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این کتاب درسایت نگاه دانلود آماده شده است
www.negahdl.com
ژانر》عاشقانه..اجتماعی...
اززبانه سوم شخص
**فصل اول_مامان خواهش میکنم توروخدا!سه روزدیگه بیشتروقت ندارم خواهش میکنم بذاربرم!
_من عمرااگه بذارم توبری اونسره دنیامگه همین بوشهره خودمون چشه؟بشین مثله بقیه ی
دختراهمینجادرستوبخون بعدشم حاالگیریم که من اجازه دادم (که عمرا بدم)فکرمیکنی بابات میذاره توبری
شیراز؟؟
_آره مطمعنم اگه به بابا باشه صددرهزاراجازه میده!امااالن شماجوری پرش کردی که من جلوش لب نمی تونم
بازکنم که میگه پاشوبرو من اجازه بده نیستم!!بعدشم آخه مادره من جوری داری میگی اونسره دنیاکه
انگارمیخوام برم آمریکا!!باباهمین شیراز که بقله خودمونه دیگه کجادوره؟
_دختره ی چش سفید من پرش کردم؟؟وایساحاالدارم برااات همون نیم درصدشانس رفتنوهم ازدست
دادی!یاالبدو برو،دیگه هم اسم شیرازودانشگاه روجلومن نیار! فکرشوازمخت دربیاااار... .میثاق برادر دوقلویه مارال
وارده آشپزخونه شدو یه سیب ازروی میزبرداشت وبانیشه بازگفت
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_البته مامان بهتره بگی مخه نداشتش آخه اینکه مخی نداره که بخوادچیزیو ازش بیرون کنه!!بعدشم زدزیره
خنده؛مارال که واقعاازاین حرکته میثاق حرصی شده بودیه سیب ازروی میزبرداشت وپرت کردطرفش که میثاق
جاخالی دادو درست خورد وسطه کله ی حاج طاهر (بابایه مارال ومیثاق)که تازه وارده آشپزخونه شده بود!!مارال
فوری خودشوجمعوجورکرد میثاق دوباره زدزیره خنده که حاج طاهریکی زدپسه کله اش !
_بچه جون توخجالت نمیکشی؟من نمیدونم کی میخوای بزرگ بشی هنوزکه هنوزه مغزت اندازه یه
نخودمونده!اونوقت ایراده خواهرشومیگیره توکه ازاون بدتری ببندنیشتو!!حاالمارال داشت به میثاق
میخندید!میثاق که حسابی ازطریقه حاج طاهرچزونده شده بود؛خندش رولبش ماسید! مارال که دیدمیثاق
چطوری خورده توپرش دلش خنک شدوروبه حاج طاهر گفت
_اره بخدامیبینیدش آقاجون؛هنوزم که هنوزه این مخش تودورانه هفت هشت سالگیش مونده فقط هیکلی بهم
زده!اصله کاری هیچ تغییری نکرده!!میثاق که دیگه کلی حرصی شده بودخواست لب بازکنه که مادرش گفت
_وااای بسه دیگه!پیرشدم ازدسته شمادوتا!!من موندم کی میخواین بزرگ بشین مصطفی ازدواج کرد رفت منوبینه
این دوتا دیوونه تنهاگذاشت!!ای خدا میشه من این دوتاروهم سروسامون بدم خالص شم ازشون!!مارال
_مادرجون اگه میخوای ازشره من خالص شی فقط یه راه داری منوبفرست برم دانشگاه شیرازبخدا سه روز دیگه
بیشتروقت ندارماااا! حاالخوددانی این تنهاراهه خالصی ازمنه گفته بااااشم! طالخانوم (مادره مارال)
_مارال من به تونگفتم این موضوع روازسرت بیرون کن؟نه من به تونگفتم؟؟چرانمیخوای بفهمی؟؟نه من راضیم نه
بابات حاال من راضی اگه تونستی باباتوراضی کنی من حرفی ندارم!درضمن مصطفی هم گفت نذارید بره!
مارال
_مامان مصطفی رو دیگه نکش وسط خودش امروز بهم زنگ زد گفت اگه مامان بابا راضی باشن منم حرفی ندارم!
طالخانوم_خب خودت میگه گفته اگه مامان بابا راضی بودن!حاال میبینی که ماراضی نیستیم اگه منم راضی باشم
بابات راضی نیست!اگرمیتونی راضیش کنی برو
مارال میدونست مامانش حسابی باباشوپرکرده که بتونه الکی خودشو زیادتقصیردارجلوه نده وباباروبهونه کنه
واسه نرفتنش؛ولی مارال بهترازهرکسی میدونست که این شیوه ای ازکارایه مامان طالش هس که هروقت باچیزی
مخالف بودمیرفت حاج طاهروپرمیکردوبهش میگفت هیچ رقمه جلوماکم نیادبعدشم میومدمیگفت اگه
میتونیدباباتونوراضی کنید من حرفی ندارم!!
وگرنه تاجایی که میدونست حاج طاهرباچنین مسئله هایی هیچ مشکلی نداشت!وطالخانوم چون مارال یکی یدونه
بود خیلی روش حساس بودو دوس نداشت بدونه اجازه وامره اون کاری کنه!یاده بچگیاش افتادکه هروقت
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میخواست بره خونه دوستاش وطالخانوم مخالف بودالکی میگفت بابات نمیذاره بعدشم میرفت حاج طاهرومیاورد
به زوربهش میگفت به شاه دخترت بگوکه اجازه رفتنونداره حاج طاهرم که راهی نداشت میگفت حقه رفتنونداری!
توفکره همین اتفاقاته گذشته وکارایه ماامانش بودکه طالخانوم صداش زد
_مارال بیاکمک میخوام غذابکشم؛مارال هم فوری به خودش اومدورفت کمکه مادرش.
بعدازاینکه شاموخوردن مارال ظرفاروجمع کردوگذاشت توماشین ظرفشویی بعدشم رفت سمته اتاقش که درطبقه
ی باالبود خونشون یه خونه ویالیی بود که طبقه ی پایین یه حال وپذیراییه بزرگ داشت ویه آشپزخونه ی
خوشکلوجادار ویه حموم دستشویی هم گوشه ی سالنه ورودی قرارداشت وبقیه ی اتاقهاهم باال بود پنج تا اتاق دو
تا اتاقایی که روبه روبهم دریک سالن باریک قرارداشتن متعلق به مارال ومیثاق بودند ویک دستشویی وحمام هم
درانتهایه سالن وسطه دوتااتاق نیزبود دیگر اتاقهاهم با یک راپله که چهارتاپله بیشترنداشت کمی باالترازان
دواتاق قرارداشتند!!
این خونه یک یادگاری از طرفه پدربزرگه مارال پدرطاهرخان بود.
مارال همینطور که ازپله ها باال رفت به سالنی که اتاقش درآن بودرسیدکه ناگهان حس کردیه چیزه خنک زیره
پاشه!همینکه خواست به خودش بجنبه اختیارشوازدست دادومحکم خوردزمین؛
خیلی دردش گرفته بود تاخواست به خودش بیاد یهوصدایه میثاقوشنیدکه انتهایه سالن روبه رویش وایساده
بودوهمراه باخنده داشت بهش میگفت
_اینم تالفیه امشب قبله شااام مارال که تازه قضیه روفهمیده بود نگاهی به ژله هایه قرمزی که برای شام
حاضرکرده بودولی سرسفره خبری ازشون نبود حاال زیره پایه مبارکش عینه سوسکه به دنپایی چسبیده شده
بودن!مارال حسابی ازدسته میثاق عصبانی شده بودبااینکه پاش حسابی دردگرفته بودولی دنپایی
روفرشیشودراوردم افتاددنباله میثاق!میثاق تااومدبه خودش بجنبه مارال بادنپاییش همچین خوابوند توصورتش
که ازدرد آخه بلندی کشید!!
مارال هم زیرلب داشت باحرص گفت حاال بخنداقامیثاق حاالبخند! طالخانوم که صدایه دعوایه این
دوتاروشنیدروکردبه حاج طاهرکه روی مبل لم داده بودو داشت چاییشو میخورد گفت
_من نمیدونم چه بدی کرده بودم که این دوتاناقصلعقل نصیبم شدن!!توروخدامیبینیشون؟انگارنه انگارجفتشون
نوزده سالشونه؛دوباره عینه سگوگربه افتادن به جونه هم!!ای کاش مصطفی بودمنوازدسته این بالگرفته هانجات
بده!!
حاج طاهرهم باهمون ژستی که چایی به دست لم داده بود رومبل گفت
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_ولشون کن خانوم اینقدربهشون سخت نگیردیگه آدم بایددلش شادباشه ربطی به سنوسالم نداره االن دودقیقه
باهم دعوامیکنن بعدم انگارنه انگاراینابودن که داشتن دعوامیکردن!!هرچندمیدونم بیشتره این تقصیرازیره سره
این میثاقه گوربه گورشدس!
طالخانوم
_منکه چیزی نمیگم!کاری هم بهشون ندارم،فقط ازاین مسخره بازیاشون خستم شده دیگه!میدونم همه چی زیره
تقصیره میثاقه ولی مارال اگه بهش چیزی نگه وکوتاه بیاداین جروبحثاهم پیش نمیاد.مارال االن دیگه وقته
شوهرکردنشه خانومی شده براخودش ماشاال؛پسرداییش میالدهم که خاطرخاش هستوخاستگارشم اومدن به
نظرم خیلی پسره آقاهومتینیه!هرچندازمادرش خوشم نمیادولی میالدبه خان داداشم رفته خیلی خوش برورو
وماهه!
طاهرخان
_میدونم خانوم میالدومیشناسم زیردسته خودم توگارگاه هست،ولی شاه دخترت که هزاربارگفته من
میالدونمیخوام ماکه نمیتونیم به زورشوهرش بدیم!
طالخانوم
_میدونم،اماهمش بخاطره فکره دانشگاه شیرازه هنوزامیدواره واسه رفتن بذاراین سه روزوقتی هم که داره بگذره
بعدش خودش متقاعدمیشه که ازدواج کنه!
حاج طاهر
_منکه خیلی دلم براش میسوزا تفلی خیلی دوست داره بره اگه به من بودهمین فردامیفرستادمش که بره؛امامن
نمیدونم توچرا اینقدرنسبت به این دخترسختگیری!بابابذاراونجوری که میخوادزندگی کنه!مگه اون چه فرقی
بامصطفی ومیثاق داره؟؟
طالخانوم
_من نمیگم که فرقی داره!!اتفاقامن هرسه تاشونو دریه حدمیبینم برامم هیچ فرقی ندارن فقط توکه خودت آدمایه
این دوره زمونه رومیشناسی؟بره شیرازکی میخواد اونجامراقبش باشه؟؟اگه بالیی سرش بیاداونوقت ماچه خاکی
توسرمون بریزیم آخه؟شیرازیه شهره بزرگوبی دروپیکره هرجورادمی که بگی توش پیدامیشه!! اینا همین دیروزکه
زنگ زدم اونجا به خواهرم گفت کیفه دخترش مینوروزدن خداروشکر چیزه مهمی توش نداشته!بعدشم این
خوابگاه ها هم که انواعواقسام ازهرنوع دختری که بگی توشون هست اگه ازراه به درش کردن چی؟؟
حاج طاهر
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_ووووو خانوم واسه چی اینهمه بهونه تراشی میکنی تو؟یه کلمه بگوطاقته دوریشوندارمهمینوبس!!!هرکی
تورونشناسه من که تورومیشناسم!!اگه مشکلت همیناباشه که من برا همش راهه حل دارم!!مگه خونه خواهرت
اونجانیست؟؟مگه یه دخترهمسنه مارال نداره؟؟خومارالم میفرستیم بره خونه خالش باوخترخالشم باهم میرن
دانشگاه!!یااصالخودم یه خونه میگیرم اونجامیگیرم براش که راحت باشه هوبه خوابگاه هم نیازی نباشه هررزوم
باتاکسی شهری هابره دانشگاهوبیاد خرجش هم هرچی که بشه باکماله میلی میدم که دیگه هیچ جایه نگرانی
نمونه!!
طالخانوم_هی روزگارچی بگم واال
بااین حال بازم دلم راضی نمیشه!من جونم به جونه مارال بستس تک دونه دخترمه چراغه خونمه یه ثانیه دلتنگش
بشم دق میکنم.
طاهرخان_ای باباده آخه مگه میشه؟چرااینقدرفیلم هندیش میکنی زن!!میادسرمیزنه بهت تلفن میکنه باهات
حرف میزنه تاچشمتم روهم بذاری قول میدم که همه چی خیلی سریع بگذره ومارال برگرده خونه!!
طالخانوم_خیله خب حاالبذارتافردافکرمیکنم جوابموبهت میگم.
یهوصدایه میثاق که داشت ازپله هامیومدپایینوشنیدن که گفت
_بابابذارین این وحشی بره چیکارش دارین بذارین بره من از شرش خالص شم این اگه تاچندوقت دیگه
اینجابمونه که چیزی ازمنه بدبخت باقی نمیزاره بعدرفت روبه روی آینه قدی که پایینه راپله بودایستادویه نگاهی
به خودش کردکه سمته راسته صورتش حسابی قرمزشده بوروکرد به پدرشوگفت
_این دخترنیست که المصب جکی جانه توروخدانیگا صورته نازنیه گل پسرتونوچیکارکرده بادمپاییش!!دیگه
کسی بهم زن نمیده!!
طالخانوم باخنده گفت
_نکه قبال میدادن!؟
میثاق باحرص گفت
_ع!!اینجوریه دیگه!؟باشهههه!!باشههه.
طالخانوم حسابی خندش گرفته بود؛همیشه میثاق باعثه خنده ی خونواده بود یه پسره شوخوباحال که همیشه
سربه سره یکی ازاعضایه خونواده مخصوصامارال میذاشتو اخرسرم بیشترخودش حرصش درمیومدوبقیه بهش
میخندیدن پسره مهربونی بودوازبچگی شروشیطون بودودردسرساز!!
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حاج طاهرهم که خندش گرفته بودبه زورخندشوقورت دادویه گره انداخت بینه ابروهاشواخم کردوروبه میثاق
گفت
_بچه آخه من به توچی بگم؟،منکه میدونم همه چی زیره سره خودت بوده پس حقته این بالهایی که سرت میاد.
یهوصدایه مارال که لنگون انگون درحالی که یه دستشم به کمرش بودازپله هااومدپایین میثاق تامارالودیدفوری
پرید رفت سمته حاج طاهروخودشوپشتش قایم کردروبه مارال گفت
_سمته من نیای هاوگرنه جیغ میکشم همسایه ها بریزن سرت!!گمشواونوربدو آقاجون توروخدا ببینش باز میخواد
بیاد بم حمله کنه بگیرینش!!
حاج طاهرکه گیج شده بود نمیدونست بخنده یاازکارایه این دوتاعصبانی باشه!
حاج طاهر_پاشوجمع کن خودتوخجالتم نمیکشه بابازنی گفتن مردی گفتن این چجور حرف زدنه؟؟؟بااین هیکلت
اگه مارال میتونه بزنتت همون بهترکه جایه سالم برات نزاره بااین سنوسالت خجالت نمیکشی اومدی پشته من
قایم شدی پاشوبرواونورببینم!
مارالم که دیدهمه چی به نفعه خودش داره تموم میشه اومدکناره طالخانوم نشستوروبه حاج طاهرگفت
_آقاجون اینجوری نبینش که داره ننه من غریبم بازی درمیاره ها!!همش فقط نقش بازی میکنه!!شماکه
نمیدونیدبامنه بدبخت چیکارکرده!!رفته بودژله هایی که واسه شام درست کرده بودمودزدیده بودوتوسالنه
اتاقاریخته بودمنم که ندیدمش پاموگذاشتم روشو تاخواستم به خودم بجنبم سر خوردموافتادم زمین!!خداروشکر
که صحیحوسالمموفلج ملجی چیزی نشدم!
میثاق که دیگه موندنه خودشواونجاجایزنمیدیدفوری بلندشدوپاگذاشت به فرار!
حاج طاهرم که دیگه کفرش ازدسته این دوقلوهایه شروشیطونش دراومده بودباصدایه بلند طوری که میثاقم
بشنوه گفت
_فقط یه باردیگه شمادوتاباهم ازاینجورشوخیاکنیدوبعدم دعواکنید دیگه صبرنمیکنمو فوری دوتاتومیذارم دمه
درحاالببینیدکی گفتم
***********
گوشیشوازرویه عسلی برداشت؛یه تماسه بی پاسخ ازمینودخترخالش داشت این روزاهمش باهم درتماس
بودن،مینوهمش زنگ میزدوازش میپرسیدحاالمیذارن بیای یانه مارالم که ناامیدبودمیگفت نه هنوزاجازه ندادن
ولی بازم سعیمومیکنم!

6

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به
نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان سرانجام یک شرط |  baharbahadooriکاربر انجمن
گوشیشودوباره گذاشت روی عسلی فعالحوصله ی حرف زدن رونداشت تازه ازحموم اومده بودبیرون؛همیشه
دوشه آخره شبوخیلی دوست داشت!کالهه حولشودراوردوروبه رویه آینه ی اتاقش ایستادو شونشوازرومیزه اینه
برداشتومشغوله صاف کردنه موهاش شد؛همینطورکه موهاشوصاف میکردیه نگاهی ازسرتاپابه خودش انداخت؛
دختری که قدی متوسط اندامه تراشیده وخوش فرمی داشت چشمایی آبی که بعضی وقتا انگارسبزمیشدیا به قوله
خودش عینه آفتاب پرست رنگاوارنگ میشدبینی قلمی وکشیده لبهایی گوشتی که تویه صورتش به طوره عجیبی
خودنمایی میکردن وموهایی مشکیوبلندکه حاالبه دلیله خیس بودن رویه صورتشوپوشونده بودن!کالدختری
بودکه خیلی میتونست درنگاه اول همه توجه هاروبه خودش جلب کنه صورتی دلنشین داشت!!
همینطورکه خودشوروتوآینه آنالیزمیکردصدایه گوشیشوکه روسایلنت بودوفقط لرزشش به گوش
میرسیدوشنیدبرگشت ونگاهی به روی صفحه ی گوشیش که روی عسلیه کناره تخت بودکرد!بازم مینوبودیه
لبخندزدوگوشیشوجواب داد.
مینو_سالاااااام به دخترخاله ی مارمووووزم چطوری ماری جووونم!؟؟؟
_کصافت بازتوبه من گفتی مارموز؟؟فقط نیای تودستم تک تکه موهاتومیکنم!!
_ووووییی چته وحشیی
_حاالوایسابیای تودستم حالیت میکنم
_حاالول کن این حرفاروآقاتوبیاشیرازهرکاری دوست داشتی بامن بکن
_خومشکل اینه که تومیدونی من نمیتونم بیام شیرازداری اینطوری میگی!!
مینوخنده ی ریزی کردوگفت
_چی شد؟؟امروزم نتونستی راضیشون کنی؟؟ماری سه روزدیگه بیشتروقت نیستااااا
_نه نتونستم مثله همیشه مامان دوباره مخالفت کرد
_بابااین حاج طاهرچراچیزی به این خاله طالنمیگه!!مارال چقدرتوخنگی دخترخوبرومخه باباهروبزن تابامامانه
حرف بزنه اوکیت کنه دیگه!!
