پاش زدم. چیزی نگفت. جعبه کرمی رو شدم حرصی یه لگدی رفتم سمتش و وقتی با لبخندش روبه

 رنگی رو که تو دستش بود، نشونم داد و گفت:
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 و باز کن.ر این - 

 هدیه گرفتی؟ -

 نه! -

های طالیی رنگ بود که به خط ای رنگ با طرح جلدکادو رو ازش گرفتم و بازش کردم. یک دفتر قهوه

 دم قفل شده!و باز کنم که متوجه شر شد. خواستم دفترنظرم پونصد صفحه می

 این چیه؟ -

 حتی اومدن تو به این خونه.؛ و توش نوشتمر منه و من همه چیزه زندگیمت این دفتر خاطرا -

؟ عجب! نخیر تسه ایه لحظه شدیداً ذوق کردم. یعنی راجب من چی نوشته؟ نکنه مطالب عاشقان

 هرچی باشه عاشقانه نیست!

 و نمیدی؟ر خب کلیدش -

 گفت:میزی زد و آلبخند شرارت

 برای تو میشه. ،اون کلید هروقت که خودت پیداش کردی .نمیدم، نخیر -

 ز کجا پیدا کنم؟ا -

 و باز کرد و به اطراف خونه اشاره کرد.ر مهرداد دستش

 ز یه جای خونه.ا -

رو روی میز ر کامال ناامید شدم و فقط با یک چشم غره ازش فاصله گرفتم. داخل اتاق شدم و دفت

دونم خودشم جوری یک کلیده خیلی کوچیک پیدا کنم؟ میچه، توی این خونه بزرگگذاشتم. من از 

 و پیدا کنم.ر خواد کلیدنمی

 ،گفت عاشقهای نامادریم افتادم. اون همیشه میروی تخت دراز کشیدم و یاد یکی از حرف

 کشه. اما من که عاشق نیستم!خاطر رسیدن به عشقش کنار میم بهرو ه ترین چیزهاسخت

سوزونه. از روی تخت و میر هاش چشاممتوجه شدم خورشید داره با دست، و که باز کردمر هامچشم

 .کشیدمشونم انداخته بودم و با شونه آروم روش میی و رور و شونه کردم. موهامر بلند شدم و موهام
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هدیه خوبی ، تولدش یخوام توکردم. مهران پسر خیلی خوبیه و من میداشتم به جشن امروز فکر می 

 .بهش بدم

ها عنی اصالً رنگی و همراه با شال سفید و لی پوشیدم. اصال تیپ خوبی نداشتمر مانتوی نیلی رنگم

 .عجله دارم؛ خیالخونی نداشت اما بیباهم هم

 سمت در رفتم.، با سرعت سمت آشپزخونه رفتم و با برداشتن شکالت صبحانه

 و گفت: مهرداد دست به سینه جلوی در خونه وایساد

 کجا کجا با این عجله؟ -

و توی دهنم گذاشتم و با دستم از ر شکالت، پوشیدمو میر در حالی که کفشای ورزشی و سفیدم

و داخل کفش ر کردم پاشنه پاممهرداد خدافظی کردم. عجب عصبیش کردما! در حالی که سعی می

 و سوار تاکسی شدم.پوشیدم  رو کفش، کردم. بعد هزاران مشقتببرم، با لی لی حرکت می

و تو هوا تکون دادم تا بو از بین بره اما ر زد. چند بار دستمبه دماغم چنگ می حمیربا بی ،بوی سیگار

رو پایین دادم و نفس راحتی کشیدم. سرعت ماشین  هکرد. پنجرو فوت میر چنان سیگارراننده هم

و بیرون دادم و شیشه رو باال ر زیاد شد و باد با هجوم وحشیانش نذاشت نفس بکشم. کالفه نفسم

 کشیدم.

*** 

سمت مغازه ساعت فروشی رفتم. نگاهم روی ساعت سیاه رنگ و  ،با پس زدن انبوهی از جمعیت

 نم عالی میشه!ئدست مهران تصور کردم. مطم یو رور شیکی قفل شد و اون ساعت

 پسر قدبلند و مو خرمایی که متوجه نگاه خیره من رو ساعت شده بود، گفت:

 خواین؟چیزی می -

 های پر از شیطنتش نگاه کردم و خیلی ریلکس گفتم:به چشم

 خوام.و میر همین ساعتی که بهش زل زده بودم. رهآ -

 کردین؟خب من از کجا بودم به چی نگاه می -
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 ی گفتم:اهلبخند تمسخرآمیزی زدم و با لحن مسخر 

 دونی؟یعنی شما نمی -

 و روی میز گذاشت و گفت:ر اعتپسر خندید و سمت ساعت رفت. س

 .تقیمتش باال اس -

 منم فقیر نیستم. -

 و روی دهنش گذاشت.ر دستش ،م خندید و وقتی نگاهش کردمه این بار دوست این آقا  پسر

 و به پسره دادم و گفتم:ر کارتم

 بفرمایین. -

 !هابدبخت میشم ،حاال اگه پولم به ساعت نرسه

مثال شبیه  ،و توش گذاشت. البته مرمر واقعی نبودر ای آورد و ساعتمرمریای رنگ و پسر جعبه قهوه

 .مرمر بود

 از مغازه خارج شدم. ،با لبخند، و که گرفتمر ساعت

 حوصله برگشتم و کمی با داد گفتم:کسی به شونم زد. بی هسمت خیابون رفتم تا تاکسی بگیرم ک

 بله؟ -

 خودم خجالت کشیدم. با دیدن لبخند محو شده مهرداد یه لحظه از

 .و به شکل سوالی باال دادر مهرداد یکی از ابروهاش

 که بله؟ -

کنی؟ دنبال کار میجا چی تو این ،اصالً ببینم .شونمتو هم مثل جن یهویی زدی رو  ؛خب ندیدمت -

 من اومدی؟ تعقیبم کردی؟

کی باشی که من تعقیش  میزی بهم انداخت که یعنی توآمهرداد خیلی ریلکس لبخند زد و نگاه تحقیر

 کنم!
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 دیدمت. که اومده بودم برای مهران کادو بگیرم ؛نخیر - 

 خب فکر کن ندیدی. خداحافظ. -

رد، حتی عصبانی نبو با خودش سمت ماشین ر گرفت و مندسته کیفم نمحکم از ، وقتی خواستم برم

 گفت: با صدای بلندی ،گرفتمزندگی من با رمان خیلی فرق داره. وقتی ازش فاصله ، هم نشد! هعی نه

 .خونه منتظرم. خدافظ -

 به من چه؟  ،لحنش جوری بود انگار میگه برو به جهنم

بار خبری از سیگار نبود فقط مشکل این بود که زن کناریم زیادی دوباره سوار تاکسی شدم اما این

 شدم.اضافه وزن داشت و داشتم زیر بازوش خفه می

نفس راحتی کشیدم و سمتش رفتم. در خونه به شکل غیر  ،رو دیدموقتی در آهنی و بزرگ خونه 

وقتی صدای جیغ رو از خونه شنیدم با . روی زمین افتاده بود هم ای باز بود و شلنگ حیاططبیعی

 ترس سمت خونه رفتم.

 و بغل کرده بود. این کی رسید خونه؟ اصالً موضوع چیه؟ر داخل خونه شدم. مهرداد مهران ،با دویدن

 یشون گرفته؟شوخ

 و نگاه کردن.ر آروم جلو رفتم که هردو برگشتن و من

 ؟مزاحم که نشدم -

 و گفت: جونی زدمهرداد لبخند خشک و بی

 بستگی داره مزاحمت چی باشه. -

 شم دیگه! اصالً مهم نیست. برم گم ،واقعاً که! یه دفعه بگو مزاحمم

 :اد گفتمهرد

 مهران بود برای همین احساسی شد.چیزی نبود فقط امروز سالگرد مرگ دوست  -

و کردم اما رفتم جلو و همانند یک دوست مهران رو در آغوش گرفتم و با ر دونم چرا این کارنمی

 :گفتم گریصدای نوازش
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 خوام ناراحت ببینمت.ه داره ولی نمییدونم حس خیلی بدمی - 

ها عث شد اونم بخنده. از پلهپاک کردم. لبخند پررنگی زدم که با رو هاشمهران چیزی نگفت.  اشک

 باال رفتم و اصالً به سرخ شدن مهرداد اهمیتی ندادم. حاال چرا سرخ شده بود؟ اونم مشکل داره ها!

رو کنار زدم و نفس راحتی کشیدم. نور  هو روی تخت انداختم. پرده پنجرر داخل اتاقم شدم و مانتوم

ی پنجره گذاشتم و با تمام وجود نفس عمیقی بهو روی لر و بغل کرده بود. دستمر اتاقم ،شتیاقابا

 هم باورم نمیشه! اون روزی که این خانواده کشیدم. زندگی من خیلی زود نورانی شد اما حتی خودم

یک ؛کنم؟ اما این حس فرق دارهرو هم از دست بدم چه حسی قراره داشته باشم؟ یعنی عادت می

 لم عوض شه و دوباره تنها بشم.دونم شاید این فصیک وابستگی! نمی، جور شوق

 واری خوندم.ها رو به شکل زمزمهو برداشتم و نوشتهر دفترم

همه شادند و  .زنندرقصند و دست میبه دور عروس آسمان می ،دست در دست، آسمان و ستارگان -

با های برفی خود و رود دشت با دامن سرسبز خود، کوه با پولک. های نایابی داردمهمان، این جشن

کنند اما زنند و شادی میدر این جشن شرکت دارند. همه لبخند می همه و همه، دستان زالل خود

کند کسی نیست که دوستش کند. حس میاحساس غربت می ،دخترکی در گوشه تاریکی از آسمان

 .کهکشان رها شده. او.. هکند در سیاه چالاحساس می .بدارد

 رو خودت نوشتی؟ها این -

و از جیبش در آورد ر رنگی زدم. دستشبا دیدن مهرداد که به در تکیه داده بود، لبخند کمبرگشتم و 

 و چند بار جلوی صورتم تکون داد.

 آره خودم نوشتم. -

 من باشم.، خونهو میر یادم باشه اولین نفری که کتابت. نویسنده خوبی میشی -

 ای زدم.یاد دفتر خاطراتش افتادم و لبخند شیطانی

 بعد. ،و بدهر کلید اوناول  -

 آماده شو. .ریم مهمونیخودت قرار بود پیداش کنی. راستی نیم ساعت دیگه می -
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و کامل ببینه. واقعاً کلید این دفتر ر چشمکی زد تا حرص خوردنم، بستو میر در حالی که در اتاقم 

م پیدا ه کلید، قت زمانش رسیدوخیال اصال هرتونه باشه؟ اتاق خودش؟ شایدم انباری! بیکجا می

 میشه.

بلند شدم و سمت کمدم رفتم. دامنی که مهرداد برام گرفته بود رو از کمد برداشتم و پوشیدم. چند  

ترسم سقف ترک ترم هست؟ میدور چرخیدم و با نیش باز به خودم نگاه کردم. یعنی از من خوشگل

 تر نداریم باور کن.برداره! نه واال از من خوشگل

و فر کردم و یک رژ جیگری زدم. خط چشم نازکی هم دور چشمم کشیدم و با ر موهام ،با دستگاه فر

ها و با شلوار لی و شال سیاه پوشیدم. کادو رو توی کیفم گذاشتم و از پلهر مانتوی سبز لجنیم، رضایت

 ترین دختر مهمونی خودمم نه؟ اعتماد به سقفم من رو کشته!پایین رفتم. کالً شک نداشتم که شیک

مهرداد با کت وشلوار سیاه و براقی ظاهر شد که از زیر یک لباس سفید پوشیده بود و گل کوچیکی 

 توی جیب لباس سفیدش گذاشته بود.

 !عجب -

 و باال داد و گفت:ر مهرداد یکی از ابروهاش

 جانم؟ -

 من جان کسی نیستم. -

 منم نخواستم شما جانم باشی. -

 ز خداتم باشه.ا -

 فعالً که نیست. -

 خیال نشون دادم و گفتم:و بیر ها دقیقاً وارد قلبم شدن اما ظاهرماحساس کردم تمام انرژی منفی

 بهتر! -

تونم عاشقش کنم؟ دختر اصال مگه مهمه؟ واقعاً هرچند نظرم این نبود!  مگه من چمه؟ اصالً چرا نمی

 که دارم دیوونه میشم!
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یاه ماشین تکیه دادم و به مهرداد که داشت هردو سوار ماشین مهرداد شدیم. به صندلی چرم و س 

 کرد، نگاه کردم. تو چیز خاصی داری که من ازش خوشم بیاد؟و درست میر یقش

 صدای عجیبی که عین صدای خودم بود گفت:

 دزدید.رو نمی اگه چیز خاصی نداشت که دل تو -

 و دزدیده؟ر جانم؟ کی گفته کسی قلب من -

 اخالق ضایع خودت! -

 بابا!برو  -

 زدم؟ با خودم؟ آره من میگم دیوونه شدم شما بگین نه!دقیقاً داشتم با کی حرف می، ولی یه سوال

 چیزی شده؟ -

 و پرسید؟ر نگاه کردم. چرا این سوال ،و زدر به مهرداد که این حرف

 طور؟چه نه. -

 خندی.بعد می و کنیداری اخم می آخه -

چاره ولی به اون بی دیوونه خوده مهرداده ته چیه بالنسبخب دیدی گفتم دیوونه شدم؟ اصالً دیوون

 چی کار داشتم حاال؟

 و جلوی در حیاط خونه ویالیی و بزرگ مهران پارک کرد.ر مهرداد ماشینش

قدر بلند بود که های آهسته سمت خونه رفتیم. صدای آهنگ انهردو از ماشین پایین اومدیم و با قدم

دار عوض کردم. و با کفش پاشنهر ای سنگی باال رفتم و کفش بیرونمهومد. از پلهامیهم  تا حیاط

و شدم. رقص نور دور تا دور دیوار خونه رو ربا انبوهی از دخترها و پسرهای جوون روبه ،داخل که شدم

آستین کت ای از مه و تاریکی. جا پر بود از بوی دود و هالهبه انحصار خودش در آورده بود و همه

کمی ترسیدم. نه از لحاظ  و گرفتم که با تعجب نگاهم کرد. خب راستش خیلی شلوغ بودو ر مهرداد

 :که مهرداد معروفه شاید چیزیش بشه. مهرداد گفتخاطر اینبه، خودم نه

 بریم پیش مهران. -
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 باشه. - 

 ای زده بود. باهاشخامه رو باهم سمت مهران رفتیم. یک کت و شلوار آبی رنگ پوشیده بود و موهاش

 گفت:ان هدیه رو از کیف در آوردم. مهرالم کردم و س

 تو بهترینی! -

کرد و لبخند خشکی روی لباش داشت. هدیه رو دادم دستش و با لحن مهرداد فقط نگاهمون می

 خودش گفتم:

 تو هم بهترینی! -

زدن. آهنگ قطع شد و مهران جلوی میکروفن رفت تا خودش بخونه. همه با ذوق و شادی دست می

 مهرداد کنارم وایساد و گفت:

 رقصی؟با من می -

 سرم رو تکون دادم و باهم وارد هال برای رقص شدیم.

 و بردی تو چقد آسونر آروم دل

 عشقم ندارم چیزی ازت پنهون

 و همراه دلم، دلبر ناز دلم، یار

 سازه دلمز خیال عشق تو قصه میا

 اون آواز منی 

 راز منی عشق هم

 روی ابرام پیش تو 

 بال پرواز منی

تونم بگم حس خاصی رقصیدن کردیم. نمی به و روی شونه مهرداد گذاشتم و باهم شروعر دستم

 رقصیدم.حس شده بود، نه! فقط عادی میو پام بی ده شده بودم یا دستزخیلی ذوق؛ داشت
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 آدوای به جز تو دیگه کسی جای قلب من نمی 

 خوادو فقط با تو میر دل دیوونه من عشق 

 دل خوشگل من آخهسم میره برات نف

 تو که هم حس منی مثل منی

 تو که تو فال منی مال منی

 تو که همراه منی ماه منی

 خواه منیعشق دل

 خونممن تا هرجا که بتونم فقط واسه عشق تو می

 از همه دنیا فقط خودت شدی آروم جونم مهربونم

 و تکون دادم.ر هامیک دور چرخیدم و دوباره آروم دست

 زیر درخت پاییزی. ،دستبه  تو شبیه اون دختر شمشیر -

 ای کردم و گفتم:یعاخم مصنو

 هایی هستی که زیر پا له میشه.پس تو هم برگ -

 تو من اینم؟ از نظر -

 ات هستی! نه از نظر من تو شاهزاده سوار بر اسب پرنده

 نظری ندارم. -

اون اصالً دوست نداره حتی یه لحظه هم با  گفت دروغه!نگاهش گرم بود اما ته تهش یه حسی بهم می

 میدوارم حسم دروغ بگه.ا. من برقصه

 بریم بشینیم. -

 ویی اومد کنارمون و گفت:رهردو رفتیم و روی صندلی نشستیم. دختر مو قرمز و خیلی خوش
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 داداش ما کم پیدا شدی! نظرت چیه بریم کمی خوش بگذرونیم؟!ه بهب - 

 نظر من برای اون مهم نیست!، ولی نه دوست داشت بدونه نظر من چیه مهرداد بهم نگاه کرد. انگار

 جا اضافم. از روی مبل بلند شدم و سمت مهران رفتم.دختر با عصبانیت نگاهم کرد انگار من این

 هه! . و خوردمر دختر پرو! انگار مالش

 زد و با لبخند گفت: یف دستیممهران به ک

 کردی؟ه میجوری ترسناک نگاببینم به کی این -

 دستت درد نکنه دیگه حاال من ترسناک شدم؟ -

 مهران حالت بچگانه به خودش گرفت و گفت:

 .گفتم؟ شما عروس مجلسی رو من کی این -

 و با تعجب باال دادم که تازه فهمید چی گفته.ر یکی از ابروهام

 نور مجلسی. ... . اصالً.. ستاره..یعنی ملکه نه.. نه.. -

 پرت گفتنات نمیری. و تو با این چرت -

قدر رقص پا رفت رقصیدم. بی چاره انمهران رو کشیدم و با خودم بردم وسط. با جیغ و سوت می

 شد.داشت هالک می

 آروم گفت: و اومد ترنزدیکمهران 

 بانوی کی بودی تو؟ -

 بانوی خودم. ،معلومه -

 !ای شیطون -

 من به این خوبی. ،شیطون عمته -

 بینم.می -
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 نامحرم جلوته ها! ؛و بدزدر چشمات - 

 مهران از خنده سرخ شده بود و منم مشغول سوت زدن بودم.

 نکن بچه. -

 یه بار دیگه بگو! -

 نکن پیرزن. -

کرد. نه عصبی بود قهقه زدم. مهرداد بین انبوهی از جمعیت داشت نگاهمون می اختیار بلنداین بار بی

 .بودحس نه ناراحت و نه شاد! کال انگار خیلی بی

تر و رد کردم و سمت مهرداد رفتم. کمی که نزدیکر مهران آب پرتقال رو سمتم گرفت که دستش

دونم چرا با دیدن این صحنه از شدم که دیدم بین دو تا دختر حال به هم زن نشسته. واقعاً نمی

 مهرداد متنفر شدم!

 آقای مهرداد! -

 ازم گرفت.  ور میز نگاهم کرد و دوباره نگاشآمهرداد خیلی تحقیر

 خیال شدم و روی یک مبل تک نفره نشستم. بی

 یکی اومد کنارم نشست و به مبل تکیه داد. نگاهش کردم که دیدم مهرداد هست.

 مونی؟ی یا پیش مهران میآخوام برم خونه. میدیگه می -

ری رو قدر سرد حرف زد؟ نکنه بازیگچه سوال جالبی! چرا باید پیش مهران بمونم؟ اصالً چرا ان

 فراموش کرده؟

 آم.معلومه که می -

 که برای کیک خوردن نموندیم خیلی ناراحت شد ولی چه کنم که مهرداد زده به سرش!مهران از این

 سوار ماشین که شدیم اصالً هیچی نگفت فقط با سرعت حرکت کرد.

 کمی آروم میشه بری؟ -
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 ماشین رو کنار جاده نگه داشت و گفت: 

 فهمی؟ حالم بده!الم بده، میح. بیا خودت برون -

 بار سرم داد زد!های گشاد شده به چهره قرمزش خیره شدم. برای اولینبا چشم

 ها بخوره، برای اون هست.نذاشتم از اون کوفتی .دونم دلش از کجا پرهنه خیلی جالب شد من می

 ها؟؟ چرا بدی -

 دونی چرا.خودت می -

 . ون نذاشتم..چ -

 خفه. -

آد کسی هیچ حرفی فقط نگاهش کردم که کمی تعجب کرد. دلم نشکست ولی خوشم نمیاول بدون 

 نداره!اتی جوری حرف بزنه! در حقیقت کسی همچین جرباهام این

بدون هیچ حرفی در ماشین رو باز کردم و شروع کردم به قدم زدن. جاده پر بود از خالی! هوا کامالً 

 زد.به صورتم چنگ می تاریک شده بود و سوز خیلی سردی هم داشت

 خوای بری؟کجا می -

کرد. من خیلی ریلکس برگشتم و نگاهش کردم. به ماشین تکیه داده بود و دست به جیب نگاهم می

 و  بکشه و فقط باید چند روزی نباشم تا بفهمه چی گفته!ر منتظر نیستم کسی نازم

 فعالً خداحافظ! .بینمو میر اول شما رو حرفی که زدی فکر کن بعد شما !قای محترمآ -

 کنم سوار شو.خواهش می -

 اهمیتی ندادم که با صدای آروم و غمگینی گفت:

 خواهش کردم! -

 و جلوتر دادم و یک قدم سمت ماشین برداشتم.ر شالم

 دونی چی گفتی بهم؟می -
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 با مهران خندیدی؟ و و تنها گذاشتیر چرا من - 

 یرادی داشت؟ا -

ماشینش شدم. اع پس حسودی کردی؟ االن من حسابی از خجالت خودم دیگه چیزی نگفت و سوار 

 آم.در می

 و مردونه کردم و گفتم:ر فوراً سوار ماشینش شدم و محکم درو بستم. صدام

 ناراحت نشو. ،آدها پیش میاز این حسودی !برادر !جان مهرداد -

 و گرفت و گفت:ر به زور جلوی خندش

 تو آدم نمیشی! -

 یاب.اونم از نوع کم، من فرشتم -

و روشن کرد و بعد از چنددقیقه رسیدیم که ماشین رو توی حیاط  ر مهرداد جوابی نداد و ماشین

 که لباس عوض کردم، رفتم پایین. مهرداد سمتم اومد و گفت:پارک کرد. بعد از این

 تا حاال اتاقی که کنار حموم هست رو دیدی؟ -

 کاو شدم! قدر من کنجاتاق؟ کنار حموم؟ وای چه

 نه ندیدم. -

 :خندید گفتو شدم. مهرداد در حالی که میربا ذوق دویدم سمت اتاق و با دستگیره قفل روبه

 خوام ببینی.ببخشید ولی نمی -

 و نشکستم.ر هاشو باز کن تا شیشهر بخشمت! دربخشم آقا من نمینمی

 آخه باهوش در که شیشه نداره از چوب درست شده!

 در شیشه نداشت.، گفتی بود ولی راست میدونم این کنمی

 . مهرداد جون.. -

 گفت:، دادو جلوم آورد و در حالی که به نشانه نه تکون میر دستش
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 خر خودتی عزیز دلم! - 

 جوری راضی کنم؟نه ببخشید چه ؟جوری خر کنمو من چهر کردم خر تویی! حاال اینولی من فکر می

 . میگم مهرداد.. -

 نگو. -

 کوبه تو صورتم!و میر در ،؟ حاال از هر دری وارد میشمهدیگه کیاین 

 آقا بازش کن دیگه!

 کنم.باز می، وقتش شد -

 قتش شد!و -

 نه راضیش کنم.، پوزخندی زد و سمت آشپزخونه رفت که دنبالش رفتم تا کمی خرش

 ؟هوقتش کی -

 هروقت خدا بخواد. -

کنجکاو کرد؟ یعنی پشت اون در چی هست؟ نکنه کلید دفتر چرا منو ، و باز کنهر خواست دراصالً نمی

 فکر نکنم.، خاطرات باشه؟ یا نه

 ریخت.خوند و قهوه میو لوچه آویزون رو مبل نشستم. مهرداد کامالً ریلکس زیر لب آواز می با لب

من خیلی معصومانه ازش خواستم درو باز کنه اما ایشون کال هیچی روشون تاثیر  ؛انصاف نیست

 ذاره.نمی

 آن.خانوادم فردا شب از خارج می -

 کنی؟قدر خوب! من رو چی معرفی میچهاع -

 .بادیگاردم! از دروغ گفتن خسته شدم -

ذبم! کالً یک دختر تک و البته من همیشه با ج؛ و معرفی کنمر خوبه پس قراره باجذبه خودم !به به

 دیگه چی؟ کمی خودشیفته، البته کمی!.. عالی و زیبا و.
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 مهرداد روی مبل نشست و قهوه رو مزه مزه کرد. حس کردم فکرش یه جایی مشغوله. 

چینی روی پیشونیش به وجود اومده بود و به فرش وکوچیکی که زیر پامون پهن بود، خیره شده بود. 

 و نوشید.ر شنفس عیقی کشید و کل قهو

 چیزی شده؟ -

العملی نشون داد. کامالً معلوم بود که فکرش مشغوله و هیچی از حرفم ه عکسو ننه جوابی داد 

 برای همینه اصالً کوتاه نیومدم و با جیغ گفتم:، که دختر سنگین و خوبی هستمنفهمیده. من نه این

 چی شده؟ -

های گرد شده به من که خیلی که شد. با چشمقهوه از دست مهرداد افتاد زمین و لیوان هزار تی

 کردم خیره شد و گفت:سرد نگاهش میخون

 فهمیدی؟ ؛کنیو برای من بلند میر آخرین بارت باشه صدات -

خاطر زد. یعنی فقط بهرنگ خون شده بود و بلند نفس نفس می ،هاش از حرص و عصبانیتچشم

 ر مغشوش؟خاطر فکطور رفتار کرد یا بهشکستن لیوان این

 سرد نشون دادم اما کمی ناراحت شدم.و خیلی خونر چهرم

خوای بگی نگو! اما اینم بدون با صدای آروم پرسیدم جواب ندادی برای همین با صدای باشه نمی -

 بلندی گفتم.

 مهداد به جای اخمی که داشت لبخند ملیحی زد و گفت:

 حالم خوب نیست... ببخشید من. -

خواستم دخالت کنم. مگه من فضولم؟ نه چرا؟ دلیل ناراحتیش چیه؟ اما نمی خواست بدونمدلم می

 نیستم!

 شب خوش. -

ما دیگه مهم ا ها رفتم. کامالً مشخص بود که مهرداد تعجب کردهاز روی مبل بلند شدم و سمت پله

ای های شیشهو روی تخت انداختم و به سقف خیره شدم. لوستر کوچیک با توپر نیست. خودم
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دونم اما فکر من روی این زیبایی قفل نشده بود! خوب می درخشید، توی تاریکی با نور ماه میشکل 

 از چی ناراحتم نه؟

تونستم بشنوم. آروم چند تقه به صدای پای مهرداد که جلوی در اتاقم متوقف شده بود رو واضح می

 در زد و گفت:

 ناراحتی؟! رژین -

 با صدای سر سخت و مغروری گفتم:

 نه! برای چی ناراحت باشم؟ -

 هیچی، شب بخیر. -

خوام بدونم مهرداد چرا روی خیابون تاریک دیدم. می رو و به پنجره دوختم و تصویر خودمر نگاهم

 ناراحت بود؟ چی شده بود؟ این کنجکاوی نیست! فضولی هم نیست.

زدم اما صدای نیومد. اختیار از روی تخت بلند شدم و جلوی در اتاق مهرداد ایستادم. آروم در بی

 و بسته. ر هاشدیدم که دستش رو روی سرش گذاشته و چشم رو آروم در رو باز کردم و مهرداد

 . یعنی... خوام..می. من.. -

 بیا بشین رو تخت. -

های آروم باالی سرش مقدمه بود برای همین چند ثانیه متعجب نگاهش کردم. با قدمحرفش خیلی بی

و فضول بدونه ر و خوب و درست بگم تا نه منر سعی کردم کلمات ،ن لبای خشکموایسادم و با تر کرد

 نه عاشق و نه نگران.

 ... تونم بپرسم چرامی -

 ای؟ اینم نه! چی بگم؟ چرا چی؟چرا ناراحتی؟ نه! چرا عصبانی

 چرا سرم داد زدی؟ -

 گفت:مالیمیای بهم چشم دوخت. با لحن آروم و مهرداد نشست و با نگاه خسته

 تر شد.کرد جیغ که زدی دردش بیشببخشید منظوری نداشتم! کمی سرم درد می -
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جوری منم عرعر؟ خر خودتی بچه جون مثل آدم بگو چه مرگته دیگه! البته این. آره ارواح عمت 

 االن باید چی بگم؟ .تونم باهاش حرف بزنمنمی

تازه فهمیدم بلده از ذهن مردم دزدی کنه. با  و با تعجب داد باال داد ور مهرداد یکی از ابروهاش

 خجالت سرخ شدم و با پته پته گفتم:

 نی فقط سر درد بود؟ئمطم -

 بله! -

م پرو ه قدربه تو هیچ ربطی نداره! منم که ان؛ خب این خیلی قاطع گفت بله پس یعنی برو گمشو

 نیستم وایسم نگاش کنم.

 باشه خوب بخوابی. -

 فت:خواستم برم بیرون که گ

قدر بهم فحش دادی! اینم بهت بگم که بله به تو ربطی نداشت برای همین من خوب فهمیدم چه -

 بینم به یک بادیگارد توضیح بدم.دروغ گفتم. یه مشکلی دارم و برای همین آشفتم اما دلیلی نمی

کنه تا شرطها باهام رفتار خواد در ظاهر عاشقبادیگارد رو خیلی کشیده گفت و من فهمیدم اون نمی

خواد مثل قبل باشه و من خودم جذبش بشم. باشه آقای محترم من بادیگارد، شما می ؛بندی رو ببره

 رئیس. مشکلی ندارم!

 ببخشید مزاحم شدم! ،بله رئیس -

طور باهات برخورد رئیس رو کشیده گفتم تا بفهمه من یک آینه هستم که هرطور برخورد کنی همون

و روی شیشه پنجره گذاشتم و به شهر ر محکم کوبیدم و وارد اتاقم شدم. دستمدر اتاقش رو . کنممی

 .کنهدونم چرا احساس کردم قلبم درد میتاریک خیره شدم. نمی

کالفه  .و باز کردم. این صدا هم قشنگ سوهان روحم شدر هامجایی مبل چشمصبح با صدای جابه

چی دارم میگم ! خدا پیرت کنه! خدا لعنتت کنه و مالیدم. ایر هامچشم، روی تخت نشستم و با دستم

 من؟
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رفتم پایین. مهرداد با ، با همون موهای وز وزی ،با غر غر سمت دست شویی رفتم و بعد شستن دستم 

تقدیمش کردم و روی زمین نشستم. آروم رو  لبیمزیر  هایکرد. فحشهای گرد شده نگاهم میچشم

فوراً ، ت بخوابم که با ریخته شدن آب سردی روی صورتمو بستم و خواستم در همون حالر هامچشم

هایی که اندازه توپ تنیس شده بود، به مهرداد نگاه کردم. بچه داشت و باز کردم. با چشمر هامچشم

 کرد. از خنده غش می

و ر هامو راست تکون دادم تا آب موهام خشک بشه و دوباره چشم و به چپر کمی سرم، خیالبی

 بستم.

عجب رویی داری تو! پاشو ببینم امشب خانوادم قراره بیان باید دکوراسیون خونه رو تغییر  دختر -

 بدم.

 آلودی گفتم:با صدای خواب

 خب به من چه؟ -

چرخه و باز کردم و دید مهرداد داره میر هامچرخم. چشماحساس کردم از زمین جدا شدم و دارم می

 تا سر من گیج بره.

 حکم گرفتمش و گفتم:تازه فهمیدم چی شده. م

 ر پایین.ذاجون عمت منو ب -

 و بازم چرخوند.ر مهرداد خندید و من

 و پایین.ر من. بذار غلط کردی! آقا -

 و پایین گذاشت و بعد مکثی کوتاه تازه فهمید چی گفتم.ر مهرداد من

 وایسا ببینم! -

 سمتم دویید که فوراً پارچ رو دستم گرفتم و با تهدید گفتم:

 کنم.خیست می جلوبیای  -

 و برداشت، دومی رو هم برداشت که  آب رو روش خالی کردم. ر اولین قدم
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ای رو با شلوار راحتی و عوض کردیم. لباس خاکستری و کهنهر بازی رفتیم و لباس هامونبعد کلی لج 

 ورزشیم پوشیدم و رفتم بیرون. مهرداد یک لباس سیاه با شلوار یشمی پوشیده بود.

 ت اینه؟لباس کهن -

 تر از این نداشتم.کهنه -

کار کرده؟ بله دیگه آقا لباس کهنش مثل لباس جدید منه! بگیرم خفش کنم یا نه؟ وا مگه بچه چی

 بچه نیست اندازه یک خرسه!

ها رو پاک کردم. در حالی که با دستمال به جون یک لکه خیلی خیال افکار محترم شدم و شیشهبی

قدر کردم. باید کل خونه رو پاک کنه منم الکی شیشه تمیز کنم چهد نگاه میریز افتاده بودم به مهردا

 من باهوشم!

 بیا کمی به منم کمک کن. .بدبخت لکه به غلط کردن افتاد -

 دست به سینه جلوش وایسادم و گفتم:

این خودش خیلی سخته! خب اون مبل سه نفره رو سمت  و و کجا بذاریر خب نظر میدم که چی -

 چپ بذار.

 وی زیر لبی گفت.رکرد. به خودش اومد و یه پرمهرداد با دهنی باز نگاهم می

خونه عالی شد! مهرداد روی مبل افتاده بود و نفس نفس ، بعد کلی کار کردن مهرداد و نظارت من

 زد.می

 ها؛ ولی خسته نشدم.خوبه منم کمکت کردم ؛چه زود خسته شدی -

 شرمنده شدم به خدا!. خیلی کمک کردی -

 سعی کردم کم نیارم و با همون لحن جدی گفتم:

 !برادر! دشمنت شرمنده -

و  بار مهرداد با صدای بلندی خندید و من با حرص نگاهش کردم. صدای زنگ خونه بلند شد و مناین

 مهرداد هردو با جیغ گفتیم:
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 نرفتیم!فرودگاه ! وای - 

های عسلی هردو با عجله سمت در رفتیم و بازش کردیم. یک زن با پوست گندمی رنگ و با چشم

و مهرداد نگاه کرد. بعد از اونم یک  رنگ، موهای شرابی و قد بلند، جلوم ظاهر شد و با تعجب به من

ونه شد. وسی رنگ، داخل خطآقای قد بلند با موهای جو گندمی و پوستی سفید همراه با چشمای 

رو آوردن. یکی از دخترها که قدش از  هاهردو متعجب بودن. دو تا دختر هم با جیغ و داد چمدون

 گفت: ،تر بود و موهای سیاهش از شالش زده بود بیرونمادرش کوتاه

 و بکنم؟ر همش منه بدبخت باید کارای سخت -

 چمدون رو  انداخت زمین و گفت:، زددختر کناریشم که نفس نفس می

 نه من باید بکنم. -

مهرداد چند سرفه آروم کرد که دخترها به خودشون بیان. اون دختر قد متوسط پوست سفیدی 

هاش هاشم بادومی و سیاه رنگ بود. اگه به صورت کلی بگیم هم موهاش و هم چشمداشت و چشم

؛ زدمی مه همه سیاه بودن اما پوست سفیدش زیبایی خاصی بهش داده بود. البته ظاهرش شیطون

، قد با من بودای داشت و هموسیطمخصوصا با اون لبخند مرموزش. اون یکی دختر مثل پدرش چشم 

 فکر کنم. اندام تقریبا الغری داشت و پوستشم کامالً سفید نبود کمی زرد رنگ بود. 

 رین تو؟آتشریف نمی !خوش اومدین -

بستم و همه وارد هال شدن و روی مبل همه از دید زدن دست برداشتن. در خونه رو ، اینو که گفت

 نشستن. مهرداد رو به من کرد و گفت:

و گفتم چون دوست نداره با اسم بزرگ ر اسم کوچیکش. این مادر محترم من ندا خانم هستن -

 صداش کنیم. 

 !بختمخوش -

 ندا جان لبخند مهربونی زد و گفت:

 مرسی عزیزم. -

 انمش رو خوردم؟حیا هم رخت بسته رفته چه زود شد ندا! خ
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 آقای محمد رادمنش. ،یشونم بابا جان بندها - 

 و داد. ر م سر تکون دادم که با لبخند خشک جوابمه برای ایشون

 م خواهرهای خنگ من.ه ون دوتاا -

 :رو به دختر چشم سیاه کرد و گفت

 .سایه -

 :و گفت وسی گرفتطو سمت دختر چشم ر و دستش 

 .آسمان -

 سایه با ذوق گفت:

 کنی؟رو به عروسی دعوت  نگفتی ما! داداشی -

 کنم.سرمم ببرن با این ازدواج نمی؟ عروسی کجا بود؛ هااین دخترم واقعا کم داره

 آمیزی گفت:مهرداد با حالت تمسخر

ها نگم؟ این خانم بادیگارد بنده هستن به نظرت میشه من ازدواج کنم به شما خنگول! باهوش آخه -

 و اسمشون رژین هست.

 دیگه نگاه کردن.ردوتاشون سوت بلندی کشیدن و مشکوک به همه

 گفت:ندا خانم با لحن آرومی

 خوای بگو عزیزم.جوری لباس پوشیدین؟ خدایی نکرده پول الزمین؟ اگه میچرا این! پسرم -

کنه های خودم نگاه کردم و یه لحظه خجالت کشیدم. میگم این زن چرا مشکوک نگاهم میبه لباس

 یادم رفته بود لباس بپوشم. ،خاطر این لباسامه! منم که کال ادیسونبه نگو؛ ها

 کردیم.خونه تکونی می! نه مامان جان -

 زن خندید و با لحن شوخی گفت:

 کردم کار کردن یاد بگیری! حتماً این خانم یاد دادن آره؟فکر نمی -
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 هام براش خط و نشون رفتم تا چیزی نگه.مهرداد خندید که با چشم 

 .عوض کنممن برم لباس  .با اجازه -

ای پوشیدم. رژ و همراه با شال حریر و لی بخیهر ها باال رفتم و لباس آبی آسمانی رنگ و بلندماز پله

 رنگ و با قربون صدقه رفتن خودم راضی شدم از اتاقم بیرون بیام.جیگری رنگی زدم البته کم

 زد.ها رو دید میرو بود و داشت اتاقآسمان تو راه

 دنبال اتاقتی؟! آسمان خانم! به به -

 با تعجب نگاهم کرد و گفت:

 کشیش.زنی میشما شوخی هم بلدی؟ مهرداد گفت بادیگارد فکر کردم هرکی هرچی بگه می -

، طوره بترسونمشون؟ ولی نهچه. ها نکشمها که من برای اینچه نقشه! قدر ترسناکم؟ به بهوا یعنی ان

 خیال.بی .کنهجم میاخرا ،مهرداد بفهمه

 باور کن. ؛و من پیر کردمر کارم جدی میشم در کل خیلی شیطونم داداشت نه بابا من وقتی سر -

 و جلو آورد و گفت:ر آسمان دستش

 کنیم.دوتایی پیرش می، منم اومدم تو تیمت. بزن قدش -

 و بوسید و گفت:ر محکم زدم به دستش که دستش

 با کیسه بوکس اشتباه نگیری. ؛دختر این دسته -

و ر م منئها پایین رفتم. وسط آسمان و سایه نشسته بودم و اون دوتا داو خوردم و از پلهر خندم

جا همه چی بهتره و مادرشم گفت اونزد و میخندوندن. پدر مهرداد راجب کار تو خارج حرف میمی

 اهم ندارن.و مرد تف گفت هیچ جای دنیا ایران نمیشه. کال این زنمی

 سایه جلوم بشکن زد و گفت:

 غرق شدی؟ !خواهرم -

 نه شنا بلدم. -
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 آسمان خندید و گفت: 

 تره. هم زرنگ بابا این از ما -

 و بهم چسبوند و گفت:ر هاشسایه با ذوق دست

 خاطره تعریف کنم؟ براتخوای می -

 و باال دادم و گفتم:ر با تعجب یکی از ابروهام

 هر!خوا، مشتاق شنیدنم -

های و از جیبش در آورد و به مهران زنگ زد تا اونم بیاد. کال مهران و دوتا از دوستر مهرداد گوشی

هاشون قرار بود امشب بیان تا هم آهنگ بخونن هم دور هم باشن و خانواده همراه با خانم، مهرداد

 مهرداد رو ببینن. 

 زنن به خدا!مشکوک میا ه ریز خندید. این هم سایه به آسمان چشمک زد که آسمان

 خب خاطره چی شد؟ -

 و صاف کرد و گفت:ر سایه صداش

کوچولو و یه ، گفتن جوجو و ریزه میزهمی و کردنداداشم با این مهران خان، ما دوتا رو مسخره می -

و ندادیم اما از لحاظ عملی تالفی ر همچین چیزایی ما هم که خیلی دخترهای خوبی بودیم جوابشون

 کردیم.