_باباهه اگه مخش زدنی بودکه من االن شیرازوره دلت بودم!یعنی نه اینکه مخش زدنی نباشه هاااا!نه!!مخش زدنی
هس ولی فقط به دسته یه نفرررکه اونم مامان طالست
_ووو یه جوری گفتی فقط مامان طالست حاال گفتم کی رومیخوادبگه!!خوخره برویه خورده نازوعشوه بیابرابابات
یه خورده خودشیرینی کن تا غضیه فیصله پیداکنه دیگه!!
_نچ این چیزادیگه بدردبخورنیست همشوامتحان کردم نتیجه نداشته
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مینوباناراحتی گفت
_پس چیکارکنیم پس؟؟یعنی هیچ راهه دیگه ای نیست؟؟بخدااگه تونیای منم نمیرم دانشگاه
مارال چنددقیقه سکوت کردوبعدازکمی فکرگفت_فقط یه راه دیگه مونده!!که اگه اینم جواب نده دیگه هیچ!!
مینوباخوشحالی یه جیغه بلندکشیدمارال فوری گوشیوازخودش دورکردوگفت
_ای مرض ای درد دخترنصفه شبی واسه چی جیغ میکشی کصااافت!!
مینوباخوشحالی گفت
_ووی خاک توسره بیشعورت کنن خوخوشحال شدم که یه راه به مخه نداشتت رسیده حاالزودی بگوببینم چیه
اون راهه آخروسرنوشت سازت؟؟؟
راهه آخراینه که به مادرت بگی زنگ بزنه به مامانم وهرطورشده راضیش کنه!!حرفایه مامانت همیشه برای مامانطالارزش داره ومهمه
_واای اره این به فکره خودمم رسیدولی بعدگفتم بیخیال ماری خودش میتونه خانوادشوراضی کنه ولی حاالمیبینم
نه هیچ آبی ازتوگرم بشونیست!!فردابه مامانم میگم به خاله زنگ بزنه توهم ازهمین االن چمدوناتواماده کن منم
اتاقتوحاضرمیکنم
_حاالوایسابذارببینم چی میشه هنوزهیچی نه به باره نه بداره
_خیله خب ولی من که ازاالن مطمعنم که مامان ملک صددرصدخاله روراضی میکنه حاالببین کی گفتم
_خیله خب حاالبذارفرداشه ببینیموتعریف کنیم
_باشه هم میبینی هم تعریف میکنی یاالکاری نداری؟برم کپه مرگموبذارم فردازودبلندشم قبله اینکه مامان بره
باشگاه بهش بگم بزنگه به خاله
_نه عزیزم بروشبت شوکوالتی
_شوکوالت دوس ندارم
مارال باخنده گفت
_خوبه درک میخواستی دوس داشته باشی!!ببین من دوسپرست نیستم که بخوای نازکنی برامااجمع کن
بروبذارمنم کپه مرگموبذارم!
مینوخندیدوبعدشم یه خداحافظی کردنوگوشیوپرت کرد روتخت
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همیشه وقتی بامینوحرف میزدازهمین کل کالداشتن وکلی باهم میخندیدن مینومثله خواهره مارال بودهردویکی
یه دونه بودنوبخاطره همین جایه خواهرهموبرا همدیگه پرمیکردن
بلندشدوحولشوکه هنوزتنش بودودراوردویه تیشرته سفیدکه یع mبزرگ روش نوشته شده بودبه همراهه یع
شلوره صورتیه کمرنگ که باتیشرتش ست بودو پوشید
بعدم خودشوپرت کردروتخت اونقدرخسته بودکه اصالنفهمیدکی خوابش برد...
صدایه گوشیش حسابی رواعصابش بوددستشوبردسمته عسلی ولی خبری ازگوشیش نبودیادش اومدکه دیشب
بعدازحرف زدن بامینوگوشیشوپرت کرده بودروتخت یه خورده خودشوجابه جاکردوگوشیشوپیداکردبه صفحش
نگاه کردمینوبود؛همونجوری که چشاشوبسته بودگوشیوجواب داد
مینو_سالاااام!!صبحت بخیرررپرنسسه زشتوخابالویه من!!پاشوکه یه خبره توپ برات دارم؛میدونم االن اگه بهت
بگم ازخوشحالی سکته میکنی!!ولی االن که دارم فکرمیکنم ترجیح میدم نگم اخه دلم نمیاااد سکته کنی!بعدشم
خودش زدزیره خنده
مارال یه خمیازه کشیدوخابالودگفت
_وااای چقدحرف میزنی تودخترسرصبحی زنگ زدی چی بگی؟؟
_وووخانوم ساعته خووواااب عرضم به خدمتت که االن ساعت دقیقادوازده شده چهارباربهت زنگیدم جواب ندادی
مطمعنم شدم هنوزخوابی خوابتم که المصب خوابه خرسایه زمستونیه خواستم زنگ بزنم میثاق تابیادباروشایه
شیکومجلسیش بیدارت کنه ولی بازم گفتم ایندفعه گذشت میکنم تایه خورده دیگه بکپه بعدزنگ میزنم که
بلندشده باشه!!حاالهم که زنگ زدم میبینم هنوز توعالمه خوابی!
_خب حاالامرتون چیه خانومه سحرخیز؟!چی میخوای بگی که اینقدرمهم بوده که بخاطرش اینهمه زنگیدی؟؟
_حدسسس بزن چیه؟؟؟مطمعنم اگه بگم خوااابه کال ازسرت میپره بیرون
_مینومیگی یاقطع کنم؟؟جونم رسیدبه لبم خوبگودیگه!
مینوباذوقی که توصداش معلوم بودگفت
_دیشب یه راهه آخری بووودااا که امیدواربودیم نتیجه بدههه!امروز صبح سره ساعته  9نتیجه داد!باالخره عروس
خانوم بله روداااد
_چی میگی توعروس خانوم کیه دیگه؟بله ی چیوداد؟؟درست حرف بزن ببینم چی میگی؟
ااای باباااا چه خنگی تودخترحوصلموسربردی بابامنظورم اینه که مامانت یعنی خاله طالامروزکه مامانم باهاشحرف زدراضیش کردتوبیای شیرازپیشه ماهمین!!حاالفهمیدی یاهنوزادامه بدم؟؟
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مارال تااین حرف هاروازمینوشنیدفوری بلندشدنشستویه سیلی زدتوصورته خودشوبعدبه مینوگفت
_من دارم خواب میبینم نه؟؟مطمعنم دارم خواب میبینم
مینوکه خندش گرفته بودپشته تلفن یه پخه بلندگفت که مارال ازجاپریدبعدم باخنده گفت
_بفرمااا اگه خوابم بودی االن دیگه بایدبیدارشده باشی مارال هنوز باورش نشده بودخوشحال بودولی هنوزکه
هنوزبودفکرمیکردتویه خوابه هوهمه ی اینایه رویابیشترنیست!
مینو_هوووی ماری چت شد!؟؟خوابت برد؟؟ په چراچیزی نمیگی؟؟آخ نکنه ازخوشحال سکته هروزده باشی؟؟
مارال که انگارتوهپروت بودیهوبه خودش اومدوبه مینوگفت
_تومطمعنی؟؟باگوشایه خودت شنیدی؟؟
_الهی قربونه صورته نشستت بشم بابا بخداراست میگم باگوشایه خودم شنیدم منکه دیشب بهت گفتم مطمعن
باش خاله ملکت همه چیوراستوریست میکنه برات باورت نمیشد حاالدیدی که همه چی اوکی شدحاال هم
پاشوبروصورتتوبشوربوی دهنت تاپشته تلفنم میادبعدشم چمدوناتوحاضرکن امروزعصربایدراه بیوفتی
مارال که ازشدته خوشحالی هول شده بودگفت
_اوکی اوکی با..باشه پس من برم فعالبای
_کصااافت وایساببینم ازم تشکرنکردی که تشکرکن تابرم مژدگونی هم که بم ندادی اما اومدی شیراز ازحلقومت
میکشم بیرون.
_تشکرروکه بایدازخاله جونم بکنم نه ازتوبعدشم خومیخواستی خبرتوندی مگه من گفتم مژدگونی میدم
بهت؟؟پاشوجمع کن بروووو
_ایشششش باااشه داااارم براااات مارال خندیدوگفت
_فقط سفت بگیرش درنره!!
مینوباتعجبی که توصداشم معلوم بودگفت_چیو؟؟
مارال باخنده گفت
_همونی که برااام داریو
مینوخندیدوچندفحش نصارش کردو خدافظی کرد...
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مارالم فوری بلندشدبایدمیرفت ازمامانش تشکرمیکردوچمدوناشوواسه یه سفره طوالنی میبست وقته زیادی
نداشتوبایدزوداماده میشد....
طالخانوم
_الهی فدات شم دخترم توروخدارسیدی یادت نره زنگ بزنیااا
میثاق
_مامان سفره قندهارنمیره که !!داره میره شیراز!بعدشم نمیخوادبره کارگری که میخوادبره خونه خاله اینا توی
نازونعمت بره دانشگاه هوبرگرده!!
مارال_
هروقت گفتن جـــســــدبـیـــــا بــپــــروســـط!!
میثاق درحالی که ادایه مارالو درمیاورد گفت
_خومگه دروغ میگم؟زیادی مامان تحویلت گرفته لوسسس شدی بیخودی ناراحته براات
حاج طاهرکه میخواست بحثشونوتموم کنه گفت
_ای بابا شمادوتا حاال که دارین ازهم جداهم میشین دست ازاین مسخره بازیااون برنمیدارین!تمومش کنیددیگه
بعدشم روبه مارال گفت
_دخترم توبااین یکی دوتانکن این یه تختش کمه تا میثاق اومد که به این حرفش اعتراض کنه فوری ادمه ی
جملشوگفت
_دخترم اگه حس کردی خونه خالت راحت نیستی به خودم خبربده تایه خونه برات بگیرم که راحت باشی
طالخانوم فوری پریدتوحرفشوگفت
_واای نه اگه قرارباشه تویه خونه تنهاباشه همون بهترکه نره من اگه اجازه دادم بره بخاطره این بودکه خونه خالشه
وخالش مراقبشه!
مارالم روبه طالخانوموحاج طاهرگفت
_نه من خونه خاله ایناراحتم مهرادخان(شوهرخالش)که همش ماموریته مسعود( پسرخالش)هم که ایران نیس
فقط خاله ومینو هستن مطمعن باشین هیچ مشکلی پیش نمیاد
حاج طاهرگفت
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_پس حداقل کاش میموندی تابیلیته هواپیمابگیرم برات اینجوری راحترمیرسی
مارال که متوجه ی نگرانی اقاجونش شده بود بالحنی مهربونوپرارامش برااینکه ازنگرانیش کم کنه گفت
_اقاجون اگه بخوام منتظره بیلته هواپیمابمونم دیرمیشه وبه موقعه نمیرسم من شمااصالنگران نباشین میرم
ترمینال اینجوری به موقعه میرسم
حاج طاهرم که دلش به دختره یکی یه دونش قرص بودپیشونیشوبوسیدوگفت
_هرجورراحتی دخترم من حرفی ندارم حاالهم زودباش بریم تادیرنشده!
مارال یه باردیگه مادرشوبغل کردوبوسید دیگه میخواست بره که متوجه ی میثاق که به دیوارتکیه داده
بودواوناروتماشامیکردشد
یه دفعه دلش برا داداش کوچولوش که فقط پنج دقیقه ازش کوچیکتربودپرکشیدبهش چشم دوخت میثاق متوجه
ی نگاهه خیره ی مارال به خودش شدواروم اروم اومدکنارش ایستادوتمامه احساسی که سعی داشت نشونش بده
روریخت توچشاش مارال فوری میثاقوبه آغوش کشیدواروم دره گوشش گفت
_داداش کوچیکه؟؟؟
میثاق بالحنی محبت امیزگفت
_جااانه داداش کوچیکه؟؟؟
_تونبوده منومصطفی فقط توبرامامانوبابا باقی میمونی مواظبشون باش تنهاشون نذار
_چشم آبجی بزرگه!قول میدم عینه یه مـــــــرد مواظبشون باشم تونگران نباش عزیزم
مارال اروم گونشو بوسیدوگفت دلم برات تنگ میشه داداشی
_من بیشتررر آجی آخه تونبوده تومن به کی گیربدم؟کیواذیت کنم؟؟رولباسایه کی لکپاکن بریزم؟؟صبا کیوباابه
یخ بیدارکنم؟؟
مارال انگشته اشارشواوردباالهو گرفت جلومیثاقوگفت
_ای نکبته چلغوزتومنوبرااینکه بهم گیربدیواذیتم کنی میخواای؟؟
میثاقم یه خورده شیطنت چاشنیه حرفش کردو بانیشه بازگفت
_آخ آخ لعنت به دهنی که بی موقع بازشه یه دفعه اومدم فازه این برادرخوباروبردارم ببین چی شد!!همه
چیولودادم
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مارال زدزیره خندهوگفت جون به جونت کنن میثاقی!!
بعدشم دوتایی رفتن سمته بقیه ویه خداحافظیه مختصری کردوباحاج طاهر راه افتادن سمته ترمینال...
****************
تاکسی دقیقا جلوی عمارته خاله ملک نگه داشت مارال پوله تاکسیوحساب کردوپیاده شدرفت جلودره خونه
ایسادوزنگوزد
_کیه؟
صدای مینوبودمثله اینکه هنوزمتوجه ی مارال نشده بود
_منم منم آقاگرگه
مینوکه تازه متوجه ی مارال شدع بودیه جیغ کشیدوگفت وااای ماری تویی؟؟الهی بمیری برااام!چرانگفتی کی
میرسی که میومدیم استقبالت جیگررر!
مارال که دیگه حوصله سرپاوایسادنونداشت گفت
_تویه دروبرامن بازنمیکنی اونوقت میخواستی بیای استقبالم؟؟
_ای وای ببخشید بیا توعزیزم
اینوگفتودروبازکرد
مارال دروپشته سرش بستو به رودوروش نیگاه کرد ؛یه حیاط بزرگ پرازگلوگیاهودرختایه سربه فلک کشیده
دوطرفه حیاط باغچه بودپرازدرخته میوه؛سرهنگ عاشقه درختاوگلهاش بودوهمیشه وقتی خونه بودبه تک
تکشون رسیدگی میکردمارال یه نگاه به اطرافش انداخت همه چیزه خونه هنوزمثله قدیماباصفاهوقشنگ بود یه
خونه ویالیی که پشتشم یه باغه بزرگ بودوقتی که بچه بودتابستونا همیشه میومدن خونه خالشینابخاطرهمینم
کلی خاطره بامینوتواین خونه داشت بعدازظهر هاکه همه خواب بودن بامینومیرفتن پشته خونه توباغوهرچی میوه
ی رسیده ونرسیده بودمیچیدنومیریختن کفه حیاط بعدم با پا لهشون میکردن!!بعدشم بابای مینوبیچاره که کلی
برای درختاش زحمت کشیده بود یه عالمه حرص میخورد ولی به بچه هاچیزی نمیگفت!!
خیلی وقت بود که خونه خالش نیومده بود بیشتراونامیومدن بوشهر
واقعا دلش هوایه این خونه روکرده بود
مارال غرق درتماشایه خونه بودکه باصدایه خاله ملک ومینوکه بهش خوش امدگفتن به خودش اومدوتاخواست بره
طرفشون مینوفوری اومدوسفت بغلش کرد
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ملک خانومم کنارشون ایستادوروبه مینوگفت
_ولش کن کشتی بچه خواهرموبروکنارببینم الهی خاله قربونت بره عزیززززم دلم برات یه ذره شده
بوداینوگفتومینوروپس زدوخودش مارالوبغل کرد.
مینوازاین حرکته مامانش خندش گرفت وباشیطنت گفت
_باشه مامی جوون نو که ایدبه بازارکهنه شوددل آزاردیگه؟؟اره؟؟؟
ملک خانوم یه نگاه به سرتاپایه مینوانداختودسته مارالوگرفتوهمینطورکه پشته خودش میکشید گفت
_حسودومیبینی توروخدااا؟
_ولش کن خاله جون حسوده دیگه نمیتونه عشقومحبته بینه ماروببینه عشقممم!!
یهومینوگفت
_ع ع ببین توروخداچجوری خاله وخواهرزاده دست به یکی کردن منه بدبختوحسودجلوه بدن دارم برااتون نوبته
منم میرسه همگی خندیدنوملک خانوم مارالوبه داخل راهنمایی کرد...
ملک خانوم سینیه شربت به دست اومد توحال پیشه دختراهمینطورکه به مارال شربت تعارف میکرد پرسید
مامانت چطوره مصطفی میثاق حاج طاهرهمگی خوبن؟؟
مارالم یه لیوان شربت برداشتوگذاشت رومیزو گبت همگی سالم رسوندن خاله جون
_سالمت باشن دلم براخواهرزاده هام یه ذره شده بود حاال که تورودیدم یه یخورده دل تنگیم برطرف شد
اینوگفتو سینیه شربتوگذاشت جلومینو
_باورت نمیشه خاله جون منم دلم برات یع ذره شدههه بودفدات شم
مینو_اوهو چه نوشابه ای براهم باز میکنن خویکی هم برامن بازکنیدثواب داره تشنمه
بعدشم لیوانه شربتشوبرداشتوروبه مارال گفت
_این شربت خوردن داره هاااا؛خاله جونت مخصوصه خودت درستش کرده!!
_ع!!جدی؟؟؟پس واقعاخوردن داره
اینوگفتوشربتشوبرداشتواولین قلپ ازشربتوخوردیه حسه خاص که اونویاده بچگیاش مینداخت اومدسراغش!!
این دقیقا شربته مورده عالقش بود...نوشیدنیه مورده عالقه ی مارال
یه ضرب همه ی شربتوتاآخرسرکشید!
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مینوکه مارال رواینطوری مشتاقه شربت دید شیطنش گل کرد
_میخوای پارچه شربتوبیارم برات عسیسم؟
مارال یه پشته چشم نازک کرد
_نیازی نیس خودم اگه خواستم میرم میارم
بعدازچندقیقه صحبت کردنوحالواحوال پرسیدن ازهم مینوکه متجوه ی خستگیه مارال شده بودروبه مادرش گفت
_مامی اتاقه مارال حاضره؟خستس تابره یه استراحتی بکنه ملک خانوم سریع گفت
_اره اره معلومه که حاضره پاشوبرویه استراحتی کن هرچی باشه راهه طوالنیودرپیش داشتی دخترم!
مارال که ازخداش بودیه همچین پیشنهادی هرچه زودتر بهش بشه گفت اره اره چراکه نه واقعا خستمه
مینوبلندشدو دسته مارالو گرفتوگفت پاشوبریم باالاستراحت کن
بعدشم دوتایی باهم رفتن باال......
ماری؟؟ماری جونم؟؟پرنسس؟؟جیگر؟؟؟ده پاشودیگه چقدرمیخوااابی!ماشاالمن اگه خوابه سنگینوراحته
توروداشتم دیگه چم بود!