 ان ادامه داد:آسم

م رفت اتاقش بخوابه. رفتم برق رو قطع کردم و حوله برادر عزیزم رو ه مهران؛ مهرداد رفت حموم -

 قایم کردم.  هم

 سایه گفت:

منم رفتم از حیاط سوسک پیدا کردم گذاشتم زیر بالش مهران جون! هیچی دیگه هردو مخفی  -

 .کننشدیم ببینیم چه می

 زد گفت:های خنده موج میرگه آسمان در حالی که تو صداش
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گشت. مهران هم با داد از اتاقش اومد بیرون اش میمهرداد از حموم اومد بیرون و دنبال حوله - 

پرید. از اون طرفم مهرداد از صدای جیغ مهران دست پاچه شده بود یه حوله و باال و پایین می

ز دست سوسک روی شونش پیدا کرده بود دوید بیرون. مهران هم رفت کنار مهرداد تا ا

نجاتش بده که مهرداد هم با دیدن وضعیت خودش و مهران عصبی شده بود و هر دو اسم ما 

شون ما رو توی انباری زندونی کردن؛ اما زدند. بعد از درست کردن وضعیترو با داد صدا می

 ما بهشون نشون دادیم که کی ریزه میزه است.

 ط پوزخند زدم و گفتم:که کارشون باحال بود اما فقبا این

 من بدتر از اینم بلدم! -

 و حفظ کردم.ر کردن منم موقعیتمهای گرد شده نگاهم میهردو با چشم

 آسمان زد رو شونم و گفت:

 کنی!ببینیم چه می؛ کنمپس امشب ترتیب می -

 حاال من یه چیزی گفتم شما چرا جدی گرفتین؟

 چه شود امشب! سایه:

 زنن.ها خیلی خطری میاینخدایا به دادم برس 

 شما فقط دلیلش رو پیدا کنین.. باشه نشونتون میدم -

م از ه مهرداد؛ عمرا بهم ریزه میزه بگهو و دیده ر مهران که ضربه زدن من؛ تونن پیدا کنندلیل نمی

 شناسن!و نمیر ها منکه؟ اون. اون دوتای دیگه که.. هموند، جونش سیر نشده

 موذیانه خندیدن. ،آسمان و سایه، اومدن زنگ در زمان با به صدا درهم

کردم که نقشه اون دوتا نگیره اما یه چیزی رو امشب سمت در رفتم و بازش کردم. تو دلم دعا می

 فهمیدم.

 .شایدم دوتا؛ من امروز برای اولین بار یک دوست پیدا کردم

 هاش رو برام گرد کرد. مهران شاد و شنگول پرید تو و چشم
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 هات رو برام گرد نکن.ر گفتم چشمصد با - 

 تو گفتی کی گوش بده؟-

دارم براش. یک پسر قدبلند و مو طالیی هم وارد شد که یک  ؛این بچه امروز اومده من رو حرص بده

م کمی هیکلی بود و عینک ه دختر شیرین با لباس زرشکی رنگ هم همراش وارد شد. اون یکی پسر

 چاره!خانمش هم کنارش شبیه مورچه بود بیهاش بود. سیاه و شیکی تو چشم

 تو دلم به این افکارم خندیدم و با لحن مهربونی گفتم:

 خیلی خوش اومدین. -

 و از میون دستای قوی اون عینکی بیرون کشید و گفت:ر کالفه دستش دختره

 بابا این دسته. -

 پسر خندید و گفت:

 مشکل از ضعیف بودن شماس.، من آروم گرفته بودم -

 که این پسرها امشب به یک بازی جالب نیاز دارن. به دخترها گفت ضعیف؟ نه مثل این! ؟جانم

 دختر باهام دست داد و گفت:

 خوبی؟! خانم بادیگارد! به به -

 لبخندی زدم و گفتم:

 رژین هستم.؛ ممنون عزیزم -

 میز خندید و گفت:آپسره عینکی تمسخر

 و اجاره داده.ر خونش بادیگارد مهرداد شمایی؟ این پسر باال -

 ها دارم.ها برنامهبا خشم نگاهش کردم اما به همون پوزخند اکتفا کردم. من برای این

کار بی ؛و روی میز گذاشتم تا هرکس برای خودش بریزهر هاهمه روی مبل نشستن و منم شربت

 نیستم که جلوشون شربت بگیرم.
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 عینکی گفت: 

 قدر نازه.بادیگاردت چه !مهرداد -

 کرد.خندید و با ترس نگاهم میم نمیه مه خندیدن اما من سرخ شدم. مهرانه

 ی گفت:امهرداد با لحن جدی

 رو ها. گیرم که نزنه شمانمی ور من جلوش ،ایشون االن عصبانی بشن !یونس جان -

 آسمان به پهلوم آروم زد و گفت:

 کنی دیگه.حاال بینم چه می. بفرما اینم دلیل -

این دوتا دخترم یه پا شیطونن  .قدر راحت دلیل پیدا کردنچه؛ رفته بود. راست میگهای داد یادم 

طور ا. باید یه کاری بکنم که نه به کسی آسیب برسه و نه خز نشون داده بشه. چهه برای خودشون

 چاره چه اسمی هم براش گذاشتم.حال این عینکی رو بگیرم؟ بی

 دختری که کنار عینکیه بود گفت:

 کنی این خانم خیلی ضعیفه؟خیال می تو یونس -

 یونس پوزخند زد و گفت:

 د؟آبادیگارد در می، مگه از یک دختر؟ پس چی ماندانا جان -

قدر به یونس عالمت داد تا بس کنه ولی مگه از رو میره؟ چه، مهرداد که دست مشت شده من رو دید

 و له کنم!ر دوست داشتم سرش

 ندا خانم  گفت:

 کنه.و الکی قبول نمیسی رپسر من هیچ ک! یونس جان -

 ی گفتم:ابا لحن سرد و جدی

 کنی؟چرا داری با دم شیر بازی می .فتیامن اگه فوت کنم تو می! بچه جون آخه -

 دوست یونس اون مو طالیی گفت:
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 من خیلی ترسیدم.! نه بابا؟ یونس داداش - 

 و عوض کنه برای همین گفت:ر مهرداد خواست بحث

 آهنگ بخونیم؟ طورهچه -

 و بیاره.ر یونس قبول کرد و مهرداد رفت گیتارهاش

 یه چیزی بهشون بگو خب! ؛بابا تو که الل شدی سایه:

 به سایه چشمک زدم و گفتم:

 آم.شون در میعملی از خجالت. بهشون چیزی نمیگم، چون من دختر خوبیم -

 مان کنار گوشم گفت:و به هم چسباند. آسر هاشچشمای سایه برق زد و با هیجان دست

 حاال نقشه چیه؟ -

 دونم.فعالً نمی -

 یه لحظه فکری به ذهنم رسید و روبه همه گفتم:

 ای دارم.من االن یه فکر دیگه، وقت زمانش بهترهاون .هنگ برای بعد شام بمونهآ -

داشت با شیطنت می، دونست چه فکرهایی دارمکه میهم  کردن و مهرانهمه داشتن نگاهم می

 خندید.

 هستین؟، پسرها یک گروه و دخترها یک گروه -

 نه من با دخترهام. مهران:

 یونس با تشر گفت:

 خجالت بکش. -

 ولی مهران از رو نرفت و گفت:

 من از جونم سیر نشدم. ،نه داداش -
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 خندم گرفته بود اما جدی موندم و گفتم: 

 نیازی به شما نداریم. ،نمیشه مهران تعداد دخترها خوبه

 م با تردید پرسید:ه ی دخترها خندیدن و مهردادهمه

 حاال بازی چیه؟ -

 محمد خان گفت:

 ما هم هستیم دیگه یا برای جووناست؟ -

 شمام هستی مگه شما از این پسرها چی کم دارین؟ -

 و رو هوا گرفت و گفت:ر ندا حرفم

 کنم.من با بد کسی ازدواج نمی، بله دیگه -

 های خطرناکم بودم.نقشه خندیدن و من تو فکرهمه می

 بگو دیگه بازی چیه؟ ماندانا:

 دختری که همسر مو طالیی بود گفت:

 . ت حقیقت..او جر احتماالً بازی اسم فامیل -

 و قطع کردم و گفتم:ر حرفش

 نخیر. مهرداد ما اتاق ورزش داریم؟ -

 مهرداد خندید و گفت:

 و باز کنی!ر بله همون اتاقی که نتونستی درش -

 وایسا!، جا اتاق ورزش بود به من نگفته بود؟ دارم براتونیعنی ا

همه بلند شدیم و سمت اون اتاق رفتیم. مهرداد با کلیدی که تو جیبش بود در رو باز کرد و همه داخل 

 ر نشونم نداد؟تچرا زود، جا رواتاق شدیم. یک اتاقه دو طبقه؟ وای این
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زمین بزرگی بود که سمت چپ و راستش تور دروازه پایین  ؛طبقه باال وزنه و وسایل بدن سازی بود 

 ی از اتاق کیسه بوکس و زمین تشک دار بود.افوتبال بود. گوشه دیگه

 وسط اتاق وایسادم و رو به همه گفتم:

ما قراره تو این بازی یک توپ رو به تور بندازیم. مثل فوتبال و هندباله با این تفاوت که توپ  -

مهم  ،ونیم بزنیمش. هرطور زدیمتمی، که توپ رو ندیم به رقیباین اوالً تو دسته و دوماً برای

 ونه از بازی بره بیرون.تهرکی خیلی درد داشت می .بازی آزاده. نیست

 یه دفعه بگو بزن بزن دیگه. یونس:

  و باال دادم و با لحن قاطعی گفتم:ر ابروهام

 بله بزن بزن. -

 مو طالیی و یونس خندیدن و گفتن:

 از اولش بردیم.ما که  -

 نین؟ئمطم -

 مهران با صدای بلندی گفت:

 من نیستم آقا. -

 موطالیی و یونس با خشم نگاهش کردن و گفتن:

 نیستی! کنیتو غلط می -

 گفت.مهرداد خندش گرفته بود ولی چیزی نمی

 آسمان و سایه کنارم وایسادن و گفتن:

 تو دیگه کی هستی!! یول دخترا -

 دختر که اسمش سارا بود کنارم وایسادن و همه باهم گفتن:ماندانا و اون یکی 

 ؟کیهحاال معلوم میشه برنده  -
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 هایی که کنار دیوار بودن نشستن و گفتن:ندا خانم و محمد خان روی صندلی 

 کنیم.فقط تشویق می ؛ما که نیستیم -

 بچرخ تا بچرخیم. !حاال عینکی جون .ترم بلند کنمخواست دست رو بزرگبهتر! دلم نمی

بان موند. مهرداد و موطالیی همراه با یونس هم جلوی دروازه بودن. سارا رفت دروازه و مهران دروازه

 هم جلوی پسرها وایسادیم. ما

 ها زدن که بلدین نه؟بچه: من

 بابا میگم ما یه تیم وحشتناکیم! .نه پس تو بلدی سایه:

 ناکن. م این دخترها خیلی ترسه راست میگه خداییش

نداختم که با صدای خانم ندا و محمد توپ پالستیکی و کوچیکی که دستم بود رو باال و پایین می

 کرد.بازی شروع شد. دوییدم جلو و از مهرداد گذشتم. مهرداد فقط با لبخند نگاهم می، خان

 گیری؟نمی: من

 و جای دیگه بده.ر برو خدا روزیت! نه عزیزم دلم -

و بگیره که لگد محکمی به ر نس رفتم. با سرعت سمتم اومد و خواست توپخندم گرفت و سمت یو

 جا افتاد زمین. مو طالیی اومد جلو و با نیش خند گفت:پهلوش زدم و اون همون

 بیا جلو جوجو. -

و ر خندم گرفته بود ولی جدی شدم و رفتم جلو. با دستش به شکمم ضربه زد که موهای بلندش

و سمت دروازه انداختم که مهران جا خالی داد و توپ گل شد. ر طرف. توپکشیدم و انداختمش اون 

 جاخالی میده. ،به جای گرفتن ؛دونستمم عجب ادیسون بود من نمیه این مهران

 هم گفتن: دادن. دخترها جیغ زدن و بابه مهران می پسرها کالفه بودن و هرچی فحش بود

 ایول! -

اون یه نفر باید و رداد اومد جلو. تو این بازی پاس نداریم و به مهرداد انداخت و مهر مهران توپ

 از بازی بیرونه. ،م نکرده مقاومت. و گل کنهر توپ ،هامقاومت کنه و با وجود تمام کتک
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و از مهرداد بگیره که مهرداد سایه رو قلقلک داد و رفت سمت آسمان. سایه ر اول سایه رفت تا توپ 

 خواست بازم بره سمت مهرداد.می، داشتو نگه میر در حالی که داشت خندش

 این عجب مارموزیه. ؛کردداد و از روش عاطفی استفاده میفقط قلقلک می ،دزمهردا اصالً نمی

 از ماندانا هم گذشت و با لبخند جذابی سمت من اومد. نخیر من خر نمیشم. 

و تو مشتش گرفت و ر و ازش بگیرم. مهرداد دستمر اومد نزدیکم که به دستش چنگ زدم تا توپ

 گفت:

 و بگیری بانو؟ر خوای توپمی -

و بگیرم که ر و گرفت. خواستم توپر نه رژین نه! محکم به پاش زدم که زانوش ،نخیر من خر نمیشم

کرد و بان با ناخونش بازی میسریع دویید و ازم رد شد. با سرعت دنبالش رفتم اما بدبختانه دروازه

 توپ گل شد.

 آوردن. سایه با جیغ گفت:ن و زبون در میزدپسرها جیغ می

 بانن؟کنن وقتی دروازهبا ناخون بازی می !ی چشم سفیددختره آخه -

 باعث میشین دخترها ضعیف دیده بشن. هاصالً شماا آسمان:

 خندیدم و گفتم:

 مردی؟شما قوی بوید که با قلقلک داشتی از خنده می! سمان جونآ -

 گفتم: که سایه بلند خندید

 م همچنین.ه شما -

 کردن و سرخ شده بودن.هردو با حرص نگاهم می

 چند تا گل بزنیم می بریم؟ ماندانا:

 سه تا!: من
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کردیم. به هم کنار دروازه بودیم و تشویقش می بان گرفت و رفت جلو. ماو از دروازهر ماندانا توپ 

! و گرفت. به بهر محکم بازوشمهرداد رسید و از بازوی مهرداد گاز گرفت. صورت مهرداد جمع شد و 

 ومد!افقط صدای غرشش نمی، این دخترم برای خودش شیری بود

چند ثانیه منگ موند. رسید به یونس و ، چاره پسرهرفت سمت مو طالیی و با ناز نگاهش کرد که بی

 برد. یونسم که غیرتی شده بود سمت ماندانا  هجوم

 سایه جیغ زد:

 الیی، الیی، الیی. -

و انداخت ر یدم منظورش چیه ولی وقتی ماندانا با زیرکی از کنار پای یونس گذشت و توپاول نفهم

و لمس ر و بگیره که فقط دستش توپر گفت. مهران این بار پرید توپتازه فهمیدم چی می ،دروازه

 کرد و دومین گل رو زدیم.

 ماندانا پرید بغلمون و گفت:

 حال کردین؟ -

 الیک داری!: من

 فت:سایه مرموز گ

 جوری نگاه کردی ؟و اونر چرا بابک -

 ز روش مهرداد استفاده کردم.ا ماندانا:

 خب چرا برای یونس از اون روش استفاده نکردی؟: من

 جوری نگاهش کنم و منگ نمیشه.چون برای یونس عادی شده که این -

 گفت:همه بلند خندیدیم و یه چشمک به ماندانا زدیم. آسمان به پسرها اشاره کرد و 

 کنم نقشه کشیدن.فکر می، هم ببینین جمع شدن با -

 خیره شدم.، کردنیکی از ابروهام باال پرید و به پسرها که کنار دروازه جمع شده بودن و پچ پچ می
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 ونن ببرن.تنمی، خیالبی: من 

 رسید پس چیتاون که می ؛مهران از دروازه خارج شد و همراه با توپ جلو اومد. جای تعجب داشت

 شد؟

و ر مهران سمت سایه رفت و سایه یه لگد محکم به شکم مهران زد اما مهران از مچ سایه گرفت و اون

و ول کنه ولی ر های مهران زد تا توپسمت دیوار پرت کرد. آسمان چند تا مشت به بازو و دست

مهران سمت من د. زجیغ می، و گرفته بودر مهران به پای آسمان لگد زد و آسمان در حالی که پاش

اومد و منتظر بود که اول من برم جلو. چند قدم عقب رفتم که مهران و همه پسرها متعجب نگاهم 

 کردن. مهران یک قدم جلو اومد که دوباره یک قدم عقب رفتم. این بار جلو نیومد و فقط نگاهم کرد.

 رد شو برو. .زنمو نمیر مهران من داداشم: من

اما همه و حتی مهران از خوشحالی نیششون باز مونده بود. مهران از کنارم  و گفتمر دونم چرا ایننمی

خواست رد بشه که ماندانا پرید جلوش و سعی کرد گاز بگیره که مهران محکم به دهن ماندانا زد و می

 به مهران نگاه کرد. مهران سمت دروازه دویید و گل زد. ،شده های گردبا چشم ،چارهدختره بی

 دو بر دو!

 ماندانا سمتم اومد و گفت:

 چرا نزدی؟ -

 با لبخند به مهران نگاه کردم و گفتم:

 چون داداشمه! -

چون مهران نگفت . ونستم چرا نزدمشدکردن ولی من خوب میی دخترها با حرص نگاهم میهمه

کنن قوی که پسرها احساس میخاطره اینبازی ما به. خواست با ما باشهچون میو دخترها ضعیفن 

 .ولی نشون میدیم که نیستنهست  ترن

 با صدای بلندی گفتم:

 تونن بیان گل بزنن!و از ما بگیرن میر که پسرها اگه تونستن توپنیمه آخر پاس کاری داریم و این -
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 .کس نبودو گرفت و سمت مهران رفت. دیگه تو دروازه هم هیچر سایه توپ 

جا جدی نزده بودیم اما االن همه تا این آخه ؛سیلی محکمی به گوش مهران زد که همه تعجب کردن

و به آسمان ر ی پسرها دوییدن سمت سایه که سایه پرید هوا و توپهمه واقعاً هدفشون برده.

 انداخت. من به رو انداخت. آسمان لگد محکمی به شکم مو طالیی زد و توپ

گرفتم! البته چون دستم توپ م تازه یاد ه دوییدم جلو و با سرم محکم به سینه مهرداد زدم. ضربه سر

 مجبور شدم.، بود

داد که سمت یونس رفتم. محکم به کمرش لگد زدم و خواستم ازش رد و ماساژ میر مهرداد سینش

ی دخترها همه. و ازم گرفتن و رفتن سمت دروازه مار و کشید و افتادم زمین. توپر بشم که دستم

دن. سایه از گلوی مو طالیی زه بودن و فقط میو فراموش کردر ریختن باال سر پسرها. انگار توپ

 کشید. د. مو طالیی هم از موی سایه میزهم با پاهاش لگد می گرفته بود و پشت سر

د تا یکیش به آسمان زپیچوند و یونس هم به پشت سرش لگد میآسمان از پشت دست یونس رو می

 بود.بخوره. ماندانا هم با آرنجش مهران رو سوراخ سوراخ کرده 

از دستش بیرون کشیدم. سمت دروازه پسرها دوییدم که ، و با زورر سمت مهرداد رفتم و توپ

 ومد.امهردادم دنبالم می

و انداختم به دروازه. وقتی ر و توپ و به دریا زدمر و از پشت گرفت تا نتونم برم و منم دلر مهرداد من

 نگاه کردن. مهرداد من ی گرد شده به همهاهمه از زدن دست برداشتن و با چشم، توپ به تور خورد

 و ول کرد اما کامالً مشخص بود غافلگیر شده!ر

 طوری گل کردی؟چه یونس:

ما دخترها ضعیف نیستیم اما شما پسرها هستین که خیلی خود باورین. من این بازی رو راه : من

 هان؟ ؟یگارد بشنتونن بادانداختم تا بهتون ثابت کنم من جوجو نیستم! کی گفته دخترها نمی

کردن. ندا خانم و محمد خان هم ساکت به این فیلم عجیب همه خفه شده بودن و فقط به من نگاه می

 چشم دوخته بودن.

 و گفتم: به یونس گرفتم و مشت کردم و رور دستم
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کنی خیلی زرنگی؟ قبول دارم که قدرت پسرها از ها ضعیفه؟ چرا فکر میکی گفته این مشت - 

و ر این. مهرداد االن مرده بود، کنم که دخترها ضعیفن! اگه من نبودمتره اما قبول نمیبیشدخترها 

 ونم بادیگارد باشم؟ تونستی و بهم گفتی نمیدمی

 داد.و آروم تکون میر م به دیوار چسبیده بود و پاهاشه کرد ومهرانمهرداد ساکت به زمین نگاه می

 گفت چون حرفی برای گفتن نداشت.رد. چیزی نمیکگفت و فقط نگاهم مییونس هیچی نمی

 پسرها هم درس گرفتن مگه نه؟ ؛بریم شام بخوریم، خب حاال بحث کردن کافیه ندا خانم:

ومد. دست به سینه جلوی پسرها که ساکت بودن وایسادیم و سایه کنار گوشم ااما هیچ جوابی نمی

 گفت:

 کنم ادب شدن.فکر می -

 شکست و گفت: رو یونس باالخره سکوت

 کردم.من اشتباه می !ببخشید رژین خانم -

ونستن دبا این حرفش بقیه پسرها هم زبون باز کردن. مهرداد و مهران از اولم با ما بودن و خوب می

 خندیدن.ای دارم برای همین آروم میمن نقشه

 م گفت:ه مو طالیی یا همون بابک

 ها؟اینشما خبر داشتی از نقشه ! داداش مهرداد -

 مهران گفت: ،به جای مهرداد

 هیچی نگفتن؟و خب به نظرت غیر عادی نیست که اون همه به دخترها حرف بار کردین . بله -

 من فکر کردم تسلیم شدن. یونس:

 مهران باالخره بلند خندید و گفت:

 ها؟این آتیش پاره ،هیچ کیم نه -

 ما هم خندمون گرفت.، از این حرفش
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 ست کشید و گفت:مهران به بازوش د 

 زدینا!رحمانه میقدر بیولی ماندانا خانم نباید ان -

 ها شروع شدن. بار شکایتاین

 .و داغون کردیر م پای منه شما !خانم رژین مهرداد:

 صال کی بود به دهن ماندانا زد؟ا آسمان:

 کی بود محکم به شکمم زد؟ سایه:

 نارنجی نبودیم که بگیم.بله ما دخترها هم کتک خوردیم ولی نازک : من

 با این حرفم یه تیره دیگه به پسرها زدم و همه دخترها بلند گفتن:

 الیک به این حرفت! -

 یونس که دیگه سرخ شده بود گفت:

 من گرسنمه. ،خیالبی -

 و این یعنی آتش بس! همه از اتاق خارج شدیم و سمت آشپزخونه رفتیم.

 مهرداد با صدای بلندی گفت:

 حاال ببینم ما پسرهام بلدیم یه غذا بکشیم؟ ؛ها مثل ما بلدن بجنگندیدیم خانمخب حاال  -

 ی پسرها پریدن آشپزخونه و گفتن:همه

 بله بهتر از دخترها هم بلدیم! -

 سایه بلند خندید و گفت:

 جداً عجب شبی شد امشب. -

 .دختر و پسر از بین رفت دیگه رو گاز گرفتن. امروز واقعاً تفاوت بینهم همه از خنده، اینو که گفت

 دیگه؟کنن به همکردن. چرا چپ چپ نگاه میهمه سر میز مشکوک به هم نگاه می
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که دوغش رو سر کشید چند بار با صدای بلند سرفه کرد. سایه مو طالیی یا همون بابک بعد از این 

و نشون کشید و بلند زد زیر خنده که تازه فهمیدم کار کاره خودشه. بابک با چشم برای سایه خط 

 گفت:

 ها دارم!من که برای شما خانم -

 آورد پوزخند زد و گفت:ماندانا در حالی که سوسک رو از آشش بیرون می

 سم؟ترونستین من از سوسک نمیدشما آقایون نمی -

مردم. جداً عجب بازی جالبی شد. محمد خان در حالی که به همسرش غذا دیگه داشتم از خنده می

 کرد گفت:تعارف می

 رسه.دنیا به آخر نمی، یکم باهم خوب باشین ؛از دست شما جوونا -

 یونس زیرلبی گفت:

 رسه.می، رسه عمو جانمی -

ژله رو برداشت و ، کردها نگاه میبازیداشت به این بچهمهرداد در حالی که با لبخند خشک و رسمی

انگار نه انگار قبل اومدن مهمونا  قدر سنگین شده این بچه!برای خودش یکمی ریخت. امروز چه

کنه و نه ای میشه. چون نه نگاهم میچرخوند! نه االن شک ندارم بازیگر عالیو تو هوا میر داشت من

، ها نیست که چون خوانندستهم خواننده! از اون و فهمم چرا هم بازیگرهزنه. حاال میباهام حرف می

 .این بازیگری تو ذاتشه ؛بازیگرش کردن

 ان با ذوق گفت:آسم

 فردا اولین روزه پاییزه. -

 یونس خندید و گفت:

 چه خوب که گفتی.؛ دونستموای نمی -

قدر دخترها رو ضایع نکنه. من موندم این ماندانا چرا ای رفت تا شوهرش انماندانا به یونس چشم غره

 با این ازدواج کرد؟
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زیر نظر داشتم. محمد خان با لبخند به چهره همه رو ، کردمدر حالی که مرغ رو تیکه تیکه می 

خورد. آسمان و سایه با شیطنت به فقط غذا می، وجه به اطرافتبی، کرد و ندا خانمهمسرش نگاه می

زیر نظر داشت. بابک هم آروم  ماندانا رو خندیدن. یونس با خباثتزدن و میهم سیخونک میغذای 

داد. برگشتم به مهران نگاه کنم که متوجه تکون میو ر م فقط سرشه زد و مهردادبا مهرداد حرف می

کرد و بعضی وقتا یکمی هاش نگاه میبه ناخن داشت شدم به من زل زده بود. سارا هم مثل همیشه

 خورد.غذا می

 م بازی کنیم؟ه حقیقت و طوره جراتمیگم چه سایه:

 یونس فوراً گفت:

 گین.   نباید جرات ب  ًاصال، شما دخترها ،گه بازی کنیما -

 و تایید کرد. چشم ریز کردم و با حالت تمسخر گفتم:ر م حرفشه و فوراً زد زیر خنده که بابک

 پس شما هم نباید حقیقت بگین چون یه شبه مجبورین به پایان ازدواجتون برسین. -

شون سرخ شدن و چیزی نگفتن. سایه که تازه تاعجب تیکه باحالی چسبوندم به پیشونیشونا! هردو

 منظور من شده بود گفت: متوجه

 پس واجب شد بازی کنیم. -

  ی کشید و گفت:ابابک خمیازه مصنوعی

 همه خسته شدیم.، ه دیگهن -

 مشکوک نگاش کرد و گفت: سارا با این حرفش

 از ترس جا زدی؟ -

 مهرداد از پشت میز بلند شد و گفت:

 جمع کنیم بریم سر وقت گیتار.و ر بازی بمونه برای فردا. میز؛ ها هم خستنمامان این، نه -
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مونده رو از روی میز کرد.غذاهای باقیهمه راضی شدن اما سارا هنوزم مشکوک به بابک نگاه می 

کنم واقعاً خانواده دارم. خانواده شاد بار احساس میبرداشتم و سمت آشپزخونه رفتم. االن برای اولین

 کنن.و مهربونی که تظاهر به دوست داشتنم نمی

جوری دوباره از آشپزخونه خارج شد. این چرا این و آورد و بدون هیچ حرفیر هااد لیوانمهرد

 که تو بازی بردیمخاطر اینکرد؟ از این رفتارش ناراحت نشدم ولی برام خیلی عجیبه. احتماال بهمی

 ناراحته. به درک!

 به جمع پیوستم و کنار سایه و آسمان نشستم.

 کرد.گذاشته بود و با لبخند به مهران نگاه میو روی پاش ر مهرداد گیتار

ونم چرا دو بستم. نمیر هامآروم شروع کردن به خوندن. به مبل تکیه دادم و چشم، بعد چند لحظه

 فهمم چی خوندن.اصالً نمی ؛آدمن خوابم می، خوننها وقتی میاین

دلم  خواد؟مگه چیزی میکه تو زندگیش کسی مثل تو داشته باشه یه آدم تو زندگیش عین این -

 .ره دیگه خستم از..آداره کم می ،دیگه طاقت نداره

 سایه محکم به شونم زد و گفت:

 کجایی تو؟ -

 ها؟ خوندن؟ تموم شد؟: من

همه با گفتن این حرفم بلند خندیدن اما مهرداد اخم کرده بود. مهرانم حالت قهر به خودش گرفت و 

 گفت:

 خانم بگه تموم شد؟ بخون شاین همه زحمت بک !مرسی دیگه -

 گفتم:م گرفته بود کمی شرمنده هم شده بودم. البته دشمنم شرمنده. با لحن آرومیه خندم

 آد.خوابم می، وقتی آهنگ گوش میدم !ببخشید -

 ها ژست گرفت و گفت:مهران مثل بچه
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، رسیبه ما می ؛خوندیادی و میددونم آهنگ فرزادم با هندزفری گوش میولی تا جایی که من می - 

 خوابی!می

 واقعاً جوابی برای دادن نداشتم برای همین فقط لبخند زدم. مهرداد بلند شد و گفت:

 .آد دیگهقدر تکرار نکن خب حتماً از صدامون خوشش نمیان !مهران -

با نفرت بهم نگاه کرد که یک لحظه سعی کردم بفهمم دلیل این رفتارش  زد،و میر وقتی این حرف

 حس خیلی بدی با همون یک نگاه به وجودم تزریق شد اما چیزی نگفتم.چیه؟ 

 آسمان با لحن شوخی گفت:

 واال منم خوابم اومد. اتاق من کجاس؟ -

 رو به آسمان گفت:و بخند ، بالمهرداد

 مونن.و میر خوابی. راستی بابی و یونس جانم شبپیش خودم می. تاق تو و من نداریما! خواهری -

حتماً ؛ جوریهونم حس داشتن داداش واقعی چهدخواست به جای آسمان باشم. نمیمیقدر دلم چه

 .خیلی خوبه

 یونس بلند شد و گفت:

 . نه داداش من دیگه.. -

 قطع کرد و گفت: رو مهرداد فوراً حرفش

 و پرت نگو. ونم از خداته بمونی پس چرتدمن که می -

 همه بلند خندیدن و یونسم گفت:

 موندم.م میی هگفتنمیاصالً  -

رفتن. هاشون میماندانا هم بلند شد و با لبخند از مهرداد تشکر کرد. همه یواش یواش سمت اتاق

م اتاق طبقه پایین رفتن. محمد خان بلند شد و ه و سارا و بابک س رفتن اتاق کنار مننماندانا و یو

 گفت:
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 خوابم.جا میمن همین! پسرم - 

  حیاط بود رو نشون داد و گفت: مهرداد اتاقی که نزدیک

 رم؟آکنی برای بابام اتاق کم میاتاق شما. خیال می ایون در قهوها -

 و گفت: و بغل کردر محمد خان خندید و مهرداد

 پسر خودمی دیگه! -

 م رفتن که آسمان با ذوق گفت:ه محمد خان و ندا خانم

 تو روی زمین. ، خوابممن رو تخت می !داداشی -

 گوش آسمان کشید و گفت: سایه از

 خوابم.نخیرم من رو تخت می -

 مهرداد با خشم الکی گفت:

تونم زنین تا صبح نمیحرف می قدر، انشما پیش هم بمونین. من عمراً با دو تا دختر بخوابم! جانم؟ -

 خوابه.آد و اونم رو تخت میبخوابم. فقط یکیتون با من می

گه رو دوست دارن؟ من چرا نتونستم یه بابا داشته باشم تا بغلم دیها خیلی هممن حسود شدم یا این

و داشته باشه؟ چرا نشد داداشی ر کنه بگه دختر خودمی دیگه؟ چرا نشد مامان داشته باشم تا هوام

ولم کردن و رفتن؟ یه لحظه احساس کردم ، خانواده شدمب مثل مهرداد داشته باشم؟ چرا وقتی صاح

خیس  رو خواستن گونمهام پر از قطراتی شده بودن که با تقال میچون چشمهمین االنه که گریه کنم 

 و ببینه.ر کنن. به زمین نگاه کردم تا حتی اگه پلک بزنم و قطرات بریزنم کسی نتونه من

 سایه با لحن شاکی گفت:

 خوابم.صالً من پیش رژین میا -

 .نگاه کردن ،همه به من که سر به زیر بودم ،با گفتن این جمله

 و ببین!ر خانم سر به زیر آسمان:
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 مهرداد رو به آسمان کرد و گفت: 

 بریم بخوابیم خواهری. -

ها باال رفت. سایه اومد سمتم که چند قدم عقب رفتم و با صدایی که از پله ،توجه به منمهرداد بی

 سعی در صاف کردنش داشتم گفتم:

 آم.برو منم می ،اتاق من کنار اتاق داداشته -

 ای گفت:با لحن بامزهآسمان 

 چرا ناراحتی؟ چرا گریه کردی؟؟ و سیاه کن. چی شدهر دختر برو خودت -

های پر از اشک نگاهش کردم. ی خیس و چشماو بلند کردم و با گونهر عجب این دختر باهوشه! سرم

 و نوازش کرد.ر سایه فوراً بغلم کرد و موهام

 چی شده دختر؟ -

 هیچی. -

 و کج کرده بود گفت:ر دور کرد و در حالی که چشم ریز کرده بود و لبشو از خودش ر سایه من

 باشه نگو! -

یه لحظه  ی بلند آسمانصدای خنده، شدیمهردو رفتیم سمت اتاق. وقتی از کنار اتاق مهرداد رد می

 و جلب کرد.ر نظرم

 ریزه.اونم می، من یکم گوشت دارم. نکن! داداش -

 بهتره.کمی الغر بشی . ایراد نداره -

 قلقلکم نده. -

 کل سالن رو پر کرد. ،های آسمانو بعد صدای بلند خنده 

 های مشت شده گفت:سایه با دست

 و صاحب داداشم شد.رببین دختر پر -
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 از این حرکتش خندم گرفت و گفتم: 

 خندونمت.بیا خودم می -

 سایه با ترس گفت:

 نه نه من غلط بکنم. -

صدای خندشون به و تیم. چون اتاق من دقیقاً کنار اتاق مهرداده هردو بلند خندیدیم و سمت اتاق رف

 ومد.اهم می اتاق ما

 گریش گرفته بود. دادم که از شدت خندههام گلوی سایه رو قلقلک میبا دست

 خوبت شد؟: من

 خوام.من نمی! ببخشید .نه نه -

فورا ، و بستر هاشچشمو بستیم. سایه تا ر هامونهردو چشم ،بعد از چند دقیقه خسته شدن

صدای آروم مهرداد و آسمان میهم  و یکی یکی میشمردم. هنوزر های سقفخوابش برد اما من تَرَک

 مد.او

 داداش عاشق شدی؟ -

 پرسی؟آسمان نصف شبی اینم سواله می -

 .بکنجکاو شدم خ -

 .بنشو خ -

 اداش!د -

 طور؟نشدم. چه -

 خیال!پس بی -

 .خواد؟ یا میگی یا..قلقلک میسمان نکنه بازم دلت آ -

 .من... باشه باشه. من.. -
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 آسمان تو چی؟ - 

 .شاید... . یعنی...و.ر کنم یکیمن فکر می -

 میشه کامل بگی؟ -

 و دوست دارم!ر یکی -

 ومد.اتر بشنوم اما صدایی نمیبه دیوار چسبوندم تا واضح رو گوشم

 اداش عصبانی شدی؟د -

 دوست داشتن گناهه؟ -

 نه! -

 پس چرا عصبانی بشم؟ حاال بگو این بدبخت کی هست؟ -

 بگیر بخواب. ،صال نخواستم باهات حرف بزنما -

 خت کی هست؟ببگو این خوش؛ قهر نکن -

 کنه باهام.و خداحافظی می دانشگاهیم البته اون فقط سالمهم -

 خاطر سالم و خداحافظی عاشقش شدی. خدایا به این خواهرم عقل بده.آهان به -

 بینم دیگه.و تو دانشگاه میر خب رفتارش -

 آد.از تو عاشق در نمی، بگیر بخواب -

 و بستم.ر هامچشم، هاشونخیال ادامه حرفلبخند تلخی روی لبام شکل گرفت و بی

بیرون ، خوره. از لحاظ علمی غیر ممکنه چون من تو خونمداره به صورتم میاحساس کردم باد گرمی

فکر نکنم این صدا رو  ،جوری روی مخ نیست. اگه کسیم فوت کنهاین ،دای بادنخوابیدم. از طرفی ص

 خیال شدم و به ادامه خوابم پرداختم.بده. بی

 کردم.شمشیر توی دستم بود و داشتم مردی که نقاب سیاه داره رو با چاقو تیکه تیکه می

 و زیاد کن.ر فشارش -
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و زیاد کن؟ باد گرمی منو از اون دوزخ بیرون ر مشکوک به اطراف نگاه کردم. این مرد گفت فشارش 

 و باز کردم.ر هامآورد و فوراً چشم

سشوار رو جلوی صورتم گرفته بودن. از روی تخت بلند شدم و ، های مشکوکآسمان و سایه با لبخند

 بالش رو روی هردوتاشون پرت کردم.

 ها. بابا شما دیگه چه مرضی دارین؟ آسایشم از بین رفته: من

 سمت در رفت و گفت: سایه

 من مقصر نیستم.، سمان گفتآ -

 آسمان با دهن باز به سایه نگاه کرد و گفت:

 .مگه دستم بهت نرسه !گودروغ -

تر بفرما اینم از صبح زیبای ما! با دوتا دیوانه آغاز شد. همه سر میز صبحونه نشسته بودیم و بیش

 کشیدن.افراد خمیازه می

 رو به من گفت: ،و باز نگه دارهر هاشکرد چشممهرداد در حالی که سعی می

 و میدی؟ر قند -

 به سایه اشاره کردم و گفتم:

 و بده.ر قند -

و سمت مهرداد انداخت. موبایل مهران زنگ خورد و مهران با صدای ر سایه زیر لب فحشم داد و قند

 ای جواب داد و گفت:گرفته

ی مهردادیم آره خونه منتظریم.. بله صد البته. ومداخوابم مینه بابا  طورایی؟چه! عزیز ما! به به بله؟ -

 فدات خدافظ. همه.

باشعور  یچای رو تو حلقش کرد. آخه پسره، خیالکردیم که مهران بیهمه منتظر به مهران نگاه می

و باز کن یه چیزی بگو. ر صاحب مردت خوریم؟ اون دهنو میر نمیگی ما از کنجکاوی داریم خودمون

 ره سایه رو به مهران گفت:باالخ
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 ؟هد؟ عزیز شما کیآکی بود؟ چی گفت؟ کی می - 

کره رو به نون مالید و تو ، خیالاز این همه اشتیاق و لحن جالبش همه خندیدن اما مهران بازم بی

 دهنش کرد. این پسر فقط به دست من کشته میشه و بس!

 مهران کی بود؟: من

و الی موهاش ر باید دیگه خفش کرد! مهرداد هم کالفه دستشنگه  اگه قدر سنگین بود کهلحنم ان

 برد اما چیزی نگفت. باالخره مهران بعد از کوفت کردن نونش گفت:

جا برای بستن قرارداد. میگه یه فیلم آن اینگفتن نیم ساعت دیگه می ،ویسننامهفیلم، آقای تقوی -

فیلمش بعد انتشار خیلی ، و به گفته خودش خواد توش بازی کنیمو مهرداد می جدید نوشته که از من

 م هست.ه های مختلفمشهور میشه و در روایات فیلم، سفر به خارج و مکان

 مهرداد که انگار منتظر همین فرصت بود با شوق گفت:

 خیلی عالیه! -

و این همه خوش بختی محاله. من میگم بادیگاردی خوبه شما  پس یه سفر به خارجم دارم! من! به به

به بادیگارد حتماً  ،ترهیگین نه! البته شما چیزی نگفتینا ولی بازم به هرحال. حاال تو خارج خطر بیشم

آم تو سرت. سایه و ماندانا زحمت جمع سفره رو کشیدن و نیاز داره دیگه مگه نه؟ نگو نه که با سر می

و ر همه این. یم؟ نه نداریمتر از این مگه دارگر بودم کار سختالبته منم نظاره ؛م شستنو هر هاظرف

 دونن!می

 گفت: سرم مهرداد از پشت

 خسته نباشی دالور! -

آد. چشم غرهکار دستت میحساب، م تحویل گرفت! حاال که باهات حرف نزدمرو ه این ما !چه عجب

و ر ی تحویلش دادم و از کنارش رد شدم. مهرداد سعی کرد پوزخند نزنه اما باالخره اون پوزخندشا

 تقدیممون کرد و گفت:

 دختر!  ،و برای من نچرخونر چشمت -

 پسر!، منتظر بودم شما دستور بدی -
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 به رفتار من که عین خودش بود نگاه کرد.، با ابروی باال پریده، بار دیگه تعجب کرده بودمهرداد که این 

 شازده؟ خب تماشا کردنتون تموم شد: من

هایی تقدیمش کردم یر لب فحش، زمنم از خدا خواستهو ها رفت سمت مبل ،توجه به منمهرداد بی

، ین دیگه تکراری شده، االبته دم شیر نه ؛کنی بچهکه کف کنه. آی آی آی داری با دم شیر بازی می

 ها که نداره.کنی! در ظاهر این گوی زیباست اما خدا می دونه درونش چهداری با گوی مرگ بازی می

ها سمت در رفت و بازش کرد. در اومد و آسمان به دوییدن مثل بچه بعد چند دقیقه زنگ در به صدا

وارد شد. شال سیاهی ، مرد قد بلند و هیکلی که سیبیل سیاه و پر پشتی مثل هالکو خان گذاشته بود

همراه با شلوار جین سیاه ، ی سوخته رنگیامثل کراوات روی گردنش گذاشته بود و لباس قهوه

زد. مهرداد و مهران مغرور قدم میو و کرده بود تو جیبش ر شاعرها بودا! دستشپوشیده بود. کال مثل 

 خیلی صمیمی باهاش دست دادن منم آروم سمتش رفتم و گفتم:

 خوبین؟. سالم -

 یه نگاه کلی بهم انداخت و لبخند پر رنگی زد و گفت:، مرد که انگار تازه متوجه من شده بود

 یگارد؟طورین خانم بادشما چه! ممنونم -

 لبخندی زدم و گفتم:

 به خوبیتون. من خانم رژین هستم. -

 سری از روی تحسین تکون داد و رو به مهرداد گفت:

 فیلم من صحنه مبارزه زیاد داره. ؛م استفاده کرده میشه تو فیلم از ایشون -

آقای  هرچند معلوم بود راضی نیست. اون مرد که بهش؛ م با نشانه موافقت سر تکون داده مهرداد

ها دور میز دایره ی جوونروی مبل چرم نشست و ورق بزرگی رو روی میز گذاشت. همه، تقوی  میگن

و پراکنده ر که کمی موهاشکردن. مو طالیی بعد از اینشکل نشسته بودن و به آقای تقوی نگاه می

ی با اون سیبیلهای روی ورق نگاه کرد. آقای تقوی بعد از بازدقیق به نوشته ،کرد و انداخت جلوش

 های سه چرخش گفت:
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خواستین بازی کنین باید چند برگه رو امضاء کنین و هر فردی که به ، بهتون میگم رو خالصه فیلم - 

 نظرتون با استعداده رو هم بیارین تو فیلم.

 و مستفیض کرد.ر یک کلمه گفت و ما ،ارببرای اولین، یونس که کامال ساکت بود امروز

 یگه؟د این فیلمه قانونی !تقویمیگم آقای  -

 با اخم و جدیت جواب داد:، تقوی که انگار از این سوال اصالً خوشش نیومده بود

 شناسن.و میر کل ایران دیگه من .نویسمنامهمن خیلی وقته فیلم؛ ن باشینئبله شما مطم -

 مهران بحث بین این دو رو قطع کرد و گفت:

 موضوع فیلم چیه؟ -

 چای نوشید و بعد سکوتی طوالنی گفت:تقوی یک لیوان 

با  اتفاقی ،جارن و اوناین فیلم راجب چند تا بازیگر ایرانیه که برای گردش و تفریح به خارج می -

ها تصمیم میگیرن با این شن که مشغول آزار دادن مردم اون شهرن. اینو میرکار روبهیک باند خالف

عاشق دختر رئیس باند میشه. خالصه این دختر از  ز بازیگرایکی ا میان،باند مقابله کنن که در این 

های زیاد کنه و اما بعد از کش مکشها کمک میاومد برای همین به این ایرانیاین باند خوشش نمی

ها تمام افراد این باند رو زندانی و پلیس ،دختر به دست پدرش کشته میشه و درست همون وقت

 کنن.فرداش اعدام می

تونه شن البته این میآخرش غمگین می، همشون، های ایرانیاین فیلم ؛عجب نیستخب جای ت

ها خوب نیست. شاید تو زندگی واقعی هم پدری باشه که حقیقت داشته باشه و پایان همه داستان

و باش تو افکارم مثالً غرق ر بود. حاال من هم بکشه. این حتی تو تاریخ رو هاشبچه ،خاطر مقامبه

 .شدما

زدن تا غرق نشن. بله دیگه همه مثل موقع ساکت بودن و مثل من تو افکارشون درجا میهمه تا اون

س. باید االن دست به ه استمن شناگر ماهری نیستن که! ولی معلومه چهره همشون یه جورایی گرفت

 کار بشم و جو رو تغییر بدم.

 فیلم تاثیر گذار و خوبیه! -
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 همراهیم کرد و گفت: هممهرداد  

خواد من هم هستم. از نظر من افراد زیادی هستن که دور از چشم قانون هر کاری دلشون می -

 ای ندارن.کنن مخصوصاً بعضی از کشورهای خارجی که اصالً قانون مستقل و درست حسابیمی

 که بحث عمیق شد.نه، مثل این

 ای که تا حاال ازش نشنیده بودم گفت:آسمان هم با لحن جدی

 وفقی میشه.فیلم م -

مهران خودکار رو برداشت و جاهایی که آقای تقوی گفت رو امضاء کرد و بعد از اون هم مهرداد 

 مشغول شد.

 نداخانم گفت:

 این فیلمه، سریاله یا سینمایی؟  -

 آقای تقوی فوراً جواب داد:

کردن بخش سریال و چون ماجراهای زیادی داره احتماالً خیلی طوالنی هم باشه و مجبور به درست 

 دومش هم بشم!

 با همون لبخند روبه مهرداد گفت:

 خب از دوستات کسی هم هست با استعداد باشه؟ -

 مهرداد با لحنی خونسردی اما مطمئنی گفت:

 تونن خیلی خوب کمک کنن!خانم رژین توی رزم استعداد خیلی خوبی داره و بقیه دوستانم هم می -

 خواست سمت در بره گفت:شد و در حالی که می وگو، آقای تقوی بلندگفتبعد از کمی

فردا ساعت چهار بعد از ظهر دوستات بیان سالن تا من ازشون امتحان بگیرم، قبول شدن با هم  -

 میرین خارج نشدن هم که هیچ.

 مهرداد با لبخند همراه با آقای تقوی سمت در رفت و گفت:
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 بله حتماً، ممنون از حضورتون! - 

 بسته شد بحث سر این فیلم دوباره شروع شد. ماندانا با حرص گفت:که در بعد از این

 یعنی چی؟ چرا دختر بمیره؟ -

 یونس در جوابش گفت: 

 گرفت برای نوشتن؟ ببخشید باید از شما اجازه می -

 سایه: شما یکی ساکت شو!

 یونس: کسی با تو حرف زد جوجه؟

ظاهر جدیِ ایشون نگاه کردن. آسمان پاش با وارد شدن آقای محمد به هال، همه خفه شدن و فقط به 

 رو روی پاش انداخت و گفت:

 نویس بشم.نامهکنم من باید فیلمحاال که فکر می -

 آقای محمد با خنده گفت:

 نویس!نامهواال اول که عشق دکتری بودی، بعد وکالت، بعدشم پلیسی االن هم که فیلم -

 فی کرد و گفت:با این حرفش همه خندیدیم؛ اما آسمان اخم ظری

 وا بابا؟ -

 نداخانم این بار گفت:

 دخترم دروغ نمیگه که! -

های همه خیال چرت و پرت گفتنآسمان دیگه هیچی نگفت و دست به سینه به مبل تکیه داد. بی

جوریه؟ تا حاال شدم و توی فکر و خیال شیرجه زدم. من میرم خارج، بعد بازیگر میشم اصالً خارج چه

در ذوق داری دختر ندید بدید! خب راستش واقعاً ندیدم! فردا میریم تست بدیم؛ قنرفتم. وای چه

کنه؟ اصالً چرا قبول نکنه؟ من به این خوبی، از خداشم باشه توی یعنی منو به بازیگری قبول می

 فیلمش بازی کنم! مگه بدون من فیلم اصالً به فروش میره؟
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 نگاهش کردم: با سیخونک سایه صورتم از درد جمع شد و با حرص 

 چه مرگته؟ -

 قدر تالش کردم تا سیخونک گرفتم ازش!دختر این دسته یا سنگ ان -

 با این حرفش مهرداد خندید و گفت:

 بله بادیگارد ما سنگه! -

خندی! ها دارم مهرداد، وایسا! وقتی از دست آدم بدها نجاتت ندادم اون وقت میمن برای تو نقشه

 سارا رو به بابک میگه: 

 قدر به ماندانا نگاه کردی؟بینم تو خسته نشدی انب -

دونم رابطه بین این دوتا فقط خواهر و جز بابک و ماندانا. من که میبا این حرفش همه خندیدن به

 .ندها بوی سخونتم میبرادریه و بابک محاله زنش، یعنی همون سارا رو ول کنه! البته این شوخی

 قدر من رو اذیت کردی؟ دیگه موی سیاهی برام نمونده!نبابک: ساراخانم شما خسته نشدی ا

 آسمان با تمسخر گفت:

مونه؛ چون شما موی سیاهی از اول نداشتی، از همون اول تولد شبیه اردک بود معلومه که نمی -

 موهات!

غره تیزی به آسمان تحویل داد که من به جاش ترسیدم. البته شما باور نکنید بار بابک یه چشماین

 ، من رو چه به ترس؟ها

کرد، مهرداد کامالً ساکت و توی هپروت بود، طفلی بچم عاشق شده! مهران هم با لیوانش بازی می

 تر حرفاشون چرنده!خندن؛ البته از من بپرسی میگم نصف بیشبقیه هم کالً دارن می.گن و می

 یونس بالشت رو به طرف صورتم انداخت و گفت:

 خانم کجایی؟ -

خوای نگاش کنی؟ شاید برات کمی تنگ باشه کنم، میقبرستون برات یه قبر خوشگل میدارم توی  -

 فقط!
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 دهنش رو ببندم. بله من رژینم دیگه!م و کنم همیشه یه چیزی دارم بگحال می 

 بابک گفت:

 داداش با این دختر کالً کاری نداشته باش. -

 با خنده گفتم:

 ید از من ترسید!جان؟ این موطالیی هم فهمید بادیدی مونس -

 زمان گفتن:یونس و بابک هم

 من یونسم، من بابکم! -

مهران با شرارت چای رو به یقه مهرداد نزدیک کرد و خواست خالی کنه که مهرداد دستش رو برد باال 

 و کل چای روی صورت مهران ریخت. آی ضایع شدی، آی!

 مهرداد با خشم گفت: 

 خواستی روی من چای بریزی؟می مثالً -

 کرد گفت:مهران که با اون صورت خیسش داشت به مهرداد نگاه می

 من... من... اصالً خوب کردم. -

 مهردادم با پوزخند گفت:

 پس من هم خوب کردم! -

کوبید. این دوتا زد، سایه هم با حرص به سر آسمان میآسمان داشت لباس سایه رو از خنده گاز می

کردن. کالً من میگم ما دست ادیسون رو از شلغم هم یعنی بابک و یونس داشتن با حرص نگاهم می

 پشت بستیم دیگه دار و دسته انیشتین هم شدیم!

 ی اون فیلم!هامون دربارهجز حرفثل آدم نگفتیم، بهمن دقت کردم از صبح تا حاال یه جمله م -

 مهرداد با تمسخر گفت:

 ها اگه حرف عاقالنه بلد بودن که االن آدم بودن!عزیزم این -
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 هایی دیگه!ای! تو هم دوست همین اینها، انگار خودت کیجوری میگی اینیونس: یه 

قدر ناراحته، در هر صورت االن با ست که اندونم یه مرگش هبار واقعی خندید، من که میمهرداد این

 مهرداد پرید روی یونس و گفت:. حرف یونس واقعاً خندید. باالخره این یونسم به یه دردی خورد

 من دوست تو نیستم ها! -

 یونس هم مهرداد رو انداخت و گفت:

 دونم!تو عاشق منی، هرکی ندونه خودم که می -

ها ندارم در کل! ماندانا و سارا باهم بلند شدن منم دست کمی از این ان! هرچندقدر بچهها چهوای این

 و سارا گفت:

 ها که به فکر ناهار نیستین، حداقل ما بپزیم.شما دلقک -

 پزین فسنجون و قورمه سبزی نباشه!دستتون درد نکنه؛ فقط هرچی می -

 ماندانا با تعجب گفت:

 وا، چرا؟ -

 مهرداد پیش دستی کرد و گفت:

 ون از این غذاها به شدت متنفره!چ -

 سارا عین تصورم گفت:

 ببخشیدها، من خدمتکارم دستور میدی؟ پاشو بیا کمک کن بهمون! -

 مهران و مهرداد همزمان گفتن:

 نه! -

 سارا با تعجب نگاهشون کرد که مهران گفت:

 این غذا بپزه همه باید با صف بریم بیمارستان! -

 گفتم: بالشتک مبل رو سمتش پرت کردم و
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 این به درخت میگن. - 

م برای مهران و مهرداد کباب درست کردم. ه یاد اون شب افتادم که همه دور هم جمع بودیم و من

البته من خیلی خوب پخته بودم،  جاتون خالی کباب سوخته بود همش رو انداختیم سطل زباله. 

 ها دیگه زیادی ناز نازو تشریف داشتن!اون

 گفت:سایه زد به سرم و 

 هوی کجایی؟ -

 ندازی بیرون؟ش من رو از عالم افکارم میای درد، ای کوفت! چرا همه -

 سایه چشمک زد و گفت:

 ست!کالً تخصص من در این زمینه -

 آسمان سمت آشپزخونه رفت و گفت:

 بله سایه کالً در چیزهای چرت تخصص زیاد داره! -

کشید و به جون آسمان و حاال سایه موی آسمان رو میو دقیقاً روز از نو، روزی از نو! سایه افتاد 

ها رو به عنوان بازیگر ببرم، ها بسازم و اینزد. من باید یه فیلم به اسم دیوانهآسمان به سیاه لگد می

خود، آقای محمد بحث الکی رو های بیمطمئنم جایزه کشوری میگیره! خب باالخره بعد از کلی حرف

تش در خارج حرف زد. همه پسرها پیش محمدخان نشستن و مشغول ی شرکتموم کرد و درباره

صحبت شدن. ناگفته نماند که سایه و آسمان همچنان در جنگ بودن و سارا و ماندانا در حال پختن 

ای هم نیست بپرونمش که حوصلم سر نره رفتم به غذا پختن یه غذا. یواش یواش که دیدم پشه

تری نظارت داشته باشه دیگه، منم همون باالخره باید بزرگ انها بچهنظارتی داشته باشم. این

 ترم مثالً!بزرگ

 های داغی کنار گوشم آروم زمزمه کرد:نفس

 از وقتی مهمون.ها اومدن دیگه پیش ما نمیای، یادت نره! -

های گرم و آتیشی نگاه کردم. سعی های پرپشت و خمیده و بعد به چشمچند لحظه فقط به اون مژه

 به هیچ وجه از تماشا کردن دست بردارم؛ اما کار درستی هم نبود که فقط نگاش کنم!نکردم 
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 کنی!من که سرد نشدم، شمایی که داری فرار می - 

 اخم ظریفی کرد و گفت:

 شما؟ حاال شدم شما؟-

شا دنبالش راه نیفتادم بگم تو رو خواستم چیزی بگم که از کنارم رد شد و من هم مثل عاشق پیشه

که اون خانواده داره خاطر اینخش؛ اصالً دلم خواست! فکر کنم ازش دلخورم؛ اما سر چی؟ بهخدا بب

که کالً مثل عضوی از خونوادش با من رفتار کرد. من االن بادیگاردم، فقط چرا باید پیش من ندارم؟ اون

ش دلخورم! ها بگم و بخندم تازه مسخرشون هم بکنم؟ بله مهرداد در حق من لطف کرده و من ازاین

 جالبه، نه؟ 

کس چیزی نگفت و فقط غذاشون رو خوردن. بعد از ظهر مهران و یونس و موطالیی سر سفره هیچ

کردن. اسم عجیبی هم داشت، اسمش سفری روی مبل نشسته بودن و داشتن به فیلم جنگی نگاه می

ته من اهل فیلم جنگی ها خودشون عقل دارن که فیلم خوبی هم ببینن؟ درسبرای مرگ بود؛ البته این

های سرگردان!  ماندانا و ی مبارزه ببینم نه روحخوام واقعاً صحنههستم؛ اما نه از نوع تخیلی، من می

خواست کمکشون کنم؛ ولی به نظرم خودشون شستن. خیلی دلم میها رو میسارا هم داشتن ظرف

هایی دونه چه نقشهخندیدن خدا میکردن و میبلدن. سایه و آسمان هم با شرارت به افراد نگاه می

که نکشیدن؛ اما مهرداد؟ مهرداد کجاست؟ خب کاراگاه رژین در خدمت شماست، االن میرم پیداش 

 کنم.می

ها باال رفتم و سالن رو کامالً خلوت دیدم. توی اتاق من هم نیست، اتاق بقیه هم نمیره؛ اما اتاق از پله

 خودش.

خیال نشدم و در رو باز کردم و دقیق اطراف رو مورد نگفت. خب بیآروم به در ضربه زدم که چیزی 

جا تاریک که نه، در های اتاقم کشیده شده بود و همهبرسی قرار دادم. روی تخت خالی بود و پرده

حقیقت نیمه روشن بود. کمی جلوتر اومدم و بازم هیچ! خواستم برگردم که مهرداد رو جلوی در 

  اتاقش دیدم و جیغ زدم.

دونه که نمیکنه اومدم اتاقش برای چی؟ برای دزدی که نیومدم! اوناین جنه یا روح؟ االن فکر می

 کنه؛ بابا فیلم هندی نیست که فکرهای بد کنه!االن فکرهای بد می
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 مهرداد لبخند زد و گفت: 

 برای تو مهمه؟« شما»گشتی؟ این آقای چرا دنبال من می -

ناراحته! خب هی تیکه نپرون دیگه، یه چیزی گفتم خب دلیل خاطر شما گفتنم پس هنوز هم به

 نمیشه بشی شما!

 جواب ندادی! -

 خالصه بادیگارد بودم و برای همین دنبالت گشتم. -

 ای از غم شد؛ اما فقط لبخند خشکی زد و گفت:هاش هالهچشم

 تونی بری!خب من خوبم می -

 گفت:شونیش گذاشت و با لحن آرومیمهرداد رفت و روی تخت دراز کشید. دستش رو روی پی

 برو! -

رفتم و در اتاق رو بستم؛ اما خودم نرفتم بیرون. چیه نکنه فکر کردی کم میارم؟ اشتباه فکر کردی! 

 رفتم کنارش و روی تخت نشستم.

 کار کنی؟خوای چینمیرم، مثالً می -

 شیطون خندید و گفت:  مهرداد

 ببینم دوستم داری یا نه؟تو نگران من نشدی که کجام؟ اصالً  -

دونم دوستش ترین سوال بود. چرا این رو یهویی پرسید؟ االن چی بگم؟ واال من نمیخب این مزخرف

 دونم بچه خوبیه!دارم یا نه؛ فقط می

 گفتم: 

 عزیزم تب نداری؟ داری چرت و پرت میگی، فکر کنم مریض شدی! -

 نه تب ندارم!-
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زنه یه غم عجیبی توی یست و درضمن هر وقت با من حرف میرفتارش که خیلی عجیبه، مثل قبل ن 

 کار کردم؟چهرش مشخص میشه؛ اما چرا؟ من چی

 چرا بهم نمیگی دلیل ناراحتیت رو؟ -

 مهرداد کمی تعجب کرد؛ اما خودش رو تسلیم کرد و گفت:

 طور فهمیدی؟مامانم نفهمید ناراحتم تو چه -

 زنه.ا شاد؛ اما االن یه موج از غم توی چشمات داره پرپر میاز نگاهت! نگاه تو همیشه یا مغروره ی -

 مهرداد نگاهش رو به سقف دوخت و گفت:

 من خوابم میاد میشه بری؟ -

 خوام توضیح بدم!من خر نیستم، داری میگی گمشو بیرون نمی -

 مهرداد بلند خندید و گفت:

 دلیل ناراحتیم رو بگم!خوام دختر تو آدم نمیشی، نه؟ من کی گفتم گمشو؟ فقط نمی -

 از کنارش بلند شدم و گفتم:

وقت فضولی... م آدم هم نمیشم! یه حسی هم بهم میگه دلیل ناراحتیت منم؛ وگرنه هیچمن فرشته -

 کردم!یعنی کنجکاوی نمی

 مهرداد در حالی که در مرز انفجار بود گفت:

 خانم!برو برو فرشته -

های گرد ر آوردم. یکی از پشت محکم به شونم زد که با چشماز اتاق خارج شدم و زبونم رو براش د

 شده برگشتم.

 آسمان و سایه مشکوک گفتن:

 کردی؟ هان؟ داداشم و تو چرا غیب شدین؟کار میتوی اتاق داداشم چی -

 ها رو کم داشتم! رژین فکر کن، باید یه جواب خوبی پیدا کنی براشون!فقط این
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 گرفت!خب داشت ازم تست بازیگری می - 

 سایه: منم که عرعر!

 در اون که شکی نیست عشقم. -

ترین از ترین و خطرناکبا دو از دستشون فرار کردم و نفس راحتی کشیدم. این دوتا موجود فضول

 گفت:کرد و مینوع خودشونن! یونس با ذوق داشت به سر بریده پسر توی فیلم اشاره می

 به به عجب زد! -

 ترش برای کشتنه!زندگیت نصف بیشماندانا: تو کالً 

 کردی؟زدن حال میسارا: اگه خودت روهم می

 گفت: یونس با صدای آرومی

 اصالً غلط کردم! -

 وارد جمع شدم و آروم گفتم:

 کنی!اون رو که همیشه می -

 بار نشد بدون دعوا مشکلی رو حل کنیم ها!مهران: یه

 شود!نمی ،شودنمی -

 دادم و به صفحه تلوزیون خیره شدم. سایه زد به سرم و گفت: کنار مهران روی مبل لم

 مثالً ما هم نفهمیدیم تو فرار کردی! -

 اصالً فرار کردم، که چی؟ -

 آسمان سایه رو سمت خودش کشید و گفت:

 ولش کن خواهر گلم رو! -

 تری!تو خودت خطرناک -
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 آسمان سایه رو سمتم هل داد و گفت: 

 ه خواهرم!اصالً به تو خوبی نیومد -

الخر اون روز هم تموم شد و همه آماده شدیم تا پیش آقای تقوی بریم. مانتوی زرشکیم رو با شلوار اب

ها جین لیمویی رنگم و شال لیمویی رنگ پوشیدم و رژ صورتی رنگی زدم. کیفم رو برداشتم و از پله

 پایین رفتم و دیدم بله، همه خوشگل کردن!

 یونس گفت: 

 ریم!یخوبه عروسی نم -

 شما حرف نزن که خودت به موهات ژل زدی! -

 سایه و آسمان برام الیک فرستادن و بلند خندیدن. مهرداد با صدای بلندی گفت:

 .هها رو در نیارین ها! یکم آبرو دارم اون هم میربازی پیش آقای تقوی این بچه -

 یونس به ما اشاره کرد و گفت:

 ها بگو.به این -

 گفت:مهرداد با تحکم 

 ها رو از پشت بستی!تو خودت دست اون -

 برگشتنی باید بستنی برای من بخرین ها! -

 مهران: چشم بانو!

همه سوار ماشین شدیم. ماندانا و یونس با ماشین خودشون، بابک و سارا با هم. من و سایه و آسمان و 

خواد قدر دلم میه. انمهران هم با ماشین مهرداد. این سایه جا نشد، روی پای من و آسمان نشست

 دونه!بندازمش بیرون که خدا می

 قدر غذا خوردی سنگین شدی!آسمان: دختر چه

 سایه: ساکت شو بابا لوس!
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 مهرداد: این رو راست میگه، سایه تو خیلی سنگینی! 

 سایه از پشت موهای مهرداد رو کند که مهرداد هم از لجش تند رفت و گفت:

 !بگو غلط کردم که آروم برم -

تر کرد. مهران که رنگ روح شده بود، آسمان به سایه هیچی نگفت و مهرداد هم سرعتش رو بیش

گفت. سایه سایید، سایه هم بد ترسیده بود؛ اما هیچی نمیمبل چسبیده بود و دندوناش رو به هم می

ورا زدم و هرو پرت کردم روی پای آسمان و شیشه ماشین رو پایین دادم. با صدای بلند جیغ می

 رسم یا نه؟تگفتم. مهردادجان حاال ببین من میمی

کرد ها سبقت گرفت و خیلی هار هم الیی رد میجز من از همه ماشینمهرداد که دید همه ترسیدن به

جوری چرخید قلبم اومد توی دهنتم، مسابقه رالی بود! و خدا روز بد به چشمتون نیاره، توی پیچ یه

 بازم جیغ زدم و گفتم:

 قدر حال میده!جانم چهای  -

 م هنوز!میری دختر! نوچ من زندهقدر خر بازی در نیار داری از ترس میرژین ان

باز هم دستم رو بیرون از ماشین بردم و داد زدم. مهرداد که دیگه حرصی شده بود وقتی از پل باال 

براتون. سایه با رفت یه لحظه حس کردم ماشین پرواز کرد. خدایی ماشین یه پرشی زد که نگم می

 جیغ گفت:

 غلط کردم غلط کردم. -

 تری از پل پایین اومد و گفت:مهرداد باز هم با سرعت بیش

 رونم!طور میترسم همینتا رژین نگه می -

 با ریلکسی گفتم:

 ترسم! مجبورم دروغ بگم؟من نمی -

 مهرداد با سرعت از کنار نیسان الیی رفت و گفت:

 حاال؟ -
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 وبه؛ عاشق این هیجانم یعنی!قدر خایول چه - 

از کنار یه دختر که توی خیابون بود با سرعت الیی رفت؛ اما بازم خندیدم و در کمال تعجب دیدم 

 مهرداد داره آروم میره.

 خانم، من تسلیم!باشه رژین -

 دادن.م رو حفظ کردم و به سایه و آسمان نگاه کردم که داشتن فحشم میخنده

 گفت: مهران قلبش رو گرفت و

 وای قلبم! -

 بعد از چند دقیقه ماشین جلوی سالن بزرگی وایساد و مهرداد گفت:

 بفرمایید اینم سالن! -

*** 

ها نشسته کرد؛ اما سعی نکردم حرفی بزنم. همه ساکت روی صندلیسکوت سالن داشت کالفم می

صندلی نشستن. بودن و منتظر به در چشم دوخته بودن. بابک و سارا از اتاق خارج شدن و روی 

 باالخره ماندانا گفت:

 طور تست گرفت؟شد؟ قبول شدین؟ اصالً چهچی -

 سارا: بله، پس چی فکر کردی؟ ما قبول نشیم کی قبول بشه؟

 بابک با لحن سردی گفت:

 طوری تست گرفت.فهمین چهخودتون رفتین داخل می -

جا ساکت باهم سمت در رفتن. دوباره همهآقای تقوی از توی اتاق اسم یونس و ماندانا رو گفت و هردو 

شد و فقط صدای تیک تاک ساعت بود که به سکوت چنگ مینداخت. مهرداد کمی خم شد تا با دقت 

توجه بهش به کف رو شد. اخم پررنگی روی پیشونیش ایجاد شد که بینگاهم کنه که با اشکم روبه

 تقوی گفت:سالن خیره شدم. بعد از خارج شدن ماندانا و یونس آقای 

 تونین بیاین داخل!خانم رژین می تونه بیاد تو. درضمن اگه شماها هم بخواین می -
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ای رنگ نشستن. دوربین و های چرم و قهوهوارد اتاق شدم و پشت سرم همه وارد شدن و روی مبل 

هاش برداشت و صاف صدابردار و چند نفر دیگه هم جلوم بودن. آقای تقوی عینکش رو از روی چشم

 به من خیره شد. 

خوام اون کنین؟ میاحساس کنین تنهاترین فرد جهانین، نه پدر دارین نه مادر! چه حسی پیدا می -

 دونم سخته؛ ولی بازیگر باید...نقش رو برام بازی کنین. می

 نه سخت نیست! -

 گفت.با شنیدن صدام به اون سردی کمی تعجب کرد؛ اما باشه آرومی

 شروع کنین! -

دونه نه مادر دارم نه دونه من تنهاترینم؟ نمیپوزخند زد و به تقوی خیره شد. این مرد نمیمهرداد 

 پدر؟ اصالً این نقش برای خودم ساخته شده، هه!

کردن. با زده نگاهم میهای از کاسه بیرونروی زمین زانو زدم و اشک ریختم. همه داشتن با چشم

 :صدای بلندی که با بغض مخلوط شده بود گفتم

خوام کس رو نداشته باشی. تا کی باید تحمل کنم؟ خسته شدم! من هم یه پدر میهه، سخته هیچ -

خوام که موقع ناراحتی بغلم کنه و بگه که بغلم کنه بگه دخترم من همیشه پشتتم! من هم یه مادر می

م غیرتی بشه  خوام براخوام کمکم کنه توی کارام، یه داداش میدخترکم نبینم غمت رو! یه آبجی می

من از بقیه چی کم دارم که باید تنها باشم؟ خسته شدم از لبخند پر ترحم بقیه، خسته شدم از 

خاطر کدوم! هرکس بهکنی کدومشون واقعاً دوستم دارن؟ هیچهای مردمِ هزار رنگ! فکر میتظاهر

های به گریه منافع خودش فقط پیشمه؛ ولی باشه من عادت دارم به این تنهایی، من عادت دارم

کنم با بقیه شوخی کنم و خودم رو شادترین دختر نشون بدم. خندم و سعی میشبانه! من همیشه می

خوام نقاب شادی به صورتم بزنم تا کسی از درونم باخبر نشه تا کسی نفهمه دونی چرا؟ چون میمی

بودم و االنم روی پای من یه دختر تنهام! من نیازی به ترحم بقیه ندارم، از اولش روی پای خودم 

 مونم!خودم می

های انداختم صورتم رو بلند کردم به چشماشکم شدیدتر شد و درحالی که به شلوار جینم چنگ می

لرزید و موهای سیاهم به صورت شلخته روی صورتم ریخته تقوی خیره شدم. چونم از شدت درد می
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هام ذاشتم اشککه دستم رو روی قلبم میهای تارم رو روی دوربین قفل کردم و درحالی بودن. چشم 

 کردن. شدت گرفت. تقوی و بقیه با ناراحتی نگاه می

 مهرداد همه رو کنار زد و اومد بغلم کرد و گفت:

 من همیشه هستم! -

 تقوی با صدای بلندی گفت:

 کات! -

 و بعد با ذوق اضافه کرد:

ی هم کارت عالی بود. دقیقاً یه فیلم عاشقانهدختر بازیگری اصالً توی خونِته، عالی بودی! مهرداد تو  -

 عالی رو شروع کردی، خیلی خوب بود! رمانتیک شد!

 مهرداد با پوزخند گفت:

 کردیم؟نکنه فکر کردین ما داشتیم نقش بازی می -

کس هیچی نگفت. تقوی و بقیه با تعجب به من و مهرداد نگاه انداز شد و هیچدوباره سکوت طنین

 د و من رو دنبال  خودش کشید و از اتاق اومد بیرون.کردن. مهردامی

 هام رو با دو تا دستش محکم گرفت و گفت:شونه

 وقت!وقت گریه نکن، هیچهیچ -

تر از هر لحظه شده بودن. لبخندی به روش زدم و هاش داغزد و نفسقلبش از ساعت هم تندتر می

 گفتم:

 حتی توی نقش؟ -

 مهرداد خندید و گفت:

 رو باید تحمل کنم دیگه، چه میشه کرد؟ خب اون -

 بعد از امضاء کردن قرارداد همه سوار ماشین شدیم تا مهردادخان ما رو به بستنی هم دعوت کنن.
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 سرخ وجود داشت نشستیم. روی میز دایره شکلی که روش چندتا گل 

 گفت: سایه دستش رو روی شونم گذاشت و با لحن آرومی

 نداری؟آبجی تو واقعاً خانواده  -

 آسمان یه نیشگون از سایه گرفت و گفت:

 خفه میشی یا نه؟ -

 م ولم کردن.نه من وقتی به دنیا اومدم زیادی کوچیک بودم، برای همین خانواده -

خاطر ترحمه نه الکیه بهم نگاه کرد و دیگه چیزی نگفت. این دوتا دونستم نه بهسایه با غمی که می

 یی دارن.دختر با این همه شیطنت درک باال

 یونس گفت: 

ین چرا همه دخورقدر حرف زده بودین دیگه داشتین منم میدفعه؟ صبح که انشد یکآقا چی -

 خفه شدین؟ دفعهکی

 هاش برد و گفت:ماندانا قهوه تلخ رو نزدیک لب

 عزیزم اول تو رو خفه کنیم بعد! -

 شنیدم شنا هم بلد نیستین، نه؟ -

 یونس خندید و گفت:

 نیستم؛ ولی ماندانا میاد نجاتم بده!بلد  -

 ماندانا پوزخند زد و گفت:

 کش!ت نکنم، نجات دادنم پیشمراقب باش خودم خفه -

فرنگی ای برگشت و هرکدوم رو جلوی یه نفر گذاشت. وقتی به بستنی توتهای میوهمهرداد با بستنی

 نگاه کردم لبخند زدم و گفتم:

 علم غیب داری؟ -
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 که بستنی می خورد گفت:مهرداد در حالی  

 بلدم دزدی کنم! -

خیال کردن؛ اما بیتر شد. همه گیج نگاهمون مییه لحظه یاد دزدی از ذهن افتادم و لبخندم عمیق

 بستنیم رو خوردم.

 دونستیم؟سایه: دزدم شده بودی نمی

 ای گفت:مهرداد با لحن بامزه

 کردم ها یادته؟هامون همش از تو دزدی میمن بچگی -

 سایه سرخ شد و گفت:

 آهان دیگه کشش نده، فهمیدم! -

 با این حرفش آسمان گفت:

 شده بود داداش؟چی -

 بابک با شیطنت خندید و گفت:

تونم یه چیزی داشته باشم تا مسخرش کنم. مهردادجون بگو به به! حاال منم از این سایه خانم می -

 ببینم ماجرا چی بود؟

 رفت و مهرداد از خنده دلش رو گرفته بود.هاش خط و نشون میسایه با چشم

 مهران به سایه چشمک زد و گفت:

 مهرداد هم نگه خودم میگم. -

 کشمت ها!سایه: یعنی می

 درحالی که به سرفه افتاده بودم بریده بریده گفتم:

 بگو مهری... جان... بگو! -

 کرد تا چیزی نفهمیم.غره رفت و تالش میسایه بهم چشم
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 ی خاله نیست ها!جا خونهتر اینآروممهرداد: کمی  

کرد؛ همه با این حرف مهرداد به اطراف نگاه کردن و دیگه هیچی نگفتن. کل کافه داشت به ما نگاه می

 قدر بلند حرف زدیم؟ با خجالت به بستنیم خیره شدم که مهرداد گفت:یعنی ان

رد، یه روز بهش گفتم از این پسره کی ما یه پسری بود که سایه همیشه با اون بازی میتوی کوچه -

دونین من بلدم ذهن طرف رو بخونم جایی که همتون میخوشت میاد؟ سایه فوراً گفت نه؛ اما از اون

ی شما هم دزدی خانم و همهذهن سایه رو خوندم و گفتم برو خودت رو مسخره کن بچه! از آسمان

استخر؛ اما نه برای شنا، برای دیدن یکی  خواست برهدونین منظورم چیه! آسمان میکردم و خوب می

 هاش. حاال بگذریم که دوستش کی بود؟از دوست

بله ذهن ماندانا و یونس رو هم خوندم و فهمیدم عاشق همن! با دیدن بابی هم فهمیدم عاشق اینه که 

اما با رژین شوخی یا مبارزه کنه؛ اما از ترس سارا خفه شده. سارا هم بابی رو خیلی دوست داره؛ 

دوست نداره بابی زیاد شوخی کنه و اما مهران، من فهمیدم مهران عاشق شده و حاال  عاشق کی هم 

 بماند!

 همه با اعتراض فریاد زدن؛ اما مهرداد به حرفش ادامه داد.

 زنم؟قدر حرف میکه من چرا انکنه جز اینو خانم رژین االن به هیچی فکر نمی -

 .همه به من نگاه کردن و خندیدن

 جوری به دست آوردی؟کالً راز هممون  و بر مال کردی؛ ولی بگو ببینم این قدرت رو چه سارا:

 مهرداد لبخند زد و گفت:

 حاال بماند! -

 مهرداد کشتی ما رو با بماند هات! -

 آسمان: پسندیدم!

 جان.بالکت کردم آسمان -

 آسمان: عه، چرا؟
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 کردی!چون زیادی الیک می - 

جا بودن از شادی رقصیدن؛ ی کسایی که اونو باالخره از کافه بیرون اومدیم و همههمه بلند خندیدن 

 البته شوخی کردم فقط با چهره برزخی نگاهمون کردن.

 هاشون رو حاضر کردن و دم در وایسادن تا برن. چند روزی گذشته بود و خانواده مهرداد چمدون

 مهرداد پدرش رو بغل کرد و گفت:

 موندین.می میبابا ای کاش یک -

 یونس با  لحن شادی گفت:

 نگران نباش عمو، هوای پسرت رو دارم! -

 ای گفت:محمدخان با لبخند مهربون؛ اما جدی

 خواست بمونم پیشت؛ اما کارم زیاده!دونی خیلی دلم میتو مراقب خودت باش گل پسر! مهرداد می -

 مهرداد لبخند کمرنگی زد و گفت:

 دونم پدر!بله می -

 خانم رو محکم بغل کردم که کنار گوشم گفت:ندا

 کنم پسرم عاشقته!احساس می -

کس دور نبود. نداخانم و محمدخان سوار ماشینشون شدن و پوزخندی پررنگی زدم که از دید هیچ

خواست همه بمونن. های مهردادم برن و باز تنها بشم. دلم میرفتن. ترسم از این بود که دوست

 ق داد زدن:آسمان و سایه با ذو

 ایول موندیم! -

 مهرداد رو مبل ولو شد و گفت:

 فرستادم برین.اگه دست من بود که شما رو هم با بابا می -

 سایه اخم کرد؛ اما آسمان گفت:
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 از خداتم باشه. - 

همه روی مبل نشستن و مشغول یه کاری شدن. البته کار مهمی هم نبود. مهران و مهرداد که داشتن 

گفتن و گل زد و سارا با بابک جونش گل میوشتن. ماندانا الک سیاه رنگی مینآهنگ جدید می

کرد. های دیوار نگاه میشنیدن. این وسط این یونس بد رو مخم بود. اخم کرده بود و به ترکمی

 س دیگه!دیوونه

 مهرداد با صدای رسا و بلندی گفت:

 فردا میریم سکانس اول فیلم رو بازی کنیم. -

 خندید. بابک ژست گرفت و گفت:زد و سایه فقط میذوق بالشت رو گاز میآسمان با 

 به به پس بگو منتظرن بازیگر نقش اولشون وارد صحنه بشه. -

 مهرداد به بابک پوزخند زد و گفت:

طوره که چندتا دونم چرا؛ اما خواست عوضش کنه. داستان اینفیلم نامه کامالً عوض شد. نمی -

رو بهها رو داشتن که با اتفاقات ترسناک و جنایت کارانه رورج. قصد گردش و اینرن به خادانشجو می

 شن.می

 با خنده به همه نگاه کرد و گفت:

 ها!مونم و اینخواد بگین نه من زنده میمیره، دلم نمیهاتون توی فیلم میخیلی -

 پوزخند زهر آلودی زدم و گفتم:

 ؛ اما مرگ آرزومه!دونمخوایم بمیریم؟ من شما رو نمیتی میخوایم بمیریم وقچرا؟ چرا بگیم نمی -

 کردن. با سر انگشت اشکم زو پاک کردم و به مبل تیکه داد.همه با بهت و ناراحتی نگاهم می

 چرا کسی که هیچی نداره باید بخواد زنده بمونه؟ مگه من چی دارم؟ -

 گفت:مهران با صدای محکمی

 ما برات هیچی نیستیم؟ -
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 گفتم:قاطع  

 نه؛ چون میرین! مثل همه! -

های تند وارد اتاقم شدم. روی تخت دراز کشیدم رو بالشتم رو بغل از روی مبل بلند شدم و با قدم

های تاریک رو بشکنم فریاد بزنم. رژین جمع کن خودت رو این لوس خواد سکوت شبکردم. دلم می

خیال حسرت آغوش خانواده رو داری؟ بی ها چیه؟ تو به تنهایی مگه عادت نکرده بودی؟ چرابازی

 دختر تو که از اول هم تنها بودی االنم تنها باش چیزی میشه؟ نه نمیشه!

 زد. باالهام رو باز کردم سایه رو دیدم که قرمز شده بود و آسمانم گیج میبلند خندیدم و وقتی چشم

 صاف کردم و گفتم: کردن. گلوم روزده نگاه میهای از حدقه بیرونسر تخت من با چشم

 خندم!من همیشه وقتی ناراحتم می -

 بابک بلند زد زیر خنده و گفت:

 خنده!کنن این میمردم گریه می -

 این به درخت میگن! -

 برو خدات رو شکر کن یه چیز دیگه نگفتم! -

ن. همه ها افتاد پاییها رفت و یکی یکی از پلهچاره از ترسش سمت پلهبا دو سمت بابک رفتم که بی

جوری شده، چرا حالش بده؟ چرا بهم نمیگه دونم چرا اینخندیدن؛ اما مهرداد توی فکر بود. نمیمی

 دلیل ناراحتیش رو؟

صبح همه توی اتاقشون مشغول خوشگل کردن بودن تا برن برای بازیگر شدن؛ ولی من خیلی کم 

ترگل کردن ندارم! یه مانتوی نیلی رنگی زدم. من خوشگلم نیاز به آرایش کردم؛ یعنی فقط رژ قرمز کم

هام فقط توی تیپ مهرداد ها پایین رفتم. چشمرنگ با شال هم رنگش و لی برداشتم و پوشیدم. از پله

قفل شد؛ یه شال گردن به حالت کراوات با سوییشرت سیاه و شلوار جین سیاه پوشیده بود. موهاش 

 !رو سمت راست داده بود و لبخند پررنگی رو لباش بود

 به به! -

 بابک دستش رو جلوی چشمم گرفت و گفت:
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 نخور داداشم رو! - 

 مهرداد دست بابک رو کشید و گفت:

 خوره!نترس گوشت تلخم نمی -

 ولی خوردم! -

کرد. پوزخندی زدم و سمت ماشین رفتم. همه سوار شدیم و مهرداد با تعجب و بابک با خنده نگام می

تا های آبی رنگ یاس. چندرسیدیم. یه باغ بزرگ که پر بود از گلبه محوطه خیلی خلوت و سرسبزی 

بردارها و بقیه داشتن زمین تاب هم دور تا دور باغ وجود داشتن که فضا رو عاشقانه کرده بودن. فیلم

 کردن. ماندانا به کمرم زد و گفت:رو بازسازی می

 گت رو هم بخون تا یادت نره!محو نشو که سکانس اول برای خودته، برو گریم کن. اون دیالو -

های سیاه بادومی روی صندلی صورتی رنگ نشستم و یه زن حدود سی ساله با پوست سفید و چشم

هام رو هاش خیلی لطیف و سریع بودن. با ضربه آرومی که به شونم زد چشممشغول گریم شد. دست

هام هم حالت کشیده پیدا چشمباز کردم و به خودم توی آینه نگاه کردم. پوستم سفید و صاف بود و 

هام هم خیلی قرمز و براق بود، انگار خونی شده! چند کرده بودن؛ البته زیادی کشیده بود دیگه! لب

تار مو هم روی پیشونیم انداخته بود. از روی صندلی بلند شدم و با لبخند نگاهش کردم. اومد جلو و 

 شالم رو با حالت خاصی انداخت روی شونم.