مارال غلتی زدوباصدایی که به زوربه گوش میرسیدگفت
_چیه؟؟مگه چی شده؟؟؟
_هیچی میخواستی چی بشه؟؟میگم بلندشوبریم شام بخوریم!!
_ساعت چنده مگه؟؟
_ساعت ده وده دقیقس وشماهم ازساعته هفتوسی پنج دقیقه الالبودی!!
مارال توجهی به حرفایه مینونکردودوباره چشاشوبستوپتوروکشیدروخودش!
_هوووف پاشومیگم!زبونم مودراوردحلقم خشک شدازبسکه صدات زدم
مارال همونجوری که زیره پتوبودگفت
_په پاشوبرو تا نمردی رودستم
_عنتر شیش ساعته دارم صدات میزنم حاالاگه خودش بوداا باچکولغت منه بدبختوبیدارمیکرد!!
اینوگفتوبعدشم پتوروازرویه مارال کشید.
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_ای جزه جیگربشی الهی!!واسه چی پتوموازروم میکشی؟؟؟
_بلندمیشی یابرم پارچه آبوبیارم؟؟تازشممم خاله ملک جونت برات کوکوسبزی که خیلی دوست داری درست
کرده من یه ماهه بش میگم برام کوکوسبزی درست کن میگفت غلت کردی خودت برویادبگیردرست کن اما حاال
براتوهه دیالق درست کرده!!
مارال تااسمه کوکوسبزی روشنیدفوری بلندشدونشست وباخنده گفت
_قررربونه خاله جونم برمممم منننن آخ که چقدرگشنمههه!
_ای کارت بخوره تواون شیکمت نمیدونستم وگرنه اینوزودترمیگفتم اینقدرم خودموخسته نمیکردم!!
یاالپاشوبرویه اب به سروروت بزنوبیاپایین!من برم
یامنتظرت بمونم؟؟
_نه برو خودم میام
_اوکی
مینوکه رفت مارالم یه آبی به سروروش زدو یه تونیکه آستین بلندکه باالش راه راهه مشکی وخاکستری داشتو
پایینشم مشکیه ساده بودوتاروی زانوش میرسیدوهمراه بایه ساپورته مشکی پوشید!!یه شاله خاکستری هم
ازتوچمدونش برداشت انداخت روموهایه بازش ورفت پایین .........مارال بادیدن میزه غذاخوری که پر
بودازغذاسوتی کشیدو گفت
_وااااای ببین خاله جووونم چه کردههه!
مینوهم کاسه ی ساالدبه دست ازاشپزخونه اومدوباخنده گفت
_مارااالووودیوووونه کردههههه
ملک خانومم باخنده گفت
_کاری نکردم عزیزه دلم بشین بخورنوشه جونت گوشت بشه به تنت
مارالم که حسابی گشنش بود صندلیه کناره خالشوکشیدعقبونشست کنارش مینوهم روصندلیه روبه روبه
اونانشست
_خاله جون پس مهردادخان چی؟ایشون نمیان واسه شام؟
ملک خانومم که انگارمنتظره این سواله مارال بودنفسشوباصدادادبیرونوگفت
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_نه عزیزم مهردادکی شام خونه بوده که االن باشه!!
آخره شبامیادخونه توآگاهی سرشون شلوغه حتی وقتی میادخونه هم ماوقت نمیکنیم درستوحسابی ببینیمش
اینوگفتوپشقابه مارالوبرداشتوبراش پره پلوکردروشم یه عالمه کوکوهه سبزی گذاشت بعدم برشگردونت سمته
مارالوگفت
_بخورجون بگیری عزیزم
کاستوهم بده برات سوپ بریزم مارالم که همیشه عاشقه سوپ های ملک خانوم بودکاسشودادبهشوملک خانومم
پرازسوپش کردودادبهش
مینوهم که داشت این صحنه رومیدیدباشیطنت گفت
_مامی فکرکنم مارالوبامن اشتباه گرفتیااا من دختررررتم!!نه اوون
_بازحسودی کردی مینو؟؟خواهرزادمه برام فرقی باتونداره
_مامی جااان؟؟عایامن اینجاچغندرررم؟؟
مارال که مشغوله خوردن شده بودباخنده گفت
_صبح بخیرررتازه فهمیدی که چغندری؟
مینوباحرص گفت
_توحرف نزن خواهشن حاالخوبه من چغندرم توکه
برگشم نیستی ملک خانوم یه چشم غره به مینورفتوگفت
ای کاردبخوره به شیکمت بشقابتوبده برات بکشم این که دیگه اینهمه قشون کشی نداره
_الزم نکرده خودم میکشم
بعدعم بشقابشوبرداشتومشغوله کشیدنه غذاشد.....
بعده شام مارال ومینومشغوله جمع کردنه ظرفاشدن مارال یهویادش افتادکه به مادرش خبره رسیدنونداده بعدم
روبه مینوگفت
_وااای دیدی چی شد!؟
_وااای خاکه عااالم چی شددد؟؟؟
_یادم رفت به مامانم زنگ بزنم!!االن پوست ازکلم میکنه!!من برم زودی بهش بزنگموبیااام.
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_ع!!زرنگی؟؟وایسابینم اول کمکه من میزوجمع میکنی بعدمیری بزنگی به مامیت یه جوری گفت وااای دیدی چی
شددد!که من گفتم حاال چه اتفاقه مهمی افتاده
_ اتفاق ازاین مهمترمگه داااریم؟؟
_نچ نداریم!!این ازانرژی هسته ای هم مهمتره
_ووو اینقدر بامن یکی به دونکن دیگه بذاراالن میرم فوری یه زنگ میزنمو میام
_نههههه خیرررر مثله اینکه میخوااای اززیره کاردربری نه؟؟؟کورخوندی من مامان طالت نیستم که چیزی بت
نگم من مییینووووخانومم دراین مدت که اینجایی آدمت میکنم!حاالهم حرفه اضافه موقوف بدوکمکم کن
مارال بدونه توجه به مینوازاشپزخونه زدبیرون صدایه مینووغرغراشومیشنید..
زودرفت تامینوبیشترازاین سرش غرنزنه
میخواست بره باالکه ملک خانوم که توحال نشسته بودوداشت باتلفن حرف میزدصداش کرد
_ماراال خاله بیامادرته
مارال فوری رفت پیشه خالشوتلفنوازش گرفت
_سالااام مامان چطوری؟؟
_سالام دختره بی معرفتم!یه روزنشده که رفتیاااا مگه نگفتم تارسیدی یه زنگ بزن؟؟
_وای مامان بخدایادم رفت همین االن داشتم میومدم بهت زنگ بزنم
_اشکالی نداره ولی دیگه تکرارنشه چندباری رو گوشیت زنگ زدم جواب ندادی
_پیشم نبودبه خاطره همینم ندیدم حاالایناروول کن مامی بقیه چطورن؟؟بابا میثاق
_اوناهم ایناکنارمن سالم میرسونن
صدایه میثاقوشنیدکه میگفت جوجههه چطوره؟؟
مارال خندیدوگفت
_خوبممم پنگووول خااان
دوباره صدایه میثاق اومدکه گفت
_دوریه من خوب بت ساختههه هااا
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مارالم باشیطنت گفت
_بدجووورساختههه
مادرش خندیدوگفت
_بهترقطع کنم وگرنه االن پشته تلفنم دوباره کل کل میکنین
_الهی قربونت بشم من مامان جونم به بقیه سالمه منوبرسون؛کاری نداری عزیزم؟
_سالمت باشی دخترم؛نه فدات شم خدافظ
_خدافظ
گوشیوقطع کردوملک خانوموتشکرکرد میخواست بره سمته آشپزخونه که مینوازش اومدبیرونومحکم خوردبهش!!
_هوویی دخترجلوتونیگاااکن؟؟آخ آخ ببین بادماغه خوش فرمم چیکارکرد
_مینوجااان؟حس نمیکنی که توبه من برخوردکردی؟؟
_نچچچچ من حس میکنم توبه من برخوردکردی
_آنچه عیان است چه حاجت به بیان است
_حاالنمیخوادبرامن شاعرشی توظرف شستن که کمکم نکردی الاقل بیابریم باالکمکم اتاقمومرتب کن!!
_هووف بروبابا من خونه خودمون مامانم اتاقمومرتب میکنه اونوقت بیام اتاقه توروتمیزکنم؟؟بعدشم لباسایه خودم
هنوزتوچمدونمه میخوام برم بذارمشون توکمد
_بیجاکردی گفتم که تواین مدت که اینجای آدمت میکنم یاالزودباش بریم باال
بعدشم دسته مارالوگرفتودنباله خودش کشوند.
_ع ول کن دستموخودم میام دیگه
_نه ممکنه دوباره اززیره کاردربری حرف نزن بیادنبالم
ازپله هارفتن باالومینودره اتاقشوکه دیواربه دیواره اتاقه مارال بودوبازکرد
مارال وقتی اتاقه مینورودیدباچشایه گردشده نیگاش کردوگفت
_دختراینجامگه زلزله اومده؟؟
_نخیرزلزله نیومده فقط یکم بهم ریختس همین
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_فقط یکم؟؟اگه این فقط یکم بهم ریختس که زیادبهم ریختت دیگه چجوریه!!
_وااای اینقدر غرنزن دیگه اومدی کمک کنی یافقط ایرادبگیری؟؟یاالزودباش شروع کن
بعدشم خودش رفت سمته کمدلباسیشوشروع به مرتب کردنشون کرد
مارالم که دیدچاره ای جزکمک بهش نداره مشغول جموجورکردن شد.........
**********************
ملک خانوم درحالی که پرده ی اتاقومیکشیدگفت
ملک خانوم درحالی که پرده ی اتاقومیکشیدگفت
_دختراااا بلندشین صبح شده امروزبایدبرین کارایه دانشگاهتونوانجام بدین بیدارشید!
دخترادیشب بعدازمرتب کردنه اتاق همونجاخوابشون برده بود
دوتایی روی تخته دونفره ی مینوخوابیده بودن واونقدرخسته بودن که حتی یه تکون کوچیکم نخوردن؛ملک
خانوم که دیدایناعینه خیالشونم نیست رفت کنارشون وایسادوبادستش مینوروتکون داد.مینوباهمون تکونه اول
بیدارشدوچشماشوبازکرد
_هوووم؟؟چی شده مامان؟؟
_هیچی میگم پاشومگه نمیخواین برین کارایه دانشگاهتونوانجام بدین؟؟داره دیرمیشه هااا!!
_مگه ساعت چنده؟
_9صبحه
_مینوهمینطورکه چشاشومیمالیدبلندشدونشست وبه مامانش گفت
_باشه االن تامارالم بیدارکنم اماده میشیم میریم.
_خیله خب پس زودباشین؛براتون صبحونه هم درست کردم بخورین وبرین منم میخوام برم باشگاه
_اوکی!
مامیییی جوووونم،؟؟؟
_نمیخوادبگی فهمیدم سویچه ماشین اونجاروجاکفشیه امروزقراره باسوسن جون برم
_الهی فددداااایه مامانه خوشکلم بشم من
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_الکی خودتولوس نکن به جاحرف زدن پاشواماده شومارالم بیدارکن
_بااااشه عقشممم
ملک خانوم یه لبخندزدوازاتاق رفت بیرون همیشه عادت داشت صبابره باشگاه بخاطره همینم هیکله خوش فرمی
داشت....
_زودباش بیادیگه سویچه ماشین هم روجاکفشیه باخودت بیارش منم یادم رفت برش دارم.
مارال همونطورکه کفشایه اسپورته مشکیشومیپوشیدگفت
_وایسادیگه ازسره صبح تاحاالداری غرمیزنی االن میام
مینوچیزی نگفت چون خودشم قبول داشت که زیادی غرغرکرده
مارال سویچوبرداشتورفت بیرونوسویچودادبه مینو
دوتایی سواره ماشین شدنودروباریموت بازکردن همین که خواستن برن بیرون ماشین مهردادخان که
دقیقاپشتشون بودوقصده ورود داشتودیدن مهردادخان که دیدنمیتونه بره داخل دنده عقب گرفتوازشون فاصله
گرفت تااونا بتونن بیان بیرون
مینوماشینوبردتوکوچه وکناره ماشینه باباش وایسادوشیشودادپایین سرهنگم تامینورودیدشیشواوردپایین
مینوباخوشحالی روبه باباش گفت
_ع!سالاااام بابایی خوبی؟؟
مهردادخان هم لبخندی زدوگفت
_سالاام به یکی یه دونه ی بابا!!کجابه سالمتی؟؟من فکرکردم مامانته
_نه مامان امروزبادوستش رفت باشگاه ماهم ماشینوازش قرض گرفتیم
مارال که هنوزوقت نشده بودبامهردادخان سالمواحوال پرسی کنه سرشوکمی خم کردکه بتونه ببینتش
وبالبخندروبه مهردادگفت
_سالام!!خوبیدعمومهرداد؟؟؟
مهردادکه ازاومدنه مارال خبرداشت بامهربونی گفت
_به به ببین کی اومده!!مارال خانومه گل! ممنون من خوبم توچطوری دخترم؟
_مرسی عموجان منم به خوبیه شما!!
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مینوروبه باباش گفت
_باباچرادیشب نیومدی خونه؟؟
_کاراتوآگاهی خیلی زیادبودبخاطره همینم اونجاشبوموندم
حاالهم اومدم یه سری وسایل بردارموبرم چندروزی نیستم یه ماموریته که خودمم حتمابایدتوش باشم.
خودم بعدن به مامانت زنگ میزنم میگم که ماموریتم ولی اگه وقت نکردم یایادم رفت توهم بهش بگو
_باشه باباجون میگم بهش خیالت تخت!کاری ندارین دیگه؟؟مابریم؟؟؟
_نه دخترم برین!مواظبه خودتونم باشین خداحافظ
مینوومارالم بامهردادخان یه خداحافظی کردنورفتن سمته دانشگاه .....کارایه دانشگاهشون که تموم شدسواره
ماشین شدنوراه افتادن
مینو_خب حاالکجاااابریم؟؟؟
_خومعلومه دیگه خونه!!
_ماری جونم این موقعه بریم خونه چیکارزوده هنوز!
مارال نگاهی به ساعتش کردوگفت
_ساعت 11هست همچین زودم نیست!!بریم خونه من گشنمه
_نچ االن میبرمت یه جایی که سیرت کنم
_کجااا؟
_خونه آقایه شجاااع!!
_خول نشو کجامیریم؟؟
_میخوام ببرمت کافی شاپ به حسابه خودم تیرامیسوبخوریم!!
مینوهمیشه عاشقه تیرامیسوبوددرحدی که دیگه همه دوستاش میدونستن!
_به قوله خودت نچ تیرامیسودوس ندارم هروقت میخورم میمونه رودلم!!سنگینه
_خیلی خوبوخوشمزس دلتم بخواد!!من اگه تیرامیسومیخوای میتونم پولشوحساب کنم ولی اگرچیزه دیگه ای
میخوای بخوری خودت بایدخرجتوبدی!!
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_وو گنده گدااا من چه بدبختم که تومیخوای خرجموبدی
_خالصه گفتم که ازاالن تصمیم بگیری که چی میخوای بخوری!!اگه تیرامیسوانتخاب کنی میگم یه جوری برات
درست که رودلت نمونه اونجاپارتیم قووویه
مارالوخندیدوگفت
_خیله خب باشه...چاره ای ندارم بریم مینو 206مامانشوجلوکافه گلچین که فاصله ی زیادی هم باخونشون نداشت
پارک کرد
کافه گلچین پاتوقه مینوودوستاش بودهمیشه اینجاباهم قرارمیذاشتن
مارال پشته سره مینووارده کافی شاپ شد
مینوبادستش یه میزصندلی که توگنجه کافه بوداشاره کردوگفت
_بیابریم اونجابشینیم من همیشه اونورمیشنم
مارالم سری تکون دادودنبالش راه افتاد...
مینوهم دوروبرشونگاه کردویکی که اسمش امیرحسین بودصدازد.
بعدازچندثانیه یه پسره نسبتن الغروقدبلندکه یه تیشرته مشکی به همراهه یه شلوارجینه آبی پوشیده
بودوچشایه سبزی هم داشت بالبخنداومدسمتشونومنویه کافه روگذاشت جلوشون بعدم گفت
_به به ببین کی اینجااس مینوخااااانوووم!خبرمیدادین گاوی گوسفندی چیزی جلوپاتون قربونی میکردیم خااانوم!!
سایتون سنگین شده دیگه اینطرفانمیااای!!نکنه پاتوقه جدیدپیداکردی؟؟
مینو هم خندیدوگفت
_پاتوقه جدیدکجااابود!کافه به این خوبی روول کنم برم کجا!؟
_چه میدونم واالاا گفتم شاید دیگه کافه ی مابه دلتون نمیشینه!!
حاال ایناروبیخی چی میل دارید،؟
_توکه میدونی من همیشه چی میخورم واسه چی منو رواوردی!
_همینجوری آوردم گفتم شاایدخانومه محترمی که همراهته چیزه دیگه ای بخواد!
بعدم باسربه مارال اشاره کرده گفت
_معرفی نمیکنید؟؟
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مینوروبه مارال گفت
_این امیرحسینه صاحبه کافه
بعدم روبه امیرحسین گفت
_اینم دخترخالم ماراله ازاین به بعدم قراره بیشتربیارمش اینجاا
امیرحسینم باخوشحالی دستشودرازکردطرفه مارالو گفت
_ازاشناییتون خوشبختم مارال خانوم!!
مارال که هیچوقت عالقه نداشت براباره اوله بایه مرددست بده نگاش کردوگفت
_منم ازاشناییتون خوشبختم!ولی من باآقایون دست نمیدم!!البته ببخشید!
امیرحسین که یه ضده حاله قوی خورده بودسریع دستشوبردعقبو یه لبخنده زورکی زدو گفت
_نه بابا چه اشکالی هرکی یه عقیده ای داره دیگه!!
بعدم به بهونه ی سفارشافوری ازاونجادورشد...
مینوکه خندش گرفته بودهمینکه امیرحسین رفت زدزیره خنده بعدشم ادایه مارالودرآورد!
_من باآقایون دست نمیدم!!ببخشیدحاج خانوم ازکی تاحاالباآقایون دست نمیدی؟؟
مارالم که خودشم ازاین حرکتش
خندش گرفته بودگفت
_همینجوری گفتم!!کالعادت ندارم براباره اول بایه پسردست بدم اخه نمیشه بهشون روداد!
بعدم دوتایی بازخندیدن!!
چند دقیقه گذشتو هردوسکوت کرده بودنوبه آهنگی که تویه کافه پخش میشدگوش میدادن
یه گل رزنشونه عشقمون میمونه تاابد
پیشه منی باتوقشنگ میشه همه روزایه من
مثله همیم همیشه عاشقیم تاتهه زندگی
دوست دارم دوست دارم به همین سادگی
به دلت بدراه نده خیالم راحته به دلم اومده که ماماله همیم
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منوتوکه همش توخیاله همیم(..علی لهراسبی یه گل رز)
مارال عاشقه این اهنگ بود ازاول تااخرشم حفظه حفظ بودواالنم داشت باهاش زمزمه میکرد همینطورکه
توحالوهوایه اهنگ بود
صدایه گوشیه مینوتوجهشوجلب کرد مینوخودشم زودمتوجه شدو گوشیشوجواب داد
_الو؟
صدایه کسی که پشته خط بودبه دلیله اینکه صدای آهنگه کافه کمی بلندبودواضح به گوش نمیرسید..