 نونم!خیلی مم -

 کنم گلم!خواهش می -

ای خیلی ناز و عالی جلوم ایستاده بود. تقوی به همه بار با چهرهمهرداد با همون تیپ شیک؛ اما این

 اشاره کرد تا صحنه رو خالی کنن. روبه ما دخترها کرد و گفت:

پس لحن دار بشینین. خانم رژین شما مثالً شلوغ اکیپتون هستین همه برین روی اون صندلی تاب -

 شوخی هم داشته باشین و درضمن، برین روی لبه و باالی تاب بشینین!

 بفرما من میگم همیشه شادم بگین نه! نقش دلقک اکیپ برای من شد.

 دخترها روی تاب نشستن منم رفتم توی تاج تاب نشستم.
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 داری روی سرش بود همه ساکت شدن.با صدای بلند یه مرد که کاله سیاه و لبه 

 ، سه، حرکت!یک، دو -

 سایه با ذوق گفت: 

 ها یه پیشنهاد دارم، جون من رد نکنین!بچه -

 با لحن شوخ گفتم:

 از همین االن رد شد! -

 ای برام رفت و گفت:غرهسایه چشم

 من از تو یکی نظر نخواستم! -

 از خداتم باشه! -

 سایه بلند زد زیر خنده و همه دخترها منفجر شدن.

 خندوتون رو بگیرین بذارین زود تموم بشه...کات! کمی جلوی  -

 گفت و مرد دوباره گفت:ی آرومیسایه باشه

 حرکت! -

 سایه: از خدام نیست!

 ای گفت:کرد؛ اما زیر چشمی همه رو زیر نظر داشت. سارا با لحن عصبیهاش بازی میماندانا با ناخن

 بسه دیگه، سایه بگو ببینم چه پیشنهادی؟ -

 ش رو باز کنه که آسمان گفت:سایه خواست دهن

 نظرتون با یه سفر چیه؟ -

 سایه بشکن زد و گفت:

 خواستم بگم دلقکمون ناز کرد!من هم همین رو می -
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 از روی تاب پایین پریدم که تاب تکون محکمی خورد و همه زیر چشمی بهم نگاه کردن. 

 کات! -

 باز چرا؟ این مرد هم قاطی کرده.

 شما دیالوگ داشتی نگفتی!جا خانم ماندانا اون -

 گفت و دوباره روی تاج تاب نشستم.ماندانا متاسفمی

 حرکت! -

 از تاب پایین پریدم که ماندانا با صدای بلندی گفت:

 تو کی بزرگ میشی؟ هیچیت مثل آدم نیست! -

 دیالوگم چی بود؟ وای!

 کات! -

 ای خدا! این  و بکش با این کاتش، یه لحظه مکث کردم دیگه.

 گفتین!د دیالوگ میبای -

 دونم!بله می -

 دونین پس بگین. حرکت!می -

 ماندانا دوباره همون حرف رو زد و من با حرص گفتم:

 م!چون من فرشته -

های ما بودن؛ البته رقیب رو شدم. توی فیلم این پسرها دشمنخواستم برم که با مهرداد روبه

 دانشگاه!

 مهران با پوزخند گفت:

 !به به خانم ها -
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 خوردن. خیلی سرد گفتم:بابک و یونس همزمان خندیدن که دخترها هم حرص می 

 به به آقایون مزاحم! -

 مهرداد پوزخند زد و گفت:

 خوایم بریم سفر به ایتالیا، هستین؟نیومدیم برای دعوا. می -

 همه دخترها خندیدن که خواستم دیالوگم رو بگم؛ اما این مرد باز رفت رو مخم.

 کات! -

 کالفه نگاهش کردن که گفت: همه

 فقط حرف نزنین، حرکاتم انجام بدین! -

 م دستم رو مشت کردم؟یه ساعته برای عمه

 حرکت. -

 رفتم نزدیک مهرداد و گفتم:

 برو بچه، برو رد کارت. -

گفتم به اون طرف اشاره کردم که بره. مهرداد پوزخند زد و دستِ توی جیب درحالی که برو می

 بیرون آورد و گفت:ش رو کرده

ی یه ماجرا تحقیق کنیم. گفتم نباید رو شما حساب کنم؛ اما طبق کتاب باید خوایم بریم دربارهمی -

شناختیم. باشه حاال که نمیاین مشکلی ها رو میچند تا دختر هم باشن، ما هم فقط شما مزاحم

 نیست.

 برگشت بره که با صدای سارا وایساد.

 جور تحقیقی؟چه -

 دستی کرد و گفت:پیش یونس

 گم بهتون!یبریم یه جای خوب م -
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 ای گفت:سایه با لحن مسخره 

 جای خوب! -

برداری نگاه باالخره دیگه نرم توی فیلم همه رفتیم رستوران. مردم با تعجب به ما و گروه فیلم

اشاره کرد برداری و به مردم هم بردار شروع کرد به فیلمکردن. ای خدا معروف شدم رفت! فیلممی

 کردن. نگاه نکنن و عادی باشن. همه برگشتن سر کار خودشون؛ ولی زیر چشمی نگاه می

 حرکت! -

همه پشت میز نشستن و بعد چندتا دیالوگ مهرداد درحالی که قاشق رو نزدیک دهنش برده بود 

 گفت:

 حاال با ما میاین یا نه؟ -

رک داشتیم، پس قرار نبود از خانواده اجازه ی مشتی ما دخترها توی فیلم تنها بودیم و خونههمه

 بگیریم.

 ی ما گفت:سایه به جای همه

 من هستم! -

 مهرداد مشغول خوردن شد و بابک گفت:

 ها کارشون نیست داداش!ولی من میگم این -

 :گفت و آسمان آروم گفتیی مهران به بابک خفه شو

 حقته!  -

 ن و پسرها با ماشینشون ازمون جدا شدن.بعد از اجرای بقیه فیلم، از رستوران زدیم بیرو

 کات، دخترها عالی بود! -

برداری رفت تا از پسرها فیلم بگیره. ها ولو شدیم. گروه فیلمهمه خندیدیم و خسته روی صندلی

 گرفت.ای فیلم میبردار به طور خیلی ماهرانهپسرها توی ماشین نشسته بودن و فیلم
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 شد.کرد و رد میاومد نگاهمون میو هرکی میجلوی رستوران گیج وایساده بودیم  

 سایه گفت: 

 بریم خونه، کار ما که تموم شد. -

 آقای تقوی سمتمون اومد و گفت:

 آژانس گرفتم براتون. خسته نباشید عالی بود! -

 طور میشه به یکی زیاد دیالوگ دادید به یکی کم؟سارا: چه

 تقوی: بر حسب استعداد دادیم نه الکی!

چاره شد، بیهنش رو آسفالت کرد. همه سوار آژانس شدیم. سایه دیگه داشت شهید میحال کردم د

 بچم!

 خسته شدی؟ -

 گفتم!کردم جمله رو میخودم که نه؛ ولی مغزم بدجور، باید زود پیدا می -

 آسمان: عه؟ نه بابا؟

 سایه به پهلوی آسمان آروم زد و گفت: 

 کردم.و سرویس میجاست؛ وگرنه دهنت رحیف که راننده این -

قدر خوبه که راحت از همه مردم شدن چشم دوختم. چهها و مردمی که به سرعت رد میبه خیابون

 قدر خوبه بدون وابسته شدن از کنار همه بگذری و پشت سر بذاریشون!بگذری! چه

 ماندانا کرایه رو حساب کرد و همه وارد خونه شدیم.

 نه؟ سایه: آقا چرا پسرها سکانس داشتن ما

 وای سایه!  -

 آسمان رو مبل دراز کشید و گفت:

 خیلی خسته شدم جون تو! -
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 برق رفتن خونه همانا و جیغ الکی دخترها همانا! 

 سوزم! خاطر شما میبرای همین کارهاست که میگن دختر لوسه، جمع کنین خودتون رو! من هم به -

 مه روس مبل دراز کشیدم و گفتم:توجه به هکردن. بیهای گشاد به من نگاه میهمه با چشم

 بگیرین بخوابین دیگه! -

یکی یکی اومدن و کنار من نشستن. با تعجب به سایه و آسمان که به من چسبیده بودن نگاه 

 کردم. ماندانا و سارا هم روی پای من خوابیده بودن. می

 چرا چسبیدین به من؟ -

 سایه: آخه دوستت داریم!

 گفتم:از همشون فاصله گرفتم و 

 خوام صدسال سیاه دوستم نداشته باشین!می -

با صدای افتادن کسی توی حیاط همه با ترس به هم چسبیدن. نفسم رو کالفه دادم بیرون و سمت در 

 رفتم.

 ماندانا: کجا؟

 میرم ببینم کی بود! -

 سارا اومد سمتم و گفت:

 ماهم میایم! -

جا هش کردم و در رو باز کردم سمت حیاط رفتم. همهحوصله نگاها رو بکش یا من رو! بیخدایا یا این

رفتم و آروم روی گاه عالی بودن توی این لحظه! با دقت جلو میها مثل مخفیتاریک بود و درخت

ها با حرص نگاهشون کردم که ذاشتم. با صدای شکستن شآخه درخت زیر پای بچهخاک قدم می

 ماندانا آروم گفت:

 کار ما نبود! -
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 پشت درخت نگاهی انداختم. با صدای سفت و خشنی گفتم:مشکوک به  

 کی پشت درخته؟ -

دیگه چسبیده بودن؛ اما من با ا از ترس به همهچهارتا مرد با نیش باز جلومون ظاهر شدن. دختر

هیکل بودن و لبخند زشتی داشتن. پسری که چاقوی کردم. هر چهارتا قویها نگاه میحرص به اون

 و اومد و گفت:کوچیکی دستش بود جل

 تا دخترخانم تنها باشن خوب نیست ها!پنج -

داد. سارا کردن؛ اما ماندانا فحش میپوزخندی زدم؛ اما چیزی نگفتم. سایه و آسمان از ترس گریه می

 هم مثل همیشه پشت ماندانا قایم شده بود.

 اون یکی از پسرها گفت:

 اخل!ها سردشون شده بهتره بریم دفرید این خوشگل خانم -

باز هم چیزی نگفتم. فرید جلو اومد و خواست دستش رو روی صورتم بکشه که با مشت محکم زدم 

 توی گوشش.

ها کی هستن، چرا تنهان بعد جرئت کنین مزاحم شین. آخه من اگه فوت اول ببینین این دخترخانم -

 کنم مردین که!

 هر چهارتاشون خندیدن؛ اما اصالً توجهی نکردم.

 ادیگارده!سایه: رژین ب

 فرید بلند خندید و گفت:

 ترسیدم که! -

 ای باال انداختم و گفتم:خیال شونهبی

 بترسی نترسی مهم نیست که! -

هام گردنم رو کمی چرخوندم و به بدنم کشش دادم. با مشت، فرید رو روی زمین پرت کردم و با مشت

ومدن. یکیشون خواست چاقو به تاشون سمتم ایکی دوتا زدم توی دهنش که خون باال آورد. هر سه
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شکمم بزنه که مچ دستش رو گرفتم و پیچوندم که چاقو از دستش افتاد. به سر نفر سوم هم لگد زدم.  

تای خواست بیاد سمتم که با چاقو به پاش زدم. افتاد روی زمین و محکم پاش رو گرفت. سه چهارمی

و سمتم هجوم آوردن. پریدم و دوتاشون رو  دیگه بعد از بلند شدن از زمین با حرص به من نگاه کردن

با لگد زدم و خواستم سومی رو بزنم که پام رو گرفت. پوزخند زدم و پریدم و با پای چپ زدم توی 

سرش. باز هم بلند شدن و سمتم هجوم آوردن. دوتاشون از پشت دستم رو گرفتن و یکی از جلو به 

خواستم به کسی که جلوم بود مشت بزنم؛ اما با شکمم مشت زد. با پام به پای دوتای عقبی زدم و 

چاقو زد توی پهلوم. یه لحظه نفسم باال نیومد. چاقو رو از پهلوم بیرون آوردم و به خون توی دستم 

چکید با بارون های خیس میبارید و خونم که قطره قطره به خاکنگاه کردم. بارون با شدت می

ازوی اون پسر زدم و دوتای دیگه که یک دوستشون رو با مخلوط شده بود. با چاقوی توی دستم به ب

 پای زخمی و یکی رو با بازوی زخمی دیدن عقب عقبی رفتن.

 شده!داداش بیا کارش رو بسازیم، زخمی -

 نه بیا بریم! -

 ذارم برین!نمی -

های محکم به جای زخمم با چاقو به پهلوی یکیشون زدم که افتاد زمین و زجه زد. اون یکی با مشت

زد که از درد به خودم پیچیدم. سایه رفت و از بازوی مرد گاز گرفت که مرد خندید و سایه رو هل داد 

انو زدم. روی طرف. دوباره اومد و به جای زخمم مشت و لگد زد. دیگه جونی نداشتم روی زمین زاون

نفس زدم. دستم رو روی پهلوم گذاشتم و رنگ شده بود افتادم و نفسگودال پر از آبی که با خونم هم

 زد نگاه کردم.به مردی که با لبخند زشتی داشت به کمرم لگد می

 تو دختر زرنگی هستی؛ اما... -

 امایی وجود نداره! -

از صورتم روی آب خونی بود و کالً خیس شده بودم. چاقو رو به پاش فرو بردم که افتاد زمین. نیمی 

جا شدم تا بتونم پاشم؛ اما فایده نداشت و صدای پا و روی گودال آبی که توش دراز کشیده بودم جابه

 ماشین اومد و بعد از اون مهرداد و بقیه بودن که باالی سرم بودن.

 زد.مهرداد به مردهای زخمی روی زمین لگد می
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  سرم و گفت:مهران اومد باال 

 خوبی؟ -

 خنده تلخی سر دادم و گفتم:

 بهتر... از... این... نمی... -

هام بسته شد و فقط تونستم حضور پلیس رو بفهمم. بعد از اون چند نفر بلندم کردن و دیگه چشم

 هیچی نفهمیدم.

دای بلند هام رو باز کردم و خودم رو روی تخت مهرداد دیدم. همه دورم جمع شده بودن و با صچشم

 خندیدن.می

 شده؟چی -

 سایه خندش رو قورت داد و گفت:

دکتر اومد باالی سرت ببینه نیازه بری بیمارستان یا نه، بعد گفت این دختر عجب خرجونِ، پهلوش  -

 سوراخ شده؛ اما کامالً سالمه!

 سوالی نگاهش کردم که مهران گفت:

 چاقو رو سوراخ کردی!بابا چاقو نتونست کامل پهلوت رو سوراخ کنه، تو  -

دادم باال و به پهلوم که یک بخیه هاشون لباسم رو کمیخیال چرت و پرتباز هم همه خندیدن. بی

 خیلی کوچیک خورده بود نگاه کردم.

 بابک گفت: 

بابا ایول داری، زدی لتو پارشون کردی االن هم زندونن؛ البته بیمارستانن بعداً به زندان منتقل  -

 شن!می

 ای گفت:حالت مسخره آسمان با

 باعث افتخار دخترهایی، روی پسرها رو سیاه کردی! -
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 ای گفت:مهرداد با لحن جدی 

 ها رو پیشش بذارم و برم!تونم با خیال راحت شما سوسولباعث افتخار من هم هست که می -

 خب من خوابم میاد، فردا هم قراره ادامه فیلم رو بازی کنیم! -

 خواسته فرار کردن و سایه و آسمان هم مثل همیشه با کل کل سمت در رفتن.  ماندانا و یونس از خدا

 خوابم!سایه: من روی تخت می

 آسمان:نه بابا؟ دیگه چی؟

خواست تنها نباشم و یکی باشه که سارا هم دست در دست بابکش رفت بیرون. من هم خیلی دلم می

 دستش رو محکم بگیرم و بگم من تنها نیستم، تو رو دارم!

 مهرداد روی تخت دراز کشید که با تعجب نگاهش کردم.

 ری؟تو نمی -

 اتاق خودمه مثالً! -

های زیبایی از یه دختر رو دیوار داد و تابلوها و نقاشیراست میگه ها! اتاقش بوی شیرین عطر رو می

 نصب بود. 

 رم، تو برو!من جایی نمی -

 وقت من باید برم؟روت رو برم! اتاق منه اون -

خوابم پتو رو روی خودش هام رو بستم. مهرداد که دید دارم میای باال انداختم و چشمخیال شونهیب

خوابم خودش میره؛ ولی نه مثل کشید و خوابید. بابا این که از منم پرروتره! فکر کردم حاال که من می

 ه کم آورد؟ که بدش هم نیومده. پاشو برو اتاقت دختر، این رفتنی نیست. نه برم که بگاین

*** 

هام رو باز کردم و خودم رو روی تخت مهرداد دیدم. وای من با احساس تکون خوردن چیزی چشم

 جا بودم؟ شب این
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ای رنگی با شالی مثل کراوات روی تخت نشستم و با دقت اطراف رو برسی کردم. مهرداد لباس قهوه 

 برداشت تا بپوشه که من رو دید.که دور گردنش بود پوشیده بود و یک شلوار جین سیاه هم 

 میگم نظرت چیه بری اتاق خودت؟ -

 نظرم منفیه. -

چاره! با خنده از روی تخت پایین پریدم و از اتاق خارج شدم. مهرداد دیگه شاخ در آورده بود. بچه بی

انداخت. عجب رفتم سارا رو دیدم که روی سر ماندانا سوسک پالستیکی میها که پایین میاز پله

 ها! حداقل صبح دست از این کارهاشون بردارن.ان اینآدمی

 رفتم پشت میز نشستم و با اشتها به عسل و شیر نگاه کردم.

 بابک گفت: 

 بخور دالور بخور! -

های پسرها و دعوای دخترها توجه نکردم. حاال با ولع تمام شروع به خوردن کردم و به تیکه انداختن

 دادم یا نه!بهتون ببینین باید جواب می ای از حرفاشون رو میگمنمونه

 بابک: آفرین بخور بخور!

 خوره، تو چه مرگته؟کشی؟ اون میمهران: تو چرا خودت رو می

 یونس: قهرمان خسته از جنگ برگشته، باید بخوره!

 ماندانا: ساکت شو!

 یونس: جون که!

 جا ها!سایه: بچه نشسته این

 خوای؟میبابک: وای پرید توی گلوش، عزیزم آب 

 چپ چپ نگاش کردم که خفه شد و سارا هم گفت:

 عزیزم و درد! -
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ها دیوونه شده بودن. سر صبحی زده به سرشون! از پشت میز بلند شدیم و مشغول پوشیدن کالً این 

رنگ لباس شدیم. یه لباس بنفش خفاشی پوشیده بودم با شلوار جین سبز لجنی و یک شال هم

و تمام. از اتاق اومدم بیرون و مهرداد بهم چشمک زد و رفت. این هم شلوارم. رژ قرمزی هم زدم 

 حالش بده!

زدن. روی صندلی برداری بودیم و سایه و آسمان روی تخت نشسته بودن و با هم حرف میسر فیلم

بردارها رد شدم و سمت نشسته بودم که حس کردم صدای فریاد میاد. بدون سر و صدا از بین فیلم

گفتن. با سرعت . چندتا مرد از گلوی مهرداد گرفته بودن و یه چیزی بهش میها رفتمدرخت

 سمتشون دویدم. پشت درخت مخفی شدم و فقط گوش دادم.

 پسرجون تو از جونت سیر شدی آره؟ چرا رژین رو نمیدی بهمون؟ -

 خفه شو آشغال، اسمش رو نیار به دهن کثیفت! -

 که احساس خطر کردم و سریع سمتشون رفتم.تر تو گلوی مهرداد فرو برد چاقو رو بیش

 رژین برو! -

 جانم؟ کجا برم؟ تازه اومدم که! -

 کنم فرار کن!خواهش می -

 نوچ! -

با خنده سمت اون دوتا مرد رفتم و فقط با دو تا لگد و مشت نقش زمینشون کردم. یقه مهرداد رو 

 :شیدم گفتمدرست کردم و درحالی که مهرداد رو دنبال خودم می 

 کنه!یه بادیگارد فرار نمی -

ش تلخ بود. وقتی نوبت سکانس من شد رفتم و روی تخت نشستم. دخترها مهرداد خندید؛ اما خنده

همه توی اتاق بودن و سایه و آسمان روی تخت نشسته بودن و من هم چون دلقک اکیپ بودم روی 

 خیال همه بودم.تخت دراز کشیده بودم و بی

 . حرکت!یک... دو... سه.. -
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 داد گفت:سایه درحالی که موهاش رو بازی می 

 گذره!ها به نظر من سفر با این پسرهای خنگ هم بد نیست ها، خوش میبچه -

 و روی شونم گذاشت و گفت:رآسمان سرش 

ترسونن و اگه کمکشون کنیم ها دنبال پیدا کردن گروهی هستن که مردم رو میمن هم موافقم، اون -

 ترسیم!فهمن ما نمیمی

 سارا الکش رو روی تخت گذاشت و گفت:

 اگه باهاشون نریم میگن کم آوردیم. -

 نفسم رو بیرون دادم و گفتم:

 بهتره فردا چمدونمون رو جمع کنیم! -

 همه با ذوق بهم نگاه کردن و انگار که منتظر بودن من بگم بریم! ماندانا خاموشی رو زد و گفت:

 حاال بخوابین تا فردا! -

 خواب اژدها ببینین! -

 خندیدم.همه با بالشت افتادن روم منم بلند می

 کات، خوب بود! -

برداری همه سوار هاش. بعد از فیلمیکمی استراحت کردیم و سکانس رفت برای مهرداد و دوست

ماشین مهرداد شدیم و سمت خونه رفتیم. سایه روی پام نشسته بود و هی خودش رو به قفسه سینم 

 .چسبوندمی

 سایه! -

 جانم؟ -

 گمشو روی پای سارا بشین!  -

 پای تو رو دوست دارم! -
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 کرد گفت:مهرداد درحالی که رانندگی می 

 اون رو ولش کن، سرتقه! -

 سایه با اعتراض گفت:

 داداش! -

مهرداد سکوت کرد و دیگه هیچ سخنی رد و بدل نشد. اون مردها کی بودن؟ من رو برای چی 

 چیز رو بفهمم!خوام همههای مهرداد همینه؟ مینگرانی و ناراحتیخواستن؟ دلیل می

رحمی تمام به جون شآخه و ماشین مهرداد داخل حیاط پارک شد و همه پایین اومدن. باد با بی

ها رو به رقص در آورده بود. آسمان و سایه باال رفتن و بقیه هم یا روی عا افتاده بود و برگ درختبرگ

ها آروم باال رفتم و داخل اتاقم شدم. لباس سفید و آستین اتاقشون رفتن. از پله مبل نشستن یا به

 کوتاهم رو که عکس دختر گریون روش بود با شلوار سیاهی پوشیدم و موهام رو از پشت بستم. 

رفتید پیش مهرداد تا دنبال جواب بیاین با خودمون صادق باشیم، آیا شما جای من بودید نمی

 شاید اون پسرهای دیشب هم به این موضوع ربط داشته باشن، نه؟بگردید؟ تازه 

از اتاق خارج شدم و چند تقه به در اتاق مهرداد زدم. وقتی صدایی نیومد در رو باز کردم و داخل رو 

بررسی کردم. مهرداد روی تخت دراز کشیده بود و دستش روی پیشونیش بود. معلومه توی فکره 

 گفتم:داخل شدم و با لحن آرومی هاش باز بود. آرومچون چشم

 خوام توضیح بدی!می -

 جوابی نیومد که با صدای بلندتری گفتم:

 شنیدی؟ -

 مهرداد از جا پرید و با تعجب نگاهم کرد.

هام روی صندلی کنار تخت نشستم و منتظر نگاهش کردم. مهرداد کالفه روی تخت نشست و به چشم

 خیره شد.

 منتظرم! -
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 بهتره بعداً بفهمی!بعضی چیزها رو  - 

 پوزخندی زهردار تحویلش دادم و با لحن سردی گفتم:

 یا بگو یا... -

کمی مکث کردم. سخت بود گفتن جمله بعدی؛ اما خودش خواست. من حق دارم بفهمم چه اتفاقی 

 افته یا نه؟داره می

 گردم!ای مییا از زندگیت برای همیشه میرم و دنبال شغل دیگه -

 متعجب خیره نگاهم کرد. یکی از ابروهاش  و داد باال و با لحن سردتری گفت: مهرداد با نگاه

 خوای برو!راه باز، جاده دراز! عاشق چشم و ابروت نشدم که، می -

این حرفش خیلی برام سنگین بود. تصمیم گرفتم غرورم رو نشکنم و برم. دوست نداشتم این اتفاق 

م رو پشت سرم شدههای مشتی صندلی بلند شدم و دستافته؛ اما حرفش واقعاً بد بود. از روبی

تفاوت های آهسته سمت در رفتم. دستگیره در رو فشار دادم و به نگاه بیمخفی کردم و با قدم

 مهرداد خیره شدم.

 خداحافظ! -

هام رو داخل چمدون ریختم. سرم رو که بلند کردم مهرداد رو دیدم که سمت اتاقم رفتم و لباس

 ذاشت. با ابروی باال رفته سوالی نگاهش کردم که کنارم نشست و گفت:و داخل کمد میهام رلباس

 خوام بهت بگم...کنم درکم ک،  نمیخواهش می -

 خوای بگی؟موضوع راجع به منه، نمی -

 لجوجانه لبخند زد و گفت:

 خوام بگم!نه نمی -

اتاق گذاشت. مهرداد از اتاقم بیرون ی هام رو یکی یکی وارد کمد کرد و چمدون رو یه گوشهلباس

حوصله روی تخت نشستم و نگاهم روی دفتر خاطرات رفت و من رو با یک دنیا سوال تنها گذاشت. بی

 ی روش دقت کردم.مهرداد ثابت موند. دفتر رو برداشتم و به نوشته
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 «جا قرار دارم!هرجا که دل باشد من آن» 

ت. یعنی چی؟ دل کجاست؟ این مهرداد نم برای خودش یه جاسپس کلید جایی قرار داره که دل اون

پازل درست کرده. کمی که فکر کردم به این نتیجه رسیدم که بهتره برم توی اتاق مهرداد شاید کلید 

جا باشه. اصالً شاید همه رازها داخل این دفتر نوشته شده! پاورچین پاورچین وارد اتاق مهرداد اون

و آخر هم ناکام روی تخت افتادم. به روی تخت با دقت نگاه کردم که  شدم و هرجا که بگی رو گشتم

قلب بزرگ و قرمز رنگی روش وجود داشت. کمی مشکوک به قلب نگاه کردم که با صدای سایه و 

 آسمان با ترس از روی تخت بلند شدم.

 کردی؟کار میجا چیآسمان: ای کلک! این

چیز بدتر ردم عادی باشم؛ اما با اومدن مهرداد همهدرحالی که عرق از سر و صورتم میریخت سعی ک

 هم شد. 

 گشتم...جوری نگاهم نکنید؛ دنبال چیزی میاین -

 مهرداد با خنده گفت:

 بله دنبال کلید دفترم؟ -

 ی چشم سفید.جوری فهمید؟ اوه بلده ذهن بخونه! باز هو دزدی کرد پسرهاین دیگه چه

 مهرداد به سر دوتا شون اشاره کرد و گفت:دخترها گنگ به هم نگاه کردن که 

 پوکه ها!فشار نیارین بهش، می -

 ی مهرداد زد و گفت:سایه به شونه

 جون!نگران خودت باش بچه -

کار کنه و خیلی بیباالخره موضوع جمع شد و همه رفتیم پایین. وقتی دیدم هرکی داره کاری می

 تصمیم گرفتم با صدای بلندی بگم:

 م سر رفت!این بازی، حوصلهها بیبچه -

 بابک: زیرش رو کم کن سر نره!
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 ای تحویلش دادم که نیشش بسته شد. یونس هم تلوزیون رو خاموش کرد و گفت:غرهچشم 

 م، بیاین یه کاری کنیم.هم خسته من -

 ماندانا حالت تفکر به خودش گرفت و بعد با صدای بلندی گفت:

 آهان فهمیدم! -

 ی؟مهران: اتم کشف کرد

 ماندانا اخم غلیظی کرد و گفت:

 نه قبر تو رو کشف کردم! -

 طور کشف کردی؟جا هست، چهمهران: قبر که همه

 بسه بابا، فهمیدیم بلدین کل کل کنین! -

 سایه زد پس کله ماندانا و گفت:

 خب چی کشف کردی؟ -

 ماندانا سرش رو مالید و گفت:

 هیچی دیگه گفتم بریم وسطی بازی کنیم. -

فکری هم نبو! همه موافقت خودشون رو اعالم کردن و رفتیم که بازی کنیم. داخل اتاق ورزش بد 

 شدیم و مهرداد توپ رو دستش گرفت.

من و مهرداد سنگ کاغذ قیچی کردیم که از شانس زیبای من، ما نبردیم. پسرها رفتن وسط و 

دادم دقیق به پاهای پسرها یدخترها هم موندن تا توپ بزنن. درحالی که توپ رو توی دستم بازی م

 نگاه کردم. 

 مهران: بزن دیگه!

 لحظه توپ رو انداختم به پای مهران و مهران شت شد بیرون.همون

 زدم! -
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 مهراد: خاک توی سرت اول کاری رفتی که! 

سازم. براش زبون در آوردم و بازی ناش برام خط و نشون اومد که یعنی کارت ر. میمهران با چشم

  رفتن روی اعصاب آدم!گرفتن و بد میا کرد. این پسرها همش توپ رو میادامه پید

 سایه: آقا توپ گرفتن نداریم!

 تونین بگیرین؟بابک: چرا؟ چون شما نمی

 سایه بدون توپ گرفتن مزه نمیده که! -

 آسمان: وقتی باختیم مزه میده!

ربایی زد که یه لحظه لبخند دل م گرفت و با تمسخر به این دخترهای خُل نگاه کردم. مانداناخنده

یونس هنگ کرد و توپ خورد وسط سرش. همه از خنده سرخ شده بودیم. توپ افتاد دستم و محکم 

 چاره از درد صورتش جمع شده بود.ی بابک کوبیدم و بیبه قفسه سینه

 خانم؟بابک: داشتیم رژین

 بله داشتیم! -

 بابک: باشه!

زدیم قدر معصوم بود دلم سوخت براش. یونس و مهرداد هم میاز زمین رفت بیرون؛ ولی لحنش ان

خندید. آخر هم بابک گرفت و میشد. مهرداد که چه زمینی بندازی چه هوایی توپ رو میدرست می

 رو دوباره آورد وسط.

کاری یونس و بابک رو پرت های مهرداد رو بسوزونم. سارا و ماندانا با پاسزدم تا جونبا حرص هی می

 کردن بیرون و موند مهرداد!

 به به! -

 مهرداد شیطون خندید و گفت:

 خدا به خیر کنه! -

 همه دخترها خندیدن و افتادن به جون مهرداد. 
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 یک... دو... سه... چهار... -یونس و بابک میشمردن.  

کرد. یه چشمک به پنج آخریش بود که توپ دست من بود. مهرداد با ترس به من و توپ نگاه می

رداد زدم و توپ رو انداختم درست جلوی پاش و توپ زو گرفت؛ البته این رو هم بگم که توپ زمین مه

 ی مهرداد و گفت:افتاده بود و باال اومد مهرداد که گرفت. همه با جیغ رفتن وسط و مهران زد به کله

 مردی؟گرفتی مینمی -

زدن. توپ توی دست به مهرداد میآوردن و پسرها هرکدوم یکی دخترنا برای پسرها زبون در می

 داد تا ما رو بترسونه.مهران بود؛ اما هر بار الکی تکونش می

 سایه: بنداز دیگه!

مهران همون لحظه توپ رو انداخت به سمت سایه که سایه پرید باال و برای مهران زبون در آورد. 

شونه گرفته بودن. آسمان پریدن پسرها هم با حرص سر ما رو ندرحالی که دخترها باال پایین می

 موهاش جلوی صورتش افتاد و توپ به بینیش خورد. بابک با نگرانی نگاهش کرد و گفت:

 ببخشید عمدی نبود! -

قدر زبون در آورد باالخره آسمان از زمین خارج شد و دستمال رو جلوی بینیش گرفت. سایه هم ان

و سمتم انداخت که سریع توپ رو توپ به کمرش خورد و پرت شد بیرون. یونس با حرص توپ ر

 بریم. گرفتم و آسمان رو انداختم وسط. اگه تا نیم ساعت دیگه وسط بمونیم می

 بابک: ساراجونم!

سارا سمت بابک برگشت و توپ خورد دقیقا روی قلبش. بعد از سه دقیقه فقط من موندم وسط! اگه 

که توپ رو گرفتم و پوزخندی زدم.  بریم! مهران توپ رو انداخت به سمت سرمیکم طاقت بیارم می

تا جون داشتم. مهرداد خواست توپ رو به پاهام بزنه ک زمان تا توپ گرفته بودم و این یعنی سهسه

 تموم شد و همه دخترها با جیغ بغلم کردن.

 دوستان بازی برد و باخت داره دیگه! -

 بابک: برین بخوابین!

 سارا آروم گفت:
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 لم ترسناکم ببینیم!خوایم فیما که تازه می - 

 بابک اخم کرد و سمت اتاقش رفت. همه پسرها رفتن باال و کامالً معلوم بود حالشون گرفته بود.

 خب چه کنیم؟ -

 م!سایه: من که خسته

 ذارم.آسمان: من فیلم می

 باشه من هم االن میام. -

که دیدم مهرداد داره با  ها باال رفتم و از توی اتاقم گوشیم رو برداشتم خواستم برم پاییناز پله

 زنه.مبایلش حرف می

 کس نمیدم، دیگه هم بهم زنگ نزنین!من رژین رو به هیچ -

های قرمزش با ترس از گوشی و محکم روی تخت انداخت و مشت محکمی به دیوار زد. با دیدن چشم

ود که مهرداد من ها پایین رفتم و کنار دخترها روی مبل نشستم. در تمام فیلم ذهنم درگیر این بپله

شب با هزارن بدبختی گذشت و خودم  رو قرار بود به کی بده؟ یعنی چی؟ من که کسی رو ندارم! اون

 رو روی تخت انداختم.

جا بازی کنیم. چمدونم رو برداری گذشته بود که قرار شد بریم خارج و ادامش رو اونچند روز از فیلم 

د درحالی که دستش توی جیبش بود داشت آروم سمت ها پایین آوردم. مهرداکشون کشون از پله

 رفت. همه سوار شدیم. پنجره رو پایین دادم و زبونم زو در آوردم.ماشین می

 مهران: دختر مگه سگی زبونت در آوردی؟

 لگد محکمی به پهلوش زدم که قرمز شد طفلی!

وب پیش میره و یعنی ادامه قدر داره خکه چهبه پشتی صندلی تکیه دادم و به فرداها فکر کردم. این

کنه؟ سه روز دیگه عیده و ما قراره سال تحویل توی پاریس باشیم. دستم زو از پنجره بیرون پیدا می

بردم و تکون دادم. مهرداد صدای آهنگ رو تا ته زیاد کرد و من هم با صدای بلندی خوندم؛ اما 

 کردن.دونم چرا همه با دهن باز نگاهم مینمی
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 قلبمه عشق تو روی» 

 تهاچشمیه حس ناب داره اون برق 

 از من بهتر خیلی بوده براش که زندگیش رو هم میریخته زیر پاش؛ اما تو موندی برام

 هامکنارت دارم هر چیزی که بخوام احساس ناب  و ببین از توی چشم

 «خوام براتکس برام، همین رو میمهم نیست جز تو هیچ

خوندم که مهرداد صدای آهنگ رو کم کرد و همه دست زدن تا می دادم وهام رو تکون میآروم دست

 م گرفته بود از کارشون؛ اما خوندن رو ادامه داد.من بخونم. خنده

زد لبخند ژکوندی تحویلم داد و من هم درحالی که داشتم مهرداد درحالی که روی فرمون ضرب می

 دادم با صدای بلندتری خوندم.خودم رو تکون می

 «تو باشمم که یک روز بیابه واسهفکرش عذ»

 سایه: بابا ایول، کنسرت بذار ما هم بیایم!

ها یکی یکی با هایی که درحال سبز شدن بودن خیره شدم. درختجوابش  و ندادم و به درخت

ژ پنجره هام افتاده بود. سرم رو به گوشههای لطیفش به جون گونهکردن و باد با دستسرعت عبور می

که قراره دیگه مهردادی نباشه، و دستم  و که بیرون بود رو روی پام گذاشتم. فکر این تکیه دادم

که مهرداد هر چی بخوام بهم میده و بازیگر داد؛ اما با فکر کردن به اینهایی نباشه عذابم میدوست

ن با هم که میشم دیگه غم رو از خودم دور کردم. وارد فرودگاه که شدیم بعد از تحویل دادن چمدو

ترین صندلی که دو نفره بود رفتم و کنار پنجره نشستم. سرعت سمت هواپیما رفتیم. سمت عقب

رنگی تحویلش دادم و سرم  و به پنجره تکیه دادم. آروم مهرداد اومد و کنارم نشست  که لبخند کم

 .داشتم خواب میدیدمکردم. هام  و بستم و خودم رو مهمون خواب آرومیچشم

های الله بودم و کامالً خیس شده بودم. درحالی که با دستم صورت نار یک پارک پر از گلزیر بارون ک

لحظه های الله رفتم. آروم کنار چمن زانو زدم و گل رو بو کردم. یککردم سمت گلخیسم رو پاک می

لند حس کردم دیگه بارون نمیاد، سرم رو که بلند کردم دیدم مهرداد با چتر باالی سرم وایساده. ب

 شدم و دوشا دوش کنارش قدم زدم. 
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 گل الله دوست داری؟ - 

 آره خیلی دوست دارم! -

 زدیم نزدیکش شدم و گفتم:باهم زیر بارون قدم می مهرداد چتر رو بست 

 ممنونم! -

 خاطر چی؟به -

صاف نشستم و متوجه . زننهام رو باز کردم و دیدم همه دارن فریاد میهای محکمی چشمبا تکون

ها که داد؛ اما بقیه بچههای هواپیما شکسته. مهرداد خودش رو ریلکس نشون مییکی از بال شدم

زدن. شد داشتن با فریاد خدا رو صدا میشامل سایه و سارا و آسمان و مهران و بابک و بقیه می

 مهرداد بهم نگاه کرد و گفت:

 بیدار شدی؟ -

چرخید پیما با سرعت سر گیجه آوری درحالی که میهوا. که جوابی بدم به پنجره نگاه کردمبدون این

کرد. محکم به پشتی صندلی چسبیدم و به وضوح متوجه تپش شدید قلبم و گرم و داشت سقوط می

سرد شدن بدنم شدم. عرق سردی که از پیشونیم روی لبم افتاد رو پاک کردم و درحالی که با ناخن به 

 .هاش رو بسته بوددم. چشمزدم به مهرداد خیره شپارچه صندلی چنگ می

 نمی... ترسی؟ -

 نه باالخره قرار بود بمیریم دیگه! -

 های عجیبی از زیر زبونشون به بیرون ریخت.با ایستادن ناگهانی هواپیما همه بلند فریاد زدن و حرف

 خدایا غلط کردم منو نکش! -

 خدا جونم یه فرصت...-

 کمک، کمک خدا! -

های محکم هواپیما اون هم محو شد. اگه قرار خوش کرد که با تکون رنگی گوشه لبم جاپوزخند کم

 باشه االن بمیرم باید احساسم رو نسبت به مهرداد بگم.
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 م رو عوض کردی.مهرداد من خیلی ممنونم که بهم کار دادی، تو آینده - 

ی م رو بیرون دادم و با صدااحساسم فقط همین بود؟ آره من که عاشقش نشدم! نفس حبس شده

 آرومی زیر لب گفتم:

 جوری تموم نشه.دوست داشتم این -

هام بسته شد و دارن بهش فشار میارن. چشم که با چیز یخیدرد بدی به مغزم خطور کرد. مثل این

 گفت:مهرداد با صدای آرومی

 هات رو باز کن!رژین رژین، چشم -

تر و باز کنم. فقط فهمیدم فریادها بیشهام رو تونستم چشمتونستم حرف بزنم نه میاما دیگه نه می

 تر شدن.بیش

ی کمرم حس کردم. روی صندلی هام رو باز کردم و احساس درد شدیدی توی ناحیهآروم چشم

هواپیما دراز کشیده بودم و سرم به پشتی صندلی تکیه داده شده بود. به پنجره کنارم که شکسته 

اپیما جا کردم و دقیق به اطراف نگاه کردم. هوچیز یادم اومد. کمی خودم  رو جابهبود نگاه کردم و همه

که وسط جنگل فرود اومده بود. مهرداد روی زمین افتاده بود و نصفش آتیش گرفته بود و مثل این

هاش بسته بود. سریع از روی صندلی بلند شدم و رفتم سمتش. توی هواپیما جز چند نفری که چشم

سریع مهرداد  تر افراد فرار کرده بودن.کس نبود و بیشهوش بودن و چند نفری که مرده بودن هیچبی

های بلند و سر به فلک کشیده! اقیانوس آبی رو از هواپیما بیرون اوردم. سرتاسرمون پر بود از درخت

کشید. سمت اقیانوس رفتم و ها رو به آغوش میرنگی اون سمت جنگل داشت با امواجش ماسه

های ختم. پلکها گذاشتم. مشتم رو پر از آب کردم و آروم روی صورتش ریمهرداد رو روی ماسه

 مهرداد آهسته تکون خورد و بعد با صدای ضعیفی گفت:

 ر... رژین... -

 وار گفتم:کنار گوشش زمزمه

 جام!من این -

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 شرط بندی عشق ممنوع

 

Romanik.ir  185  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

ها توی هواپیما نبودن پس حتماً هاش رو باز نکرد؛ اما نفس راحتی کشید. مهران و بقیه بچهچشم 

 گر و مهربونی گفتم:کشیدم و با صدای نوازشها دراز زندن و نجات پیدا کردن. کنار مهرداد روی ماسه

 من بادیگاردتم نه فقط در برابر بدخواهت، بلکه در برابر تمام حوادث جهان همیشه کنارتم، همیشه! -

هام قرار دادم. ما االن مهرداد چیزی نگفت. زانوم رو جمع کردم و خورشید رو داخل قاب عکس دست

کنیم یا تا یدا میشه بیاد به این جزیره یا نه، نجات پیدا میتوی پاریس نبودیم و معلوم نبود کسی پ

خیال از هر جا داشتم به آسمون آبی نگاه دونستم و بیمونیم؟ هیچی نمیآخرش توی این جزیره می

 کردم.می

رنگ شده بود و داشت توی تر میشه. خورشید خونینبعد از چند دقیقه حس کردم هوا داره تاریک

 رفت. مهرداد بلند شد و دست من رو هم کشید.میقلب اقیانوس فرو 

 باید بریم آتیش درست کنیم. -

ها رو دیدیم که دور آتیش نشستن و دارن برامون دست تکون کمی که کنار ساحل قدم زدیم بچه

 ور نشستیم.دن. با لبخند سمت مهران و بقیه رفتیم و دور آتیش شعلهمی

 بابک با لحن پر شوری گفت:

هوش شده بودین؛ اما من هنوز با ترس چسبیده بودم به صندلی که هواپیما با ریباً بیهمتون تق -

ضربه محکمی به یک درخت خورد و اون گوشه از بالش که شکسته بود آتیش گرفت. ما این سمت 

ی بودیم و افراد اون سمت توی آتیش سوختن. چون ما محافظ داشتیم چندان ضربه نخوردیم من همه

وردم لب ساحل خواستم شما دوتا رو هم بیارم؛ اما پیداتون نکردم و گفتم شاید نجات پیدا ها رو آبچه

 جا سر در بیاریم؟کرد که از اینکرده باشین. کی فکرش رو می

 آسمان با کنایه گفت:

 نکنه االن خوشحالی که سرگردون شدیم؟ -

 دیگه رو داریم، پس نباید زیاد نگران باشیم!ما هم -

آور دخترها رو از که جو دلهرهکه غرق در آرامش بودم خیره شدن و لبخند زدن. برای اینهمه به من 

 ها آروم دست زدن.بین ببرم با صدای آرومی شروع کردم به خوندن و بچه
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 من قلبم مثل تو سنگ نیست که، تو بری وایمیسته» 

 ای داد بر من، فرادست که حالیم میشه نیست االن که گرمم

 هرکی، که بود دورمدیوونه کردم 

 آخه دیوونه برگرد

 «گفت نه بدجوری قفلمتپه فوقش میگفتم، قلبم به عشقش میکاش بهش می

کشید. سایه هم پرید وسط و شروع کرد به زد و آسمانم سوت میمهران آروم روی پاهاش می

 رقصیدن. 