_سالم چطوری تو؟؟
قربونت منم خوبم!!
فدات عزیزم زیره سایتیم!
من االن کافه ی همیشگی هستم!بادخترخالم اومدم!!
اوهوم تازه ازبوشهراومده
حاالچی شده یاده من افتادی مرباااا!؟
هههه خب چیکارکنم عسل دوست ندارم میگم مربا!
امشب میخواین برین؟؟
باشه پس منودخترخالمم هستیم
اگه مامانم ماشینشوندادمیزنگم خودتون بیان دنبالمون!
اوکی کاری نداری؟؟
بای
مارال که همینجوری به مکالمه ی مینوگوش میدادوچیزی هم درستوحسابی ازحرفاش نفهمیدهمینکه
مینوگوشیشوقطع کرد فوری گفت کی بود؟؟
_هیچی دوستم عسل بود!امشب بابچه هامیخوان برن بیرون زنگ زده بود بگه توهم بیامنم گفتم باشه بادخترخالم
میام!!
_آها!!
_میای که؟؟
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_آره پااایتم
_یعنی عاشقه همین پایه بودنتم
مارال خندیدوگفت
_دخترکه پایه نباشه که دخترنیست!!پشمکه!!
هردوزدن زیره خنده!
گارسون اومدوتیرامیسویه هردوشونوگذاشت جلوشون تیرامیسویه مارال باالش موزبودوماله مینوهم گیالاس
قبل ازاینکه مارال شروع کنه مینوسریع بشقاباشونوباهم عوض کردوگفت
_ماری من موزدوست دارم!گیالس نمیتونم بخورم!اشکالی که نداره؟؟
_نه اتفاقامنم ازموزبدم میاد نمیتونم بخورم!!
_خوبه پس!زودی بخور که بریم!!
بعدم هردومشغوله خوردن شدن....
************************
یه نگاهی به خودش تویه آینه انداخت همه چیش تکمیل بود!
یه مانتویه عروسکیه سفیدکه دکمه های صورتی داشت بایه شلوارجینه لوله ایه یخی
موهاش بازگذاشته بودکج رویه صورتش ریخته بود..یه آرایشه محوکه مخصوصه خودش بدوبه صورتش میومد
شالوکیفه سفیدشوبرداشتوازاتاقش اومدبیرون دره اتاقه مینوبازبودرفت تو
_مینومن امادم!میگم دیشب که اینجارومرتب کردیم یه جفت کالجه سفیدداشتی!!میخوام بپوشمشون چیکارش
کردی؟
مینوهم جلویه اینه مشغوله ارایش کردن بودهمینطورکه ریملشومیزدگفت
_همونجاکه دیدیش بروبرش داردیگه!!
مارالم دره کمده مینوروبازکردوقسمته کفشاشونیگاه کرد.
_ماشاالیکی دوتاکه نیستن!
اینوگفتوچشاشوروکفشاگردونت تا باالخره پیداشون کرد درشون اوردوپوشیدشون!
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همونجوری که نگاشون میکردباذوق گفت
_مینواینادیگه ماله من توخیلی داری!
_غلط کردی خودم هنوهیچی نپوشیدمش!
_منم اون کیف مشکیه که دوست داریوبهت میدم
_جهنموضررهرچندکه کفشایه من گرونتره ولی خواشکالی نی!االنم پاشوبروکیفه روبیارمیخوام باکفشام ستش
کنم!
_چه پرویی توکیفه مارکمومیخوام بدم بهت حاالنازم میکنی؟خودت بروبردارخستمه!
مینوهم بعدازتموم کردنه آرایشش رفتوکیفه مشکیه مارال که دیگه االن خودش صاحبش بودآورد
بعدم روبه مارال گفت
_چطورشدم؟؟
یه پالتویه سفیده کوتاه که گالیه بزرگه مشکی داشت به همراه شاله مشکی وشلواره سفیدوکیفوکفشه مشکی
آرایششم که کامل بود
مارال بعدازآنالیزکردنش گفت
_ازلولو تبدیل شدی به هلووو تبریک میگم عالی شدی!
_کوفت خودتومسخره کن!!جدی پرسیدم ازت!
_خومنم جدی جواب دادم گفتم هلوشدی!!حاال تونظربده من چطورشدم؟؟
_توهم آناناس شدی جیگرررر!
مارال خندید..
هردوتاشون دیگه اماده بودن
_خب حاالقراره باماشینه خاله بریم؟؟
_نچ!
_پس باچی قراره بریم؟؟کره االغه کدخدا؟؟
_ههه نه کره االغه کدخدارواگه میخوای خودت باهاش برو من میخوام بااسبه سفیده پادشاه برم!
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_یعنی چی؟
_وایسا االن میفهمی
بعدم رفت دمه دره اتاقه مادرشو بایه تقه دروبازکرد
ملک خانوم داشت کتاب میخوند
_مامی جووونم؟؟
_بله؟؟
_الهی قربووونت برم!
_بازچی میخواای؟؟
_مینولوس نشوبگوچی میخوای؟؟
_باباکه ماشینشو نبرده ماموریت؟؟
_نه!چرامگه؟؟اگه ماشینوباباتومیخوای عمرا اگه من اجازه بدم ببری!حوصله باباتوندارم
_ع!!مامان پس مااالن باچی بریم؟؟
_باماشینه خودم برین!
_ای باباااا!!خوماشین همینجوری بالاستفاده افتاده اون گوشه پارکینگ بده ببرم دیگه
_نه نمیشه خودت باباتومیشناسی که!!
_مامان جونه مارال بذارببریم ماشینو
مارال که همونجوری تودرگاهه اتاقه وایساده بودو داشت به حرفایه مینووخالش گوش میدادگفت
_نکبت واسه چی ازجونه من مایعه میذاری!
مینویه نگاه بهش کردوگفت
_میبینی که جونت برا خالت مهم نیس اگه مهم بود االن میگفت
به خاطره خواهرزاده یه گلم میذارم برید!بعدشم طوری که مادرش نبینه یه چشمک به مارال زد
مارال که تازه فهمیده بود مینونقشه کشیده روبه خالش گفت
_خاله جووون؟راس میگه؟؟؟
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_وای نه عزیزم خودت میدونی که چقدربرام عزیزی!!اصالحاالکه اینطورشدباشه اجازه میدم ولی خواهشن
زودبرگردین!
_مامی الهی دورررت بگررردمممم چیزی به باباهم نگو لطفا!اوکی؟؟
_اوکی برین دیگه
مارالم ازاونوراومدگونه ی خالشوبوسیدوگفت
_الهی قربووونت برمممم هرروزه هفتهههه!
خالشم باخنده گفت
خدانکنه عزیزم زودباشین برین
_مامان سویچه ماشین کوجاست؟
_روجاکفشی دیگه
_اها اوکی پس مارفتیم
اینوگفتودسته مارالوگرفتوباخودش برد هردوسواره لگذوزه مشکیه مهردادخان شدن؛مینوسریع ماشین
روبردبیرونوخیلی زودازخونه دورشدن
_مارال کیفه منو ازاون پشت بده یه فالش گذاشتم توش بیارتایه چیزی گوش بدیم
مارالم یه باشه گفتوکیفوازعقب اوردوفالشودراورددادبه مینو؛مینوهم ضبطوروشن کردوبعدازچنددقیقه صدایه
مهرشاادتویه ماشین پیچید:...
 ,من واست هدیه دارم یه چیز خوبو بی نظیر
با خودم میارمش خودت بیا ازم بگیر
پاشو قربونت برم ابرو کمونه مو سیا
اینکه فکر کردن نداره پاشو راه بیفت بیا  ,پاشو راه بیفت بیا
شرط میبندم که ازم خوشت بیاد عزیزم خیلی زیاد
شرط میبندم که دلت منو بخواد  ,عزیزم خیلی زیاد
شرط میبندم که ازم خوشت بیاد عزیزم خیلی زیاد
شرط میبندم که دلت منو بخواد عزیزم خیلی زیاد
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مارال ومینوهم صداشوتاآخربلندکرده بودنوشیشه هاروداده بودن پایینوباهاش میخوندن
توترافیک گیرافتاده بودن هرچقدرکه مینوازترافیک بدش میومدهمونقدرمارال عاشقش بود خودشم نمیدونست
چراازدهامه این ماشینایی که پشته سره هم هستنومدام فقط بوق میزدننودوس داره..
مینودیگه داشت غرغراش شروع میشد!
_اووففف من نمیدونم برا چی بوق میزنن دیگه!فکرمیکنن بوقشون عصایه موساست؟
مارالم خندیدوگفت
_ایناروبیخی آهنگوبچسببب
شرط میبندم هیچکسی پیدا نشه دورو ورت هرچی دوست داشتی بگو واسم مهمه نظرت
قول میدم من که نپرسم بیشتر از چند تا سوال نمیخوای جواب نده اگه نداری حسو حال
شرط میبندم که بهت نگذره بد فقط بیا بیا قربونت برم ابرو کمونه مو سیا
شرط میبندم که بهت نگذره بد فقط بیا
بیا قربونت برم ابرو کمونه مو سیا  ,بیا قربونت برم ابرو کمونه مو سیا
شرط میبندم که ازم خوشت بیاد  ,عزیزم خیلی زیاد
شرط میبندم که دلت منو بخواد  ,عزیزم خیلی زیاد
شرط میبندم که ازم خوشت بیاد
عزیزم خیلی زیاد
شرط میبندم که دلت منو بخواد
عزیزم خیلی زیاد
شرط میبندم هیچکسی پیدا نشه دورو ورت
هرچی دوست داشتی بگو واسم مهمه نظرت
قول میدم من که نپرسم بیشتر از چند تا سوال
نمیخوای جواب نده اگه نداری حسو حال
شرط میبندم که ازم خوشت بیاد
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عزیزم خیلی زیاد
شرط میبندم که دلت منو بخواد
عزیزم خیلی زیاد....
دوتایی اهنگوهمراهی میکردن که یه سفیداومدکنارشون
مینویه نگاه به ماشین انداخت یه دفعه چشاش چهارتاشدوباتعجب نگاش کردبعدم باهیجان روشوکردطرفه
مارالوگفت
_وااااای خدااایااا!ماری اینونیگاااکن!
مارال باکنجکاوی گفت
_کیو؟؟
_یه خورده سرتوخم کن تاببینیش
همینکه مارال سرشوخم کرد ماشینه گازشوگرفتورفت جلوتر!
_ع!این چرارفت!؟
_انتظارنداشتی که براتووایسه؟؟
_حاالکی بودمگه؟؟
_یکی ازشاهزاده هایه نوری بود!نمیدونم چرااون یکی جفتش همراش نبود!!
_نمیفهمم چی میگی!!شاهزاده هایه نوری دیگه کیه؟؟جفتش کیه؟
_بزارازاین ترافیکه مسخره خالص شیم برات توضیح میدم.
_اوکی
مینویکم رفت جلوترکم کم دیگه هردوداشتن ازاین ترافیک خستشون میشد....باالخره راع بازشد..
_خب حاالتعریف کن ببینم این شاهزاده هایه نوری کین؟؟
_واالعرضم به خدمتت این دوتاپسراکه مابهشون میگیم شاهزاده هایه نوری جزوه پسرایه جذابوخوشکله
شیرازن!نمیدونم به کی رفتن اینقدرجیگرشدن!!فکرکنم مادراشون وقتی بارداربودن عکسه دیویدبکاموهمش
نیگاه میکردن که اینااینجوری ماه شدن!
_مادراشون؟؟مگه داداش نیستن؟؟
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_نه پسرخاله پسردایی هستن!مامانه یکی ازشاهزاده باپسرعموش ازدواج کرده بخاطره همینم فامیالشون یکیه!
هرچندکه فرقی هم بابرادرندارن همیشه همه جاباهمن!
_بچه پولدارن؟؟
_اوهوم بابابزرگشون ازاون خرپوالست امامرده خوبیه!بابام میشناستش
_آهااینقدرازشون گفتی دلم میخوادببینمشون!!
_شانس نداشتی دیگه!رفت حاالغصه نخورشایدیه وقت دیگه دیدیمشون!!
مارالم دیگه چیزی نگفت اماواقعاخیلی دوست داشت این دوتاپسروببینه!
هروقت ازکسی جلوش تعریف میکردن اونم دوست داشت هرچه زودترطرفوببینه!!
دقیقااینبارم همینجوری بود...
بعدازچنددقیقه توراه بودن باالخره رسیدن مینوماشینوپارک کردوهردوپیاده شدن
_ماری وایسامن به بچه هابزنگم ببینم کجان!
اینوگفتوگوشیشوازتویه کیفش دراوردوشماره ی دوستش عسلوگرفت...
_الوعسل کجایین؟؟اها اوکی بیادمه درماهم میایم االن
تلفنش یه دقیقه طول نکشیدکه قطعش کرد
_مارال بدوبریم بچه هاتویه یکی ازرستوراناهستن
_بریم.
هردوراه افتادن سمته یه رستوران بزرگ که روبه روشون بود وقتی واردشدن یه دفعه یه دختره موبلندکه چشایه
آبی داشتوشبیه دخترخارجی هابوداومدجلوشون مینوبه محضه دیدنش گفت
_سالاااااام مرباااای خووودم!
_سالاام دومینوخانوووم!چطوری؟؟
_ملسی عخشم!بچه هاکجان؟
_بچه هاهم اونورن االن میریم پیششون!
بعدم روکردسمته مارالوبالبخنده پهنی دستشودرازکردطرفشوگفت
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_سالام عزیزم من عسلم!توهم بایدمارال جون باشی درسته؟؟
مارالم متقابلن یه لبخندزدودستشوبه نرمی فشردوگفت
_بله!من مارالم!! ازاشناییت خوشبختم
_منم همینطورگلم
بعدشم گفت_بیاین بریم پیشه بچه ها
هردودنبالش راه افتادن تارسیدن به بقیه همگی بلندشدنوسالم کردن.
مارالم جوابشونوداد
بعدش مینوگفت
_بچه هاساکت میخوام به دخترخالم مارال معرفیتون کنم!
بقیه هم دیگه چیزی نگفتن تا مینوبه مارال معرفیشون کنه
نفره اول یه پسره خوش هیکلوخوشتیپ بود.
مینوگفت
_این مازیاره!!ولی مابهش میگیم ماست خیار اونم که کنارشه زهراس دوست دخترش ولی اگه دوست داشتی زری
هم میتونی صداش کنی!!
هردو باخوشرویی بهش سالم کردنومارالم بالبخندجوابشونوداد
_خب اون دوتا هم که اونورن رامبدومریال هستن که مابهشون میگیم رامبی ومری
مریالباخنده گفت
_مارال جون ازاشناییت خوشبختم!این دخترخالت پدره مارودراورده واسه هممون یه اسمه مستعارگذاشته!!
مارالم گفت
_اره این عادتشه میخوادکاره خودشوراحت کنه که اسمه همه روکامل نگه!
همگی زدن زیره خنده!!
مینوباحرص گفت
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_همگی خفههه واالخوبههه حاالمن ادمه بده شدم،؟یعنی خودتون به من نمیگین دومینو؟؟چش سفیداا وایسین
ادمتون میکنممم!!
عسلم خندشوقورت دادوگفت
_حاالایناروبیخیااال چی بخوررریم؟؟من که خودم پیتزامیخواام
مینوهم گفت
_به نظره من همگی یه چیزی بخوریم بهتره!!همون پیتزا چطوره؟؟
باموافقته همگی مازیارورامبدرفتن واسه گرفتنه سفارشا ...بعدازشام همگی مشغوله حرف زدن شدن!
مریالومینوومارال باهم میزدن زهراو عسل مازیارورامبدهم باهم
یهومینوگفت
_راستی بچه ها!امشب توترافیک بگین کی رودیدم!!
همه توجهشون به مینوجلب شد عسل گفت_کی رودیدی؟؟
_یکی ازشاهزاده هایه نوری!!همون چش ابرومشکیه!!امااون یکی جفتش همراهش نبود!!
عسل باهیجان گفت
_ع!!چه جالب اتفاقاماهم دیدیمش!!
روژینوکه میشناسی؟؟مثله اینکه جدیدن باشاهزاده نوری همونکه امشب دیدیم رفیق شده،قبل ازاینکه شمابیاین
اومداینجادنباله روژینوبردش!!
زهراهم گفت
_اه اه آی بدم میادازاین دختره روژین!!یه جوری کالس میذاره که انگارجنیفرلوپزه!!
ازاین حرفش مازیارورامبدخندیدن!مازیارهمونجورکه میخندیدگفت
_الحق که شمادختراحسسسودین!!خوچیکاربه بچه مردم دارید!؟
زهراگفت
_تویکی حرف نزن!اگه بخوایم به این دختره روژین حسودی کنیم همون بهترکه بریم بمیریم!!
مازیارکه سعی داشت خندشوقورت بده گفت_منکه چیزی نگفتم!!شوخی بودفقط عزیزم!!
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رامبدم گفت
_نه خداییش این دختره روژین به چیش مینازه؟؟به اینکه هرروزبایه بچه پولداره؟قیافه انچنانی که
نداره!!پولوپلشم که ازهمین بچه پولدارامیگیره!!
زهراهم روشوترش کردوگفت
_منم تواین موندم بچه مایه داراچرااینومیخووان؟؟بااینکه میدونن قبلناباکیابوده وسابقه ی درستی نداره بازم
قبولش میکنن!!
عسلم گفت
_خواین جورادماکه معلومه براچی روژینومیخوان!!یعنی تاحاالنفهمیدی؟
اینوگفتویه چشمکه معنی داربه زهرازد!
زهراهم لبشوگزیدوگفت
_اوهووم؛اره!خاک برسره بی همه چیزش!!
مارالم باتعجب فقط به حرفای اوناگوش میداد!
مینوکه دیگه میخواست بحثوعوض کنه گفت
_خب دیگه بیخیالش ارزشه بحثم کردنم نداره!
آخره هفته برنامتون چیه؟؟میگن سپیدان کلی برف اومده!!
عسل
_آخ گفتییی؛بدجوووردلم بررف بازی میخووواد!!
مازیارم گفت
_اره منم اخره هفته کاری ندارم میتونیم بریم!!
زهراروبه مینوگفت
_دانشگاهتون ازکی شروع میشه؟؟
مینویه نیگاه به مارال کردوازش پرسیدکی شروع میشه؟؟
مارالم که تااالن ساکت بودوهیچی نگفته بودازاینکه االن وقته حرف زدن گیراورده بود نفسشوباحرص
دادبیرونوگفت
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_چه عجببببب باالخره نوبته حرف زدن به منم دااادین!ماشاالیه ریزفقط خودتون حرف میزنید!!
همه ازاین حرفش خندشون گرفت زهراگفت
_معذرت میخوایم عزیزم!به لطفه خودت ببخش!حاالبگوببینم دانشگاه ازکی شروع میشه؟؟
_ازهفته ی دیگه..
_اوکی پس میریم دیگههه
بارضایته همه تصمیم گرفتن که اخره هفته برن سپیدان پیست اسکی
_مینوآماده ای؟؟زهراومازیاردمه درمنتظرنا!!من میرم سوارمیشم تاتوبیای
_خیله خب باشه توبرومنم میام االن
مارالم پالتویه طالییشوروی بلوزه کرمیه حریرش که باشالوشلواره قهوه ایش ستش کرده بودوتنش
کردوکیفشوبرداشتورفت پایین جلوی جاکفشی وایسادوپوتایه کوتاهه طالییشوپوشیدوفوری ازدررفت بیرون
جلوی درماشین مازیارودیدهردوتاشون منتظرمارالومینوبودن زهراهمینکه چشمش خورد به مارال یه دست براش
تکون دادمارالم یه لبخندزدرفت به سمته ماشینشون دره عقبوبازکردنشست.
_سالاام چطورید،؟
مازیاروزهراهم سالم کردن
زهرا_پس مینوچرانیومد؟
تااینوگفت مازیاربادستش که رویه فرمون بودبه دره خونه اشاره کردوگفت
_ایناهاش اومد
مینوهم یه پالتویه قرمزباشالوشلواره مشکی پوشیده بود دوید اومدسمته ماشینوسوارشد
_سالم ببخشیدیکم دیرشدااا!
زهرا
_نه باباچه اشکالی داره عزیزم!
مازیارراه افتاد
توراه کسی چیزی نگفت حدودن یک ساعتونیم توراه بودن که باالخره رسیدن ...پیاده شدن بقیه ی بچه هاهم
انگارتازه رسیده بودن همینکه همودیدن براهم دست تکون دادن مریالوعسلورامبدبه طرفشون اومدن
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بعدازسالمواحوالپرسی قرارشدبرن پیست اسکی هواخیلی سردبودومارالم کلی سردش شده بودمارال زیادازپیست
اسکی خوشش نمیومدبخاطره همینم به بقیه گفت که برن بعدم خودش نشست رویه نیمکته روبه رویه پیست
همینجوری نشسته بودوبه برفاخیره شده بود رب ساعتی ازرفتنه بچه هامیگذشتواونم تنهایی نشسته
بوداونجا..حواسش به دروبرش نبودکه یه گوله برف اومدطرفشومحکم خوردتوسرش پشتشونگاه کرد
مریالورامبدودیدکه داشتن بهش میخندیدن حرصش گرفتویه گوله برفه بزرگ درست کردوبه طرفه مریالنشونه
گرفتوپرتش کرد!مریالهم جاخالی دادوخوردتوسره یه پسرکه دقیقاپشته مریالبودپسره فوری برگشت یه
سویشرته خاکستری تنش بود
.قدش متوسط بودوخوش استایل!یه اخمه غلیظ هم کرده بودزل زدبه مارالوباعصبانیتی که تویه صداشم معلوم
بودگفت
_مگه مرض داری؟؟
مارال فوری خودشوجمعوجورکردوباچهره ای مظلوم به پسره نگاه کرد!به من من افتاده بودنمیدونست چی بگه!!
رامبدروبه پسره گفت
_ع!!سالاام داش فرزینه گللل چطوری پسر؟؟
میدونی چندوقته که ندیدمت شاهزاده نوری؟؟
پسره مثله اینکه اول متوجه ی رامبدنشده بودبعدازاینکه رامبدودیداخمش کمی کمرنگتر شدوگفت
_به به!سالاام آق رامبد!واالماهم زیره سایتیم!!
_بدنمیشه یه حالی ازفقیرفقراهم بپرسیاااا
_الکی نمیخوادایراده منوبگیری!نکه خودت همیشه حاله منومیپرسی!؟
رامبدخندیدوگفت حاالبعدن راجبعه این موضوع حرف میزنیم!بعدم یه نگاه به مارالی که دستوپاشوگم کرده
بودواالنم توچشاش تعجبومیشددیدگفت_این آقافرزینه یکی ازبهترین دوستای من
روبه فرزین گفت
_ببخشیداشتباهی این گوله برف خوردبه تو!
مریالهم کم کم به حرف اومدوگفت
_سالم آقافرزین خوبین؟؟ببخشیدتوروخداگوله برفه قراربودبخوره به من ولی من جاخالی دادم اومدسمته شما!!
فرزینم یه نگاه به مارال کردوگفت
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_واالشمادوتاکه کاری نکردین که اینهمه معذرت خواهی میکنید!!
اصله کاری که بایدمعذرت خواهی کنه عینه مجسمه وایساده هیچم نمیگه!!
مارال که ازپروییه فرزین حرصش گرفته بودیه اخمه ریزی کردوپروترازخودش گفت
_فکرنکنم کاره بدی کرده باشم!!دسته من نبودکه!!مگه من دلم خواست که بخوره به شما؟؟
فرزینم بایه پوزخند گفت
_نه بابا!!مثله اینکه یه چیزی هم بدهکارت شدم!؟؟
اگه مایلی تامن ازت معذرت خواهی کنم چون اینجاوایسادم!؟؟ مارال بااینکه تقصیرکاربودولی بازم دلش
نمیخواست که جلویه فرزین کم بیاره!بخاطره همینم جوابشومیداد..
فرزین بااخمه غلیظی زل زده بودبه مارال ومنتظربودکه ازش معذرت خواهی کنه!!مارالم عینه خیالش خیلی
ریلکس نگاش کردوگفت
_الکی منتظرنمون که من عذرخواهی کنم!آخه خودمومقصرنمیدونم!!
فرزین ابروشوباالانداختوگفت
_خیله خب!عذرخواهی نکن!!وایسااالن حالیت میکنم!!
اینوگفتوخم شدرویه زمینویه گوله برف درست کردوتامارال به خودش بیادبه طرفش پرتش کرد!
مارال هم اختیارشوازدست دادومحکم خوردزمین!
مثله اینکه هوایه سرده اونجاروش گذاشته بودوحاالباعثه بدشدنه حالش شده بود..نای بلندشدنودیگه
نداشت.مریال فوری رفت کنارشوسعی کردبلندش کنه...
فرزین فکرکردداره نقش بازی میکنه بخاطره همینم دست به سینه وایسادوگفت
_چی شدخانوم کوچولو؟؟کم آوردی؟؟؟
مارال تاخواست جواب بده صدایه مینوروشنیدکه بابقیه ی بچه هابه سمتشون میومدن سرشوچرخوندطرفشون
مینوفوری اومدکنارش نشستوگفت
_چی شده مارال؟؟؟اتفاقی افتاده برات؟؟؟
مارال یه نگاه به فرزین کردکه باچهره ی اخموش خیره شده بودبهش!بعدم گفت
_نه چیزه مهمی نیست!!
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مینوومریالکمک کردن تامارال بلندشه..
حسابی ازدسته فرزین حرصی شده بودامانمیدونست چطوری تالفی کنه!
زیرچشمی یه نگاهی به فرزین کردو زیره لب گفت
_شاهزاده نوری شاهزاده نوری که میگن اینه؟؟اه اه بااین اخالقه گنده حال بهم زنش
پسره ی ازخودراااضی!
فرزین صداشوشنید!اماچیزی به رویه خودش نیاورد
مینوکه نگرانه مارال شده بودهمینطورکه کنارش راه میرفت گفت
_اگه میخوای تابرگردیم خونه مثله اینکه حالت زیادخوب نیست!
مارال باقیافه ای که ازدورهم میشدفهمیدحالش خوش نیست گفت
_اره اگه میشه بریم دیگه..
_باشه وایسابرم به مازیاروزهرابگم
اینوگفت ورفت سمته زهراومازیارکه کناره بقیه وایساده بودن دره گوشه زهرا گفت
_زری اگه میشه تابرگردیم دیگه!مارال حالش خوب نیست!!خیلی بدسرماست االن مطمعنم میخوادسرمابخوره!!
_اوکی االن به مازیارمیگم
اینوگفتوروشوکردطرفه مازیارکه داشت بافرزینو رامبدحرف میزد
_مازیارمارال حالش خوب نیست میشه بریم؟؟
رامبد باتعجب گفت
_ع!!اینکه حالش خوب بود!!چش شدیهو؟؟
فرزین یه نگاه به مارال کردوباتمسخرگفت
_یاهوایه به این خوبی بهش نساخته یاگوله برفه کارشوکرده!!
رامبدومازیارخندشون گرفت ولی چون میدونستن خندیدنشون االن جایزنیست فقط یه لبخندزدن که همین
لبخندهم عاقبته انچنان خوبی نداشت؛چون مارالوحسابی عصبانی کردوباعث شددیگه نتونه
جلوخودشوبگیرهوجوابه حرفایه نیشداره فرزینونده

39

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به
نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان سرانجام یک شرط |  baharbahadooriکاربر انجمن
روبه روش ایستادومستقیم زل زدتوچشاشوباصدایی که پرازحرصوعصبانیت بودوگفت
_نه مثله اینکه گوله برفی که به طرفه شمااومدکارشوکرده اخه باعث شده که خیلی بهتون فشاربیادوحرصی
بشین که دم به دقیقه به من طعنه میزنید اینوگفتورفت خودشم نمیدونست کجا!!فقط میدونست که اون لحظه
دیگه نبایدوایسه....
مینوازفرزین معذرت خواهی کردورفت دنباله مارال
زهراومازیارهم خداحافظی کردنورفتن طرفه ماشین..
*
_اه به خشکیه شاانس آخه حاالچه وقته خراب شدن بود؟!
هرکاری میکنم روشن نمیشه!!فکرکنم سیستمش بازقاطی کرده!!اعصاب نذاشته برام!!
زهرابانگرانی گفت
_وااای مازیارحاالبایدچیکارکنیم؟؟تاکی اینجاوایسیم؟؟یخ زدیم که!!
مازیار یه باردیگه استارته ماشینو زدولی بازم روشن نشد؛روبه زهراگفت
_شمابیاین سوارشیدتامن برم ببینم یکی پیدانمیکنم بیارم کمک!این رامبدم که باورش نمیشدهرچه
زودتربره!!اگه بوداالن یه کمکی میکرد!!
اینوگفتوازماشین پیاده شد ..مارالومینوزهرامونده بودن چیکارکنن!مجبورشدن سوارشن تامازیاربره کمک بیاره...
مارال سرشوگذاشته بودرویه شونه ی مینووخوابش برده بود..مینوهم چشاشوروهم گذاشته بودولی بیداربود،،
زهراهم داشت ازشیشه ی ماشین بیرونونگاه میکردکه باصدایه مازیارهردوتوجهشون به بیرون جلب شد....
مازیاردره ماشینوبازکردوگفت
_یاالپیاده شید!!میخوام شماروبفرستم برید؛خودمم به جرثقیل خبردادم بیان ماشینوببرن
زهراباتعجب گفت
_باکی میخوای ماروبفرستی؟؟
_بافرزین
_چی؟توکه میدونی مارال امکان نداره باهاش بیاد!!
_مجبوریدکه برید.من معلوم نیست که تاکی قراره اینجاباشم یاالزودپیاده شید!
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زهرایه نگاه به مینوانداختوگفت
_چیکارکنیم!؟بریم؟؟
مینوبااینکه میدونست مارال مخالفت میکنه سرشوبه نشونه ی مثبت تکون داد چون واقعادیگه حوصلش داشت
سرمیرفت.
زهرابا چش ابروبه مارال اشاره کرد که یعنی مارال چی؟؟قبول میکنه؟؟
مینوچیزی نگفت مارالوتکون دادوصداش زد؛آروم چشاشوبازکردوسرشوازرویه شونه ی مینوبرداشت به دوروبرش
نگاه کرد..
_چی شده؟؟رسیدیم؟؟
_نه بابا کجارسیدیم؟هنوزسره جایه اولمونیم!!پیادشومیخوایم بایکی دیگه بریم_باکی؟؟چرا؟؟
_ماشینه مازیارخرابه درست بشوهم نیست!پیادشومیفهمی باکی میریم!
منتظرنموندببینا مارال بازچی میگه؛دره سمته خودشوبازکردوپیاده شدمارالوزهراهم پیاده شدن
زهرارفت کناره مازیارایستاد دلش نمیخواست تواون شرایط اونجاتنهاش بذاره براهمینم گفت
_من نمیرم میمونم باتومیام!نه هم نیارکه قبول نمیکنم!!
_هووف برداربرودیگه عزیزم!اینجابمونی که چی بشه؟؟
_که کنارت باشم!من باتواومدم باتوهم برمیگردم!!
_خیله خب باشه هرطورمیلته فقط خواهشن بعدن سرم غرنزن!..
_اوکی باشه قول میدم! مارال کنجکاوبودبدونه قراره باکی برن دروبرشونگاه کردکسه اشنایی روندید
گوشیه مازیارزنگ خوردتوجهش به اون جلب شدونگاش کرد
_الو؟کجایی توپسر؟بیادیگه!!اوکی باشه منتظریم
گوشیشوقطع کردوبه دخترانگاه کرد
_االن میادیخورده دیگه صبرکنید
چنددقیقه گذشت که یه لنگروزه سفیدکنارشون زدروترمز مازیاریه لبخندزدو روبه مارال ومینوگفت
_زهرابامن میادشما هم االن بافرزین میفرستم!برین سوارشید..
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مارال تااسمه فرزینوشنیدفوری اخماش رفت توهموباکنجکاوی گفت
_کدوم فرزین؟؟مازیارباتردیدگفت
_همون که باهاش دعوات شد!!توروخدانه نیاراخه راهه دیگه ای نداریم مجبوریدکه برید...
_امکان نداره!!اگه ازسرما یخ بزنم اینجا بهترازاینکه بااین پسره ی ازخودراضی جایی برم
_بفرماهمینوکم داشتیم!!مینوتویه چیزی بهش بگو!!..مینودسته مارالوگرفتویکم بابقیه فاصله گرفتن..توصورته
مارال که توسرمالپاش گل انداخته بودنونوکه بینیش قرمزشده بودنگاه کردوگفت
_اولنش که مابایدازخدامون باشه که بافرزین بریم!!دومنش دخترمگه مغزه خرخوردی که میخوای موقعیت به این
خوبیوردکنی؟سومنش اگه تونیای خودم میرم!!چهارمنش مازیاروزهرامعلوم نیست کی وباکی قراره برگردن ماکه
نمیتونیم تاشب اینجابمونیم!!توروخداخریت نکن بیابریم!!
مارال دندوناشوبه هم فشاردادوباهمون اخمه کمرنگش گفت
_امکان نداره!!من تا یه رب پیش داشتم باهاش دعوامیکردم حاالبیام سواره ماشینش بشم؟؟عمرررا
_خب ده همین دیگه االن یه بهونه میشه واسه اشتیتون جونه مینونه نگو_به قوله خودت اولنش که من قهرنیستم
که بخوام اشتی کنم دومنش خب چه دلیلی داره بایه غریبه بریم؟؟سومنش.....صدایه فرزینوشنیدکه گفت
_چیکارمیکنیدمیایدیانه؟؟من راننده شمانیستم که بخوام تاشیش ساعت منتطربمونمااا!!
سرشوبرگردونت دیدازماشین پیاده شده وداره بهشون نگاه میکنه
بیشترحرصش گرفت دوست نداشت خودشوکوچیک کنه وباهاش بره!ولی چاره ای هم نداشت مینوراست میگفت
مازیاروزهرامعلوم نبودقراره تاکی اینجابمونن!توفکربودکه مینودستشوکشیدوبردسمته ماشین بعدم بالبخندروبه
فرزین گفت
_ببخشیدیه خورده منتظرموندید!!بریم مامیایم باهاتون مارال که دیگه همه چیوتموم شده دید ترجیح داد چیزی
نگه اما یه نیشگونه ابدار ازمینوگرفت مینودردش گرفت امابه رویه خودش نیاورد...دره ماشینوبازکردنوسوارشدن
توطوله راه کسی چیزی نگفت بویه ادکلنه تندوتلخه فرزین ماشینوپرکرده بود مارال همیشه به عطرایه مردونه
عالقه داشت میثاق یه عطر نمیدونست بگیره که سره یه هفته باشیشه ی خالیش روبه رومیشد همشو روخودش
خالی میکرد بعدم میثاق یه دعوا باهاش میکردو بازهم همون اش بودوهمون کاسه....
خوابش گرفته بودولی به چشماش برای نخوابیدن تمنا میکرد..
فرزین ازاینه ی جلوبه مارال نگاه کردهنوزنتونسته بوددرست آنالیزش کنه ...چشایه سبزی داشت موهای
مشکیش که یه ورریخته بودن روصورتش بینیه قلمیش ولبایه برجسته ی صورتی..توصورتش یه نوع معصومیته
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خاصی داشت که ادم ازدیدنش سیرنمیشد....اسمشم که ازبقیه شنیده بود(مارال)دوباره بهش نگاه کردقبال
مینوروتویه مهمونیای رفیقاش دیده بود..ولی تاحاالندیده بودکه این دختره یه دنده ی جذاب باهاش باشه..
مارال متوجه ی نگاه های فرزین به خودش شد...تودلش صدبارخودشومینوسره اینکه چرا باهاش اومدن فحش
داد..
دیگه کم کم داشتن وارده شیراز میشدن ولی فرزین هنوزادرسشونوازشون نپرسیده بودازتویه اینه به مینونگاه
کرد مینومتوجه شدوبایه لبخندنگاش کردفرزین باهمون اخم گفت
_میشه ادرستونوبگید؟؟
مینوکه اخمه فرزینودیدتودلش یه خاکتوسرت مینویی به خودش گفتوادرسو به فرزین داد
مارال که تا اون موقع به زوربیدارمونده بودباورش نمیشدکه هرچه زودتربرسن
...........
مارال همینکه ماشین نگه داشت دروبازکردوپریدپایین فرزین ازاین حرکتشودیدجوری که مارال بشنوه گفت
_حاال یه تشکرمیکردی بدنمیشداا؟؟مارالم پروگفت
_مگه ادم واسه کاری که وظیفشه بایدمنتظره تشکرباشه؟؟
فرزین یه نگاه بهش کردوگفت
_هنوز بچه ای واسه اینکه بخوام باهات کل کل کنم!بذاربزرگترکه شدی یه صحبتی باهات میکنم بعدم یه
پوزخنده معنی داربهش زد
مارال بازم میخواست جوابشوبده ولی مینویه چشم غره بهش رفتوپیاده شدیه تشکروخداحافظی هم ازفرزین
کرد.....
مارال اگه حالت خوب نیست نیادانشگاه!!واسه چی لجبازی میکنی دختر؟؟الاقل بیابریم دکتر
_واای بیخیال شوتوروخداتاچنددقیقه پیش خاله بودحاالهم که تو!بابامن به کی بگم حالم خوبه؟؟انچنان خوب
نیستم ولی اونقدربدم نیستم دیگه!!میتونم بیام تونگران نباش!!
_خیله خب!حاالچرامیزنی؟؟خوبه فکرتم!!اگه بعدافتادی مردی روحت نیاددامنگیره من بشه هااا!!