 قدر بد نشو باهامنه نرو ان»

 کس دیگه رو جامنذار هیچ

 «بسازی با منحیف که نخواستی 

رنگ شروع کردم به رقصیدن. بقیه سوزان دریای آبیسایه دستم رو کشید و من هم کنار آتیش

دونستیم قراره توی کردیم و نمیآهنگ رو مهرداد خوند و مهران هم اومد وسط. همه الکی شادی می

کرد و برداری میلمافته! مهرداد با دوربین کوچیکی داشت ازمون فیاین جزیره چه اتفاقی برامون بی

موقع رقصیدن دوباره نشستیم و یونس که تا اونآوردن. بعد از کمیهمه برای دوربین شکلک در می

 کرد گفت:فقط نگاه می

 غذا چی قراره بخوریم؟ -

لرزید ور شد. آسمان کمی میدیگه نگاه کردن و ترس و دلهره دوباره توی وجودشون شعلههمه به هم

 هاش سر خورد. مهرداد رو به آسمان گفت:شمریزی از چ و اشک

 چیزی نمیشه دختر! -

 نفس عمیقی کشیدم و از جام بلند شدم. لباسم رو تکون دادم تا تمیز بشه. 

 کی با من میاد بریم از جنگل یه چیزی پیدا کنیم؟ -

 مهران گفت: 
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 خیال!خطرناکه بی - 

 با صدای محکم و خیلی سردی گفتم:

که چیز خطرناکه! اگه بخوای به چیزی برسی باید حتماً خطر کنی، نه اینهمهتوی این زندگی  -

بشینی و دستور بدی غذا بیارن برات! باید روی پای خودمون وایسیم، االن تک تک ما به جای گریه 

کار کنیم؟ فکر کنین انسان باید محکم باشیم و یاد بگیریم توی زندگی بیرون از تجمالت باید چی

جا باید روی پای جا رستوران نذاشتن برات، اینکنین؟ اینطور زندگی میتین، چهغارنشین هس

خودت وایسی و محکم باشی. ما در هر حالت باید زندگی کنیم پس بهتره خودتون رو محکم کنین؛ 

 چون با گریه غذا نازل نمیشه! حاال کی با من میاد؟

 ها گفتن من، که با یک لبخند محو گفتم:همه بچه

 نفر کافیه! دو -

 مهرداد از جاش بلند شد و گفت:

 من میام! -

ها فکری به شونم سالم بود. با دیدن اونبرداریبرداری هم همه سالم بودن که وسایل فیلمافراد فیلم

 ذهنم رسید که بهتر بود بعداً بیان کنم.

 سایه بلند شد و گفت:

 من هم میام! -

 بابک هم اومد و گفت:

 دو به دو بهتره! -

 که جلوتر بریم گفتم: گفتم و همه وارد جنگل شدیم. قبل از اینی آرومیباشه

 بریم سمت هواپیما، شاید بعضی از وسایلمون سالم بود و بتونیم ازشون استفاده کنیم. -

سمت هواپیما که یک قسمتش به صورت کامل سوخته بود رفتیم. دیگه نیاز نبود از در وارد بشیم 

هایی از بدنش سوخته ی کوچیکی که صورتش خونی بود و قسمتبا دیدن بچه چون نصفش کالً نبود.

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 شرط بندی عشق ممنوع

 

Romanik.ir  188  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

بود قلبم درد گرفت! تعداد زیادی از افراد مرده بودن، پس خدا واقعاً با ما بود که زنده موندیم. سمت  

های مهم رو ترشون سالمه! وسایل و لباسهامون رفتیم و در کمال تعجب دیدیم بیشچمدون

هام شکل گرفت. وسایل هایی که دست سارا بود لبخند ملیحی روی لبیدن خوراکیبرداشتیم و با د

 رو به سارا دادم و گفتم:

 ها، من میرم جنگل ببینم خوراکی هست یا نه.تو برو پیش بچه -

 سایه: ما که خوراکی داریم!

 اما کمه! -

بود و بعد از اون هم من  گفت و میان انبوهی از درخت محو شد. مهرداد جلوتر از همهی آرومیباشه

های خیس رو زیر ها و برگتر جاهای جنگل نم داشت. خاکجا تاریک بود و بیشکردم. همهحرکت می

پام له کردم و جلوتر رفتم. با صدای شلیک، مهرداد رو دادم عقب و با دستم اشاره کردم که ساکت 

هام های میوه چشمبا دیدن درخت تری حرکت کردیم.بشن. وقتی دیگه صدایی نیومد با احتیاط بیش

 درخشید و به باالی درخت اشاره کردم.

 من میرم باال. -

 به سر تا پای بابک نگا کردم و با پوزخند گفتم:

 نیاز نیست، شما پایین بمونین خودم میرم باال. -

 ی درخت دست گرفتم و خودم رو باال کشیدم. کفش اسپرت و ورزشیم رو رویهای تنهاز برجستگی

ی درخت محکم گرفتم و دستم رو باال کشیدم ها گذاشتم و باالتر رفتم. از تنههایی از برجستگیبخش

ی درخت چسبیدم. وقتی دوباره تا میوه رو از شآخه بِکنم. با شنیدن صدای شلیک محکم به تنه

 جا آروم شد چندتا میوه انداختم پایین و خودم نم آروم پایین رفتم.همه

 مورد نیست.ها بیز ما هم کسی هست! این صدای شلیکججا بهاین -

 ها رو برداشت و گفت:توجه به حرفم میوهبابک حالت تفکر به خودش گرفت؛ اما مهرداد بی

 بهتره زودتر برگردیم! -

 ها رو کنارشون انداختیم.ها رفتیم و میوهسمت بچه
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 مهران: با میوه که سیر نمیشیم! 

 بلد نیستیم، تو بلدی راه باز جاده دراز، برو شکار آهو!باید حیوون شکار کنیم که  -

 ها رو برداشت و با لبخند گفت:همه با این حرفم بلند خندیدن، آسمان یکی از میوه

 همین هم غنیمت است! -

 

*** 

 

داد. رفت و دستم رو قلقلک میهام آروم راه میاحساس عجیبی بود. انگار یکی داشت روی دست

رفت، فوراً دستم رو ای که داشت روی دستم راه میاز کردم و با دیدن مورچهی چشمم رو بگوشه

ها بلند شدم. همه خواب بودن و هوا کامل روشن نشده بود. پاهام رو محکم تکون دادم و از روی شن

کردم جا نشستم. نگاهم روی نوک کوه خیره موند. وقتی بچه بودم فکر میتوی آب فرو بردم و همون

ت کوه مخفی شده و وقتی روز میشه میاد باال. همیشه دوست داشتم به اون سمت کوه خورشید پش

طوری طوری توی ذهنم به وجود اومده بود؟ اصالً چهبرم، تا خورشید رو ببینم! این رویاها و آرزوها چه

 مطمئن بودم که خورشید پست کوهه؟

ردم. هوا دیگه روشن شده بود و کف دستم رو توی آب آروم تکون دادم و موج کوچیکی به وجود آو

بار دیدم! خورشید مثل الماسی درخشان از پشت قدر زیباست که من طلوع آفتاب رو برای اولینچه

کوه باال و باالتر اومد و وارد جایگاه همیشگیش شد؛ البته از لحاظ علمی بگیم زمین چرخید و 

 خورشید تکون نخورد. 

 محو شدی! -

کردم. لباس سبز لجنی با شلوار لی پوشیده ه کنارم نشسته سالم آرومیبرگشتم با دیدن مهرداد ک

 بود. موهاش رو سمت چپ صورتش داده بود و لبخند ملیحی رو لباش بود. 
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بینی رژین؟ ببین کجای دنیا وایسادیم؟ انگار همین دیروز بود که تو نجاتم دادی و بهم گفتی می - 

ود که با هم شرط بستیم که اگه تا تابستون عاشقم نشدی تشکر بلد نیستی، نه؟ انگار همین دیروز ب

 هرچی بخوای بهت میدم.

 پاهام رو توی آب آروم تکون دادم و با لحنی پر از حسرت گفتم:

 امروز ساعت دو عید میشه! -

 مهرداد گفت:

 ماهم عیدمون رو وسط جنگل میگیریم، نظرت چیه؟ -

 

م رو روی ماسه قرار دادم که ماسه به زمین فرو رفت. یعنی تا حاال کسی مثل ما شده بود؟ پاهای خیس

پیدا کرده بودیم رو به همه داد و  چمدونهایی که از ها رفتیم. ماندانا ساندویچبا مهرداد سمت بچه

همه با اشتیاق شروع به خوردن کردن. درسته خیلی گرم شده بود؛ اما چون دیشب هم گرسنه 

 خوابیده بودم خیلی چسبید.

 تون چیه سفره هفت سین بچینیم؟سایه: نظر

 تا چهارتا بشه.تا سین نمیشه شاید سهمهرداد: شاید بتونیم؛ اما هفت

یونس: باز هم خوبه یک عکس یادگاری هم دور هم بگیریم که اگه نجات پیدا کردیم نگاه کنیم و 

 بخندیم!

 سارا: اگه یک حرف درست تا حاال شنیده باشم ازت همین بود!

 وحشتناکی رو مهمون ابروهاش کرد و گفت:یونس اخم 

 ممنون از نظرتون! -

 ش؟ای که توی جیب شلوارم بود رو گذاشتم روی ماسه و گفتم: این اولین سین، بریم دنبال بقیهسکه

 همه از روی ماسه بلند شدن و سمت جنگل رفتن. 
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به یک جایی رسیدم که ها رو کنار کشیدم و ها و شآخهزدم و دنبال سیب بودم. برگآروم قدم می 

های خوشمزه و قرمز زار درختی بود که میوهاطرافش پر بود از چمن و گل رزهای آبی و وسط سبزه

همه چمن و که بین اونازش آویزون بود. با سرعت و ذوق سمت درخت سیب دویدم، غافل از این

 درخت چی هست...

دقیق که نگاه کردم فهمیدم توی باتالق یه لحظه پاهام توی چیز نرمی فرو رفت و افتادم پایین. 

تر افتادم. عجب غلطی کردم تنهایی اومدم ها! دست و پا نزدم چون شک نداشتم باعث میشه بیش

پایین برم. شآخه نازکی که اون سمت بود رو آروم گرفتم و سعی کردم خودم رو بکشم. مثل چسبی 

ز الکپشت حرکت کنم. یکم مونده بود برسم شد کندتر ابود که به دست و پام چسبیده بود و باعث می

 به اون سمت که شآخه کنده شد. با حرص شآخه رو اون سمت پرت کردم و با صدای بلندی فریاد زدم.

 کمک، کمک! -

شد. وقتی از چونم هم رد شد سعی کردم دهنمو فقط سرم بیرون بود و نور خورشید داشت محو می

شد تکونش داد. رژین تو توی ام مثل سنگ شدن و اصالً نمیکردم دست و پباالتر نگه دارم. حس می

 خوای گریه کنی؟آخرین لحظه عمرت هم نمی

هام داشت لحظات آخر زندگیم رو بررسی حاال دهنم هم توی باتالق فرو رفته بود و فقط بینیم و چشم

 جا بود؟کرد؛ یعنی پایان دختری مثل من اینمی

هات این باتالق بمیرم ایرادی نداره، من همیشه تسلیم خواستهخوای امروز من توی خدایا اگه می

  بودم.

 هام رو کامالً احساس کردم.هام رو بستم و لرزش پلکآروم چشم

تونستم جواب بدم. دن شنیدم؛ اما نمیکرصدای مهرداد و بابک که با فریاد اسمم رو تکرار می

 دراز بود.هام رو باز کردم و دست مهرداد رو دیدم که سمتم چشم

 بگیرش دختر، زود باش! -

تونستم بیارمش باال؟ هه، ادیسونی طوری میبا خودش چه فکری کرده بود؟ دست من پایین بود چه

 بود برای خودش!

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 شرط بندی عشق ممنوع

 

Romanik.ir  192  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

 بابک مهرداد رو کنار کشید و گفت: 

 تونه دستش رو باال بیاره.این که نمی -

کشید. بابک از دست مهرداد محکم گرفت باال  رو مهرداد خودش رو داخل باتالق انداخت و محکم من

 لحظه حالم از خودم بهم خورد.هام و لباسم یکها انداخت. با دیدن دستو هردومون رو روی چمن

 مهرداد ممنونم، تو برای نجات من ریسک بزرگی کردی! -

 مهرداد گفت:

 قابل نداشت! -

 ها رفتیم.ها رد شدیم و سمت بچهگل بابک از درخت باال رفت و سیب رو انداخت پایین. با دقت از بین

تا سین داشت؛ اما همه دور هم شاد بودیم و سیب رو روی برگ گذاشتم. سفره هفت سین ما فقط سه

ی باحالی بود نه؟ فوراً سمت آب رفتم و این خودش یک عید عالی بود. سکه و سیب و سنگ، سفره

شده کالً رفتم زیر آب و نفسم رو حبس  کل بدنم رو داخلش فرو بردم. وقتی دیدم موهام هم کثیف

کردم. پنج ثانیه زیر آب موندم و باال اومدم. نفس عمیقی کشیدم و مشتم رو پر از آب کردم. چندبار 

های خیسم به کردم و با لباسآب رو به صورتم ریختم بعدش سمت ساحل رفتم. احساس سنگینی می

 رفتم.زور راه می

 چمدون من کجاست؟ -

ها ها و برگای از جنگل محو شدم. بین درختن رو سمتم انداخت و من توی نقطهمهران چمدو

ها رفتم. یه لباس آبی رنگ با شلوار سیاهم رو پوشیده بودم. هام رو عوض کردم و سمت بچهلباس

 ها نشستم. همه با صدای بلند میشمردن.موهای خیسم رو به پشت شونم انداختم و کنار بچه

 !یک... دو... سه -

کردن و عید رو تبریک دیگه رو بغل میها همبا جیغ و داد سایه و آسمان عید ما هم شروع شد. بچه

 گفتن.می

 عید جنگلیِ همه مبارک! -
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 مهران: بعد از نجاتمون تو هدیه من رو میدی، ها؟ 

 ت هم میدم!چشم، هدیه -

تقسیمش کرد. وقتی به من رسید ها مهرداد از کیف کناریش چندتا پنجاه تومنی برداشت و بین بچه

 صدتومن داد و گفت:

 عیدت مبارک بانو! -

 سایه: قبول نیست ها! به اون صد، به من پنجاه؟

 همونم زیادت بود! -

 ای تحویل مهرداد داد و چیزی نگفت. ماندانا چشم ریز کرد و گفت:غرهسایه چشم

 کلک پول از کجا آوردی؟ -

 .توی ساکم بود و سالم مونده بود -

 همه آدم مردن و فقط ما زنده موندیم؟عجیب نیست که اون -

 همه به فکر فرو رفتن که سارا گفت:

 جوری تموم بشه!خواست عمر ما اوننه عجیب نیست، شاید خدا نمی -

شد که زنده موندم؟ یعنی خدا گرفتم. چییاد چند لحظه پیش افتادم که داشتم مرگ رو در آغوش می

 نجاتم داد؟

 خاطر زنده موندمون تشکر کنیم؟ن چیه بهنظرتو -

که وضو گرفتم دیدم همه دارن وضو های زالل رفتم. بعد از اینهمه گنگ نگاهم کردن که سمت آب

 میگیرن. سنگی رو جلوم گذاشتم و مشغول شدم. 

ل خوندیم؛ اما نماز جماعت نبود. بعد از تموم شدن نمازمون همه باهم گفتن قبونماز رو همه باهم می

 باشه.

 بردار دوربینش رو تنظیم کرد و با صدای بلندی گفت:فیلم
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 بگین سیب! - 

 جمعی ما توی این جنگل گرفته شد. همه بلند گفتیم سیب و عکس دست

 

*** 

 

ها کردن؛ اما سارا و بابک مثل عاشقای رنگ و نازی بازی میسایه و آسمان داشتن با سنجاب قهوه

کرد و کشید برای نجات و ماندانا هم مسخرش میکه داشت نقشه میباهم خلوت کرده بودن. یونس 

 من،

چیز کردم همهکردم. دلم گرفته بود. داشتم فکر میشلوارم رو کمی باال داده بودم و توی آب سیر می

کار کنیم؟ دو داره خوب پیش می.ره و یک بازیگر عالی میشم؛ اما سرنوشت باز عوض شد. قراره چی

جا بمونیم افتادم. کالفه بودم هایی سال که قراره اینییم و توی این دو روز به فکر سالجاروزه که این

همه بازیِ زندگی! اخم غلیظی روی پیشونیم جا خوش کرده بود و قصد نداشت ترکش کنه! به از این

شد خیره شدم. خیلی دور به نظر میجا داشت تموم میای اونخطی که اقیانوس یا هر کوفت دیگه

 رسید. 

ای خواستم زندگی معمولیای که توش گیر افتادم! میخدایا خستم! نه از این دنیات، از این بازی -

 خواستم...داشته باشم می

 گفت:صدای عصبی و محکمی

خواستی مثل بقیه دخترها خواستگار بیاد خونتون بعد بگی بله و ازدواج کنی و بچه بزرگ کنی؟ می -

کنی یعنی قدر خاص و متفاوت کرده. زندگی عادی فکر مینی که زندگیت رو انتو باید از خدا تشکر ک

 چی؟

اومدم خونه. زندگی ساده اینه! چرا دنبال زندگی برداری میرفتم سر فیلممن هر روز صبح می چ

کنی هر ثانیه و هر لحظه کنی زندگی شاد چی داره؟ حس میمعمولی هستین؟ که چی بشه؟ فکر می

 برم.االن دارم از جنگل و طلوع و غروب خورشید لذت میتکراریه. من 
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وقت از این نظر بررسیش قدر جدی و عاقل! هیچربایی به مهرداد خیره شدم. چهبرگشتم با لبخند دل 

لحظه گیج شد. مشتم رو پر از آب کردم و روی صورتش هام رو ملوس کردم که یکنکرده بودم. چشم

ها ها گذاشتم. حس کردم ماسهه گرفتم و پاهای خیسم رو روی شنجا فاصلریختم. با سرعت از اون

 خورن.های پام دارن لیز میبین ناخن

 فرار نداریم ها! -

 من کار بدی نکردم که فرار کنم! -

 م کرد!بله شما کار بدی نکردی، عمه -

 جاست؟ت هم اینعه؟ عمه -

 مگه دستم بهت نرسه دختر! -

 کنی!رسه؛ اما کاری نمیبهم میمن که کنارتم، دستت هم  -

 با حرف آقای یاوری دیگه چیزی، نگفتم.

 برداری رو درست کرد و گفت:آقای یاوری گروه فیلم

 خب بیاین ادامه فیلم رو این.جا بازی کنیم، کی موافقه؟ -

شه کردم که این فیلم قراره منتشر بدخترها با ذوق باال و پایین می.پریدن و من فقط به این فکر می

 اصالً؟

یک گوشه نشستم و دیالوگم رو توی دستم گرفتم. درحالی که به درخت تکیه داده بودم آروم 

فهمیدم از کردن و هیچی نمیهاشون رو تمرین میخوندمش. سایه و آسمان با صدای بلند دیالوگمی

نه ایستاده ها. کالفه دستم رو روی سرم گذاشتم و به اون دوتا خیره شدم. سایه دست به سینوشته

 گفت:بود و با حالت پررویی می

 جوجه بکش کنار باد بیاد! -

 آسمان پوزخند زد و گفت:

 کردم!کل میت رو ندارم؛ وگرنه کلنه بابا؟ ببین اصالً حوصله -

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 شرط بندی عشق ممنوع

 

Romanik.ir  196  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

 سایه: مگه بلدی؟ 

 آسمان: چی رو؟

بردار از فیلمکردم فقط. اون سمت هم حوصله نگاه میسایه با نیشخند از کنارش رد شد و من بی

 گرفت.مهرداد و مهران فیلم می

 حرکت! -

 هاش رو از جیبش در آورد با موهاش بازی کرد.مهرداد دست

 مهران با کنایه گفت:

 خسته نباشی! -

 های ریز شده گفت:مهرداد با چشم

 طور؟چه -

 مهران: آخه خیلی موهات رو بازی دادی، گفتم خسته شدی!

 خیال مهران به آسمون خیره شد و گفت:ن داد و بیمهرداد نفسش رو با صدا بیرو

 من شک ندارم اون خالفکارها توی این جنگل مخفی شدن. -

 مهران سوالی به مهرداد نگاه کرد و گفت:

 ها باند مواد مخدرن؟میگم اون -

 مهرداد پوزخند زد و گفت:

زندان برن یا اثری از خودشون که به کشن بدون اینها مردم رو میمواد مخدر دیگه خز شده. اون -

 به جا بذارن!

 کشن؟طوری میوقت چهمهران: اون

ها به من اشاره کردن که وارد بازی بشم. کمی لباسم رو مرتب کردم و رفتم پیششون. با لحن سرد بچه

 ای گفتم:و جدی

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 شرط بندی عشق ممنوع

 

Romanik.ir  197  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

 با ویروس! - 

دار سیاه هم سرم بود. لبه خاطر بازی لباس و شلوار سیاه از جنس بارونی پوشیده بودم و یک کالهبه

 در حقیقت تیپ جنگی داشتم.

 تفنگ رو از روی شونم برداشتم و گفتم:

ترین ویروسه! این ویروس وارد بدن ها توی آزمایشگاهشون ویروسی تولید کردن که خطرناکاون -

 کنه!میتر از اون اینه که ویروس فوراً شیوع پیدا کشه و وحشتناکهر انسانی بشه اون رو درجا می

کرد که بابک هم وارد بازی شد و درحالی که موهاش رو از جلوی چشمش مهران با دهن باز نگاهم می

 زد گفت:کنار می

 طور وارد بدن انسان شد این ویروس؟چه -

 جواب این سوال از سمت من سکوت بود؛ اما ماندانا با ورودش جواب سوال رو داد.

تحان کردن و اون رو بین مردم عادی رها کردن و این شروع با یک آمپول روی افراد خودشون ام -

ماجرا بود. کل مردم کشورشون رو کشتن و اومدن به این جنگل. ما باید مخفی گاهشون رو پیدا کنیم 

اونیم کاری کنیم که برن و یک چیزی برای درمان ویروس پیدا کنیم؛ همچنین با پیدا کردن مدرک می

 زندان!

 دندونم بود رو بیرون آوردم و گفتم:چوب کبریتی که الی 

 ها دنبال این افراد بودن؛ اما پیداشون نکردن.تولید این ویروس غیر قانونیه! پلیس -

 ای توی دستش بود گفت:سارا هم داخل بازی شد و درحالی که مجله

 اصالً به ما چه؟ بریم ایران خودمون بابا! -

 مهرداد پوزخند زد و گفت:

 وارد ایران هم میشه؛ اما اگه ترسیدی می تونی برگردی!این ویروس بعدش  -

 کات، عالی بود! -
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نامه باحال و خوبی بود. ژانرش ترسناک بود همه نفس راحتی کشیدیم و رفتیم برای استراحت. فیلم 

ها بر اثر ویروس قرار بود بمیرن و اما اکشن بود چون ما با نیروهای عجیب قرار بود همه چون خیلی

 جات بدیم!جهان رو ن

که جا دراز کشیدم. ماندانا و یونس سمت آب طالیی رنگ رفتن؛ اما اینکمی بدنم رو کش دادم و همون

کرد. دستم رو قراری میجور بیدونم! امروز ناهار نخورده بودیم و شکمم بدهدفشون چی بود رو نمی

 گفتم:روی شکمم کشیدم و با صدای آرومی

 نه موندن عادت کنی!خیلی گشنته نه؟ باید به گش -

 مگه من مردم که عادت کنه؟ -

سوالی به مهرداد نگاه کردم که لباس سفید با شلوار جین سیاه پوشیده بود. کالهش رو برعکس 

 های باال زده سمت امواج رفت.گذاشت و با آستین

 به درخت تکیه دادم و دوباره کبریت رو الی دندونام گذاشتم و بازیش دادم.

برم توی دل جنگل و کمی قدم بزنم. از جام بلند شدم و چوب کبریت رو پرت کردم تصمیم گرفتم 

های بلند و سر به فلک کشیده، تور خورشید به هاطر درختروی زمین. آروم داخل جنگل شدم. به

رسید. باز هم صدای شلیک شنیدم. آروم جا تاریک و خفه به نظر میرسید و همهداخل جنگل نمی

و به یک کلبه رسیدم. به نظر خیلی کهنه بود. آروم در چوبی رو باز کردم که صدای  دنبال صدا رفتم

جا پر بود از بوی جا بوی نم به مشامم رسید. همهبدی داد. پام رو داخل کلبه گذاشتم و از همون

سیگار. کمی که جلوتر رفتم مردی رو دیدم که روی صندلی چوبیش نشسته. با دیدن من لبخند 

 گفت: کثیفی زد و

 شکار خودش اومد توی تله! -

ها که روی دیوار های بریده حیوونجا مونده مغزش تاب برداشته. با دیدن سرقدر اینمعلوم بود ان

 هام رو مشت کردم.نصب بود حرصم گرفت و دست

شد. با دستش گونم رو نوازش از روی صندلی بلند شد و اومد سمتم. حاال فاصلمون یک قدم هم نمی

که خواست صورتش رو نزدیکم بیاره که محکم دستش رو از روی گونم برداشتم و بدون این داد و

 دستش رو رها کنم گفتم:
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 هه! خوبی؟ - 

 تر گرفتم.هام بیرون بیاره؛ اما محکمکمی از سوالم جا خورد و خواست دستش رو از بین دست

 جایی؟چند وقته این -

 سه سال! -

 کنه؟ هوم؟نمیبرای همینه که عقلت کار  -

 گذری!دیگه داری از حدت می -

 با پوزخند گفتم:

 دونستی؟اومد، نمیمن همیشه از گذشتن خوشم می -

 االن نشونت میدم از چی خوشت میاد! -

هاش رو خواست من رو بگیره که دستش رو سریع بردم پشت کمرش و محکم پیچوندمش. صدای ناله

 تر پیچوندم.نشنیده گرفتم و بیش

 م کن!ول -

 دستش رو رها کردم که سمت تفنگش رفت تا با اون یک گلوله خالی کنه توی سرم.

 با ترس چند قدم عقب رفتم که گفت:

 خوای بمیری؟سازم، با من راه میای یا میکارتو می -

 با تنفر به صورتش تف انداختم و گفتم:

 مرگ باشرف بهتره! -

سریع از کلبه خارج شدم. پشت درخت بلند و با تفنگ به سمتم شلیک کرد که جاخالی دادم و 

 تنومندی مخفی شدم و به در کلبه خیره شدم. از کلبه بیرون اومد و با صدای بلندی گفت:

 کجایی کوچولو؟ کاریت ندارم ها! -
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آروم سمت درختی که پشتش بودم اومد و خواست شلیک کنه؛ اما با یک حرکت تفنگ رو از دستش  

شد و خودش ش خالی کردم. خون مثل فواره از روی پیشونیش جاری میگرفتم و یک گلوله توی سر

 هم روی زمین ولو شد. 

 من کوچولو نیستم. کارت غلط بود داداش! -

ها برگشتم، دیدم جا رو ترک کردم. وقتی پیش بچهش اونبا پوزخند بدون نگاه کوچیکی به جنازه

 به درخت تکیه دادم. کنن. نفس عمیقی کشیدم ودارن سکانس جدید رو بازی می

که تنهاییمون توی جزیره و هزاران فکر منفی به گذشت و ما تو این مدت برای ایندو روز از عید می

تر افراد و حتی بعضی کردیم. تقریباً توی فیلم بیشذهنمون خطور نکنه، پشت سر هم فیلم بازی می

 .های ما این ویروس رو گرفته بودن و موقعیت خراب بوداز دوست

 هام وارد بازی شدم.شال سفیدم رو روی سرم درست کردم و با کشیدن خط سیاه و نازکی دور چشم

 حرکت. -

 سه تا از خالفکارها جلومون بودن و قصد داشتن فرار کنن.

 هاس. بگیرینشون.درمان این ویروس دست اون -

از دهنش خون میومد.  کردآسمان روی زمین افتاد و دوباره شروع کرد به سرفه. هر وقت سرفه می

 آروم بغلش کردم که با صدای ضعیفی گفت:

 تونم بمونم. بقیه رو نجات بدین.من دیگه نمی -

 نه این حرف رو نز... . -

هاش رو بست و تن بی جونش روی دستم افتاد. تمام تالشم رو کردم که بتونم با آخرین سرفه چشم

 کردم.قدر گریه مییادم آوردم که چهگریه کنم. اون همه درد و تنهایی شبانه رو به 

 هام جاری شدن و با زجه گفتم:هام از چشماختیار اشکبی

 آسمان! آسماان! تو حق نداشتی بری! -
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آسمان تنها کسی نبود که ترکمون کرد، بلکه یونس و سارا هم مرده بودن. سرم رو روی خاک سرد  

 زه در آورده بود.گذاشتم و بلندتر اشک ریختم. هق هقم آسمون رو به لر

 بلند شو لعنتی! -

کردن تا بتونن درمان این ویروس رو از دستشون بگیرن. ما مهرداد و مهران با اون سه نفر مبارزه می

ها فرار کرده بود و این سه نفر هم قصد فرار تمام افراد این سازمان رو کشته بودیم؛ اما فقط رئیس اون

 داشتن.

با چاقوی توی دستم بدن یکیشون رو سوراخ سوراخ کردم. پسر رو با خشم آسمان رو ترک کردم و 

 روی زمین انداختم و چاقو رو توی بدنش فرو بردم و بیرون آوردم.

 مهرداد من رو از روی پسر بلند کرد و گفت:

 آروم باش. -

 زد فریاد کشید:ماندانا در حالی که به گلوش چنگ می

 میرم.دارم می -

شدم. خواستم برم سمتش که مهرداد از مرد دیگه نابود میبود و اگه اون هم میماندانا هم بیمار شده 

 آستین لباسم گرفت و گفت:

 اگه بری پیشش تو هم ویروس میگیری! -

 فهمی؟خوام بمیرم. میمی -

مهران خواست اون واکسن رو از دست پسره بگیره که پسر واکسن رو توی دریا پرت کرد. تمام 

 تر از همیشه بودن به باد رفت.آب که االن وحشیامیدمون با امواج 

 مهران چاقو رو توی سر پسر فرو برد و با خشم فریاد زد.

 کات! -

 همه ساکت نگاهش کردیم که گفت:

 مهرداد باید بری تو آب و دنبال واکسن بگردی البته قرار نیست واکسن رو پیدا کنی. -
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 گفت.مهرداد باشه آرومی 

 حرکت! -

 دن اما چه فایده؟ واکسن دیگه نیست!هر سه مرده بو

مهرداد سمت آب رفت و بین اون امواج سرکش و وحشی دنبال واکسن کوچیکی که تمام امدیمون 

بود گشت. هوا گرم و آفتابی بود و دریا اصالً امواج وحشی و سرکشی نداشت اما با فتوشاپ قرار بود 

 درستش کنیم.

اندانا هم ترکمون کرد. االن فقط یک بارون مصنوئی نیاز ماندانا روی زمین افتاد و اون هم رفت. م

 داشتیم.

ها بودیم. البته سایه زانوهام خم شد و روی ماسه ها افتادم. بابک و من و مهرداد و مهران تنها بازمانده

 ای افتاده بود.هم بود اما بیمار گوشه

 ها افتاد و با بغض فقط نگاهمون کرد.مهرداد خیس روی شن

 همین جا عالی بود. کات تا -

 آسمان از روی ماسه بلند شد و با تکون دادن لباسش گفت:

 بیاین این خون مصنوئی رو از لبم پاک کنین، حالم بد شد. -

 کردن هم عضوی از فیلم بردارها بودن.اون سه تا پسر که نقش خالفکارها رو بازی می

کرد. ناگفته برداری میعینکی بود فیلمسامیار و سیاوش و اون یکی هم کامران بود. یک نفر هم که 

 نماند که کارگردان هم بود.

کردن. کنار مهرداد که به درخت سوزوندن و افتخار هم میها رو توی آتیش میسارا و بابک ماهی

 تکیه داده بود نشستم.

 مهرداد به نظرت ما... -

 ما؟ -

 اجازه بدی میگم. -
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 مهرداد خندید و گفت: 

 بفرما.  -

 کنیم؟نجات پیدا میما کی  -

 مگه اتفاقی افتاده؟ -

قدر بی خیاله؟ میگه اتفاقی افتاده؟ سرم رو بکوبم به دیوار؟ خودم رو خفه کنم تو این این بشر چرا ان

 دریا؟ 

 هیچ اتفاقی نیفتاده که خیلی هم عالی! -

 مهرداد لبخندی زد و گفت:

 همین به شما هم چیزی نگفتم.خاطر من گوشی داشتم. زنگ زدم امداد نجات بفرستن. به -

 چیزی نگفتی؟ یعنی چیزی نگفتی؟ به ما چیزی نگفتی دیگه، آره؟ -

 مهرداد خندید. سایه و آسمان پریدن وسط و با هم گفتن:

 یکی بخونه ما برقصیم. -

دیگه شروع کردن به خوندن و سایه و آسمان دست تو دست شروع کردن به مهرداد و مهران با هم

کردیم. سارا و بابک هم داد که همه از خنده غش میگاهی به کمرش یه قری می رقصیدن. سایه

 پریدن وسط و شروع کردن به رقصیدن. 

 ها بپرن وسط برقصن.سایه: عاشق

یونس دست ماندانا رو کشید و هر دو یک رقص خوشگل تقدیممون کردن. مهرداد با اوج باال آهنگ 

  که سمت من هجوم آوردن تا برم وسط برقصم.رو خوند و هیجان سایه و آسمان رفت باال

 خوام جان مادرتون.آقا من نمی -

 سایه  دستم رو با خودش جلو عقب برد و گفت:

 سکوت! فقط برقص. -
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 رقصم.خوان من برقصم؟ باشه حرفی نیست میها میاین 

سمت چپ و  هام روهای سایه بیرون کشیدم و آروم کمرم رو تکون دادم. دستدستم رو از بین دست

راست بردم و شکل قلبش کردم. در آخر هم چرخیدم و وایسادم. آهنگ تموم شده بود و همه فقط 

 کردن. بابک با کنایه گفت:داشتن به من نگاه می

 دونستیم؟ای بود ما نمیتوی شما هم چنین ظرافت دخترانه -

خندید، هام هم میکه چشمموهای سیاه و بلندم رو به چپ و راست پرت کردم و با لبخند دلربایی 

 گفتم:

 بله هست! -

 ماندانا چشم یونس رو گرفت و گفت:

 نگری؟به کجا این چنین می -

 همه بلند زدن زیر خنده و فراموش کردن کجاییم. نفس عمیقی کشیدم و با فریاد گفتم:

 خدایا ممنون این بهترین تجربه بود برای من! -

 سارا با فریاد گفت:

 وای ماهی سوخت! -

دیگه از خنده سرخ شده بودیم. شب هم برای شام ماهی سوخته خوردیم که من واقعاً ازش خوشم 

 دونین چه حسی داره تنهایی توی جنگل یه همچین چیزی بخوری.اومد. نمی

 هوا کامالً تاریک شده بود و ما هم دور آتیش نشسته بودیم.

 بینم ها.کنم اون طرف دریا یه نوری میسیاوش: من حس می

 کنم پری داره میاد برای نجات.کامران: من هم حس می

 گفت. نور سفید و ریزی قابل دیدن بود.با دقت به اون نقطه از امواج تاریک خیره شدم. راست می

 شاید هم توهم نباشه. -
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 هاشون رو چرخوندن و به اون نقطه خیره شدن.همه با این حرفم گردن 

 مهرداد کامالً ریلکس گفت:

 کشتی باشه. شاید هم -

 ماندانا: شاید!

ها خیلی خنک ور گرفتم تا گرم بشه. هرچند هوا گرم بود اما شبدستم رو جلوی آتیش گرم و شعله

هام رو کنار هم قفل کردم و به آسمون خیره شدم. سه تا ستاره به شکل آهوی شد. دستمی

 کوچیکی در اومده بودن. با دست به آهو اشاره کردم و گفتم:

 قدر خوشگلن.ها چهتارهاون س -

 یونس با غرور گفت:

 به این میگن صورت فلکی. -

 چی چیه فلکی؟ -

 یونس پقی زد زیر خنده و گفت:

 هیچی هیچی خودت رو خسته نکن. -

اومد. رفتم کنار دریا نشستم. چند تا سنگ ها یواش یواش رفتن که بخوابن اما من اصالً خوابم نمیبچه

برد به یک دنیای دیگه. اومد من رو میم سمت آب. صدای تولوبی که میکوچیک برداشتم و پرت کرد

 به دنیایی پر از رویا و آرزو!

مهرداد و مهران هم کنارم نشستن و مثل من سنگ انداختن. مهران سنگ رو با حالت خاصی تو 

 دستش گرفت و گفت:

 ست.تر بره، اون برندهسنگ هرکی بیش -

دیگه خورد و افتاد تو آب اما انداختیم. برای من و مهرداد به همهر سه با شمارش مهران سنگ رو 

 تری پرت شد.برای مهران با فاصله بیش

 وایستا یه بار دیگه من خوب بلد نبودم. -
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 با این حرف بازی بارها ادامه پیدا کرد و با اشتیاق سنگ رو پرت کردیم. در آخر باز مهران برد. 