_آخه کدوم ادمی بایه سرماخوردگی مرده که من دومیش باشم؟؟بعدشم اون آهه که دامنگیرمیشه نه
روح!!بیخودی هم دیگه حرف نزن راه بیوفت بریم تادیرنشده!!
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ازدرمیخواستن برن بیرون که صدایه ملک خانوم اومدبرگشت نگاش کرد یه لیوان که مایعه زردرنگی توش بودروبه
طرفش گرفته بود
_خاله این چیه؟؟
_یه جوشونده هست اگه بخوری حالتوبهترمیکنه!!دکترکه نمیای!!خونه هم که نمیمونی پس اینوبخورالاقل!!
مارال دلش نیومددسته خالشوردکنه هرچقدرقدردانی تودلش بودوریخت توچشاشونگاش کرد
_دستت دردنکنه خاله جونم!فدات بشم من!!بخداحالم خوبه ولی اینومیخورم تاخیالت راحت بشه
ملک خانوم چیزی نگفتوفقط یه لبخندزدولیوانوداددستش مارالم لیوانوتااخریه سرخوردخیلی تلخوبدمزه بودولی
بایدمیخوردش برایه گلودردش خوب بود...حالش زیادتعریفی نبودولی حوصله ی توخونه موندنودکتررفتم
نداشت...
_هی مارال باتوام!!میگم تومیفهمی این چی میگه؟؟منکه هرچی بیشتردقت میکنم گیج ترمیشم!!مارال تکیه داده
بودبه صندلی فقط به استادنگاه میکردسردرده عجیبی اومده بودسراغش مینوهم دم دقیقه میگفت من هیچی
نمیفهمم که چی میگه!!دیگه خستش شده
بوداینبارباحرص نگاش کردوباصدایی که فقط خودش بشنوه گفت
_مینوبسه دیگه!پیرم کردی!!بخدامنم هیچی نمیفهمم عینه خودت!!اصالبهتربگم االن مثله هاردی ولری دوتاخنگ
کناره هم نشستیم!! مینوخندش گرفت دستشوگذاشت جلودهنش بلکه کمتربشه خندش!بعدم خودشوبه مارال
نزدیکترکرد
_واای مردم ازخنده دهنت سرویسسسس!
_واالبخدا!خستم کردی ازاوله کالس یه ریزداری همینومیپرسی!!
_خوچیکارکنم چیزی نمیفهمم
_نفهمی دیگه به همین دلیل چیزی نمیفهمی مینویه پشته چشم نازک کرد خواست چیزی بگه که باصدایه
استادکه مرده میانساله قدبلندباموهایه سفیدبودحرفش خورد...باصدایه بلندگفت
_لطفاکالسوشلوغ نکنیدومستقیم به مارالومینونگاکرد..مارال یه چشم غره ی اساسی به مینورفتودیگه تااخره
کالس چیزی نگفت..
بعدازکالس توحیاطه دانشگاه بودن یه کالسه دوساعته ی دیگه هم داشتن دوست داشت به مینوبگه که برن
دکترکم کم سرفه هاشوسردردش داشتن بیشترمیشدن...ولی دلش نمیخواست بیخیاله کالسش بشه
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مینورفت ازبوفه یه چیزی بگیره که باهم بخورن..داشت به رفتوامده بقیه نگاه میکردکه چشمش افتادبه کسی که
حتی فکرشم نمیکرداینجاببینتش!برای باره دوم داشت فرزینومیدیدیه کته سورمه ای باشلواره همرنگش تنش
بودخوشتیپوباجذبه ...باچندتاازبچه هایه دیگه مشغوله حرف زدن بود....ناخواسته یاده دیروزتوپیست
افتاداخماشوبردتوهم...
فرزین فاصله ی زیادی باهاش نداشت بخاطره همینم سنگینیه نگاهه یکی روروخودش حس کردیه دفعه
غافلگیرکننده سرشوبه طرفه مارال چرخوندتونگاهه اول نشناختش ولی کم کم یادش اومد..همون دختری که
دیروزدیده بوداما حاالبایه سری تغییرات...مغنه ی مشکی مانتویه بنفش؛کولشوتویه بغلش گرفته بودوبااخم بهش
زل زده بود...شیطونیش گل کرددلش میخواست یکم سربه سرش بذاره رفت طرفش....
مارال تادیدداره میادسمتش فوری نگاهشوبه زمین دوخت خدا خدامیکردکه مینوهرچه زودتربرگرده
_چی شد؟؟تاچنددقیقه پیش که خوب داشتی منودیدمیزدی!حاالچراسرتوانداختی پایین؟؟
مارال ازاین حرفش گوشه لبشوگزیدوسرشوبلندکردونگاش کرد_نکه خیلی جذابوگیرایی بایدم نگات
کنم!!اماخودشم دقیقا میدونست که همینطوره!!اماتواون لحظه مجبوربودکه اینوبگه...
_یعنی نیستم؟؟
_معلومه که نیستی!!
_پس چرانگام میکردی؟؟
_آدمه زشت ندیده بودم!به خاطره همینم نگات میکردم!!
_حاالخوبه منوبخاطره زشت بودنم بقیه یه نگاهی بهم میندازن!!ولی توچی!؟توکه خیلی بدترازمنی!میشه بگی
پدرمادرت به چه امیدی بزرگت کردن؟؟
مارال دیگه حوصله نداشت حالش داشت بدترمیشد..تودلش به غلط کردن افتاد!!"آخه دختر میمردی جلوچشایه
کورشدتومیگرفتی نگاش نمیکردی!!بفرماحاال بیاجمعش کن!!
_به همون امیدی که ننه بابایه توبزرگت کردن!!تااینوگفت فرزین اخماش رفت توهم مارال دقیقا چیزی که
نبایدوگفت...فرزین نفسشوباصدادادبیرون بالحنی که غم توش موج میزدگفت
_من به قوله خودت ننه بابایی نداشتم که بزرگم کنن!ولی اونایی که بزرگم کردن خوب میدونم که به چه
امیدبزرگم کردن......مارال اول درست معنیه حرفشونفهمیدولی وقتی توذهنش تکرارش کردخیلی زودمتوجه ی
منظورش شد"..یعنی میخواست بگه پدرمادرنداشته؟؟"ازحرفش پشیمون شد هیچوقت دوست نداشت
کسیوازخودش برنجونه نگاشودوخت به کوله پشتیش
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_ببخشیدمن نمیدونستم که......
_نمیخوادعذرخواهی کنی!میدونم که عادت نداری آخه اگه داشتی دیروزمیفهمیدم!
مارال یه دفعه حس کردچشاش داره سیاهی میره..چندبارچشاشوبازوبسته کرد...یه خورده بهترشد...فرزین که
انگارفهمیده بودالش زیادخوب نیست یه خورده خم شدوبهش نزدیکترشد
_مثله اینکه حالت زیادروبه راه نیستنه؟؟
مینوداشت برمیگشت کناره مارال که بادیدنه فرزین قدماشوتندترکردهمینکه رسیدیه لبخندپهنی زدوروبه فرزین
ایستا
_سالم آقای نوری!خوب هستید؟؟شماکجااینجاکجا؟؟؟نکنه شماهم دانشجوهه اینجایین؟؟
فرزین اخم نکردولی خب لبخندم نزد...
_مرسی من خوبم!اره منم اینجا دانشجوهم...یه نگاه به مارال کردو روبه مینو گفت
_مثله اینکه حاله دوستت زیادخوب نیست..
مینوبه کل فراموش کرده بودکه مارال حالش خوب نیست فوری نشست کنارش
_وای مارال چت شده؟؟خوبی؟؟مارال نگاش کردرنگش پریده بودومدام سرفه میکردایندفعه دیگه واقعابه
دکتراحتیاج داشت
گوشیه فرزین زنگ خورد...همینطورکه به مارال نگاه میکردگوشیشوروازجیبش دراوردبادیدن شماره تماسووصل
کرد
_الوآقاجون؟؟چی شده؟
عزیزجون؟؟اخه چش شدیهو؟؟تاامروزصبح که خوب بود!باشه باشه
کدوم بیمارستانید؟؟اوکی االن
خودمومیرسونم....گوشیشوگذاشت جیبشوباعجله رفت سمته دره خروجیه دانشگاه..خیلی ازمارالومینوفاصله
نگرفته بودکه ایستاد..دستشوکالفه بردتوموهاش...چشش افتادبه مارال که مظلومانه بااون حالش توبغله
مینوبود...دلش براش سوخت..برگشت طرفشون
_بلندشین میرسونمتون بیمارستان..مینوباتعجب نگاش کرد
_امااخه توزحمت میوفتین!
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_من خودمم دارم میرم بیمارستان وقت ندارم بایدهرچه زودتربرم...اگه میخواین تاشمارم ببرم...
مارال که انگاردیگه هیچی نمیشنیدفقط باچشایه نیمه بازش نگاشون میکردمینوهم خیلی نگرانش بودکمکش
کردتابلندشه
_خیله خب باشه پس مارم باخودتون ببرید مارال خیلی حالش بدشده...
فرزین چیزی نگفتوبی حرف جلوافتاد..هردوافتادن دنباله فرزین دره ماشینوبراشون بازکردهردوعقب نشستن....
_عزیزجون؟؟حالت خوبه؟؟
_اره پسرم بهترم!ببخشیدتورم تااینجاکشوندم!!
_این چه حرفیه قربونت برم!شماقله اورستم باشی من دنبالت میام...
عزیزجون دستشوآوردباالوگذاشت رویه صورته فرزین
_پسرم؟یه کاری بخوام برام میکنی؟؟
_شماجون بخواه
_یه زنگ بزن به فردین میخوام باهاش حرف بزنم...شایدامروز روزه آخرم باشه میخوام الاقل صداشوبشنوم...
_خدانکنه عزیزجون!!دیگه نبینم ازاین حرفابزنیا!!میخوای ناراحتم کنی؟؟فردین خودش امشب یافردامیادهم
ازنزدیک میبینیش هم صداشومیشنوی...
_خیله خب من دیگه اینجوری حرف نمیزنم ولی..مرگ حقه پسرم!!امروزنه فردا..
_ع!مادرجون خودت همین االن گفتی دیگه اینجوری حرف نمیزنی به همین زودی زدی زیره حرفت؟؟درسته
مرگ حقه ولی االن هنوز زوده ایشاالصدسال دیگه سایت باالسره ماباشه...
_باشه قول میدم دیگه هیچی نگم!فقط یه زنگ بزن من صدایه فردینوبشنوم فدات شم مادر...خیله خب زنگ
میزنم!ولی یادت نره چه قولی دادیااا!
_باشه باشه یادم نمیره...
فرزین گوشیشوبرداشتوشماره فردینوگرفت؛خودشم دلش براش تنگ شده بود یه هفته ای میشدکه برایه
کارایه کارخونه رفته بودترکیه..
_الو!؟سالااام داداش فردینه گلم!!چطوری؟؟خوبی؟؟
_کی میای؟؟
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_امشب؟؟
اهان!پس اینطور!!ببین من زنگ زدم بهت که باعزیزجون حرف بزنی!!میگه میخوام صداتوبشنوم!!االن
گوشیومیدم بهش...
گوشیودادبه عزیزجون خودشم نشست
کنارش...بعدازچنددقیقه که دیدایناحرفاشون تمومی نداره بلندشدازاتاق اومدبیرون...دلش نیومدگوشیوازش
بگیره...عزیزجونش همه دنیاش بود...اگه الزم بودجونشم براش میداد...ازبچگی که پدرمادرشوتویه تصادف ازدست
دادبامادربزرگوپدربزرگش بزرگ شده بود...بعدشم که فردین اومدوشدداداشش....
توراه رویه اتاقابودکه جلودره یکی ازاتاقامینورودیدبه کل مارالوفراموش کرده بود...حسه انسان دوستانش گل
کرده بود...رفت طرفه مینو
_حالش چطوره؟؟؟
_مینوحواسش به اومدن فرزین نبودبخاطره همین تاصداشوشنیدجاخورد....نگاش کرد...
_بهتره!یه ارامشبخش بهش تزریق کردن بایدیکم استراحت کنه..
_امیدوارم حالش بهتربشه!!
اینوگفتومیخواست بره که مینوگفت
_آقافرزین؟؟؟
_بله؟؟
_ازاینکه کمک کردین مارالوبیاریم بیمارستان واقعاازتون ممنونم!ببخشیدباعثه زحمتتون شدیم....
فرزین دستاشوبردتوجیبشه شلوارشویه لبخنده کمرنگ زد
_چه زحمتی منکه خودم داشتم میومدم بیمارستان دیگه چه فرقی میکرد!
_راستی شماچرا.....فرزین فهمیدمیخوادچی بپرسه بخاطره همینم خودش ادامه داد
_مامان بزرگمواورده بودن اینجا...
_ع!آخی!خداشفاشون بده.
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_ممنون!خب اگه کاری نداریدمن برم...مینویه نگاه به سالن انداخت میخواست بگه نه..که مادرشودید .ملک
خانوم فوری خودشوبه مینورسوندخیلی نگران بود...وای مینو مارال کجاست؟؟؟کدوم اتاقه؟؟خدامرگم بده همش
تقصیره خودم بود نبایدمیزاشتم که بره دانشگاه....
_مامان آروم باش چیزی نیست یه آرامبخش بهش تزریق کردن بایداستراحت کنه!!
بعدم بااشاره به ملک خانوم حضوره فرزینوفهموند...
ملک خانوم که اول اونقدرهول شده بودکه حضورکسی که کناره مینوبودونفهمیدولی تامتوجه ی فرزین شدیه
لبخندهول هولکی زد
_وای ببخشیدتوروخداپسرم!اول متوجه نشدم که شماهم اینجایی..فرزینم متقابلن یه لبخندکه چاله
گونشوقشنگ نشون میدادگفت
_نه بابا اشکال نداره!راحت باشین...ملک خانم منتظربه مینونگاه کرد تافرزینوبهش معرفی کنه مینواول
نفهمیدمعنیه نگاهه منتظرشوولی بعدازچندثانیه زودفهمیدوگفت
_ببخشیدحواسم نبودمامان ایشون اقایه فرزین نوری هستن همونی که زحمت کشیدن ماروتابیمارستان
رسوندن بعدم روبه فرزین گفت اینم مادرمه....
ملک خانوم یه نگاه به سرتاپایه فرزین انداختوگف
_دستت دردنکنه پسرم!!واقعامامدیونتونیم!!_کاری نکردم که!!هرکسه دیگه ای هم جایه من
بودهمینکارومیکرد!!_به هرحال دستتون دردنکنه واقعاممنونم!!
_خواهش میکنم!...اگه کاری نداریدمن برم؟_نه پسرم بروبه سالمت
فرزینم یه خداحافظی کردورفت سمت اتاقه مادربزرگش..
_عزیزجون؟؟باالخره حرف زدنت تموم شد؟؟
_اره پسرم دستت دردنکنه!امشب فردین قراره بیادبروفرودگاه دنبالش..
_خب خودش باتاکسی میاد!چه کاریه که من بخوام برم دنبالش!؟
_حرفموگوش کن میگم خودت برودنبالش
_خیله خب باشه!!اییی بمیری فردین که همیشه باعثه زحمته منی!!
عزیزجون یه چشم غره ی حسابی بهش رفت
_خدانکنه این چه حرفیه!!جایه این حرفات پاشوبروخونه یکم استراحت کن بعدم بروفرودگاه دنباله برادرت
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_الهی قربونت برم من خب اگه االن من برم خونه کی میادازشمامراقبت کنه اینجا؟؟
_تونمیخوادنگران باشی آقاجونت خودش گفت میادپیشم حاالپاشوبرو
فرزین باشیطنت گفت
_اوه اوه پس بگومیخوای منوبفرستی دنباله نخودسیاه که شوهرت بیادپیشت نه؟؟ اینوگفتوتندی رفت سمته در
عزیزجونم که خندش گرفته بودگفت
_وایساازرویه این تخت بلندشم!به خدمتت میرسم ورپریده
فرزین خندیدوازدررفت بیرون...بایدزودمیرفت خونه یکم استراحت میکردبعدم میرفت دنباله فردین...
_خاله سیرشدم بخدا بسه دیگه!!
_نه این سه چهارتاگیالسم بخو
_مامان بروکنارشایدمیخوادآناناس بخوره بیابازکن دهنتوبخورخوشمزه ترازاون یکیه!
مارال دیگه اصالجاواسه خوردن نداشت!خالش یه طرفه تخت نشسته بودبهش کامپوت گیالس میدادمینوهم
طرفه دیگه نشسته بودکامپوته آناناس بهش میداد!بینشون گیرافتاده بود!!نمیدونست به چه بهونه ای ازدستشون
خالص بشه...توهمین بخورونخوربودن که دکتراومدتواتاق
_هووف خدایاشکرت!!خانوم دکترتوروخداشمایه چیزی به اینابگید!!بخدامن سیرشدم دیگه!چیزی نمیتونم
بخورم...دکتراول سرمه مارالوچک کردبعدم بالبخندگفت
_خانوما ولش کنید!!اگه میگه سیره یعنی سیره دیگه!!مینوهم یه خورده خودشوروتخت جابه جاکرد
_نه خانوم دکترجونه شمااین پیازه سیرنیست!!همش اشکه مارودرمیاره!!شماکه نمیدونی امروزچقدرترسیدم
تودانشگاه!!باخودم گفتم اخ که بچه مردم مردرودستم!!همینطورکه حرف میزدیه آناناس گذاشت دهنش وبادهنه
پرگفت
_خالصه مااالن دارین تقویتش میکنیم خانومم داره نازمیکنه شما زیادجدی نگیر
ملک خانوم ازروی تخت بلندشدوگفت
_خانوم دکترحاالمیشه بگیدکی مرخص میشه؟؟
_همین امشب مرخصه االن میتونیدبامن بیاین کارایه حسابداری روانجام بدیدفقط بذاریدسرمش تموم بشه!
ولطفا مریضه ماروهم اذیت نکنیداگه چیزی نمیخوادبه زوربهش ندید!!مینوقوطیه آناناسوکه تموم شده
بودگذاشت رومیزواونیکی که دسته مادرش بودواز گرفت
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_چشم خانوم دکتر!اگه گشنشم شددیگه چیزی بهش نمیدیم!!همین قوطی های خالی رومیچپونم توحلقش
تادیگه اینقدرسوسه نیاد
دکترهم خندیدودیگه چیزینگفتوازاتاق رفت بیرون....ملک خانومم دنبالش رفت تاکارایه حسابداری روانجام
بده
_مینومن دستشویی دارم!!
_خوچیکارکنم؟؟
_خوچیکارکنمودرد!دستشویی کجاست که من برم؟؟
_اتاقت که دستشویی نداره!ته سالن یه درهست که دستشوییه اگه میتونی پاشوبریم!
_راهه دیگه ای ندارم مجبورم یاالکمکم کن بلندشم مینوکمکش کردوهردوازاتاق اومدن بیرون...تادمه دره
دستشویی مینوهمراهش رفت
_خوکجاداری میای؟؟تاتودستشویی هم میخوای همراهیم کنی؟؟مینوخندیدوگفت
_خب اره دیگه بیام توواست سرمبتوبگیرم!!قول میدم نیگاتم نکنم!
_ببندنیشتوالزم نکرده همینجاوایساازجاتم تکون نخورتامن برگردم!دردستشویی روبازکردورفت
تو...چنددقیقه گذشتواومدبیرون...اما مینوروندید_..ای خدانابودت کنه مینوکجا رفتی آخه؟دوروبرشونگاه کرداما
ازمینوخبری نبود!
_حاالبدبختی اینجاست نمیدونم اتاقم کدوم بود!!همینطورکه باخودش حرف میزدراه افتادسمته اتاقا...دمه دره
یکی ازاتاقاوایساد
_فکرکنم همینه!!امادودل بودنمیدونست دروبازکنه یانه!
_خب دروبازمیکنم فوقش اگه خودش نبودبرمیگردم ...دروبازکردواروم رفت تو....
_هووف!!خداروشکراتاقودرست اومدم!!مینورودیدکه روی تختش نشسته بودوسرش توگوشیش بود
_مینوخداازروزمین محوت کنه الهی!!خوب شدگفتم دمه دره دستشویی بمون تامن بیام!!_وووخوحاالمگه چی
شده؟؟لولوکه نخوردت!گوشیم زنگ خورداونجانمیتونستم جواب بدم اومدم اینجا..
_ سرمم تموم شده بروپرستارو بگوبیاد
_کلفت گیراوردی؟؟
_انتظارنداری که خودم بااین وعضم برم دنباله پرستار؟پاشوبرودیگه!
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_اوففف باشه رفتم اینوگفتوهمینطورکه سرش توگوشیش بودازدررفت بیرون...مارال روبه پنجره ی اتاق
وایسادشب شده بودآسمون تاریکه تاریک بود...صدایه بازشدن دراومد
همینطورکه پشتش به دربودگفت
_خبره مرگت واس چی اینقدرزودبرگشتی،؟
پرستاروخبرکردی یانه؟؟..صدایی نشنیدفوری برگشتوپشتشونگاه کرد....
یه پسره قدبلندکه یه کت شلواره مشکیه جذب تنش بود..اندامه رویه فرمی داشتوچشاش عسلی بودوبینه
قلمی داشت...لبایه گوشتیه برجسته ای داشتوموهاشوروبه باالزده بود..یه اخمه پررنگم روپیشونیش بود...به قوله
مینومیشدگفت ازبچه خوشکالیه باجذبه بود..مارال درحاله آنالیزکردنش بود...که پسره گفت
_فکرکنم اتاقواشتباه اومدم!اینجااتاقه 125؟؟مارالم یه اخمه کمرنگ کرد
_نخیراگه رویه درونیگاه کرده باشین که میدونم نکردیدمیفهمیدیدکه اتاقه121هست
_اوکی؛امارویه درشماره ای نبودکه من ببینم..اینوگفتوبرگشت سمته درمیخواست بره که صدایه مارالوشنیدکه
زیره لب گفت
_یه ببخشیدی چیزی میگفتی بدنمیشداا!پسره برگشت سمتش اخمش غلیظترشده بود...
_فکرنکنم اتفاقی افتاده باشه که مجبوربه عذرخواهی باشم!
مارال ازاینکه صداشوشنیده بودچشاش گردشد...
_الحق که پرویی!!پسره چیزی نگفتوفقط یه پوزخندزدکه همین مارالو بیشترعصبی کرد....
همینکه پسره رفت مینوباهیجانوچشایی که میخندیدن اومدتواتاق..
_وااای مارال این اینجاچیکارمیکرد؟؟؟
_کی؟؟
_همین شاهزاده نوری دیگه!!
_شاهزاده نوری کجابود!توهم دلت خوشه ها!!
_ این فردین بودداداشه فرزین!!البته داداش که نیستن ولی خوچه فرقی داره!حاالبگوببینم
اینجاچیکارداشت؟؟؟
_الحق که داداشه همون فرزینه!!عینه هم پرووو ولی این ازاون پروتره!!
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_خوب مگه چی گفت؟؟
_هیچی اتاقواشتباهی اومده بود!!حاالبیخیال این پرستارچی شد؟؟
_االن میادوایسا ....مینووخالش زودترازاون رفتن بیرون ازبیمارستان ....داشت توکیفش دنباله گوشیش میگشت
که چشش افتادبه فرزین دقیقاهمون پسره که اتاقواشتباهی اومده بودهم کنارش بودداشتن باهم حرف
میزدن....هنوزوقت نکرده بودکه ازفرزین بخاطره کاره امروزش تشکرکنه...چندقدم رفت جلوولی بازپشیمون
شدفردینونمیشناخت روش نشدکه بره هرچندکه فرزینم نمیشناخت ولی خب یه آشنایی کمی باهاش
داشت....میخواست بره ولی دوباره وایساد....برگشتویه نگاه دیگه بهشون انداخت اینبارفرزین متوجه شد..دیگه
نمیتونست که برگرده بخاطره همینم آروم آروم رفت طرفشون...
کنارشون وایسادخودشم هنوزدرست نمیدونست که قراره چی بگه....
_سالم فرزین زیره لب جوابشودادحدس زدبرایه چی اومده وقراره چی بگه..
_.راستش میخواستم ازتون تشکرکنم بابته امروز!خیلی ممنون که منورسوندین اینجا
_چه عجب باالخره مایه تشکرازشماشنیدیم!!...مارال یه اخمه ریزکردوگف
_قبلنانیازی به تشکرنمیدیدم ولی االن الزم دیدم که تشکرکنم!حاالهم من برم دیگه..فرزین دیگه چیزی
نگفت..
_واالخوبه!فرزین میبینی توروخدا!خودش توپرویی هیچی کم نداره!اونوقت امروز به من میگفت پرو!! مارال
ازاین حرفه یهویی فردین جاخوردفرزین باکنجکاوی گفت
_تومگه اینومشناسی؟؟ فردین توچشایه مارال زل زد_نه ولی به جااتاقه مادرجون رفتم تواتاقه ایشون...فرزین
خندید
_ومطمعنم به خوبی ازت استقبال کرده نه؟؟فردین یه لبخندکه بیشتربه پوزخندشبیه بودوزد...
مارال دیگه واقعاداشت ازدسته این دوتاکفری میشد.
_.اومدم یه تشکر کنم ببین چی شد!اصالمیدونیدچیه؟خوبی به شمانیومده..اینوگفتوبدونه هیچ حرفه دیگه ای
رفت....
بعده کالس بود....هردوخسته بودن ومیخواستن هرچه زودتربرسن خونه....همین که خواستن ازدره دانشگاه برن
بیرون..میالدفرخی یکی ازدانشجوهای کالسشونودیدن که باعجله به سمتشون میومد...شناخته زیادی ازش
نداشتن ولی تااونجایی که شناخته بودنش پسره باحالوپایه ای بود...
_سالم خانوماامارال بالبخندنگاش کردوگفت_سالام آقای فرخی!خوبید؟؟
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_خیلی ممنون!ببخشیدیه کاری باهاتون داشتم!...مینوومارال هردومنتظرنگاش کردن...
_راستش امشب یه مهمونی داشتیم بچه های دانشگاه هم هستن گفتم به شماهم بگم که اگه دوس داشتین
بیاین!!مارال یه نگاه به مینوانداخت هردوبدشون نمیومدکه به یه مهمونی برن...تواین چندروزهیچ جایه خاصی
نرفته بودن...مارال باهمون لبخندش گفت
_بله چراکه نه!!حتمامیایم!!فقط اگه میشه آدرسولطف کنیدبگید...بعدازگرفتنه آدرس ازمیالدیه تاکسی
گرفتنوبرگشتن خونه...
_ .مارال امشب میخوام بترکونیماااازلباس خوشکالت بپوش...مارال درحالی که لباس شب یقه رومیش
روازکمددرمیاوردگفت
_آره باهات موافقم...بعدم لباسشوجلوخودش گرفتوروبه رویه آینه ایستاد ....نارنجی بودوتارویه زانوش
میرسید..هروقت میپوشیدکلی بهش میومد..
_.مینونظرت راجبعه این لباسم چیه؟؟مینویه نگاهه دقیق بهش انداخت بعدم انگشت اشاره وشصتشو بهم نزدیک
کرد_Nice...عالییی
_خب پس خوبه همینوباکیف وصندالیه مشکیم ست میکنم..
_.حاالمن چی بپوشم؟؟بیابرام نظربده لطفااا
_توهم همون لباس آبیه که آستین حلقه ای بودوجلوش گلدوزی داشتوبپوش..
_اوهوووم!باشه پس یاالزودباش آماده شونیم ساعت دیگه بیشتروقت نداریما ..ماشین جلوی یه ساختمون
چندطبقه نگه داشت....هردوپیاده شدن..مارال به ساختمون نگاه کرد
_میگم این میالدگفت طبقه چندم مهمونیه؟؟؟مینودرحالی که زنگومیزدگفت
_آره طبقه سوم
صدایه یه پسراومد
_کیه؟؟ مینوزودی گفت
_ازمهمونا هستیم!!پسره چیزی نگفتو صدایه تیکه بازشدنه دراومد....واردآسانسورشدن درعرض چنددقیقه
رسیدن جلویه یه درکه صدایه کرکننده ی موزیکش به گوش میرسید....درنیمه بازبود..مینوپیشقدم
شد..چراغاروشن بودوراحت میتونستن خونه روببینن...برخالفه شکله ظاهریش بزرگ بود...یه حاله نسبتابزرگ
ویه اشپزخونه ی اپنکناره اشپزخونه یه سالن بودکه بقیه ی اتاقامربوط میشد...عده ی زیادی وسط درحال
رقصیدن بودن...بقیه هم نشسته بودنوباهم صحبت میکردن...هردوباچشم داشتن دنباله میالدمیگشتن..فقط قیافه
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ی چندتاازبچه براشون آشنابود...مارال همینطورکه اطرافونگاه میکرد میالدوکه گوشه ی سالن کناره یه میز که
دوتاپسره دیگه هم همراهش بودن دید...اون دو تاپسرواول نشناخت چون نیمرخ وایساده بودن ولی بعدازکمی
دقت باچشایه گرد شده یه سقلمه به مینوزد_مینو این شاهزاده ها هم که اینجان!مینومسیره نگاهه مارالودنبال
کرد_واای اره مثله همیشه هم که خوشتیپنفردین یه کته اسپرت آبی نفتی که یه تیشرته سفیدزیرش پوشیده
بودبه همراهه شلوارجین موهاشم روبه باالزده بود....
فرزین یه تیشرت آبی که جذب بدنش بودباشلواره مشکی پوشیده بودموهاشم مثله همیشه یه طرفه رویه
پیشونیش ریخته بود....فرزین چشم ابرومشکی بود..چشاش مشکیه مشکی بودولی فردین چشایه عسلی
داشت...موهاشم مشکی نبودویه حالت بورمانندداشت...میالدمتوجه ی دختراشدوبایه لبخندپهن
اومدطرفشون...سالاام خانوووماایه گل!کی اومدین؟؟ازکی اینجایید؟؟مارال هم یه لبخندزد
_واالماهم چنددقیقه ای میشه که اومدیم!داشتیم دنبالتون میگشتیم..
_پس ببخشیدمنتظرموندید!بفرماییدراهنماییتون میکنم..میالدجلوترراه افتا مارال ومینوهم دنبالش...رسیدن
سریه میز
_بفرماییدبشینید!االن میگم بیان ازتون پذیرایی کنن...اگرخواستیدلباس عوض کنیدبریدتواتاقه تهه سالن
هردوتشکرکردن ورفتن سمته اتاق
فرزین متوجه ی دختراشده بود..تواین مدت که بیشترازدوسه بارندیده بودشون تونسته بودبفهمه که ازاون
دسته دخترایه آویزون نیستن...
_فرزین؟؟ باصدایه فردین سرشوبرگردونت سمتش
_هووم؟
_روژین چراهمراهت نیومده؟ فرزین اخماشوتوهم جمع کرد
_ اه دختره ی نچسب!همون یه هفته دوستی براهفت پشتم بس بود!!فردین یه لبخندکه بیشتربهش
میخوردپوزخندباشه گفت
_خوشم میادهرچی دختره آویزونو حال بهم زنه نصیبت میشه!!
_اوهوو نه بابا!!نکه همه پرنسسامیان سراغه شما چیزیش براماباقی نمیمونه که!! فردین تکیه دادبه صندلی
وبادستاش که رویه میزبودلبه ی لیوانشوبه بازی گرفت
_طعنه میزنی؟؟ فرزین یه نیم نگاه بهش کرد_نه واال!!ولی امشب دخترزیادهست اینجا!!میخوام یکیشوجلومن
مخ بزنی ببینم چطوریه؟!نکه استادی تواین کارررمیخوام شاگردی کنم ازت یادبگیرم
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_پس اینجوریاس اق فرزین؟؟ پس بذاربه عرضت برسونم من مخ نمیزنم!!دل میبرم!!
االنم وایسا واسه کم کردنه رویه توهم که شده یه کاری میکنم انگشت به دهن بمونی!! فرزین یه
ابروشوباالانداخت
_خیله خب باشه!پس بذاریکیوانتخاب کنم بروجلوببینم چندمرده حالجی!
اینوگفتودورتادوره سالنودیدزد....چشش افتادبه مارال ومینو....بعدازچنددقیقه دیدزدنشون روبه فردین باسربه
مارال اشاره کرد.
_لباس نارنجیه!همون که توبیمارستان دیدیش...فردین یه نگاه به سرتاپایه مارال انداخت بعدم یه چشمک به
فرزین زدوبلندشد...بایکی ازهمون لبخندایه سالی یبارش که ازقبل جذابترش میکردرفت سمته دخترا....فرزینم
همینطورزیره نظرداشتش..فردین باهمون لبخندروبه رویه دختراوایساد...
_سالام خانوما!چطورید؟؟مارال ومینوهردوباتعجب نگاش کردن ...مینو گل ازگلش شکفت ولی سعی کردضایع
بازی درنیاره ومثله مارال سرسنگین باشه...مارال بااینکه تعجب کرده بودولی خیلی ریلکس بود...مینوبایه
لبخندگفت
_سالم!مرسی ماخوبیم!شماچطورید؟! فردین یه نگاه به مارال کرد
_ممنون منم خوبم!!راستش منوفرزین امشب تنهاییم میخواستم اگه بشه شماهمراهیمون کنید!...هیچوقت
دوست نداشت حرفشو زیادکش بده..همیشه هرچی که میخواست بگه روبدونه رودروایسی میگفت...
مینوزل زدبه مارال...مارال دست به سینه نشس
_خب بعده اینهمه دخترچراما؟؟_اگه میخوای کالس بذاری من برم؟؟
_نه کالس نذاشتم فقط دوست دارم بدونم چرایه دختره پرو رومیخوای واسه همراه؟؟
فردین یاده اونروز بیمارستان افتاد ..خندش گرفت ولی زودقورتش داد
_هیچی خواستم ببینم ادامایه پروهمراییشون چطوریه
دیگه داشت حوصلش سرمیرفت عادت نداشت به یه دختردرخواست بده وجوابه منفی بشنوه..
_.حاالنظرتون چیه؟؟ اهنگ الیت شروع شده بودهمگی بلندشده بودنودونفری بااهنگ میرقصیدن...مارال
عاشقه رقصه تانگوبود..حتی کالسشم رفته بودوخیلی توش ماهربود...االنم دلش میخواست بخاطره این رقصم که
شده فردینوهمراهی کنه...توهمین فکرقبول کردنونکردن بودکه باصدایه فرزین حواسش جمع شد...
_سالاام خوبید؟؟ مینوبایه لبخنده جمعوجورگفت
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_مرسی شماخوبید؟؟ فرزین بایه لبخنده جذاب که چاله گونشومثله همیشه قشنگ نشون میداد روبه مینوگفت
_به خوبیه شمامینوخااانوم! بعدم روبه فردین گفت
_پس چرانمیشینی؟؟اینوگفتوخودش صندلیه کناره مینوروکشیدعقبونشست..فردین که ازکارایه فرزین تعجب
کرده بودفقط نگاش کرد بعدم بدونه هیچی حرفی نشست..امشب زیادحالوحوصله ی این مخ
زنیوشرطبندیواینجورچیزارونداشت...
مارال چیزی نمیگفتوساکت بود...این وسط فقط فرزینومینوبودن که حرف میزدن...فردین روشوکردطرفه مارال
وبایه لبخندگفت
_بلدی؟؟ مارال گیج نگاش کرد...
_منظورم رقصه! مینوفوری پریدوسط
_آره آره مارال استاده رقصه تانگوهه!رقصش عالیههه!! مارال یه چشم غره به مینورفت مینوهم فوری خودشو
جمعوجورکردودیگه چیزی نگفت...فردین بلندشدو دستشودرازکردطرفه مارال..
_.خب توکه رقصت عالیه میخوای همینجوری بشینی بقیه رونگاه کنی؟؟
_اره اینجوری راحترم! فردین دیگه داشت لجش درمیومد هیچوقت دوست نداشت نازکشه یه دخترباشه!
براهمینم بالحنی که سعی میکرد کنترل شده صحبت کنه گفت
_بلندشو دیگه!همش فقط یه رقصه...لحنش دقیقا جوری بود
که مارالومجبوربه بلندشدن کرد هردورفتن وسط...مینووفرزین هردومشتاق بودن رقصیدنشونو ببینن فرزین
روبه مینوگفت
_فکرنکنی که فقط مارال بلده برقصه هااا!خانداداشه منم رقصش بیسته بیسته!
_خیله خب حاالببینیموتعریف کنیم!!
فردین دستاشودوره کمره مارال گذاشته بود وباتمام جدیدت میرقصید..آروم مارالوبه اینطرفو اونطرف
میبرد....مارال توچشایه عسلیش خیره شده
تواین روزاتوهرنفس دلم میچرخه دست به دست
نگونمیدونی که دلم میزنه واسه تونفس نفسوعاشقتم
هنوزم بگی بسوزبه پات میسوزم تاروزی که بخوای بیای
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چشم به راهه تومیدوزم بیادستتوبده به دستم که دل به عشقه توبستم نمیدونی که این روزاتوچه حالوروزی
هستم
فردین دسته مارالوکشیدومارال یه چرخ زدواومدتوبغله فردین...
ازوقتی که رفتی توخونه دله منه که میگیره بهونه
سربه سره دلم نزارکه بی تودیگه شده دیوونه
تورودوست دارم میخوام که بذارم به پای توهرچی که دارم
سرروشونت میذارم برایه چشایه تومن بیقرارم
تورودوست دارم میخوام که بذارم به توهرچی که دارم
سرروشونت میذارم برای چشایه تومن بیقرارم
تواین روزاتوهرنفس دلم میچرخه دست به دست
نگونمیدونی که دلم میزنه واسه تونفس نفسوعاشقتم
هنوزم بگی بسوزبه پات میسوزم تاروزی که بخوای بیای
چشم به راهه تومیدوزم بیادستتوبده به دستم که دل به عشقه توبستم نمیدونی که این روزاتوچه حالوروزی
هستم
مارال ازرقصش خوشش اومده بود..اونم خیلی ماهرمیرقصید
ازوقتی که رفتی توخونه دله منه که میگیره بهونه
سربه سره دلم نزارکه بی تودیگه شده دیوونه
تورودوست دارم میخوام که بذارم به پای توهرچی که دارم
سرروشونت میذارم برایه چشایه تومن بیقرارم
تورودوست دارم میخوام که بذارم به پای توهرچی که دارم
سرروشونت میذارم برای چشایه تومن بیقرارم....