 !قبول نیست من تجربه نداشتم قبالً -

 مهران با حالت تمسخر گفت:

دارم که پدرم تا لب که فراموش کردی من یه پسر پولنه پس من خیلی تجربه داشتم آخه. مثل این -

 ذاشت جلوم.چی رو میکردم همهتر می

 با این حرفش از خنده غش کردم و گفتم:

 یادم نبود ها. -

 جیغی بلند گفت:ها رو برداشت و تو آب انداخت و با مهرداد یکی از سنگ

 ایول زیاد رفت. -

هردومون از این حرکت بچگانه مهرداد خندمون گرفته بود. با دیدن کشتی بزرگ و سفید رنگی که 

 شد، از جام پریدم و فریاد زدم:داشت نزدیک می

 کشتی! کشتی! -

ها رفت تا بچهکرد. اما مهران با ذوق شد نگاه میای که هر لحظه نزدیک میخیال به کشتیمهرداد بی

 رو صدا بزنه.

 خیال بودی؟این همه مدت برای همین بی -

 کردیم.ای بمونیم باالخره نجات پیدا میشدهعزیزم فیلم سینمایی نیست که تو جزیره گم -

 یه چشمک بهم زد و از روی ماسه بلند شد. 

 کرد.یای بودن که انگار خیلی کند حرکت مها هم با شوق در انتظار کشتیبقیه بچه

 رسه؟سارا: پس چرا نمی

 آسمان: د بیا لعنتی!

 رسه.بابک: فردا می
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 کشه.جا بودیم که طول نمیتر از چهار روزی که اینبا خنده گفتم: این همه منتظر موندین، بیش 

کشتی ساحل رو تو آغوش گرم خودش قرار داد و دخترها با ذوق سمت پله کشتی رفتن. شب پر 

قدر بلند به نظر رو شدم. چهای بزرگ و زیبا روبهها که باال رفتم با کشتیز پلهماجرا و جالبی بود. ا

ها چون خسته بودن رفتن تا استراحت کنن. دستم رو رسید. انگار هزار متر از دریا باالتره. بچهمی

های کشتی گذاشتم و خم شدم. دریا سیاه بود و نور کشتی روش نقش بسته بود. تصویر روی میله

از ماه نیمه هم روی آب به رقص در اومده بود که فضا رو زیباتر کرده بود. خواستم برم که  محوی

 کرد. ها تکیه داده بود و به آسمون نگاه میمهرداد رو دیدم. با فاصله دوری از من به نرده

هاش رو بین موهاش فرو برد. صورتش رو خم کرد و با نگاهش غم داشت. نفس عمیقی کشید و دست

رسید ذهنش جای خیال دوباره به آسمون چشم دوخت. اما به نظر میه من مواجه شد. خیلی بینگا

 کنه.ای سیر میدیگه

یکی از پاهاش رو به میله تکیه داده بود و اون یکی رو دراز کرده بود. من کالً کشته مرده این 

 هام دیگه!ژست

ها بود. با فشار دادن دستگیره وارد یین پلهها پایین رفتم. یک در بزرگ پالبخند محوی زدم و از پله

ها بودن. وارد دهنده اتاقروهای پر پیچ و خم و درهایی که نشانسالن بزرگی شدم که پر بود از راه

ها شدم و در رو پشت سرم بستم. تخت کوچیکی گوشه اتاق بود و فقط یک فرش یکی از اتاق

ر اتاق وجود داشت که منظره زیبایی از دریا رو کوچیک رو سطح اتاق پهن بود. پنجره کوچیکی کنا

 داد.نشون می

 خودم رو روی تخت انداختم و دستم رو روی پیشونیم گذاشتم.

خندم؟ چرا دلم گرفته؟ اون این چه حسیه که با ناراحتی مهرداد غمگین میشم و با خوشحالیش می

. فراموش کردی؟ اگه بری ناراحته، به من ربطی داره؟ رژین دختر تو شرط بستی که عاشق نشی

 شکنه و هم اخراج میشی. غیر اینه؟ اعتراف کنی هم غرورت می

رسم. یا غرورم یا عشقم. که صددرصد غرور رو انتخاب دونم که بهش نمیمن عاشق شدم ولی می

 چی تموم میشه.کنم. من اگه عاشقش بشم شرط رو می بازم و همهمی
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گرفتم تا شاید و روی بالش افتادن. با دندونم مدام لبم رو گاز میم رو نوازش دادن هام آروم گونهاشک 

کوبیدم و سعی داشتم درد قلبم رو م رو به چوب تخت میاز این غم کم بشه. دست مشت شده

کرد. روی تخت نشستم و بالش رو تو بغلم گرفتم. چونم رو روی فراموش کنم. بغض داشت خفم می

دادم تا بریزن تا شاید این غم کم بشه. سرم رو به دیوار تکیه دادم  هام اجازهبالش گذاشتم و به اشک

طوری عاشق شدم که خودم هم نفهمیدم؟ دلیلش چی م رو روی قلبم گذاشتم. چهو دست مشت شده

 شد؟ چرا؟ مگه چی داشت؟بود؟ چی

جوری ههام رو باز کردم و خودم رو در حالت نشسته دیدم. ببین چبا صدای امواج دریا آروم پلک

 خوابیدم ها!

از روی تخت بلند شدم و کمی موهام رو مرتب کردم. لباس جدیدی پوشیدم و از اتاقم زدم بیرون. 

 شلوار جین سفید و مانتوی کوتاه سفیدم رو با یک کاله پوشیده بودم. 

 هام رو باز کردم تا به نور خورشیدوقتی از سالن خارج شدم و سطح کشتی رو دیدم، چند لحظه چشم

 عادت کنن.

 کردن.زدن اما پسرها فقط به دریا نگاه میسایه و آسمان با ذوق اطراف رو دید می

 این؟کنیم. آمادهها بقیه فیلم رو تو کشتی بازی میسیاوش: بچه

ها تکیه همه موافقتشون رو اعالم کردن اما مهرداد سکوت کرد. نگاهش رو به دریا دوخت. به میله

 توجه به مهرداد پیش دخترها رفتم.و بیداد. نفس عمیقی کشیدم 

 آسمان: به به تیپ زدی!

 چه کنیم که از اول هم خوش تیپیم. -

 سایه: اعتماد به نفست کشتی رو سوراخ نکنه!

 تو نگران اونش نباش. -

 سارا در حالی که یک چشمش به بابک بود و یک چشمش به ما گفت:

 آره. -
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 چی آره؟ - 

 گفتین!هر چی که می -

 نا یکی به کمر سارا زد و گفت:ماندا

 تازه عاشق شدی؟ -

 ش گل انداخته بود گفت:سارا در حالی که گونه

 تر میشه!نه، خیلی وقته عاشق همسرم شدم ولی هر لحظه بیش -

سایه سوتی کشید و دخترها همه دست زدن اما من نگاهم رو مهرداد غمگین قفل بود. سرش رو بین 

 کرد.ه نقطه نامعلومی از دریا نگاه میهاش گذاشته بود و فقط بدست

 که شما هم عاشق شدین ها.آسمان: مثل این

 خواست لو برم برای همین بدون مکث گفتم:دلم نمی

 عشق واقعی نیست. اصالً مگه عشق هم وجود داره؟ -

 دله!سایه: این رو ولش سنگ

ه وجود بیاد و حاال که اومده قدر خوب که نفهمیدن. از اول هم قرار همین بود که نباید عشقی بچه

 رفت. بابک پیش ما اومد و رو به سارا گفت:باید از بین می

 میای بریم بگردیم؟ -

 سارا دست بابک رو گرفت و هردو دور شدن. سایه دستش رو سمت آسمون گرفت و گفت:

 خدایا همه یکی دارن به ما هم بده! -

 آسمان از ته دل گفت:

 آمین! -

 برسه که قراره شما رو بگیره.خدا به داد کسی  -

 سایه دست به سینه وایساد و گفت:
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 مگه ما ایرادی داریم؟ - 

 نه شما فقط کم داری! -

 آسمان هم برام الیک فرستاد که گفتم:

 همچنین شما. -

 دوتاشون دنبالم افتادن که با سرعت دوییدم و پشت مهران قایم شدم.

 خوان من رو بخورن.ها میمهران این -

 خندید، گفت:در حالی که می مهران

 ای؟پس خبر ندارن شما برا یکی دیگه -

 گنگ نگاهش کردم که رو به دخترها گفت:

 ها.کیش کیش برین اون ور خروس -

 از خنده غش کرده بودم که سایه و آسمان با خط و نشون کشیدن رفتن. 

 بزن قدش داداش. -

داد قفل شد. داشت با خنده به یونس نگاه مهران محکم زد به دستم که نگاهم رو چهره شاد مهر

هام از بین رفته. خواسته من تنها شادی مهرداد زد. یک لحظه حس کردم تمام غمکرد و حرف میمی

 بود، پس چرا باید ناراحت باشم؟

دوربین رو از ماندانا گرفتم و با مهران یک عکس گرفتم. البته عکس که چه عرض کنم من زبون در 

 ن هم شاخ. آورده بودم او

 عکس خوبی شد ها. -

 عالی شد اصالً. -

 مهرداد دست رو شونه ما دوتا گذاشت و گفت:

 خندین؟تنها تنها می -

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 شرط بندی عشق ممنوع

 

Romanik.ir  211  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

 مهران: بله دیگه حسودی کردی؟ 

 مهرداد با حالت شوخی گفت:

 اصالً به من میاد حسود باشم؟ -

 نه بابا اصالً نمیاد. -

 برداری.ها بیاین فیلمسیاوش: بچه

 وش بگذرونیم ها.نذاشت خ -

 مهرداد با حالت خاصی گفت:

 بمونه برا شب. -

 چسبه ها.مهران:سنگ بازی شب می

 ها رو دوباره مرور کردم.هام رو مرتب کردم و دیالوگلباس

 حرکت.-

 کرد. مهران با خشم گفت:جون افتاده بود و فقط نگاه میای از کشتی بیسایه یک گوشه

 پیدا کنیم شاید اون واکسن رو داشته باشه.باید بریم و رئیس باند رو  -

 بابک کالفه نگاهش رو به دریا دوخت و گفت:

 ولی از کجا؟ -

 دادم اما محکم گفتم:هام خودم رو غمگین نشون میخاطر مرگ دوستهنوز هم به

 کنم.گردم ولی پیداش میاز هرجا. شده کل کره زمین رو می -

 مهرداد دست زد و گفت:

 ت رو این پسرها داشتن.یک ذره از اون اراده آفرین ای کاش -

 های دیگه تصمیم گرفتیم بقیه فیلم رو پاریس بازی کنیم.بعد گفتن دیالوگ
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گفن سارا و ماندانا مشغول صحبت بودن. سایه و آسمان هم مثل همیشه زده بود به سرشون و هی می 

 تو فیلم چرا باید ما بمیریم.

 ش گذاشتم و گفتم:رفتم. دستم رو روی شونه سمت مهرداد که تنهایی نشسته بود

 چته برادر؟ چرا غمگینی؟ -

 کرد. بعد چند لحظه مکث گفت:هاش گرد شده بود با تعجب نگاهم میمهرداد که چشم

 کی گفته من ناراحتم؟ -

 قدر هم خر نشدم نفهمم غمگینی!با حالت تمسخر گفتم:نیاز نیست کسی بگه من ان

 ای گفت:و ازم گرفت و با لحن سرد و جدیخیال نگاهش رمهرداد بی

 سنگین و مغرور بودن اگه ناراحت بودنه من ناراحتم پس! حاال هر طور مایلی فکرکن. -

 کنم؟یعنی شما شادی من اشتباه فکر می -

 آره. -

کنم تو برداشتم ولی هرکی رو سیاه کنی من رو الحق که بازیگر ماهری هستی دارم شک می

 تونی.نمی

دستش رو بگیرم که دستش رو کنار کشید. یک لحظه حس کردم تیر بدی زد به قلبم. پس  خواستم

قدر خرم که فکر کردم ناراحته. نه! کنه؟ چهمهرداد شک کرده که عاشقشم برای همون ازم دوری می

قدر نفهمم که متوجه نشدم رفتار صمیمانه خواد عاشقش باشم. من چهاون با من سرد شده چون نمی

خواد صمیمی رفتار کنه ببینه عاشقش میشم یا نه. این پسر خاطر شرط بود که گفت میقط بهاون ف

 احساسه که دخترها رو سریش بیان کرده بود.همون پسر بی

شن و اگه دخترها زود عاشق می»هاش توی ذهنم به رقص در اومدن و بارها تکرار شدن. حرف

ها اصالً غرور ندارن همشون دخترها متنفرم. اون چسبن بهت. از همهبهشون بگی گمشو باز هم می

 «شن.فوراً عاشق می

 های مشت شده و ذهنی پر از سخن به مهرداد که کنارم نشسته بود خیره شدم.با دست
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شرط می بندم که تو هم مثل بقیه دخترهایی کمی فقط کافیه باهات صمیمی بشم که سریع عاشقم » 

 «بشی.

و دوست داشتم همین االن گریه کنم و بگم من دست خودم نبود که  جوییدمبا دندون، لبم رو می

 عاشقت شدم. اما دست خودمه که وقتی بهم بگی گمشو بی برو برگشت برم!

 مهرداد خندون نگاهم کرد و گفت:

 چرا چشمات قرمز شده عزیز؟ -

کرد و بم درد میتوجه از جام بلند شدم. قلهه! عزیز؟ یکی از ابروهاش رو سوالی باال انداخت که بی

 تازه متوجه شدم که چرا مغرور و سرد شده.

قرار بود تابستون شرط بندیمون تموم شه. فقط کافیه کمی طاقت بیارم. هنوز بهار بود اما مطمئن 

 گذره.بودم زود می

 های ریز شده گفت:روم ایستاد. با چشممهرداد بلند شد و روبه

 چته؟ -

 به تو چه؟ -

 گرفت، گفت:آره، به من چه؟هاش اوج میدر حالی که خندهلبخند سرخوشی زد و 

از کنارم گذشت و سمت پسرها رفت. تازه فهمیدم از قلبم گذشت نه از کنارم. رژین خودت رو جمع 

گری هستی. از اول هم می دونستی مهرداد مال تو نیست. دل بستی کن. تو دختر قدرتمند و تالش

 بکنی. کنی! یعنی باید دلدرست، اما دل می

 ها نشستم.کنار بچه

 سایه: خب خب چه کنیم؟

 که دلت بخواد... .کنیم مگر اینکار خاصی نمی -

 بخواد؟ -

 هیچی! -
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 مهران: خب بازی کنیم؟ 

 کشید، گفت: وسط آب تو کشتی چی بازی کنیم؟بابک در حالی که آب رو سر می

 رسید.همه حالت تفکر گرفتیم اما هیچی به ذهنمون نمی

 این حرف بزنیم؟که نباید بازی کنیم. پایه حتماً -

 دیگه مالید و گفت:هاش رو به همیونس دست

 خاطره عاشق شدنمون رو بگیم. -

شدم دروغ بگم که دوست نداشتم این کار رو بکنم و گفتن همه موافق بودن اما من نه. مجبور می

 شد شک کنن، نه؟باعث میکرد. پس مجبوری پذیرفتم. فرار هم چی رونابود میحقیقت هم همه

 اول بابک شروع کرد:

م زد. با دیدنش خندههاش رو با کیفش میتوی پارک بودم که سارا رو دیدم. داشت یکی از دوست -

مند شدم به دیدن ادامه ماجرا. بعد چند دقیقه دست تو دست هم با خنده خواستن گرفت و بعد عالقه

چی دیگه خونه ایشون رو پیدا کردم رفتم خواستگاری که از پارک خارج بشن که دنبالشون کردم. هی

دیگه کنه. از اون لحظه به بعد همش همسارا گفت عاشقم نیست و وقتی عاشقم بشه باهام ازدواج می

 رو میدیدیم و یواش یواش موفق شدم کلید قلبش رو بدزدم.

 یه قرار شد توضیح بده.با گفتن این حرف به سارا نگاه کرد که سارا هم لبخند زد و بعد اون سا

 سایه: من عاشق نشدم که.

 آسمان کمی تو فکر فرو رفت و بعدش گفت: 

 فکر کنم من هم فقط عشق گذرا رو تجربه کردم. -

سوزوند. و حاال من! چی بگم؟ نگاه خیره منتظر همه، مخصوصاً مهرداد، داشت من رو توی آتیش می

 تفاوتی گفتم:نفس عمیقی کشیدم و با لحن بی

 من عاشق... نشدم! -
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تر حرص داد. یعنی تفاوت نگاهم کرد که این من رو بیشمهرداد نه خندید نه اخم کرد. خیلی بی 

 فهمید دروغ گفتم؟ شاید هم براش مهم نبود.

 یونس هم ماجرایی رو تعریف کرد که وقتی نوبت مهرداد شد. مهرداد سریع و خیلی سرد گفت:

 من عاشق نشدم. -

شنیدن این حرف قلبم کنده شد و جاش یه سنگ اومد. ناراحت بودم. اما چرا؟ خب  دونم چرا بانمی

 من هم گفتم عاشق نشدم چرا انتظار دارم اون بگه عاشقمه؟

با صدای بلند سیاوش که همه رو به شام دعوت کرده بود، وارد سالن بزرگ شدیم و دور میز نشستیم. 

 الحق که عین کشتی تایتانیک بود.

لی صندلی خالی وجود داشت اما مهرداد اومد و کنار من نشست. هه! حتماً وقتی فهمید که کبا این

 شد.عاشقش نیستم باهان صمیمی

 تو فکری. -

 کردی؟شما به من نگاه می -

 درکمال پرویی بدون انکار گفت:

 آره دلم خواست نگاه کنم. مشکلی داری؟ -

 نه مهم نیست! -

 خوبه پس اون نمک رو بده. -

 ندازن.ها بین خوردن هم تیکه میدادم بهش و همه مشغول خوردن شدیم. هرچند این نمک رو

 بابک: سارا آروم بخور میره توی گلوت ها.

 سارا: نمیره.

 جاش گفت:بابک اخم کرد و چیزی نگفت و سایه به

 زنی به کمرش که حل میشه.قدر با ناز میبره هم جناب ان -
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 تر آدم نمیشه.همه از خنده مرده بودیم. این دخ 

 مهران: الحق که سایه عذابی.

 سایه: بله؟ چیزی گفتی؟

 مهران: واضح بود!

 ذارین کوفت کنیم؟یونس:بابا می

 ماندانا: کوفت کن عزیزم.

 یونس: ممنون واقعاً!

 ماندانا: خب خودت گفتی دیگه.

 مهرداد کنار گوشم گفت:

 دونی مهران عاشق شده؟می -

تفاوت شامش رو هایی پر از سوال نگاهش کردم که بیو با چشم احساس ذوق تو وجودم رخنه زد

 توحلقش ریخت. آروم از پهلوش نیشکون گرفتم و گفتم:

 بنال ببینم کی؟ -

 مهرداد جدی شد و گفت:

 به تو چه؟ -

 خیلی پرویی! -

 ممنون. -

از پشت میز بلند شد و سمت اتاقش رفت که هرچی فحش بلد بودم تقدیمش کردم. به مهران 

 چشمک زدم و با ابرو اشاره کردم که بیا بریم باال.

 زد پشت سرم اومد بیرون. تا تنها شدیم به رگبار سوال گرفتمش.مهران که گیج می

 غریبه شدم؟قدر برات عاشق کی شدی؟ یعنی ان -
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داد شروع کرد مهران کنارم نشست و پاهاش رو از میله خارج کرد و در حالی که پاهاش رو تکون می 

 توضیح دادن.به 

 عاشق سایه شدم اما اون نشده! -

 با مهربونی و با لحن نوازشگری گفتم:

رسی. شاید وقتی بهش بگی عاشقشی اون هم روت فکر کنه و قبول کنه. دونی که بهش میتو می -

رسیدن به سایه غیر ممکن نیست. به خصوص که تو پسر خوب و پولداری هم هستی مهرداد هم که 

 راضیه.

 رسی.زنی انگار تو عاشقی و به عشقت نمیحرف می جوری -

پوزخندی تلخ گوشه لبم شکل گرفت و با تمام وجود حرف مهران رو تایید کردم. از کجا فهمیدی که 

 رسم؟ نفس عمیقی کشیدم و با لحن قاطعی گفتم:عاشقم؟ از کجا فهمیدی نمی

 هنوز عاشق نشدم. -

 ش کنی.امیدوارم تو هم تجربه -

هم گول لحنم و حرفی که زدم رو خورد. آره باور کرد که عاشق نیستم. اما ای کاش این  پس مهران

 کرد.خورد و عشق رو فراموش میدلم گول می

ای کشید و با گفتن شب بخیر تنهام گذاشت. سرم رو به میله تکیه دادم و نگاهم تو مهران خمیازه

وستت دارم اما فقط نگاهم رو ازش گرفتم. نگاه مهرداد قفل شد. دوست داشتم فریاد بزنم و بگم د

 نواز و شیرینی آروم برای خودش آهنگ خوند.مهرداد با لحن دل

 کوبه تو قلبم یاد تو بازم غروب می -

 تو سکوتی من فریاد تو

 م با منهعشق تو تا زنده

 ترهاین خاطره از کل عمرم جالب

 زنهنه نمیشه از یادم بره تا وقتی که قلبم می
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هایی پر شده از قطرات آبی رنگ، بغض گلوم رو قورت دادم و دستم رو مشت کردم. با دیدن با چشم 

هام جدا شد و تو آب افتاد. کمی تصویر غمگین و گرفته خودم بین آینه دریا قطره چموشی از چشم

تر خم شدم و به چهره خودم بین امواج آب خیره شدم. سرم رو به میله تکیه دادم و با تموم بیش

خاطر سوخت. این همه گریه بهشد و میجود زار زدم. قلبم با هر قطره اشک به شدت باال و پایین میو

 که قراره بازم تنها بشم؟خاطر اینخاطر مهرداد؟ یا بهچیه؟ فقط به

هام رو بی توجه به مهرداد وارد اتاقم شدم و روی تخت نشستم. نفس عمیقی کشیدم و آروم چشم

 بستم.

*** 

 مهرداد من عاشقت شدم! -

 اشتباه کردی تو هم مثل بقیه دخترهایی.-

 دست خودم نبود. -

 در هر صورت من دوست ندارم. -

 صداش بارها تکرار شد و بارها اون تیر رها شده از زبونش خورد به قلبم.

 دوستت ندارم، ندارم، ندارم، ندارم، ندارم.

 مقابل پاهاش افتادم و همون جا بی جون مردم.

*** 

زدم و حس بدی داشتم. این خواب هم بهم هشدار داد تا عاشق وقتی از خواب پریدم نفس نفس می

 مهرداد نشم. البته شدم، نباید اعتراف کنم.

 گفت و همه بین خواب و بیداری بودن.کس هیچی نمیصبح سر سفره هیچ

 مالید، گفت:هاش رو میای کشید و در حالی که چشممهران خمیازه

 باز هم بخوابم. من میرم -

 یونس: از تو کشتی موندن خسته شدم دیگه.
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 سیاوش با ذوق سمت ما اومد و گفت: 

 رسیدیم به پاریس. -

ذاشتم، با شوقی سمت ساکم رفتم و تمام وسایلم رو توش گذاشتم. وقتی پاهام رو از کشتی پایین می

های دیگه که کالً از ونههایی مثلثی و بعضی خهایی با سقفعجیب به این شهر خیره شدم. خونه

انداختن، نمای شهرو دلنشین کرده بودن. سایه با شیشه درست شده بودن و به آسمون چنگ می

 خواست همه شهر رو بشناسه.کشید و از همین االن میجا سرک میذوق به همه

 آسمان: بابا عجب جایی اومدیم ها.

 مهرداد خیلی جدی گفت:

 آقای تقوی حتماً منتظرمونن. -

 یونس: حتماً جای لوکسی هم قراره بمونیم، نه؟

 مهرداد با افتخار گفت:

 ما شما رو بد جایی نمیاریم. -

 روی ماسه خوابیدن االن قرار بود به خواب توی برج تبدیل بشه. جالبه نه؟

سوار تاکسی شدیم. دستم رو روی شیشه پنجره گذاشتم. به پشتی صندلی تکیه دادم و مشغول دید 

تر خودش رو تو هایی که اطرافش بود بیششدم. بازار بزرگ و مجللی داشتن که با چراغ زدن بیرون

 دید قرار داده بود. 

های ریز و درشت کار شده بود ایستاد. وقتی از تاکسی تاکسی مقابل برج بزرگی که نماش با شیشه

 پایین اومدیم سایه فوراً با دوربین از برج عکس گرفت و گفت:

 عجب خوشگله. -

کرد و محوش شده بود. بابک دست سارا رو گرفت و باهم وارد برج مهران با لبخند به سایه نگاه می

ایش رو کنار زدم و وارد شدم. سالن بزرگی بود که باالش لوستر زیبایی نصب بود و شدن. در شیشه

 یک نفر پشت میز بزرگی نشسته بود که نقش پذیرش رو داشت.
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ای، ای داشت به انگلیسی چیزی گفت و با گرفتن شمارهای بلند و طالییمهرداد رو به خانمی که موه 

همه سوار آسانسور شدیم. با رسیدن به طبقه چهارده سمت در سیاه رنگی رفتیم. مهرداد کارتی که 

 عدد داشت رو به دستگیره در کشید و در باز شد.

 ماندانا: عجبا.

 رجبا. -

های سلطنتی بود و سمت بزرگ که سمت چپش مبل ماندانا خندید و وارد شد. یک خونه خیلی

ها قسمت بزرگی از پنجره قرار داشت که پاریس انگار زیر پاش های راحتی و مقابل مبلراستش مبل

رویی کوچیک به جا بودن و اما با عبور از راهها اونبود. یک پله هم رو به باال قرار داشت که اتاق

 ش کرده بودن.ای و سیاه رنگ محاصرهقرههای نرسیم که کابینتآشپزخونه می

روی مبل راحتی نشستم و نفس عمیقی کشیدم. بابک سمت پنجر رفت و با صدای بلندی سوت 

 کشید.

 ها ببین به کجا رسیدیم.آسمان: از همنشینی با سوسک

اره ای گرفت و به همه اشهمه با این حرفش خندیدیم و یاد عیدمون تو جنگل افتادیم. مهرداد شماره

 کرد که سکوت کنن.

 الو سالم آقای تقوی. -

- . ... 

 بله رسیدیم.  -

- . ... 

 کی بریم بقیه فیلم رو بازی کنیم؟ -

- . ... 

 چه عالی! پس ممنون. -

 ای گفت:با قطع کردن گوشی با لحن جدی
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 کنیم.آقای تقوی پایین ماست و گفت که فردا ادامه فیلم رو بازی می - 

ها شدم. وسایلم رو داخل کمد گذاشتم و دیالوگم ها باال رفتم و وارد یکی از اتاقلههمراه با ساکم از پ

رو برداشتم. اتاق از یک تخت با تاج مرمری به رنگ جیگری و کمدی به رنگ کالباسی تشکیل شده 

بود. البته میزی هم مقابل تخت قرار داشت و به رنگ سفید بود. پنجره هم بدون پرده سمت راست 

 د و دید کاملی به دریا داشت. تخت بو

ها رو چند بار زمزمه روی تخت دراز کشیدم و دیالوگ روجلوی صورتم گرفتم. در حالی که نوشته

کردم های خاصی دوباره شروع میطور باید اجراش کنم. با حالتکردم که چهکردم، به این فکر میمی

 به خوندن.

 نذار فرار کنه.واکسن رو بده تا نکشتمت. مهرداد بدو برو  -

با شنیدن صدای در ادامه دیالوگ رو نخوندم و نگاهم رو دستگیره در قفل شد. مهرداد وارد شد و با 

 گفت:لحن آرومی

 دونی خانواده قبلیت که ولت کردن کجان؟می -

 طور؟نه. چه -

 هیچی. -

ای ش به نتیجهتونم توخواستم به چیزی که نمیدر رو بست و من رو تو خماری گذاشت. دیگه نمی

هام رو بستم و دیالوگ رو روی میز کناریم گذاشتم. با کشیدن روم برسم فکر کنم؛ برای همین چشم

 سعی کردم بخوابم. 

*** 

 شد.کردیم تقریباً داشت تموم میگذشت و فیلمی که بازی میچند روزی از اومدنمون به پاریش می

 کردیم. برداری میاالن هم کنار اسکله بودیم و داشتیم فیلم

 حرکت.  -

 رئیس اون باند االن جلومون بود و واکسن هم توی کیف سیاهی بود که کنارش بود.
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 خواییم.ما فقط واکسن رو می - 

 کشم.همه شما باید بمیرین. من با این ویروس همتون رو می -

 تر رفتم و گفتم:قدم جلوتر باشه. چند سعی کردم لحنم آروم

 چرا؟ هدفت چیه؟ -

 از همتون بدم میاد. -

 میرن.آخرش که چی؟ همه مردم کره زمین می -

 با صدای بلندی خندید و گفت:

 من فرمانروای جهان میشم. هر کی بخواد زنده بمونه باید از من اطاعت کنه تا واکسن بدم. -

بودیم و این خیلی تلخ بود که با لحن آروم صحبت کنم. در دیگه تنها باز مانده من و مهران و مهرداد 

هام رو ازم گرفت خیلی سخته بخوام خوب حرف بزنم. وقتی یاد مرگ مقابل کسی که همه دوست

 سایه و آسمان و بقیه دخترها افتادم اشکی از گوشه چشمم لغزید.

 کنی.طوری گریه میخاطر دوستت چهها ضعیفین. ببین بهشما آدم -

گه نتونستم طاقت بیارم. با تفنگ یک گلوله تو سرش خالی کردم. مهران واکسن رو برداشت و اول دی

 به دست خودش و بعد به دست مهرداد زد.

 طور ساخته.مهران: باید بفهمیم این رو چه

 گفتم:خواست واکسن رو به من هم بزنه که با لحن محکمی

ی این رو تو آزمایشگاه برسی کنین بیارین. حاال نمونه جا باهاتون بودم تا واکسن رو به دستتا این -

 و وقتی موفق شدین، بین مردم پخش کنین تا دیگه کسی مریض نباشه.

 مهرداد مشکوک گفت:

 کنی؟کار میمگه تو چی -

 یک قدم سمت آب زیر پام رفتم.
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 میرم.می - 

 بعد باال اومدم.خودم رو از اون باال تو آب انداختم. ده ثانیه نفسم رو حبس کردم و 

 عالی بود بیارینش باال. -

ها رفتم. ای رنگم عوض کردم و سمت بچهکوپتر اومدم باال. لباس خیسم رو با مانتوی قهوهبا تناب هلی

 کردن. همه داشتن فیلم رو نگاه می

 سایه: عجب نترسی تو!

 طور؟چه -

 ترسم.بینم میاز اون باال خودتو انداختی تو آب. توی فیلم هم می -

 شنا بلد بودم. -

 چه ربطی داره؟ -

 هیچی ولش. -

 آقای تقوی به ماشینی که کنار اسکله بود اشاره کرد و گفت:

 بهتره برگردیم. این فیلم هم پایانش عالی شد. ممنون که قبول کردین تو فیلمم بازی کنین! -

 ما از شما ممنونیم. -

خستگی در بکنه. خودم رو روی تخت انداختم و به با رسیدن به برج هرکی سمت اتاقش رفت تا کمی 

 اومد ولی برای بدنم دراز کشیدن خوب بود.م اجازه استراحت دادم. خوابم نمیبدن خسته

 هام رو باز کردم. مهرداد داخل شد و گفت:با شنیدن صدای در، چشم

 ببخشید، خواب بودی؟ -

 نه فقط دراز کشیدم. -

مون حالت دراز موندم. مهرداد در رو بست و اومد روی تخت هیچ تالشی نکردم که بشینم در ه

 نشست. کمی بالشتم رو باالتر بردم تا بتونم ببینمش.
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 خب؟ - 

کردم که باهاش سرد حرف بزنم تا نفهمه دچار عشقش شدم.  خودش هم فکر تمام سعیم رو می

 دونست من عاشقم.کرد که ازش دیگه بدم میاد اما نمیمی

 د صحبت نکنی؟قدر سرمیشه ان -

 لطفاً حرفت رو بزن! -

مهرداد نفسش رو کالفه بیرون داد. موهاش جلوی چشمش ریخته بودن و فقط تصویر کوچیکی از 

هاش بین تارها معلوم بود. شلوار لی با کتی به حالت لی پوشیده بود. که از زیر هم لباس سفید چشم

 .رنگی داشت. صورتش رو کامل برگردوند و خیره نگاهم کرد

یه ماجرایی هست که باید بدونی. ماجرایی که باعث شده بود من ناراحت باشم و تو غمی رو توی  -

 گفتم.وقت بهت نمیهام ببینی. همون چیزی که هیچچشم

 پس تو واقعاً غمگین بودی! -

داد هاش خیره شد و در حالی که پاهاش رو تکون میآروم سرش رو به نشانه آره تکون داد. به دست

 باره حرف زد.دو

 خاطر ماجرای خانواده قبلیه تو بود.همش به -

 مهرداد کلیدی رو از جیبش در آورد و داد دستم.

 چیز رو نوشتم.تو دفترچه خاطراتم همه -

از روی تخت بلند شد و از اتاق خارج شد. فوراً سمت چمدونم رفتم و دفترچه رو بیرون آوردم. کلید 

م ظریف و کوچیک رو داخل قفلش فرو بردم و دفتر پر از رمز و راز رو باز کردم. قلبم با شدت به سینه

؟ منظور مهرداد م ربط داشتلرزید. یعنی چی به خانوادههام میزد و از هیجان زیاد دستمشت می

 چی بود؟ خانواده من چرا باعث ناراحتیش  شدن؟

هام آروم جاری شدن. برادر ناتنیم مهرداد رو تهدید کرده دفتر رو باز کردم. با خوندن هر خطش اشک

خواست؟ چرا؟ اون وقتی که خونشون رو کشه. من رو میبود که اگه من رو بهش پس نده اون رو می

مدن سراغم. االن اومدن؟ اگه مهرداد نبود که االن من گوشه خیابون از فروختن و ولم کردن نیو

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 شرط بندی عشق ممنوع

 

Romanik.ir  225  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

قدر قدر جالب! چهخواد باهاش ازدواج کنم؟ هه چهگرسنگی مرده بودم. پس االن چرا اومدن؟ می 

خاطر من بود؟ من چرا باید این کار رو با مهرداد های مهرداد فقط بهتمسخر آمیز! پس غم چشم

 مهرداد رو ول کنم و برم تا جونش به خطر نیفته؟ باید برم زن اون پسره بشم؟ هه!کردم؟ االن باید می

ای پرت کردم و با حرص مشت محکمی به دیوار کوبیدم. االن چرا اومده سراغم؟ با چه دفتر رو گوشه

 کنه؟ ها؟رویی؟ اون کی رو تهدید می

هام رو پاک کرد هر لحظه بود. اشک تر ازمهرداد فوراً وارد اتاقم شد و کنارم نشست. نگاهش غمگین

 و گفت:

گفتی از هر پسری ای؟ تو همون دختری نیستی که میکشی؟ اسم تو چیه؟ تو کیخجالت نمی -

 تری؟ تو همونی نیستی که جونم رو نجات داد؟قوی

های های مهربون و عسلی رنگ چشمهام رو پر از باد کردم و با آه دادمشون بیرون. توی تیلهلپ

کس هام که سخت تالش کرده بودم دیگه جلوی هیچداد گم شده بودم. قطره ریزی از اشکمهر

 نریزن، امروز روی دست مهرداد ریختن. مشتم رو از روی دیوار برداشتم.

 وقت بهش نمیدم.محکم باش. من تو رو هیچ -

 آروم باشم؟ مهرداد من باعث دردسر برای تو شدم! من رو ببخش. -

 ای گفت:بود اما قصد داشت محکم باشه. با پوزخند پررنگ و حرصی مهرداد بغض کرده

 هه! یه بار دیگه بگو؟ فکر کنم اشتباه شنیدم. -

 وقتی سکوتم رو دید با صدایی که تفاوت چندانی با فریاد هم نداشت گفت:

ار خوام صدهزار بخوام صد بار بمیرم ولی تو نری پیش اون مرتیکه. میچی گفتی ها؟ دردسر؟ می -

 این دردسر پیشم باشه ولی تو ترکم نکنی!

تر از هر لحظه تپید. دوستش داشتم. تابهاش خوشحال شدم. قلبم بیدونم چرا با شنیدن حرفنمی

 من این شرط بندی رو باختم، من عاشق شدم!

که متوجه شادیم نشه سرم رو انداختم پایین و به فرش خیره شدم. محکم لبم رو گاز برای این

 فتم تا نتونم باهاش بخندم.گرمی
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 رژین! - 

ها مخصوصاً سایه و آسمان هاش خیره شدم. همه بچهاختیار به چشمبا صدای نرم و آرومش بی

 سرشون رو از در آورده بودن بیرون تا بتونن ما رو ببینن.

 خوام دنیا نباشه اما... می -

خواستم این شرط لعنتی راف کنم! میخواستم اعتراف کنه عاشقمه تا من هم اعتمنتظر بودم بگه. می

رو رها کنم اما نگفت. حاضر نشد غرورش رو رها کنه. پس چرا باید غرورم رو بشکنم و بگم دوسش 

 دارم؟

غیرت که با همه گشته بیفتی. اگه پسر خوبی بود تو رو بهش اما نذارم تو دست یک فرد بی -

 دادم؛ اما اون نه!می

 رفت و من هم دقیقاً عین خودش با کنایه گفتم:پوزخند پررنگی روی لبم شکل گ

کنی. من همون زمان فهمیدم پسر خوبی نیست وگرنه درخواستش رو شما همیشه در حقم لطف می -

 کردم.قبول می

 سایه: موضوع چیه؟

 مهرداد با لحن محکمی رو به همه گفت:

 تموم شد.جا پرسه نه چیزی میگه. همینکس درباره این موضوع نه سوال میهیچ -

توجه به با گفتن این حرفش نفس راحتی کشیدم و حس کردم آب سردی رو قلب داغم ریختن. بی

 شویی رفتم و مشتی آب روی صورتم ریختم. همه سمت دست

به صورت خیس از آبم توی آینه خیره شدم و موهای خیسم رو که به صورتم چسبیده بودن، کنار 

 کشیدم.

 شقت بود؟ هه!چی فکر کرده بودی؟ اون عا -

هام به شماره افتاده بود و با حرص روی صورتم تند تند آب میریختم. دوستم نداره، زور که نفس

 نیست.
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 ها رفتم.خیال شدم و با خشک کردن صورتم پیش بچهبی 

 هاشون رو تو ساک میریختن. بابک کاله لبه دارش رو روی سرش گذاشت و گفت:سایه و آسمان لباس

 پرواز کیه؟ -

 ندانا: دو ساعت بعد.ما

گردیم ایران، باید من االن بفهمم؟ سریع سمت اتاقم رفتم و تمام وسایلم رو به دو ساعت دیگه بر می

های اون دفتر رو توی این کشور بذارم و بدون زور تو چمدون چپوندم. تمام تالشم رو کردم که نوشته

 دقیقاً همون رو هم انجام میدم.هیچ فکری برم به ایران. البته من هر وقت هرچی رو میگم، 

با پیاده شدن از هواپیما نفس عمیقی کشیدم. خیلی از این کشور دور نبودم اما خیلی حسش فرق 

 داشت. غربت حس خیلی بدیه.

شدیم رو هایی که از کنارشون رد میخیال همه چیز تعداد درختسوار یک تاکسی شدیم و من هم بی

 شمردم.می

 قدر عوض شده.چهسارا: بابا ایران 

 یونس: نه بابا؟ بگو مرگ من؟

 همه بلند خندیدن و من هم گفتم:

 تو بمیری راست میگه. -

 مهرداد: خوبه هنوز یک سال نشده.

 مهران: ولی حال کردین پیش مار و مارمولک عید گرفتیم؟

اتفاقی  شدم. انگار خواب بود و اصالً همچینخندیدن و من تو خاطرات اون روزها غرق میهمه می

 نیفتاده بود.

 مردی؟بابک: رژین یادته داشتی می

 یاد باتالق افتادم و یک لحظه قلبم از ترس سردش شد.
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 دونی چه حسی داشت که!نمی - 

 مهرداد با لحن غمگینی گفت:

 ش کردم.من تجربه -

 کی؟ -

 مهرداد یه چشمک بهم زد و گفت: همون روز که فرشته به نجاتم اومد.

ها از اون روز شروع شد. از زدن اون افتادم لبخندی رو لبم شکل گرفت. همه این اتفاقیاد اون روز 

 ای داری دنیا.مرده تا سوار شدن توی ماشین مهرداد. عجب بازی

 وقتی پیاده شدیم، سایه پرید در خونه رو بوسید و گفت:

 آخیش دلم برات تنگ شده بود ها. -

 عقل.بی -

 سایه: بابا با عقل!

تر از با کلید در رو باز کرد و همه سریع خودشون رو خسته رو مبل انداختن. من هم خنگمهرداد 

 ها خودم رو روی زمین سرامیکی انداختم و گفتم:اون

 خسته بودم ها. -

 مهران یه لگد به پام زد و گفت:

 خسته نباشی دالور. -

 زنی؟مگه دستم بهت نرسه. من رو می -

زبون در آورد. با این کارش لبخندی رو لبم شکل گرفت و به این فکر مهران پشت مهرداد قایم شد و 

ها دیوونه قدر به هم میان. این دوتا شیطون اگه باهم زندگی کنن همسایهکردم که سایه و مهران چه

 شن که.می

 هاش تو هم رفت و با فریاد گفت:مهرداد با جواب دادن تلفنش اخم
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 خفه شو! - 

 کنم.کارت مین ببین چییک بار دیگه بهم زنگ بز-

هاش رو بین موهاش فرو برد. از خشم نگاهش با عصبانیت گوشیش رو سمت میز پرت کرد و دست

رفتم که ناراحت تونستم آرومش کنم اگه میترسیدم اما سعی نکردم چیزی بگم تا آروم بشه. من نمی

 موندم جونش در خطر بود. شد. میمی

کردن. سارا دست بابک رو گرفت و با هاشون بازی میای داشتن با عالمت سوالهمه ساکت یک گوشه

 چشم بهش اشاره کرد که برن باال. 

 سارا: ما میریم استراحت کنیم. با اجازه.

با گفن این حرفش بقیه هم پراکنده شدن و مهرداد هم سمت اتاقش رفت. روی مبل ولو شدم که سایه 

 تن رو سرم.و آسمان ریخ

 سایه: این ماجرا چیه؟ جان من بگو دیگه.

 جونت رو بردار برو رد کارت تا خودم...  -

 آسمان: رژین خب کنجکاو شدیم دیگه!

 نه بابا؟ بگو جون من؟ فکر کردم فضولیتون گل کرده. -

 سایه گفت: 

 وا ما کی فضول بودیم؟ -

 کمی حالت تفکر به خودم گرفتم و گفتم:

 ثانیه، هر دقیقه.هر لحظه، هر  -

 ها رفت و رو به سایه گفت:آسمان سمت پله

 بیا بریم سایه. -

 باشه میگم قهر نکن بانو. -
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 دادم گفتم:ای از خوشی سر داد. در حالی که این دوتا شیطون رو اون سمت هل میآسمان خنده 

 آروم میشین بگم یا نه؟ -

شدن. نفس عمیقی کشیدم و همه چیز رو های من خیره هاشون رو بستن و ساکت به چشمهردو زیپ

 براشون ریز به ریز توضیح دادم.

سایه اشکی که گوشه چشمش در حال جوشش بود رو پاک کرد و به زمین چشم دوخت. آسمان 

 محکم به پهلوی سایه زد و چشم و ابروش رو باال داد.

 کنه ها.هارو ولش. شکم من بدجور داره قار قور میسایه: حاال این

 دونستیم که.راس میگی؟ نمیعه  -

 پزین برام؟سایه: چیزی نمی

 آسمان زد تو سر سایه و گفت:

 نوکر بابات مرده عزیزم. -

 ای.سایه: فعالً که زنده

ها بار شروع کرد به گاز گرفتن از دست سایه. سری از روی تاسف تکون دادم و به زور اینآسمان این

خاطر شاد کردنم این کار رو کردن. با صدای من فهمیدم بهرو از هم جدا کردم. هرچند خر که نیستم 

 بلندی گفتم:

 ها همه بیاین پایین. زود، تند، سریع!بچه -

 کس جواب نداد و من هم با شرارت به سایه و آسمان نگاه کردم.هیچ

 برین با روش خودتون همه رو بکشین بیارین پایین. -

ها باال رفت. خب به این دورهمی و کار گروهی از پلهسایه نیشش تا گوشش باز شد و آسمان پرید و 

 نیاز داشتیم.

ها وایستادم. سایه در اتاق یونس و ماندانا رو ها باال رفتم و جلوی در اتاقمن هم کفگیر به دست از پله

 باز کرد و با جیغ گفت:
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 بیاین پایین همین االن. - 

 یونس: برو بابا تو هم حال داری ها.

 عداً میایم.ماندانا: باشه ب

 همراه با کفگیرم وارد اتاق شدم و گفتم: 

 یا االن میاین پایین یا دیگه کارتون با کفگیر منه. -

یونس پوزخند زد که با کفگیر چنان به گردنش کوبیدم دلم سوخت براش. بدبخت با ترس از کنارم رد 

چرخش بود، فرار کرد. سایه شد و رفت پایین. ماندانا هم در حالی که نگاهش بین کفگیر و من در حال 

 دلش رو گرفت و با صدای بلندی زد زیر خنده.

 آی حالشون رو گرفتی. -

ها بدون مقاومت رفتن پایین. در اتاق بله به این ترتیب آسمان به اتاق بابک و سارا هم رفت و اون

 ای گفت:مهرداد رو زدم که با صدای گرفته

 خوابم میاد. -

 عه جون من؟ -

 برو بابا.-

 گفتم:در اتاق رو باز کردم و دیدم رو تخت دراز کشیده. باالی سرش وایستادم و با لحن محکمی

 بپر پایین بچه یا خودم... -

 که حرفم رو کامل کنم با لحن نازی گفت:قبل این

 کن خوابم میاد. دلت میاد با اون کفگیر من رو بزنی؟ رژینم باور -

مسابقه میده. رژینش؟ یعنی درست شنیدم؟ سرم رو بلند های ساعت حس کردم قلبم داره با عقربه

 های عسلی دوختم.کردم و نگاهم رو به اون چشم

 خوایم جمعی شام درست کنیم حال میده بیا دیگه!می -
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 شدم مهرداد هم بلند شد و گفت:در حالی که از روی تخت بلند می 

 چشم بریم شام بپزیم. -

 رفتیم پایین.ها لبخند کمرنگی زدم و هردو از پله

 جا؟ ها؟بابک: چیه ما رو آوردی این

 خوایم جمعی شام درست کنیم.می -

 برعکس تصورم نه اخم کردن نه مخالفت، اتفاقاً همشون خیلی هم شاد و راضی بودن.

 یونس: حاال چی بپزیم؟

 ها رو درست کنین. سایه و آسمان وسایل کوفته با شما.شما و همسرتون کوفته -

 سارا اشاره کردم و گفتم:سمت بابک و 

کنن من هم کمک شما دو تا هم ساالد رو درست کنین و اما مهرداد و مهران هم الزانیا درست می -

 کنم.می

قدر باحال شده ها با اون پیشبند چهدونین چهره بچهای گفتن و رفتن سمت کارشون. نمیهمه باشه

 ل الزانیا رو آماده کرد.بود. مهرداد پیشبند سیاهی به دور کمرش بست و وسای

 دونه باز چی تو سرشه.خندید. خدا میداد ریز ریز میسایه در حالی که نخودها رو به آسمان می

ها رو توی خالصه همه یه گوشه از آشپزخونه نشسته بودن و مشغول کار بودن. یونس آروم کوفته

 داد به ماندانا تا بپزه.کرد و میدستش گرد می

زدن. مهرداد الزانیا رو توی فر گذاشت و به من هم یه م مواد کوفته رو هم میسایه و آسمان ه

 کرد رو به من گفت:چشمک زد. بابک در حالی که پیازها رو خورد می

 آخه کار تموم شده بود این رو دادی به ما؟ -

 کنه.سارا: عه بابک مرد که گریه نمی
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رو با آب گرم مخلوط کردم و گذاشتمش تو  همه با این حرف سارا پقی زدن زیر خنده. پودر ژله 

 یخچال.

 ها زیاد بزرگ نشدن؟یونس: میگم کوفته

 جناب بزرگشون کردی دیگه. -

 ها از هم باز میشن.ماندانا: وای کوفته

 یعنی کم مونده بود از خنده مهرداد رو گاز بگیرم. ماندانا یونس رو کشید اون طرف و گفت: 

 کنم تو برو بپزش.ینیاز نیست گردش کنی خودم م -

 ها رو تو قابلمه ریخت.یونس هم سر خوش رفت و کوفته

کردم پسرها هم کار کنن. مهرداد با حالت خاصی هویج رو خورد کرد و تو ساالد ریخت. اصالً فکر نمی

 کنن.تری آشپزی میبینم پسرها با عالقه بیشاما االن می

 رقصید، گفت:که داشت میبابک الزانیا رو از فر بیرون آورد و در حالی 

 به به عجب الزانیایی شد. -

 به به عجب پسرهای خوبی. عجب دخترهای باحالی. -

 کردن. مهران دستش رو برد باال تا ببینه گوش در آورده یا نه.همه پسرها با دهن باز نگاهم می

 یونس:از ما تعریف کردی؟ واقعاً؟

م مثل قبل نمیگین دختر ضعیفه و خیلی خوب رفتار بابا من هم از پسرها متنفر نیستم که. شما ه -

 کنین.می

ها رو دست گرفتن و در بابک دهنش رو که باز مونده بود بست و آهان آرومی گفت. سارا و بابک غذا

ها رو روی میز غذاخوری چیدن. انگار داشتن برای عروس و داماد کادو رقصیدن، اونحالی که می

 رقصیدم سمت میز رفتم.چال برداشتم و در حالی که میبردن. من هم ژله رو از یخمی

 بینم راه افتادی.بابک: نه می
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 با کلی شوخی و خنده شاممون رو هم نوش جان کردیم و از هر دری حرف زدیم. 

 در حالی که بالش کوچیکی رو بغل کرده بودم به مبل تکیه دادم و به بحث گوش سپردم.

 اره تو تلوزیون پخش بشه.مهران: فیلممون فردا شب ساعت ده قر

 ش رو صاف کرد و گفت:سایه سینه

 شود.و سایه وارد می -

 مهرداد چیپس رو از روی میز برداشت و با تمسخر گفت:

 کی میاد از سایه امضاء بگیره آخه؟ -

 مهران: مگه سایه چی کم داره؟

پلک زد تا مطمئن بشه  های از حدقه بیرون زده به مهران خیره شده بود و چند بار همسایه با چشم

 این مهرانه.

 سایه: تو؟ از من؟ دفاع؟

 ذاشتم به ادامه بحث خیره شدم.شد. در حالی که پفک رو توی دهنم میداشت هیجانی می

 مهران: تعجب داشت؟

 آسمان دهنش رو باز کرد چیزی بگه که سایه با جیغ گفت:

 آره تعجب داشت! -

 که ازت تعریف کنن.زنی؟ لیاقت نداری آسمان: چرا جیغ می

 هام مونده بودن رو لیس زدم و گفتم:هایی که روی انگشتپفک

 آخه تا االن کسی ازش تعریف نکرده بود. -

 هاش برام خط و نشون کشید.سایه با عصبانیت بالش رو سمتم انداخت و با چشم

 یلکس گفت:داشت رو مورد بررسی قرار داد و کامالً رای که از روی میز بر میمهرداد قهوه
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 کنه دیگه.خب عاشق از عشقش تعریف می - 

ها باال رفت و سایه هم با دهن باز به مهرداد خیره بود. من هم که یه با این حرفش مهران فوراً از پله

م رو کردم. یکی از پاهام رو روی اون یکی انداختم و آروم نسکافهفیلم خیلی باحال رو داشتم نگاه می

 چسبید که نگم برات.قدر میبا شکالت ان مزه مزه کردم. المصب

 جا چه خبره؟سایه: این

ها با دو باال م رو نوشیدم و فرار رو به قرار ترجیح دادم و از پلهوقتی به من نگاه کرد فوراً ادامه نسکافه

زدم. آروم دستم رو روی در گذاشتم و بازش رفتم. وقتی به در اتاقم رسیدم داشتم نفس نفس می

طور چراغ قتی تخت رو دیدم انگار دنیا رو بهم دادن. پریدم بغلش و به این فکر کردم االن چهکردم. و

 رو خاموش کنم؟

شد. نفسم رو با حسرت بیرون دادم و زدم چراغ خاموش میشد کنترل داشتیم میقدر خوب میچه

به راحتی به  هام رو بستم. این وسط همهبی توجه به چراغ، پتو رو روی سرم کشیدم وآروم چشم

شکنه و رسن اما من چی؟ بین یک دوراهی بزرگم. با اعتراف کردن یا غرورم میهرچی بخوان می

برم و هرچی بخوام هم کنه که غیر ممکنه و اگه اعتراف نکنم شرط رو میاخراج میشم یا قبولم می

دیگه. قرار این  کردیکردی؟ صد در صد اعتراف نمیکار میبهم میده. حاال شما جای من بودی چی

خواستم بهم شدم هرچی میشدم که شدم اخراج و اگه نمیبود من تا تابستون عاشقش نشم. اگه می

 داد. می

نفسم رو با صدای بلندی بیرون دادم و حس کردم چراغ اتاقم خاموشه. پتو رو از روی سرم برداشتم و 

م گفت برو ببین مهرداد به سایه چی با دیدن تاریکی لبخندی زدم و خواستم بخوابم اما یه حسی به

 اومد دیگه، آره؟گفت؟ مثالً االن خوابم می

گذره. مهرداد نبود، فقط رو رفتم و از نرده سرم رو پایین آوردم تا ببینم تو هال چی میآروم سمت راه

خندیدن. خواستم برگردم که مهرداد رو دست به سینه زدن و میسایه و آسمان رو مبل حرف می

قدر هم لوس نبودم جیغ بزنم. واال بعضی جاها میگن دختر یه پسر رو یهویی دیدم. دیگه ان جلوم

 بینه جیغ می زنه بعد میگه عه تویی؟ با این فکرها خندم گرفت.

 فضول. -
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 جان؟ یه بار دیگه بگو! - 

 کردی؟داشتی فضولی می -

 شد، همین.خواستم ببینم چینه بابا می -

 الن فضولی نیست؟آره بابا این همین، ا-

 نه نیست. از نظر شما هست؟ -

 مهرداد لبخندی زد و گفت:

 نظر خاصی ندارم. اومدم یک خبری بهت بدم. این خبر هم برای من خیلی مهمه هم برای تو. -

تر رفتم. مهرداد به در اتاقم تکیه داده های عسلیش خیره شدم و چند قدم نزدیکبا کنجکاوی به تیله

 خیال بود کالً!پاهاش روی اون یکی قفل بود. خیلی بیبود و یکی از 

 شد؟خب؟ خبرت چی -

 خواد نگم تا خود صبح نخوابی.آخ دلم می -

ای کشید و رفت سمت در اتاقش که شیطونه میگه با سر برم تو سرش ها. این دیگه کیه؟ خمیازه الکی

 دوییدم جلوش و گفتم:

 رفتی تو اتاقت نرفتی ها. -

 ذاشتم رد بشه. ر وایساده بودم و مثالً نمیدقیقاً جلوی د

 اون وقت تو قراره جلوم رو بگیری نذاری برم؟ -

 ذارم بری!بله نمی -

 مهرداد بازوم رو محکم گرفت. صورتش رو کج کرد و گفت:

 جوری؟هوم؟ چه -

 هاش قفل کردم و گفتم:هاش رو لبکالفه نگاهم رو از چشم

 . اذیت نکن.قرار بود حرفت رو بزنی بعد بری -
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 خواستم بگم.یادم رفت چی می - 

 نه بابا؟ -

 کرد. مهرداد نیشش تا گوشش باز شده بود و داشت از حرص دادنم حال می

 بگو! -

 رسه.یک ماه دیگه زمان شرط بندی ما می -

 با شنیدن این جمله قلبم با سرعت به باال و پایین پرید و خودم هم یک لحظه بدنم یخ کرد.

 آ... ها... ن.آ...  -

بله. گفتم بدونی که قراره یک ماه دیگه همه چیز معلوم بشه، همه چیز. یک ماه دیگه میای به برج  -

 ست بهم میگی بردی یا باختی.ش درست اون جایی که آخرین طبقهتهران و تو باالترین طبقه

مهرداد آروم بازوم رو  تمام تالشم رو کردم تا جلوی ترسم رو نگیرم اما بدنم به شدت یخ بسته بود.

 زد، گفت:ای میرها کرد و در حالی که لبخند پیروزمندانه

 حاال اجازه هست بخوابیم؟ -

من شک ندارم که مهرداد عاشقم نشده. وقتی یکی عاشقم نیست آیا باید به عشقم اعتراف کنم و 

 ببازم؟

 گفتم:از جلوی در کنار رفتم و با لحن مسممی

 روشن میشه. بهتره رو قولت وایستی! یک ماه دیگه همه چیز -

 مهرداد لبخند زد و گفت:

 کدوم قول؟ قول اخراج کردنت؟ یا قول... . -

 همون یا قوله! -

 با شادی خواستم برم سمت اتاقم که گفت:

 یک ماه دیگه معلوم میشه! -
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بشکنم؟ دونم چرا ترسیدم. یعنی من، توی مدت یک ماه قرار بود نظرم عوض بشه و غرورم رو نمی 

قدر مطمئن بود؟ خب اون بازیگره من هم مطمئن حرف زدم اما قلبی شک مگه من خرم؟ اما چرا ان

 نداشتم که عاشقم.

خواست اشک بریزم. نباید خودم رو ضعیف با آه در رو بستم و پشت به در روی زمین افتادم. دلم نمی

گه یا اخراج میشم و مهرداد برای نشون بدم. یک ماه دیگه همه چی تموم میشه، همه چی. یک ماه دی

ور یا دروغ میگم و بهم یک خونه و یک ماشین میده و به هرچی کنه اونهمیشه من رو پرت می

رسم. باز هم قرار بود تنها باشم، مگه نه؟ باز هم قرار بود تنهایی رسم. اما به عشقم نمیخواستم میمی

هاش و سایه و آسمان رو با و با همه شیطنتتوی خونه به سر ببرم. یک ماه دیگه باید مهران ر

شد تابستون و این شرط ها رو ترک کنم. دقیقاً یک ماه دیگه میهای وحشتناکشون و بقیه بچهنقشه

دونم که دونم خوشحال بودم یا ناراحت؛ فقط این رو میبندی توی اون برج قرار بود تموم بشه. نمی

 کنه.من قلبم درد می

من، دختری مثل من، دل ببنده. یعنی قرار بود برای همیشه فراموشش کنم؟  کردکی فکرش رو می

 قرار بود غرورم رو محکم بچسبم و برنده از این شرط بندی میدون رو ترک کنم؟ 

هایی که قرار بود هام رو بستم. با فکر کردن به یک ماه دیگه و اتفاقروی تخت دراز کشیدم و چشم

خواب فرو رفتم. اما دریغ از فردا و پس فرداها. مهرداد دیگه خیلی  هام رو بستم و بهبیفته، چشم

ش دونم این نقشهکرد که بیش از حد عاشقش بشم. میعوض شده بود و با تمام وجودش کاری می

بود. توی یک ماه قرار بود من رو دیوونه خودش کنه اما آیا قرار بود من غرورم رو رها کنم و اعتراف 

 کنم؟

گذشت و مهرداد بیش از حد با من صمیمی بود و البته من هم از نقشه پلیدی که داشت چند روزی می

گشت و نداختم و توپ بر میخبر نبودم. توپ کوچیکی که توی دستم بود رو مدام به دیوار میبی

دیگه رو می بافتن و سایه هم کنار مهران جونش کردم. سارا و ماندانا هم موهای همدوباره تکرار می

 د. بو

 ماندانا دستی توی موهاش کشید و رو به سارا گفت: 

 موهای من رو ساده بباف! -
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 ای گفت:سارا با لحن مسخره 

 آرایشگرتون خیلی وقته مرده ها! -

 ببخشید من موهاتو بافتم آرایشگر نبودم االن شما شدی؟ -

از پشت تاب، سایه  تر بشه. هرچند مهرانتر پاهاش رو تکون داد تا تاب سرعتش بیشسایه هم بیش

 داد.رو محکم هل می

 سایه: یکم زور نداری تو؟

 تر هل داد و گفت:مهران لجبازانه بیش

 تر از این نمیره. نکنه قصد داری پرت شی اون طرف؟بیش -

رسم به خونه پسر سایه: جلوی حیاط دیوار هست. پرت هم بشم کمی از دیوار باالتر پرت میشم می

 همسایه!

 هاش میریخت، گفت:تاب رو نگه داشت و در حالی که خشم از چشم مهران با حرص

 خوای تندتر هل بدم.آهان! پس بگو چرا می -

دیگه به ادامه مسخره بازیشون نگاه نکردم و به بقیه خیره شدم. آسمان برای بابک شاخ در آورده بود 

 گرفت. بابک دست آسمان رو کشید و گفت:و یونس هم داشت ازشون عکس می

 برا من شاخ در میاری دیگه آره؟ -

 یونس در همون حالت ازشون عکس گرفت و گفت: 

 به به عجب عکسی شد. -

بابک و آسمان سمتش هجوم بردن تا عکس رو پاک کنن. مهرداد هم باالخره وارد شد تا بره تو 

 نقشش.

 ای که توی دستش بود رو سمتم گرفت و گفت:میوهآب

 خوری؟عزیزم می -
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 نوچ! - 

 دوباره نگاهم رو ازش گرفتم و توپ رو به دیوار انداختم. در یک حرکت توپ رو گرفت و گفت: بعد

 میوه رو بگیر یا توپ بی توپ.یا آب -

میوه زنه. توپ بی توپ! خب به درک! نفسم رو با حرص دادم بیرون و آبانگار با بچه دو ساله حرف می

وپ رو انداخت توی سرم. با حرص نگاهش کردم رو با یک نفس سر کشیدم. مهرداد آفرینی گفت و ت

کرد؟ عمداً داشت با یک حالت خیلی خاص و کار رو میکه زد زیر خنده. آخه چرا؟ چرا داشت این

نداخت. روی زمین سنگی حیاط خندید و تار موهاش رو از جلوی چشمش به کنار میای میبامزه

 کنارم نشست و به دیوار تکیه کرد.

 نداختم سمت دیوار و مدام تکرار کردم. دوباره توپ رو ا

 آفرین بلدی ها. -

 این چیه که بلد باشم یا نباشم؟ -

 خواد دیگه. نه؟باالخره این هم هنر می -

قدر خنگه. یکی از پاهاش رو دراز کرد و اون یکی رو بست. دستش رو الی موهاش برد و این بشر چه

کنه تا توی این یک ماه من رو عاشق این کارها رو میدونم همه با لبخند به من خیره شد. من که می

 کنه. با لحن نازی شروع کرد به خوندن.

 نگاه تو ته آرامشه واسم -

 چشم های تو شده مخاطب خاصم

 نگاهم کن بذا غرق نگاهت شم

 بخوابم صبح نذار چشم انتظارت شم

 بگو مگه چی داری که دیوونت میشم

 ی عسلیش خیره شدم.هاتوپ رو زمین انداختم و توی چشم

 کنار تو آروم میشم -
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 ابری بشی بارون میشم 

 میرمنگو میری می

 هامی تودلیل این حرف

کردم. های خماری که به من خیره شده بود نگاه میضربان قلبم روی هزار بود و داشتم به اون چشم

چشش افتاده  سرش رو به دیوار تکیه داد و نفس عمیقی کشید که باعث شد تار موهایی که جلوی

خوند؟ داشت جوری میتر برن. دلیل خوندن این آهنگ چیز خاصی بود یا همینطرفبودن کمی اون

قدر سخته ندونی طرف مقابل داره کرد یا واقعاً دوستم داشت؟ من چی رو باور کنم؟ چهنقش بازی می

استی مگه مهرداد نمی کنه. ای کاش من هم مثل مهرداد می تونستم ذهن آدما رو بخونم. رکار میچی

خیال به من خیره شده داره فهمید دوستش دارم یا نه؟ االن که بیتونست ذهنمو بخونه؟ پس می

 خونه؟ذهنم رو می

 کنی؟جوری نگاهم میها؟ چیه؟ چرا اون -

 با لحن خیلی جذابی گفت: 

 خواد. دوست دارم نگاهت کنم. مشکلی داری؟خب دلم می -

روم گفت که یک لحظه قلبم ایستاد. من هم به دیوار تکیه دادم و در حالی که قدر این جمالت رو آان

کنه یا نه؟ اما یه دادم به همه چی فکر کردم اما نفهمیدم داره نقش بازی میتوپ رو تو دستم بازی می

 کنه.جوری رفتار میخاطر این یک ماه اینگفت فقط بهحسی بهم می

 مونی؟بندی بادیگاردم میگفت: میگم بعد شرط مهرداد دستش رو روی دستم گذاشت و

 قدر این حرف رو مظلوم گفت که دلم یه جوری شد. لبخند پلیدی زدم و گفتم: ان

 شاید اخراج بشم ها. -

 مهرداد هم مثل من با صدای بلندی خندید و گفت:

 بندیه اخراج میشی.بندی شرطعه پس؟ نه دیگه شرط -

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 شرط بندی عشق ممنوع

 

Romanik.ir  242  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

م خشک شد و لبم به حالت خیلی تابلویی لبخند رو محو کرد. دیدی رژین؟ این فقط داره نقش خنده 

ندازه بیرون. اون یک کنه و میکنه اما روی حرفش هست. به موقعش تو رو هم اخراج میبازی می

 بازیگره، گولش رو نخور. 

 امشب فیلممون رو نشون میده ها. -

 دونستم که!جان من؟ نمی -

 رداد خندید و با لحن شیرینی گفت:مه

 خوای بخورمت؟ها باید مزه بریزی هوم؟ میتو توی همه لحظه -

تفاوت نشون دادم و که با شنیدن این حرف احساس کردم دارم آب پز میشم اما خودم رو بیبا این

 گفتم: 

 هه نه بابا؟ -

 آره بابا. -

 شد، اما تظاهرش هم شیرینه.د میفهمیدم این رفتار فقط تظاهره حالم بکه میاز این

بازی ساندویچمون رو توی حیاط نوش جان کردیم و رفتیم داخل. یونس تلوزیون رو بعد کلی مسخره

 روشن کرد و همه منتظر بودیم فیلم شروع بشه. 

ها همه روی صفحه تلوزیون قفل موند. دقیقاً ها روخاموش کرد و نگاهبا شروع فیلم، آسمان همه چراغ

 ای که قرار بود سوار هواپیما بشیم فیلم تموم شد. لحظه

 ماندانا: بابا چرا جای حساس تموم شد؟

 یکی از ابروهام رو باال انداختم و جوری نگاهش کردم که خودش بفهمه خیلی خنگه.

 دونی بقیش چی میشه ها!یونس: خوبه می

 ماندانا آهی کشید و گفت:

 کنه.فیلم دیدنش فرق می -
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فهمیدیم بقیه چی ها بود و اصالً نمیجا همه چی قاطی بود و فکر ما فقط دیالوگاون خب راست میگه 

میگن. سایه خیار رو پوست کند و داد دست مهران. کم کم داشتم شاخ در می آوردم. خمیازه 

ها باال رفتم. پشت پنجره اتاقم وایسادم و پیشونیم رو به شیشه پنجره کوچیکی کشیدم و آروم از پله

های نورانی محاصره شده بود و مثل ماری پر پیچ و تاب داشت به سمت دادم. خیابون بین نقطه تکیه

 کرد. تاریکی حرکت می

 هام رو بستم و تصور کردم یک ماه دیگست. واقعاً تصور کردنش هم عجیبه. چشم

 خب؟-

 آروم از اون باال به پایین خیره شدم و گفتم:

 این برج خیلی زیباست نه؟ -

 آره. -

 طور که به پایین خیره بودم گفتم:همون

 من عاشقت...  -

قدر سخت بود تکمیل این جمله. هستم یا تر از هر لحظه بود. چهتابکرد. قلبم بیمنتظر نگاهم می

 نیستم؟

ترسم. هام رو باز کردم و دستم رو روی قلبم گذاشتم. حتی توی خیال هم از گفتنش میچشم

هام و جلوی صورتم ریخته بودن. آروم خت نشستم. موهای بلندم روی دستپوزخندی زدم و روی ت

نداخت. بارید و به شیشه پنجره چنگ میتار موهام رو بافتم و انداختم کنار گوشم. بارون نم نم می

 خودم رو روی تخت پرت کردم و به سقف خیره شدم. 

ها تا آخرش فیلم رو دنبال بود و بچهگذشتن و تقریبا آخرهای سریال ما روزها یکی پس از دیگری می

ترشون خوشحال و راضی بودن. خب کردن. مردم هر کدوم نظراتی راجب فیلم داشتن اما بیشمی

 نامه ما یک چیز خاص و متنوع بود.فیلم

 سایه سمت کیف آبی رنگی که توی بازار بود رفت و گفت:

 خوام.من این رو می -
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 مهران به کیف نگاهی کرد و گفت:  

 شما جون بخواه این که چیزی نیست. -

ها هم هر کدوم رفتن برای خریدن چیزی. دختر بچه نازی که موهای هر دو وارد مغازه شدن. بقیه زوج

 طالییش رو از پشت بسته بود، اومد سمتم و گفت:

 خاله یه امضا میدی؟ -

مضا زیرش یه چیزی کردم، کاغذ رو ازش گرفتم و بعد اش رو ناز میخم شدم و درحالی که گونه

 نوشتم.

 مرسی. -

 مامانش دست دختر بچه رو گرفت و رو به من گفت:

 عه شما همون دختر تو اون فیلمه هستین؟ -

 بله. -

 ها رو به مهرداد بود. بار همه نگاهمهرداد هم اومد کنارم و این

ی خرید سمت با اومدن سایه و مهران جمع همه جمع شد و سیل مردم ما رو در بر گرفت. بعد کل

 ها رو از ما گرفت و گفت:ماشین رفتیم. مهرداد پالستیک

 بریم این رستوران؟ -

 به نظرم خوبه. -

شون گرفت. سمت میزی که باال کنار پنجره سایه بدون توجه به ما سمت رستوران رفت که همه خنده

 بود رفتیم و مشغول سفارش شدیم.

 مهرداد کجاست؟ -

 آسمان: حتماً پایینه.

 ایین برای چی؟پ -
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 سارا کالفه گفت: 

 بچه نیست که! -

ها پایین رفتم و از رستوران خارج شدم. با دیدن مهرداد توی کوچه تنگ و تاریک با سرعت از پله

 ها دیگه کین؟قلبم وایستاد. یکی از مردها چاقو رو روی گلوش گذاشته بودن. ده نفر به یک نفر؟ این

پلیس رو گرفتم. بعد گفتن آدرس سمت اون مردها رفتم تا سریع پشت ستون مخفی شدم و شماره 

 خودم هم بتونم یه کاری بکنم.

 کنم در این یک مورد کمکم نکن و برو!مهرداد: خواهش می

هاش کردم چشمدونستم چرا حس میمرد چاقو رو از گلوی مهرداد برداشت و به من خیره شد. نمی

ها. دستم رو به دیوار گچی تکیه و من به اون چشم کردنبرام آشناست. همه ساکت به من نگاه می

 ها متعلق به کی بودن؟دادم و سعی کردم به یاد بیارم که این چشم

 ست و الکیه، گفت: مرد با صدای مهربونی که من شک نداشتم نقشه

 رژین! خودتی آره؟ -

 کردم.زدم نه اخم کرده بودم؛ فقط نگاهش مینه لبخند می

ها من با داداشم جلوی چشمم چون حبابی به باال و پایین رفتن. تو یکی از حباب تمام تصاویر گذشته

شد. داداشم پام رو توی دستش گرفت و کردم. وقتی افتادم زمین پاهام زخمیداشتم فوتبال بازی می

 گفت:

 چیزی نیست عزیزم زود خوب میشه گریه نکن. -

 و بعد بلندم کرد و من رو برد خونه.

بازار یک ماشین دیدم که قیمت باالیی هم داشت. داداشم اون ماشین رو برام خرید و  یا یک بار توی

 اما اون روزی که بهم گفت:

 کنی؟رژین با من ازدواج می-

 ولی ما خواهر برادری... . -
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 با صدای بلندی گفت: 

 کجا خواهر برادریم؟ ما نه از یک شیر تغذیه کردیم نه همخونیم. -

 منفیه.ولی من جوابم  -

 و از اون روز به بعد هر کاری کرد تا نابودم کنه. دیگه داداشم نبود.

هام به دیوار فشار وارد کردم تا بتونم خشمم رو م چنگ انداخت. با ناخناشک ریزی آروم به گونه

 کنترل کنم. کمی جلوتر اومد و گفت: 

 رژین من... . -

 هیچی نگو! -

هام مدام لبم رو تم که دل خودم برای خودم سوخت. با دندونقدر آروم و معصوم گفاین جمله رو ان

 گرفتم تا چیزی نگم که برای هردومون بد بشه.گاز می

 من دوستت دار... . -

 پوزخند بلندی زدم که نظر همه سمت من جلب شد.

طور دوستم داشتی که نذاشتی به عنوان داداش بهت هه دوستم داری؟ جداً؟ بگو جون من! تو چه -

ت رو مجبور کردی طور دوستم داشتی که خانوادهه کنم و با کینه من رو اذیت کردی؟ چهتکی

 مردم؟ها میدونی اگه مهرداد نبود باید توی خیابونخونشونو عوض کنن؟ می

 کردم و دستم روی قلبم بود. با صدای بلندتری ادامه دادم: بار با تموم قدرت هق هق میاین

خوام صد سال سیاه کسی دوستم ن؟ اگه اسم این دوست داشتنه من نمیبه این میگن دوست داشت -

 داشته باشه!

فهمی؟ اگه تونم قبول کنم. تو باید زنم بشی میخواستم خواهرم باشی. من عاشقتم نمیاما من نمی -

 کشم!زنم نشی مهرداد رو می

کس حق نداره بگه من هام رو پاک کردم و دوباره شدم همون دختر محکم. من رژینم هیچاشک چشم

 مال اونم، من مال خودمم.
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 ای به شکم داداش قالبی زدم که خورد به دیوار.لگد محکم و ناگهانی 

من مال خودمم اوکی؟ کاال نیستم که روزی توی خیابون ولش کنی االن بیای دنبالش! من نه زن تو  -

 من بادیگاردشم!تونی به مهرداد آسیب برسونی چون هستم نه زن تو میشم و نه تو می

با صدای ماشین پلیس همه اون ده نفر پراکنده شدن اما پلیس همشون رو دستگیر کرد به جز داداش 

عزیز بنده که فرار کرد. واقعاً چرا بهش میگم داداش؟ اون داداش من نیست اون یک 

 آ*ش*غ*ا*ل*ه!

 مهرداد کنار گوشم گفت:

 ت و محکم بودنتم دیگه!عاشق این اراده -

 گفت عاشق خودمه. هردو وارد رستوران شدیم. ش میای کا

 سایه: میگم چند ساعت کجا بودین شما؟

 چند ساعت؟ چه خبرته گاز دادی ترمز کن باهم بریم. -

 ها منحل شد.بابک: یعنی جوری جواب رو پیچوند که کالً ذهن

 مهرداد: البته اگه ذهنی داشته باشین!

 ور کردم، غذا رسید و مشغول خوردن شدیم. ور اینکه سوپ رو کمی با قاشق اونبعد از این

 آسمان از پنجره به بیرون خیره بود که مهرداد گفت: 

 یعنی خوردی پسر مردم رو! -

 آسمان با تعجب گفت: 

 پنجره از کی تا حاال پسر شده؟ -

 پشت پنجره که پسر هست.-

 گفت: تر نگاه کرد وآسمان دقیق

 ها که توی پارکن؟اون -
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 آره. - 

 ها رو ببینم؟بینم اوندیوونه شدی ها. من جلوی پام رو نمی -

بینن که اگه توی کوه هم دختر باشه قدر تیز میآسمان جون ول کن این پسرها خودشون ان -

 هاییم.کنن. فکرکردن ما هم مثل اونقشنگ نگاه می

 ت: ای تحویلم داد و گفغرهمهرداد چشم

 ندازی وسط.ها خودت رو میدونم چرا توی همه بحثنمی -

 ترسی وارد بحث بشم ببازی؟پای دختر وسط باشه من هم هستم. چیه می -

 مسابقه نیست که ببازم! -

 ماندانا: مسابقه زبونه دیگه.

 مهرداد از پشت میز بلند شد و گفت:

 من تسلیم. -

 کنه.ما دخترها زبونتون مثل زهرمار عمل میمهران هم بلند شد و گفت: دیگه کی ندونه ش

 زهرمار هم معلوم میشه مهران جان! -

 که فرار کنه گفت:مهران برای این

 من میرم حساب کنم. -

بعد از حساب کردن پول غذا از رستوران خارج شدیم و سوار ماشین شدیم. دو هفته دیگه تابستون 

 چیز تموم میشه.بندی و همهشرطمیشه. یعنی دو هفته دیگه این بازی، این 

 وقتی وارد خونه شدیم بابک گفت: 

 خب مهرداد جان دیگه خیلی وقته همخونه بودیم بهتره هرکی بره خونه خودش. -

 کرد گفت:یونس هم در حالی پوست موز رو جدا می

 راست میگه دیگه فیلمی هم در کار نیست که تمرین کنیم. بهتره ما هم بریم خونمون. -
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ها اومده بودن ها دوباره دلم گرفت. من که به تنهایی عادت کرده بودم حاال که اینشنیدن این حرفبا  

 طوری بدون این جمع دوستانه ادامه بدم؟به باهم بودن عادت کرده بودم. چه

مهرداد خیلی جدی گفت: حداقل برای شام بمونین تازه چیش بد بود؟ ما که تنهاییم پیش ما 

 ش... .موندین که خومی

 یونس پرید رو حرف مهرداد و گفت: 

 آره خوب بود ولی باالخره زن و شوهری گفتن دیگه. -

 خوان با همسرشون تنها باشن. مهرداد لبخندی زد و گفت: بله پس این مردها می

 طور.پس این -

 پس بعد شام برین. -

 ماندانا: من موافقم.

 یونس هم نفسش رو داد بیرون و گفت: 

 باشه. -

 داد: نظرتون با کباب چیه؟مر

 بابک: به به چه کبابی درست کنیم ما.

پسرها رفتن بیرون تا منقل و بقیه چیزها رو ردیف کنن. من هم با این دخترها نشستم پشت میز 

 کشید، گفت: غذاخوری. سارا در حالی که کباب رو به سیخ می

هامون با اون همه مسابقه، کلکلدلم برای همتون تنگ میشه. راستش اون روز که بازی کردیم،  -

 های شیرینی بود.کنم. خیلی خاطرهکدوم رو فراموش نمیپسرها، هیچ

 ها رو ببره حیاط گفت: خواست سیخماندانا در حالی که می

 و مخصوصاً اون جنگل و عید باحالمون. -

 سایه سرش رو روی میز گذاشت و گفت: 
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خواست ثابت کنه دخترها ضعیف نیستن و الحق یم. اون میها رو مدیون رژینانصافاً همه این خوشی - 

 هم ثابت کرد.

ها بود. های بچهمن هم تصمیم گرفتم کباب رو به سیخ بزنم. وقتی مشغول شدم تمام حواسم به حرف

بست و من هم با گاز گرفتن لبم قصد داشتم گریه قرار بود برن. بغض داشت آروم آروم راه گلوم رو می

 نکنم.

قدر بده عادت کردن. من به شما واقعاً عادت کردم. کم مدتی نبود ها. سه چهار ماهه همه چهسارا: 

 دونم.طور قراره به تنها زندگی کردن عادت کنم نمیکنیم. چهباهم زندگی می

 که جو عوض بشه گفتم: برای این

 عه؟ پس شوهرت هم نقش نخود رو داره؟ -

 اما سارا جدی جواب داد و گفت: 

تر سر کارن. مثل همیشه ناهار بپز خونه تمیز کن و هر شب شوهر بیاد و شام ها که بیشاینخب  -

بخوره بعد فیلم ببینه. راستش حاضر نیستم این همه ماجراجویی رو بذارم و برم به زندگی عادی 

 برسم.

 آسمان آه بلندی کشید و گفت: 

 برین بگردین؟ ذارین دیگه نه. ما که نیستیم شماآخر هفته ها قرار می -

 ای باال انداختم و گفتم:خیال شونهما که نیستیم یعنی چی؟ بی

 فکر بدی نیست. -

با کمک آسمان و سایه وسایل رو روی میز غذاخوری گذاشتیم و همه برای خودن غذا دور میز 

اما ها نرن، وقت بچهخواست غذا تموم نشه و هیچرفت. دلم مینشستیم. هیچی از گلوم پایین نمی

 تموم شد. این هم مثل بقیه چیزها تموم شد.

 سارا و بابک  و یونس و ماندانا با لبخند سمت در رفتن.

 ها رفتین جوری نباشه سال به سال ببینمتون ها.بچه -
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 بابک بهم چشمک زد و گفت: 

 چیه دلت برای مو طالیی تنگ میشه؟ -

 گفتم مو طالیی.یاد اولین بار افتادم که بهش می

 یا دلت برا مونس تنگ میشه؟یونس: 

 دلم برای همتون تنگ میشه. -

 کردم بادیگاردها هم احساس داشته باشن.ماندانا: من فکر نمی

 کنه. با شنیدن این حرف حس کردم عشقم به مهرداد دوباره داره خودنمایی می

 ولی من هم احساس دارم چون آدمم! -

 ای.یونس: نه بابا شما فرشته

 لطف شماست.که نظر این -

 ها هم سوار ماشینشون شدن و رفتن.باالخره اون

 مهران از سایه دورتر شد و گفت: 

 کنی.نمیرم که بمیرم گریه می -

 آخه... آخه... من.... -

 ای گفت:اش به دیوار بود که با لحن جدیکرد. مهرداد تکیهسایه داشت با شدت هق هق می

 جبوره بره.سایه تو چی؟ مهران باید کنسرت بده م -

 سایه بلیط رو به همه نشون داد و گفت: 

 امشب ساعت دو پرواز دارم. میرم پیش مامان بابا. -

 رفتیم.آسمان خودش رو روی مبل انداخت و گفت: ما هم دیگه باید می

 مهران گفت:
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 تونم ببینمت؟ یعنی... پس من کی می  - 

 مهرداد: چرا نمیری خواستگاریش؟

 د و گفت: مهران سایه رو رها کر

 بعد کنسرتم میام خواستگاریت. -

 های من رو دید سریع اومد سمتم و گفت:وقتی مهران چشم

 کنی؟گریه می -

 نه. -

 پس من اشتباهی دیدم؟-

 حساسیت دارم. -

 من هم عرعر. -

 در اون که شکی نیست. -

 و ادامه دادم.

 تو بهترین داداش دنیایی مهران. -

 م. باشه؟رژینم. هر وقت احساس کردی دلت تنگ شده بیا خونهتو هم بهترین آبجی دنیایی -

 باشه. -

 مهران بعد خدافظی با مهرداد سوار ماشینش شد و رفت. مهرداد کالفه رو به سایه گفت:

 کی بلیط گرفتی؟ چرا به من چیزی نگفتی؟ -

 سایه: ببخشید.

وهاش رو کنار گوشش م گذاشت. در حالی که مپیش سایه نشستم و سایه هم سرش رو روی شونه

 بردم، گفتم:می
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 دلم برات تنگ میشه. - 

طور هم یهویی رفتن. صبح وقتی بیدار شدم خبری از سایه طور که همشون یهویی اومدن همونهمون

و آسمان نبود. مهرداد هم برای تمرین کنسرت رفته بود. چون دو تا مرد قوی هیکل دنبالش اومده 

ش برم. هنوز روی تخت دراز کشیده بودم و توی فکر بودم. تو فکر بودن به من گفت نیاز نیست باها

 اولین روز اومدن سایه و آسمان. بین خاطرات غرق شده بودم تا حس نکنم تنهام؛ اما تنها بودم.

 با شنیدن صدای در، از تختم دل کندم و پریدم پایین. مهرداد با سوت و شادی وارد شد.

 زنم به دریا بی قایقدلم رو می -

 دونی از حال یه عاشقعشق جانم تو چه می

 اومد و من رو برد باال. من خوند سمتطور که آهنگ میهمین

 دیوونه شدی؟ -

 دارم سواری میدم دیگه.-

 شده؟چی -

پرید تا من بترسم. من هم ترس از چرخید، گاهی باال میزد و دور خونه میطور که سوت میهمین

 از گردنش گرفتم.ارتفاع داشتم برای اون محکم 

 فردا کنسرت دارم خوشحالم. -

 این اولین بار نیست که. -

 اولین باره که قراره کنسرتم خیابونی باشه و همه مردم ببیننش. -

 مهرداد من رو روی مبل انداخت و دوباره شروع کرد به خوندن.

 بسه دیگه کشتی ما رو. -

 هام رفتن ها.میگم خوب شد دوست -

 چرا؟ -
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 من و تو تنها شدیم.باز هم  - 

 خب؟ -

 کردیم؟قدر کلکل میخب وقتی تنها بودیم یادته چه -

که از صبح تنها بودم و ناهار هم تنها خوردم و کامالً کسل شدم، من هم خندم گرفت. با توجه به این

 باید یکمی شلوغ کنم. لبخند پلیدی زدم و گفتم:

 طوره؟نظرت با بازی چه -

 بازی؟ چی؟ -

 ه خاموش میشه من هم قایم میشم. جناب باید پیدام کنی.چراغ خون -

 این که راحته. -

 یکی از ابروهام رو باال دادم و گفتم:

 طور؟چه -

 فهمی.بعداً می -

 باشه. -

ها کشیده بودن کالً، حتی نمی ها رو خاموش کردم. چون پردهها و همه چراغرفتم سمت چراغ

 تونستم جلو چشمم رو ببینم.

 هات رو ببند.خب چشم -

 بینم که.ببندم نبندم نمی -

 باشه. -

دونستم اتاقم کدومه یکی از درهای ها باال رفتم. چون نمیدستم رو روی نرده گذاشتم و آروم از پله

رو رو باز کردم و داخل شدم. آروم رفتم جلو که دستم خورد به کمد. درش رو باز کردم و رفتم راه

 فکر کنم. داخل کمد. قلبم روی هزار بود
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 صدای باز شدن در رو که شنیدم خواستم جیغ بزنم اما دستم رو محکم روی دهنم گذاشتم. 

 کنی؟جایی نه؟ شنیدی میگن اگه با عشق بگردی پیدا میکجایی خوشگلم؟ این-

 مردم. یک حس عجیبی داشت.با شنیدن این حرفش داشتم از ذوق می

 عشقم کجایی ها؟ -

اشتم و پاهام رو که مچاله کرده بودم تو شکمم کمی تکون دادم و سرمو دستم رو از جلوی دهنم برد

 به کمد تکیه دادم.

 میای بیرون یا من بیام تو؟ -

دونست توی کمدم؟ نفسم رو حبس کردم و با ترس به در کمد خیره شدم. مهرداد در کمد رو یعنی می

 کرد؟میجوری باز کرد و با دیدن من اومد داخل کمد. این چرا این

 هامون تنگ شده بود ها خوب شد رفتن.رژینم دلم برا شیطنت -

 هام خیره شد.ها پایین می رفت، به چشممن رو از روی کمد برداشت و در حالی که داشت از پله

 تونم راه برم ها.من خودم می -

 برمت.نیاز نیست خودم می-

 من رو روی زمین گذاشت و گفت:

 کنی.حاال تو باید پیدام  -

دیدم. به مبل تکیه دادم و چراغ رو دوباره خاموش کرد و خیلی بی صدا حرکت کرد. دیگه هیچی نمی

 منتظر موندم.

 بیا. -

ها باال رفتم. ها نگاه کردم. توی آشپزخونه و هال نبود پس از پلهها رو روشن کردم و اول به پلهچراغ

ردم. با ریزبینی همه جا رو نگاه کردم اما نبود. اتاق ها رفتم و اول در اتاق خودش رو باز کآروم از پله

شویی هم فکر نکنم بره اما آروم درش رو باز کردم که دیدم نیست. حموم هم خودم هم نبود. دست

 شدم. آب شده رفته زیر زمین؟نبود. دیگه داشتم دیوونه می
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 ."کنیاگه با عشق بگردی پیدا می"یهو حرف مهرداد تو ذهنم زنگ خورد  

گفت طبقه باال نیست. با ستم رو روی قلبم گذاشتم و به صدای قلبم گوش دادم. یه حسی بهم مید

روی کنار آشپزخونه قفل ها پایین رفتم. نگاهم روی راهکه شک نداشتم پایین هم نیست اما از پلهاین

در رو باز جا میاد. وقتی به در اتاق ورزش رسیدم با لبخند کردم بوی مهرداد از اونشد. حس می

ها لبخند ها باال رفتم. با دیدن مهرداد کنار دستگاهکردم. سالن که خالی بود برای همین از پله

 ای زدم.پیروزمندانه

 جا که غیر ممکن بود بیای، نه؟طوری پیدام کردی؟ اینچه -

 به صدای قلبم گوش دادم و اومدم. -

 ای کلک! -

 طوره؟نظرت با ورزش چه -

 ست.تونست این وزنه رو بیست بار ببره باال بیاره پایین برنده بد نیست هرکی -

 باشه. -

 اول مهرداد دراز کشید و دمبل رو برد باال.

طوری ادامه یک و دو و سه و ده و یازده و پانزده و هجده و نوزده و بیست و بیست و یک و... . همین

و بعد بلند شد. برای اولین بار  داد و دهن من فکر کنم سرویس شده بود. مهرداد چهل تا زدمی

 تونستم بازوی خوشگل و ورزش کاریش رو ببینم.

 ایول بابا. -

 مهرداد بهم چشمک زد و گفت:

 حاال شما. -

 من هم دراز کشیدم و دمبل رو باال بردم. انصافاً خیلی سنگین بود. از شدت فشار قرمز شده بودم.

 شمرد.مهرداد با صدای بلندی می

 ه و ده و یازده و... .یک و دو و س -
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دیگه چسبونده بودم و درحالی که بازوم هام رو محکم به همشد. دندوندیگه دستم داشت کنده می 

 دادم.دیگه بی حس شده بود، به کارم ادامه می

 نوزده و بیست و بیست و یک و بیست و دو و... . -

ادامه دادم. درسته شرط رو  کردم برای همینحس شده بود دیگه کمتر درد رو حس میچون دستم بی

 خواستم به چهل برسم.بردم شرط ما بیست تا بود اما می

 سی و پنج،  سی و شش. میگم بسه نیاز نیست خودت رو بکشی لبو شدی ها. -

خواستم ادامه بدم اما خسته شدم و دمبل رو رها کردم. مهرداد از دستم کشید و من رو که میبا این

 هنم گرفت و من هم قشنگ تشنگیم رو بر طرف کردم.بلند کرد. آب رو جلوی د

 عج... ب... امر... وز... با هم... -

 خوش گذشت! -

 آره. -

 ترسم رژین.می -

 از چی؟ -

 از یک هفته بعد. -

 بندیمون تموم میشه. نفس عمیقی کشیدم و گفتم: یک هفته بعد؟ آره یک هفته بعد شرط

 ترس داره مگه؟ -

 خیال.دونم بینمی -

 از اتاق خارج شد. من هم از پله پایین اومدم و از اتاق ورزش خارج شدم. و

 نظرت چیه پیتزا بپزیم؟ -

 شدید موافقم. -
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دونین کشم. اصالً میمهرداد پیتزا رو آماده کرد و من هم گذاشتمش توی فر. کالً من زیاد زحمت می 

 دونین که!قدر سخته؟ نه دیگه نمیهمین گذاشتن توی فر چه

 اد میز رو چید و من هم بعد آماده شدن پیتزا، فر رو خاموش کردم و پیتزا رو روی میز گذاشتم.مهرد

 میگم کالً آشپزی بلد نیستی؟ -

 طور؟نه دیگه کالً بلد نیستم، چه -

 آخه تعجب کردم. -

 چرا؟ -

 تو بیست و چهار سالته درسته؟ -

 آره. -

عجیبه خب. من که هنوز پسرم و بیست و هفت بیست و چهار سالته بلد نیستی تخم مرغ بپزی  -

 سالمه بلدم همه چیز رو بپزم.

 کنی برام ناهار و شام بپزی؟قدر خوب! با من ازدواج میعه چه -

 مهرداد ناز کرد و گفت:

 نخیر. -

کرد و من هم خندیدم. اما ای کاش واقعاً این مهرداد بود که ازم خواستگاری میداشتم غش غش می

 کردم.میقبول 

*** 

ذاره امروز خوام بدونم چه روزیه اما قلبم با تپش نامنظمش نمیدونین امروز چه روزیه؟ من هم نمیمی

 رو نادیده بگیرم.

تر پاهام سوزوند. پتو رو روی سرم کشیدم و بیشهام رو مینور خورشید با سماجت داشت چشم

 رومچاله کردم. صدای مهرداد از باالی سرم اومد.
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 برداری دارم ها پاشو دیگه.ین من امروز فیلمرژ - 

 ساعت چنده؟ -

 ساعت دو. -

 خب هنوز زوده! -

 دو بعد از ظهر زوده؟ -

 هوم. -

ها روی تخت نشستم و به هام. مثل منگلبا کشیده شدن پتو دوباره نور خورشید افتاد رو چشم

تفاوتی با سیم نداشت رو از روی  مهرداد که دست به سینه وایساده بود خیره شدم. موهام رو که االن

 صورتم کشیدم و با یک خمیازه بلند گفتم: 

 خب؟ -

 مهرداد با حرص خندید و گفت:

 خب به جمالت تن لشت رو جمع کن برو آماده شو. -

با دیدن مهرداد توی کت آبی و شلوار جین سفید دهنم اندازه توپ شد. موهاش هم که ژل زده بود  

 ریخته بود جلوی چشمش.

شویی. بعد آماده شدن، یک زدم رفتم سمت دستاز روی تخت بلند شدم و در حالی که گیج می

مانتوی سیاه با شلوار جین سفید و شال سفید پوشیدم و رفتم پایین. مهرداد به ماشینش تکیه داده 

 کرد. نیش خندی زدم که سری از روی تاسف تکون داد و گفت:بود و داشت با حرص نگاهم می

 بشین دیرم شد.بیا  -

 من برونم؟ -

 باشه. -
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ها. ماشین کردم که چند بار کم بود بزنم به ماشینرفتم و الیی رد میبعد سوار شدن چنان سرعت می 

رو بین دوتا درخت پارک کردم و اومدم پایین. مهرداد در حالی که دستش بین موهاش قفل شده بود 

 اومد پایین.

 کدوم خری به تو گواهینامه داده؟ -

 خودت گفتی دیرت شده من هم تند روندم. -

 تا تو عاقل شی من پیر میشم. -

 پیر شدی خبر نداری! -

برداری، مهرداد مهرداد دید ادامه دادن جایز نیست رفت سمت سالن. بعد تقریباً چهار ساعت فیلم

 اومد سمتم و گفت:

 بریم ناهار بخوریم. -

از روی صندلی بلند شدم و از سالن خارج شدیم. با مهرداد سمت پیتزا فروشی رفتیم و روی یکی از 

 هام بازی دادم و توجهی به مهرداد نکردم.میزها نشستیم. گل پالستیکی روی میز رو توی دست

 رژین؟ -

 هوم؟ -

 مرگ! -

 م رو خوردم و گفتم:خنده

 برای خودت! -

 تو آدم نمیشی. -

 این رو میگی تکراری شد ها. چرا همش -

 گرفت، گفت:مهرداد آروم خندید و در حالی که گل رو از دستم می

 دونی امروز چه روزیه؟می -
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 دونم ولی خودم رو زدم به کوچه علی چپ.معلومه که می 

 روز ازدواجمونه؟تولدمه؟ تولدته؟ سال -

 با گفتن این حرف زدم زیر خنده اما مهرداد جدی گفت:

 کر کن شاید یادت اومد.یکم ف -

نگاهم رنگ غم گرفت و حس کردم االن باید گریه کنم اما با مشت کردن دستم جلوی اشکم رو 

 گرفتم.

 یادم نمیاد. -

 پس چرا ناراحت شدی؟ -

 نشدم! -

 من خرم؟ -

 شاید. -

 مهرداد پوزخندی زد و گفت:

 امشب ساعت ده شب توی برج میالد منتظرتم. -

 ساندویچش رفت و گفت:مهرداد بعد برداشتن 

 االن هم میرم کمی بگردم، خدافظ. -

روم خیره موندم و ساندویچ توی دستم خشک شد. جدی بودنش نشون میده به صندلی خالی روبه

بار برای همیشه! بقیه ساندویچ رو نخوردم و بعد حساب کردن پولش از امشب بازی تموم میشه. یک

ترسیدم اما نگران فرستادم. نمیبه خودم و قلبم لعنت می رستوران خارج شدم. کالفه بودم و مدام

 که این بازی آخرش چی میشه؟بودم. نگران این

خواست به ساعت ده فکر کنم برای همین رفتم دنبال بعد خوردن یه بستنی رفتم پارک. دلم نمی

 هیجان. سوار کشتی صبا شدم و یه نفس عمیق کشیدم. پسری که کنارم بود گفت: 
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 ترسی ها.باال نشستی؟ میچرا  - 

زنم پوزخند کنم و حرف نمیهر دو ابروم رو باال دادم و بهش خیره شدم. پسر که دید فقط نگاش می

 زد و به جلو خیره شد.  شانس من رو باش اومدم پیش چهار تا پسر نشستم.

 کامی به اون مرده بگو به حرکت در بیاره این دستگاه رو دیگه. -

 ولی من هم خسته شده بودم. با صدای بلندی رو به مرد گفتم:درسته کامی نبودم 

 زنی حرکت کنه؟آقا نمی -

 زنم.االن می -

 با کامی بودم ها. -

 به پسره نگاه کردم و گفتم:

 خب. -

یعنی همین یه خب کافی بود تا دوتاشونم شاخ در بیارن. پسری که گوشه نشسته بود عینکی بود و 

ای زده بود و طالیی بود و هاش هم سیاه بود. پسر کناریش موهاش رو خامهکالً سیاه پوشیده بود و مو

اونم لباس آبی پوشیده بود. این یکی هم موهاش بلند و سیاه بود و با کش بسته بود. موی بلند به 

پسرها هم میاد ها. این یکی هم که کنار من نشسته بود یک لباس لی داشت و صورتش گندمی بود و 

 ی.موهاش هم خرمای

 عینکی: خوشگلیم؟

 من هم پررو پررو خیره شدم بهش و گفتم: 

 بد نیستین. -

 مو طالیی گفت: خیلی پررویی.

 کنی داداش.شرمنده می -

 پسری که کنار من نشسته بود گفت:
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 کنی زبون ریختن یادت میره.قدر جیغ جیغ میاالن حرکت کنه ان - 

 پوزخند زدم و گفتم: 

 نه بابا؟ بگو جون من! -

خندیدن من هم فقط پوزخند زدم. کشتی آروم به باال و پایین حرکت هاش غش غش میه دوستهم

تر شد و به آسمون نزدیکتر میکرد. از میله گرفتم و به آسمون خیره شدم. هر لحظه سرعت بیش

ند قدر بلتونستم تاج کشتی رو ببینم. دخترهای جلویی انقدر باال رفته بود که میشدیم. دیگه انمی

خندیدن و اما خودم. زدن من به جاشون گلوم درد گرفت. پسرهای کناری من هم فقط میجیغ می

 کردم که ساعت ده چی میشه؟توی افق محو شده بودم و به این فکر می

ها ها ریلکس بودن و باالییکشتی توی اوج وایساد و حرکت نکرد. یک مکث جانانه بود ها. پایینی

 زدن.بدجور جیغ می

 طالیی: دچار شوک شدی؟ مو

 نه! -

 چرا جیغ نمی زنی؟ -

 چرا جیغ بزنم؟ -

 دادم.گفتن من هم جواب مییعنی خدایی هرچی می

 کم نیاری؟ -

 شما نگران من نباش. -

دستگاه با سرعت باالیی رفت پایین که یهویی دلم ریخت. المصب انگار از طبقه دوازده پرت شدم 

 پایین.

 هو هو عجب حالی میده. -

 ترسیدی برای جیغ نزدن هوهو نکن. -

 نخیرم. -
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 بچه. - 

 چرا؟ -

 ام!ها معموال میگن نخیرم بلهچون بچه -

 کار کردم؟خندیدن من هم قشنگ لبخند حرص درآر زدم. حاال بگین چیهمه پسرها به مو طالیی می

من از پشت رفت شد. در حالی که باال و پایین میتر میتر و بیشدستگاه سرعتش هر لحظه بیش

 صندلی بلند شدم و سمت میله باالیی رفتم.

 عینکی: دیوونه خطرناکه.

 خب باشه. -

 فکر کنم شاخشون زده بود بیرون.

 دستم رو به میله گرفتم و پام رو روی لبه نازک تاج کشتی گذاشتم.

 گفتم:کرد و با فریاد میوقتی کشتی باال می رفت دستم رو سمت آسمون دراز می

 ای جونم! -

هام رو می بستم. یک لحظه وقتی کشتی گرفتم و چشماومد محکم از میله میوقتی هم پایین می

گرفتم فرستن. کالً اگه از میله نمیها دارن برام الیک میرفت باال به پایین خیره شدم و دیدم پایینی

اومدیم روی ایین میرفتم رو به پایین بودم پافتادم چون بدنم کامالً در حالت خواب بود. باال میمی

 کشیدم.میله دراز می

دونی وقتی کشتی با سرعت باال رفت اما پایین نیومد از همون جا توی هوا چرخید و رفت پایین. نمی

حس شده قدر از ترس زبونم رو گاز گرفته بودم که زبونم کامالً بیتو هوا چرخید چه حالی داشتم ان

 گرفتن.با گوشی فیلم می ها هم بیرون وایساده بودن وبود. بعضی

 وای. -

 مو طالیی: دیدی جیغ زدی؟

 چرخه من هم تو صندلی ننشستم که!آخه داره باال می -
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 آره این هم هست. - 

 هاها خندیدیم. -

 بعد وایسادن دستگاه، از میله پایین پریدم و با برداشتن شالم از دستگاه خارج شدم.

 کردن.خنده نگام میافرادی که بیرون وایستاده بودن داشتن با 

 تو اون باال وایستاده بودی؟-

 به پسری که این حرف رو زده بود خیره شدم و گفتم:

 آره. -

پسر گوشیش رو سمتم گرفت و فیلمم رو نشونم داد. خوب افتاده بودم ها. مخصوصاً با اون موهام که 

 توی هوا بود.

 به من هم بنداز. -

 پسر با تعجب گفت:

 کنی پاک کنم؟جیغ جیغ نمییعنی مثل بقیه  -

 من هیچیم مثل بقیه نیست. -

 پسر خندید و گفت:

 باشه. -

 که فیلم رو انداخت به گوشیم خواست بازم حرف بزنه که گفتم:بعد این

 بای. -

 و سریع ترکش کردم. با دیدن ساعت مچیم قلبم یک لحظه وایستاد؛ نه و نیم. 

کرد و بیش از ودم توی آینه خیره شدم. قلبم درد میسوار آسانسور برج میالد شدم و با ترس به خ

های لرزون شالم رو درست کردم. یک شرط بندی بود که تموم میشه دیگه ترسیدم. با دستحد می
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کنم قراره یک اتفاق بد بیفته. نفس عمیقی کشیدم و به در آسانسور ترسم؟ حس میقدر میچرا ان 

 م. خیره شدم. در آسانسور باز شد و خارج شد

یک جای بسیار بزرگ بود که چند میز و صندلی توش چیده شده بود و بعضی جاها هم گل گذاشته 

شد. با دیدن تر میرنگشده بود. وقتی به آسمون خیره شدم ستاره درخشانی رو دیدم که داشت کم

مهرداد های لرزون رفتم سمتش. مقابل مهرداد که دستش روی لبه بود و نگاهش به آسمون، با قدم

های عسلیش به من خیره شده بود. لبخند بی جونی روی لبش بود. با دیدن وایستادم. مهرداد با چشم

تر اومدم و نفس عمیقی طرفتر شد. احساس کردم سرم گیج میره. کمی اینارتفاع پایین ترسم بیش

 لرزید.کشیدم. بدنم نامحسوس می

 کنم که عاشقت نشدم تو چی؟خب من اعتراف می -

های لرزونم این جمله رو خیلی راحت گفت. شک نداشتم رنگم عین گچ شده. مهرداد با دیدن دست

 هام رو آروم گرفت و گفت:دست

 ترسی؟از چی می -

دونم. یه حس بدی دارم، خیلی بد. آب دهنم رو به سختی قورت دادم و با صدای خودم هم نمی

 لرزونی گفتم: مهرداد من... من... 

ترسی؟ هام با شدت فرود اومدن. رژین قوی باش از چی میومد تو دهنم. اشکقلبم داشت می

ترسم بمیرم اما چرا؟ رژین از غرور دخترها دفاع کن و بگو عاشقش نشدی. دونم چرا االن فقط مینمی

 بندی شو. قلبت رو بذار زیر پات و له کن. زود باش رژین. بگو و برنده شرط

کرد و سوالی داد خیره شدم. مهرداد محکم به دستم فشار وارد میهای منتظر مهربا بغض به چشم

 کرد.نگاهم می

 مهرداد چرا عاشقم نشدی؟ چرا؟ خب لعنتی عاشقم نشدی پس چرا عاشقم کردی؟

ای بود که بهم کندم تا فریاد نزنم که عاشقتم. فکرکنم چند دقیقهبا دندونم مدام پوست لبم رو می

 سردی گفت: خیره بودیم.مهرداد با لحن 

 عاشقمی یا نه؟ -
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 میرم اما... .عاشقتم، عاشقتم، عاشقتم و برات می 

 عاشقت نیستم مهرداد. من عاشقت نیستم! -

 لرزه؟ آروم باش رژین. ترسم چرا پاهام میقدر میصدای خورد شدن قلبم رو به وضوح شنیدم. چرا ان

 هاش رو تو جیبش فرو برد.مهرداد دستم رو رها کرد و دست

تونی سه تا خونه و دوتا ماشین بخوای. یا هر چیز خب حاال هرچی میخوای بهم بگو تا بهت بدم. می-

 ای. تریلیاردی و میلیاردی.دیگه

یعنی من عشقم رو به پول فروختم؟ نه نه اشتباه نکن من عشقم رو برای محافظت از غرورم خورد 

 ریختن.هام مثل شرشر بارون میکردم. اشک

 کنی؟میچرا گریه  -

 گفتم: 

 دونم چرا.ترسم بمیرم اما نمیمی -

 مهرداد خندید و گفت:

 دیوونه شدی ها. -

 مهرداد من رو از خودش جدا کرد و گفت:

 خوام یه چیزی رو بهت بگم.می -

 منتظر نگاهش کردم که به شهر خیره شد و گفت:

چسبی و میگی عاشقتم و دیوونتم و و کردم تو هم مثل بقیه دخترها غرور نداری و بهم میفکر می -

ها؛ اما نگفتی. تو با گفتن عاشقت نیستم تیری زدی به همه افکار غلط من. دخترها هم مغرورن و این

و با تمام  دادیکشن. وقتی با پسرها مسابقه میبندن و خودشون رو برای پسرها نمیزود دل نمی

بندی ببری. آفرین خیلی خوب از همه دخترها بردی من فهمیدم تو قراره توی این شرطقدرت می

میرن. تو بهم نشون کردم و دخترها اصالً هم برای من نمیدفاع کردی و بهم نشون دادی غلط فکر می
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کردم. تو یوقت به پای من نمیفتن و کوچیک و حقیر نیستن. من اشتباه مها هیچدادی دختر 

 ترین و بهترین دختر دنیایی!مغرورترین، شادترین، شیطون

کردن هایی که توی خیابون پر پیچ و تاب حرکت میدستم رو روی لبه دیوار گذاشتم و به ماشین

 خیره شدم.

ممنون. اما این رو بدون عاشق شدن به معنای حقارت نیست. عاشق شدن به معنای کوچک شدن  -

ز همه، عاشق شدن دست خود آدم نیست دست دل آدمه. تو داری هوس رو با عشق تر انیست و مهم

 خوام. کنی. مهرداد من ازت فقط یک خونه و یک ماشین میپاک قاطی می

 مهرداد دو تا کلید داد بهم و گفت:

خاطر گفتم که من اشتباه فکر کردم دخترها حقیر نیستن. منظور من از عشق این بود که دخترها به -

شدن؛ اما تو بهم نشون دادی همه مثل هم نیستن. این کلید یک خونه یپ و زیبایی و پول عاشق میت

 تر از خونه خودمه و کنار برج میالده. این یکی کلید ماشین فراری!ویالیی و بزرگه که بزرگ

 کلیدها رو از مهرداد گرفتم و با لبخند خشکی گفتم:

 خداحافظ برای همیشه مهرداد! -

 ظ برای همیشه.خداحاف-

قدر راحت گفت برای همیشه. پس االن داره روی واقعیش رو نشونم میده. در حقیقت نه عاشقمه چه

 نه دوستم داره. دوباره گریم گرفت و مهرداد گفت: 

 تو واقعاً عاشقم نیستی؟ -

 خوای بازم میگم. نه عاشقت نیستم!بینم باز هم بگم. اما اگه مییه بار گفتم اجباری نمی -

هایی که هایی که با خنجر به جون قلبم افتاده بودن. نیستمخیلی سخت بود گفتن نیستم. نیستم

رفتم با نابودم کردن. با هم دست دادیم و من مهرداد رو ترک کردم. در حالی که سمت آسانسور می

ن هام رو به قدر دندولرزید. انم میشد و چونهم با شدت باال و پایین میریختم. سینهشدت اشک می

که برای همیشه برم، دیگه فشار دادم حس کردم دندونم شکسته. وارد آسانسور شدم و قبل از اینهم

کرد. نگاهش پر به مهرداد خیره شدم. مثل همیشه با غرور دست در جیب ایستاده بود و نگاهم می

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 شرط بندی عشق ممنوع

 

Romanik.ir  269  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

گرفت. ش رو گاز میکرد که نرم. لببود از غم و ناراحتی، برعکس چند لحظه پیش داشت التماس می 

 خواد بگه نرو.حس کردم می

 اما نگفت. نگفت و من با صدای بلندی گفتم:

 خداحافظ! -

ریزن های من میقدر که تند تند اشکمهرداد برام دست تکون داد اما چیزی نگفت. فکر کنم ان

چی تموم ریزه. در آسانسور آروم در حال بسته شدن بود و با بسته شدن این در همه بارون نمی

 میشه، همه چی.

با شنیدن صدای گلوله سریع پام رو جلوی در آسانسور گذاشتم تا بسته نشه. با باز شدن در آسانسور 

 سریع دویدم سمت مهرداد.

ها و کردن و سمت پلهپنج تا مرد جلوی مهرداد بودن و همشون تفنگ داشتن. مردم با ترس فرار می

لن فقط من و مهرداد و اون پنج نفر موندیم. مهرداد دستم رو رفتن. با خالی شدن ساآسانسورها می

 محکم گرفت و گفت:

 تو دیگه بادیگاردم نیستی. بهتره بری. -

 آدم که هستم. احساس که دارم! -

 با دیدن برادر نفهمم حرصی شدم. 

عشقم. این تفنگ دو تا گلوله داره. اولی برای مهرداد جونه که عشق من رو گرفت و دومی برای  -

 امشب همه چی تموم میشه!

 مهرداد با خشم گفت:

 مگر از جنازه من رد بشی بذارم رژین رو بکشی. -

 ت رد شم عزیزم.قراره از جنازه -

کنم دونم چرا احساس میدست مهرداد رو محکم توی دستم گرفتم و سعی کردم اشک نریزم. نمی

 امشب یه اتفاق بد قراره بیفته. قراره چی بشه؟ چرا از صبح دلم یه جوری بود؟ 
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قدر کرد. انبست بعد دوباره داغ میتر از هر لحظه بود و قلبم داشت یخ میهوا سردتر و تاریک 

ندم که حس کردم داره خون میاد. دستم رو روی لبم کشیدم و با دیدن خونش پوست لبم رو ک

 شد محیط هم به ترس من دامن بزنه.پوزخند تلخی زدم. اصالً باورم نمی

 تر شد.بارون اول نم نم شروع کرد به باریدن و بعد شدتش بیش

 حتی آسمون هم قراره امشب به حال شما گریه کنه. -

 گفت: مهرداد با صدای بلندی

 خفه شو تا خفت نکردم لعنتی. -

 فعالً که تفنگ دست منه. -

خواست زجر کشیدن ما کردن و خودش فقط میپنج نفر دیگه هم پشت سرش با تاسف نگاهمون می

کردم. برای رو ببینه. در حالی که اشکم با بارون ترکیب شده بود داشتم به تفنگ توی دستش نگاه می

خیلی هم بد ترسیده بودم. سعی کردم از لرزش پاهام کم کنم اما تمام بدنم اولین بار ترسیده بودم و 

 قدر ضعیف شدی؟ دختری مثل تو باید ضعیف باشه؟لرزید. رژین تو چرا انکامالً نامحسوس می

 ماشه تفنگ رو کشید و مهرداد رو نشونه گرفت.

 غزل خدافظی رو بخون. -

هام پاک کردم و با هام رو از جلوی چشماشکمهرداد دستم رو رها کرد و نفس عمیقی کشید. 

کشید. جالبه امروز توی استرس منتظر مرگ بودم. کلمه مرگ مثل سوهانی مدام روی اعصابم خط می

 بام برج میالد زیر نور مهتاب و این بارون قرار بود بمیرم.

 قدر زیاد شده بود که فکر کردم همین االن قراره بیفتم.شدت لرزش پاهام ان

 داد، غرید:هاش رو فشار میداد در حالی که دندونمهر

 خوای بکشی بکش دیگه.اگه می -

با فریاد مهرداد گلوله از تفنگ جدا شد و من بی اختیار خودم رو انداختم جلوی مهرداد و تیر دقیقاً به 

 کنار قلبم خورد. 
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 وای چرا خودت رو انداختی جلوش؟ - 

اد بزنه که باز هم خودم رو محافظ قرار دادم و دومین گلوله با حرص خواست دومین گلوله رو به مهرد

هم به دستم خورد. با دیدن خون روی دستم لبخند تلخی روی لبم شکل گرفت. همشون فرار کردن 

اما مهرداد موند. روی زمین افتادم که مهرداد کنارم زانو زدم و سرم رو روی پاهاش گذاشت. داشت 

 اینجوری شده؟ خاطر بارونکرد یا بهگریه می

مهرداد موهام رو از جلوی چشام به کنار گوشم هدایت کرد و سرش رو جلو آورد. حاال شک نداشتم 

 کنه.که داره گریه می

که بارون هم میومد اما ریخت فهمیدم وقت ندارم. با اینبا دیدن خون روی بدنم که با شدت داشت می

 تونست خون بدن من رو بشوره و ببره.نمی

تونم زندگی کنم. من... من... دروغ گفتم من هات رو نبند من بدون تو نمیم تو رو خدا چشمرژین -

 عاشقت شدم.

 های بریده گفتم:چرا دیر گفتی مهرداد؟ نوش دارو بعد مرگ سهراب فایده نداره. با نفس

 من هم... م... ن... م... عاشقتم مهرداد؛ اما... به خاط... ر... غرو...  -

 ! هیچی نگو. آروم باش. قول بده خوب شی باشه؟هیس! هیس -

 اما من دیگه... متاسفم! -

 کنم! تو بری من هم میرم.نه نه تنهام نذار! خواهش می -

هام آروم فرود اومدن و روی کرد. اشکترم میم داشت دیوونهموهای خیس مهرداد روی گونه

 .های مهرداد ریختن. سعی کردم کمی عقب برم؛ اما نذاشتدست

 االن آمبوالنس میاد. نگران نباش. خب؟ -

 بعد من... با... هر کی... خواستی... از... دوا... ج... کن! -

 من بعد تو نیستم لعنتی نیستم. -
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هام با درد شدیدی که از جای زخم شده بهم وارد شد نفس عمیقی کشیدم و با گفتن عاشقتم چشم 

 رو بستم.

*** 

 راوی

جان مهرداد با هق هق بلند خود به سقف آسمان چنگ انداخت. تن بیرژین چشمان خود را بست و 

 رژین را به خود فشرد و با صدای بلندی فریاد زد:

 تونم!آخه چرا؟ چرا غرورم رو ول نکردم؟ چرا از دستت دادم؟ رژین برگرد من بی تو نمی -

*** 

 مهرداد 

کردم. قلبم درد صورتش رو خیس میهام آروم به  صورت سفید و بی روح رژین نگاه کردم و با اشک

خورد. اون خودش رو فدای من کرد زنن. دیگه تکون نمیکردم دارن بهش چنگ میکرد. حس میمی

و گفت عاشقمه. اون به عشقش اعتراف کرد و حتی ثابت کرد که عشقش پاک بود و مثل بقیه دخترها 

طور خواستم به عشقم اعتراف کنم. چهکردم اون مثل بقیه دخترهاست و نمینبود. من دیوونه فکر می

 تونستم؟ لعنت به تو مهرداد. 

 شدم. یاد خاطراتمون افتادم.دستم کامالً خونی شده بود و داشتم ذره ذره نابود می

دویدم و مدام خندید. آروم پشت سرش میدوید و با صدای بلندی میرژین توی جنگل با سرعت می»

گفت پیر شدی مگه؟ بدو ببینم تنبل زد و میرژین هم لبخند میگفتم رژین وایسا خسته شدم. می

ها دویدیم. با دیدن لبخند شادش و خان. بعد هم محکم از دستم گرفت و هر دو با سرعت بین درخت

 «های سیاهش قلبم رفت روی هزارچشم

صدا و روی بالکن هتل بودیم و رژین با صدای بلندی شروع کرد به خوندن و آروم رقصیدن. محو »

 رقصش شده بودم و زمین و زمان رو گم کرده بودم. رژین دستش رو جلوی صورتم تکون داد و گفت:

 غرق شدی داداش؟ -

 شنا بلدم. -
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 کنی؟تو باتالق شنا می - 

 «تونه جواب بده.از این همه زرنگیش کپ کردم. همیشه خیلی زود می

گفت مهرداد کرد و میها نگاه میشوق به خونهیاد روزی افتادم که توی بازار پاریس بودیم. با ذوق و 

اون رو! خیلی قشنگه نه؟ یا یاد روزی افتادم که برای اولین بار وارد اتاقم شد تا استخدامش کنم. نه 

در زد و نه سالم کرد و فقط بهم خیره بود. با خشم رفتم سمتش و گفتم بهت سالم یاد ندادن؟ صاف 

 وایستاد جلوی چشمم و گفت نخیر.

شد. روزی که رفتم سمت اتقش و دیدم نشسته و گریه مه اتفاقات مثل فیلم از جلوی چشمم رد میه

کنه. آروم بغلش کردم و بهم گفت خانواده نداره و نامادری و ناپدریش هم ولش کردن و رفتن. اون می

 «العملی نشون ندادم.روز واقعاً براش ناراحت شدم اما چون مغرور بودم هیچ عکس

های مزاحم رو پس بزنم. االن چی؟ کجاست اون دختر م رو محکم باز و بسته کردم تا اشکهاچشم

 کنی؟ ها؟ هات رو باز نمیشجاع؟ بادیگارد من کجاست؟ زندگی من کجاست؟ عشق من چرا چشم

شم. آروم رژین رو روی زمین هام افتاده و این منم که دارم نابود میجون روی دستاالن رژین بی

 کرد.و صورتم رو سمت آسمونی گرفتم که داشت گریه میگذاشتم 

چرا رفتی؟ چرا من رو نبردی؟ د لعنتی چرا نذاشتی یکی از اون تیرها به من هم بخوره؟ من بی تو  -

 کار کنم؟چی

از روی زمین خیس بلند شدم و سمت لبه دیوار رفتم. ارتفاع خیلی زیاد بود. اگه پرت بشم حتماً 

یگه جلوتر رفتم. نگاه کوتاهی به عشق خونینم انداختم و با پوزخندی نگاهم رو میرم. چند قدم دمی

ها داستان من هم خوب تموم بشه، هه! صدای به زیر پام دوختم. شانس نداشتم مثل همه داستان

مردهایی رو از پشتم شنیدم ولی بی توجه بهشون خودم رو پرت کردم پایین. دستم رو روی قلبم 

 شدم، خیره شدم.تر میی که داشتم هر لحظه بهش نزدیکگذاشتم و به زمین

*** 

 راوی

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 شرط بندی عشق ممنوع

 

Romanik.ir  274  رمـانـیـکــانجمن 

 آرمیتا حسینی

ها آن پنج نفر را دستگیر کردند. افراد آمبوالنس با سرعت باال رفتند اما با دیدن تن خونی و بی پلیس 

جون رژین که زمین افتاده بود همه ناامید و ناراحت شدند و با دیدن مهرداد که قصد داشت خود را از 

 پرتاب کند فریاد زدند.همان باال 

 آقا این کارو نکنین شما باید زندگی کنین. دنیا به آخر نرسیده که. -

 مهرداد یک قدم دیگر برداشت و گفت:

 خوام زنده بمونم. اون تموم زندگی من بود!هه! زندگی؟ من بدون رژین نمی -

بسته و موها و بدنی آغشته به زد و رژین با چشمانی باران چون شالقی به بدن بی جان رژین ضربه می

رژین »خون چون جنینی روی زمین مچاله شده بود. مهرداد نفس عمیقی کشید و بعد از فریاد بلند 

قدمی دیگر برداشت و با خالی شدن زیر پایش، از آخرین طبقه برج میالد سقوط « دارم میام پیشت

های شهر را در بر گرفت. او نیز انکرد و باد را در آغوش کشید. با افتادن روی زمین، خونش خیاب

ای که تمام بندیبندی برای همیشه تمام شد. شرطچشمان خود را بست و این داستان و این شرط

 این داستان را آغاز کرد و تمامش را تمام کرد.

همه آن افراد روز شنبه ساعت هفت اعدام شدند و سایه و آسمان بقیه با سنگ تا آخرین لحظات به 

ریخت، مین افتادند. سایه روی زمین افتاد و در حالی که برای برادر و دوستش اشک میجان مجر

 فریاد زد: 

م چی بگم؟ بگم داییت مرد؟ وای رژینم جوری بدون تو جشن ازدواج بگیرم؟ به بچهداداش من چه -

 دختر شجاع قصه ما آخه چرا؟

 زد.ژین زار میانداخت و باالی قبر پسرش و رندا خانم به روی خود چنگ می

رژین و مهرداد رفتند و خاطرات خودشان را در این کره خاکی جا گذاشتند. سایه در حالی که در خانه 

 زد چشمش روی اتاق ورزش قفل ماند.برادرش قدم می

بابک و مهران و یونس و بقیه وارد اتاق شدند و در حالی که با اندوه به اتاق خیره مانده بودند یاد تمام 

 شان افتادند.خاطرات
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دوید و توپ را در دست داشت. بعد پشت سر گذاشتن مهرداد توپ را گل کرد و رژین با سرعت می 

 همه دخترها با فریاد دست زدند. 

با رفتن به آشپزخانه یاد غذا پختن مهرداد و بقیه پسرها افتادند. مهرداد با ذوق الزانیا را روی میز 

 گذاشت و گفت:

 دیدین من هم بلدم؟ -

آسمان سمت حیاط رفت و چهره رژین و مهرداد را آن گوشه دید که رژین توپ را به دیوار می اندازد 

 اندازد.و مهرداد به رژین تیکه می

*** 

 مهران

پاهام سست شد و گوشه حیاط افتادم. یاد اون روز افتادم که توی کشتی بودیم و رژین اومد پیشم 

نداختیم و ون روز که با مهرداد و رژین توی دریا سنگ میگفت کی رو دوست داری به من نگفتی؟ یا ا

تونم. اون روزی رو که گفت تو بهترین داداش دنیایی و گفت این بار نشد دفعه بعد میرژین مدام می

 کنم. وقت فراموش نمیمن گفتم تو هم بهترین خواهر دنیایی. هیچ

م چه روزها که با هم تو حیاط فوتبال بازی طور تونستی بری؟ یادمه از بچگی باهم بودیمهرداد تو چه

خوندیم. یادته گفتی تا هستم تو هم هستی؟ کردیم. چه روزا که با هم توی کنسرت آهنگ نمینمی

اومد. اون روز که رژین زد مدام جلوی چشمم میدروغ گفتی؟ چهره مهرداد وقتی که لبخند ژکوند می

 کنم. یعنی تموم شد؟وقت فراموش نمیید رو هیچخنددویید و با صدای بلندی میزیر بارون می

*** 

 راوی

تری های سرخ روی قبرشان، با سماجت بیشزد و گلباران با شدت روی قبر رژین و مهرداد ضربه می

خاطر شرط بندی دیر خودشان را به قبر چسبانده بودند. نوشته روی قبر حرف دل این دو بود اما به

 گفتند.

 «ی شوم که تمام من نباشد! تمام من تویی!من آن روزی تمام م»
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 «بای شما، این اثر به پایان رسید.با تشکر از نگاه زی» 
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