..ازجدییتش خوشش میومد ..ازاون دسته پسرایه جلفوبی جهت مغرورنبودزیادنمیشناختش ولی تشخیص دادنه
یه همچین رفتارایی براش اسون بود...
_حس نمیکنی بچه مردموقورت دادی؟؟
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باصدایه فردین که دره گوشش اینوآروم گفت فوری خودشوجمعوجور کرد..معلوم نبودازکی داشت به چشاش
نگاه میکرد..
_.نکه خیلی خوردنی هستی !
_دقیقاعینه اون دختربچه کوچولوهاکه پشته ویترینه قنادی فروشیادارن به شیرینیای خوشکل باخامه ی
زیادنگاه میکنن شدی!! مارال خندش گرفت همونطورکه سعی درقورت دادنش داشت گفت
_نه بابا!!یکم خودتوتحویل بگیر پسر!!
_شما نگران نباش تحویل میگیرم! مارال یه پشته چشم نازک کردوچیزی نگفت تورودوست دارم میخوام که
بذارم به پای توهرچی که دارم
سرروشونت میذارم برایه چشایه تومن بیقرارم
تورودوست دارم میخوام که بذارم به پای توهرچی که دارم
سرروشونت میذارم برای چشایه تومن بیقرارم....
تورودوست دارم میخوام که بذارم به پای توهرچی که دارم
سرروشونت میذارم برایه چشایه تومن بیقرارم
تورودوست دارم میخوام که بذارم به پای توهرچی که دارم
سرروشونت میذارم برای چشایه تومن بیقرارم....
تورودوست دااااارم....باحرکته اخره فردینوخم شدنش رویه مارال
رقصشون تموم شد ...همه براشون دست زدن دوتایی رفتن کناره مینووفرزین مینوباهیجان گفت
_ایووول مارال جونم مثله همیشه گل کاااشتیییی_مرسی عزیزم!! مینوروبه فرزین گفت
_ایول به شماهمممم فکرنمیکردم اینقدررقصتون خوب باشه هااا!فردین همونطورکه لیوانه آبوازرویه
میزبرمیداشت گفت
_ممنون لطف داری!
.....ساعت دیگه داشت ازدوازده میگذشت هرچهارتامشغول صحبت بودن ...مارال یه نگاه به ساعته مشکیه رویه
دستش انداخت وروبه مینوگفت
_زنگ بزن تاکسی بیادبریم دیگه!داره دیرمیشه
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فردین یه نگاه به فرزین کردهردولبخندمعنی داری بهم زدن
فردین باخوشرویی گفت
_ماهم دیگه میخوایم بریم!شماهم میرسونیم
مارال نگاش کرد
_نه ممنون مزاحم نمیشیم خودمون میریم!!_نه چه مزاحمتی!؟ماکه داریم میریم خب شماهم میرسونیم دیگه!!
مارال تردیدداشت واسه رفتن باهاشون ...شب بودواشنایی خاصی ازشون نداشت...
_نه باتاکسی میریم اینجوری بهتره!..ردین بلندشد..حوصله ی اسرارکردن نداشت.
_هرجورراحتید اینوگفتوازسالن رفت....فرزین هنوزنشسته بود..بابابلندشیدبریم دیگه!!نترسیدقصده
خوردنتونونداریم!بعدم بایه لبخندروبه مینوگفت_یه چیزی به مارال خانوم بگودیگه!زودباش راضیش کن..االنه که
فردینه بره خودمم نبره!!مینوخندید
_ماری پاشوبریم دیگه!!میبینی که دارن اسرارمیکنن!توروخدااا!مارال نفسشوباصدادادبیرون.
_.خیله خب بریم!
...توراه که بودن حرفه خاصی بینشون زده نشد...تااینکه رسیدن..مارال دوست داشت تشکرکنه ولی یاده
اخرین تشکری که ازشون کرده بودافتاد...اما امشب بهش خوشگذشته بودازاون شبا که بهش خیلی چسبیده بود..
همینطورکه دروبازمیکردگفت
_ممنونم!شبه خوبی بود!..فردین ازاینه نگاش کرد
_خواهش به ماهم خوش گذشت مارال لبخندوزدوهردوپیاده شدن...
فرزین همونجوری که میخندیدگف
_ایووووول داش فردین!!خوب دیدم مخشوزدیاااا
_هه هه اگه مخ نزده رودم به نظرت میومدبرقصه باهام؟یااالن باهامون میومدن که برسونیمشون؟؟اگه دوس
داری تااین مخ زنیوتااخربرات پیش ببرم نظرت چیه؟
فرزین همراه باخنده گفت
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_نچ استااادقرارمون مخ زدنه قسمت قسمتی نبودقراربودیه شبه اوکیش کنی که نتونستی!آخ جووون یه شاااامه
تپل افتاااادممم فردین دادا من خودم رستورانوانتخاب میکنم توفقط خرجشوبده!اینوگفتوبازخندید..فردین
نمیدونست بخنده یاحرص بخوره
_کوفت اگه من دادم خوتوهم میخوری!مخ زدنه من اینجوریه حاالتوهرچی دوس داری فکرکن..بعدشم نکه
خودت تونستی به قوله خودت مینوخانومواوکی کنی!فرزین باصدایی که تکه هایه خنده توش بودگفت_جونه
فردین االن شمارشم دارم!!فردین اینباردیگه نتونست جلوخودسوبگیره وزدزیره خنده
_اوخییی این یکم زیادی هول بوده!!
_نه عزیززززم این هول نبوددد داششش فرزینت زرنگ بووود!
_اره جونه خودت!وایسا حاالنشونت میدممم
_باشه!فقط بگو رستوران پایین شهرانتخاب کنم یاباالشهر؟؟ فردین یه نگا بهش کردو گفت
_اون منم که بعداز مخ زدنه دختره شماباید ببریم بیرونو شام مهمونم کنی!
_یه امشب بود که نتونستی تموم شد دیگه!_نچ حاالکه اینجوری شدمن یکی که تارویه توروکم نکنم ول کن
نیستم
بعدم هردویه نگاه بهم انداختنو ازحرفاشون دوباره بلندوسرخوش خندیدن.
**خسته بود..کالفه دستی تویه موهای پرپشتش کشیدازپنجره ی اتاقش به بیرون خیره شده
بود...سیگارشوخاموش کرد حوصله دوش گرفتنونداشت...خودشوپرت کردروی تختش....به اتفاقایه امشبش
فکرکرد...فرزینوشرطبندی ..دوست نداشت کم بیاره جلوش..میخواست هرطورشده مارالوبکشونه سمته
خودش..کاره آسونی بودبراش..ازاین شربندیابافرزین زیادداشتن تومهمونیایکی روزیره نظرمیگرفتنو بعدشم
میرفتن سراغش چشه خیلیا دنبالشون بود.بخاطره همینم روهرکی دست میذاشتن زودماله خودشون
میشد...بیشتره وقتاخودش میبرد...ولی امشب حالوحوصله نداشت...
یه مدت بودمیخواست دیگه این کارشو بذارکنار..امشبم بخاطره همین زیادبه مارال توجه نکرد...گوشیشوبرداشت
چندتاتماسه بی پاسخ ازسیماداشت..قبل ازاینکه بره ترکیه باهاش دوست شده بود..حدود دوهفته ای میشدکه
باهم بودن...بعدازاینکه ازترکیه اومده بوددیگه نه جواب تلفناشومیدادنه حوصله دیدنشوداشت..ازدخترایی که
خودشونو به ادم مینداختن بدش میومد..
.به مارال فکرکرد..یه دخترقدبلنده مومشکی باچشایه سبزآبی..بینیه قلمی لبای برجسته ی خوشفرم که
توصورتش خودنمایی میکردن...ازاون دسته دخترایه تودل بروبود...
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صفحه ی گوشیش روشن شدیه نگاه بهش کرد...بازم سیمابود...چندلحظه به صحفه ی گوشیشواسمش خیره موند
...زودازدختراخسته میشد..همه ی دوست دختراش اکثرابه ماه نکشیده عوض میشدن..تماسووصل کرد
_الو؟؟ صدای پرازعشوه ی سیماتوگوشش پیچید..
_سالم عشقم!چراهرچی زنگ میزنم جواب نمیدی؟؟
فردین بابی میلی گفت
_چی شده مگه؟؟
صدای سیما که هنوزم عشوه توش موج میزد اما االن همراه باتعجب بوددوباره توگوشی پیچید
_هیچی عزیزم!ولی مثله اینکه منوفراموش کردی..فردین بابی حوصلگی گفت
_خب که چی االن؟؟من بایدچیکارکنم؟؟
_میشه فرداهموببینیم؟؟
_نه وقت ندارم..
_توروخدافردین خواهش میکنم! چندلحظه سکوت کرد...فرداخودم بهت خبرمیدم...
_عشقمییی فدات بشم من..شبت بخیر بابای..فردین ازحرفاش یه پوزخندزد...
گوشیشوبرداشت شماره فرزین گرفت..بعدازچندتابوق..جواب داد
_فرزین؟
_جونه فرزین؟؟
_کجایی!؟
_توآشپزخونه کناره عزیزجون! دوقدم راه بیشتربینمون نیستااا!خومیومدی پایین!
_بیاباالکارت دارم من خستم نمیتونم بیام پایین!
_هرکی نون میخوادمیاددمه نونوا
_فرزین حوصله ندارم میای یانه؟
_باشه االن میام
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بلندشدولباسشوبایه حرکت دراورد...شباعادت داشت باباالتنه ی برهنه بخوابه.....یه آب به صورتش زد..همیشه
بدنش داغه داغ بود...صدای بازشدنه دره اتاقشوشنید..
_فرزین تویی؟؟
_نههه زنتمممم!!سری ازتاسف براش تکون دادویه لبخنده محوزد..فرزین بااینکه پسرداییش بودولی هیچ فرقی
بابرادرش نداشت ....سرشوبردزیره شیره اب چنددقیقه موندودراومدحولشوبرداشت اومدبیرون فرزین روی تخت
لم داده بودوسرش توگوشیش بود...حولشوپرت کردطرفه فرزینوگفت
_جمع کن خودتوازروتخت من! فرزین حوله روازرویه خودش برداشتوباحالته چندش گفت
_ای بمیرییی!حوله نجستونندازرومن!
فردین باخنده گفت
_نجس تنه لشه توهه که روتخته منه!
_باعثه افتخارتم باشه!!خب حاالبگوببینم چیکارم داشتی؟؟ خودشوپرت کردرویه تخت کنارفرزین..
_برنامه فردات چیه؟؟
_هیچی برنامه خاصی ندارم!فقط یه سرمیرم دانشگاه؛توهم بایدبیای...خیلی وقته نیومدی!شرطه امشبم که
باختی!بایدمنونهارببری بیرون....فردین روی دستش سمته فرزین لم داد
_خداییش فکرکردی من کم آوردم؟؟خودت دیدی که هیچ اسراری به دختره نکردم هیچ توجهی هم بهش نشون
ندادم!خودت میدونی که من تواین جورچیزا ازتوماهرترم!یه امشب خواستم توروبسنجم ببینم اگه من یه روزی یه
شرطوازتوببازم توچیکارمیکنی!!که ماشاال اگه نگیرمت ازخوشحالی پس میوفتی!..
_حاالکه من بردممم دیگه!جرزنی نکن!بگونهاره منونمیخوای بدی دیگه!چرابهونه میاری؟؟
_بهونه نیست ولی میخوام بدونی اگه میخواستم میتونستم ببرم!فرزین بلندشدونشست
_حاالکه اینقدرادعات میشه یه باردیگه بهت فرصت میدم!امااگه بازم ببازی به یه نهاریاشام راضی نمیشما!!گفته
باشم!
فردین یه لبخنده مرموز زد
_حاالمنتظره شکستت باااش فرزین خاان!
_خواهیم دیدفرردین خاان
******
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_هووف مینومیگم هواچه سرده!!این کالسه لعنتی نمیدونم کی قراره شروع بشه!!
مینودستاشوبردتوجیبش
_اره چه سرده!!یاده اون اهنگه افتادم که میگفت پوووف سرده کاپشنممم کوو؟
بعدشم هردوزدن زیره خنده!!بیابریم توتاکالس شروع بشه...واردکالس شدن چندصندلیه خالی آخره کالس
بود..نشستن..چنددقیقه گذشت..مارال به دروبرش نگاه میکرد...نگاش رفته سمته در..بااومدن فردین وفرزین
چشاش گردشدبه مینونگاه کرد..مثله اینکه مینوهم متوجه شده بود...بااومدنشون همه
سراچرخیدطرفشون..هردوباهمون اخمه همیشگشون بودن..فردین اخمش غلیظیتربودهیچوقت عادت نداشت بی
جهت لبخندرولبش باشه..مینوآروم دره گوشه مارال گفت
_واای ببین کیا اومدن!!توروخدانیگا مثله همیشه هم خوشتیپن!!مارال بالحنی که سعی میکردبیتفاوت باشه گفت
_اوهوم دیدمشون!خب که چی؟
_هیچی همینجوری گفتم...
هردوچشمشون افتادرویه مینوومارال فکرنمیکردن اینجاببینیمشون فردین یه نگاه به فرزین کردکه یه
لبخنداومده بودرولبش...بدونه حرف راه افتادسمته مارال ومینوفرزینم دنبالش..یکی ازلبخندایه جذابشوزد
_سالاام خانوماا چطورید؟؟ مارال دلیل مهربونیه این دوتاروباخودشون نمیدونست!تااونجایی که ازمینوشنیده
بوداین هردوشون همیشه ی خدااخمووبودنورویه خوش به کسی نشون نمیدادن...ولی االن روبه روشون وایساده
بودنوداشتن سالم میکردن...بابی میلی جوابشونوداد...یه صندلی کناره مارال خالی بود..فردین رفت طرفش
ونشست...بوی عطرش همه ی اطرافوپرکرده بود..مارال غرق دربویه این عطربود...دیوونه ی بوی عطرایه
تلخوتندبود...باصدایه استادبه خودش اومد..کالس شروع شده بود..فرزین روبه رویه مینونشسته بود..بازم مثله
همیشه سرشوگذاشته بودرومیزوداشت خوابش میبرد..
فردین هم ازدانشگاه خوشش نمیومد...یه بارم کال تصمیم گرفت که نیادولی به اسرارعزیزجونش
اومد...کمترازمادرش که نه ولی مثله مادرش بود..وقتی مادرشوازدست دادمادربزرگش بودکه براش مادری
کرد....مادرش بعدازاینکه به یه مریضیه سخت دچارشدازدنیارفت....هیچکس دلیله این مریضیو غیرازخودش
نفهمید..یه پدرکه االن معلوم نبود کجاستوچیکارمیکنه..خیلی وقت بودمعنیه اسمه پدروفراموش کرده بود..ولی
میدونست هرچی هست معنیش خودخواهی وطمع نیست ..
ازیاداوری خاطراته تلخش نفسشوباصدادادبیرون...مارال متوجه ی گرفتگی حالش شد..نگاش کرد..فردین هم
سرشوچرخوندطرفش..یه لبخنده تلخ زد..که تلخیشوخودش که هیچ مارال هم به خوبی حس کرد...
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توچشای عسلیش یه عالموغرق میکرد..هیچ چیزی رونمیشدازشون حدس زد..شیرینه رنگه نگاهش با تلخیه
گذشتش هیچ ربطی بهم نداشتن...
به مارال نگاه کرد...داشت خودکارشوتودستش میچرخوندوبادقت به حرفایه استاد گوش میداد...
_حاالخداییش ازحرفاش سردرمیاری؟؟ مارال سرشوبرگردونت سمتش
_آره مگه تونمیفهمی؟
_نه مارال بایه پوزخندگوشه ی لبش گفت
_آدم بایدنفهم باشه که نفهمه! فردین ازتیکه ای که مارال بهش انداخت اخماشوبردتوه
_من توجهی نمیکنم که بخوام بفهمم! مارال باپرویی نگاش کرد
_مگه شمانفهمی که به خودت گرفتی حرفمو؟؟اینوگفتوتودلش به فردین خندید...فردین ترجیح دادفعالباهاش
کاری نداشته باشه..وقت واسه چزوندنه این خانوم کوچولوزیادداشت....
_خانوم کوچولو فعالترجیح میدم چیزی بت نگم!ولی به موقعش حالتوجامیارم!اینوگفتویه پوزخنده عمیق بهش
زدوسرشوبه صندلی تکیه داد...مارال زیرچشمی یه نگاه بهش کردو دیگه چیزی نگفت...
کالس تموم شده بود...فردین بدون هیچ حرفی بلندشدوازکالس زدبیرون..رفت طرفه ماشینوسوارشد..منتظره
فرزین بود..
فرزین بادختراازکالس اومدبیرون..روبه هردوتاشون ایستاد
_ماامشب بابچه های اکیپمون قراره بریم بیرون واسه شام!!گفتیم شماهم اگه دوست داشته باشین میتونیدبیاید!!
مینوبالبخندبه مارال نگاه منتظربودکه اون اوکی روبده..مارال میدونست مینواالن بیشترازهرچیزی دوست داره که
امشب حتما بااین دوتا بره بیرون..واگرجوابه منفی بهشون میداد مینوزندش نمیذاشت..ولی باهمه ی اینا دلشوزدبه
دریا وگفت
_شرمنده!مانمیتونیم بیایم!!آخه یه سری کاراداریم!!ببخشیددیگه!! مینوقیافش آویزون شدوازتوچشاش
میشدخوند که اگه دسته خودش بوداالن مارالوبادستایه خودش خفه میکرد...باحرص دست به سینه وایسادودیگه
چیزی نگفت روش نشد حرفه مارالوعوض کنه...فرزین روشوکردطرفه مینو..یه چشمک بهش زدوجوری که فقط
خودش بشنوه گفت
_من واسه امشب روتون حساب میکنماا راضیش کن که بیاین! مینوکه مثله اون گل پژمرده هایی که تازه اب
بهشون رسیده بودشد یه لبخنده گله گشادزدومثله خودش اروم گفت
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_خیالت تختتت ..مارال متوجه ی پچ پچشون شد_هووی چی میگین راجبعه من؟؟ فرزینومینویه نگاه بهم
انداختنوباخنده گفتن
_دیگه دیگه!!بمااااندحاااالا...
مارال یه لبخندزدوراه افتادسمته دره دانشگاه...دلیله اینکه قبول نکرده بودامشب بااین دوتابرن بیرون این بودکه
هنوزاشنایی نسبت بهشون نداشت..مینوزیادی بهشون خوشبین بود...ولی مارال نه..مینوهمیشه همه چیو
چشوگوش بسته قبول داشت اسم این کارشم خوشبین بودن میذاشت...ولی مارال نه همیشه ته تویه همه
چیودرمیاوردبعداطمینان میکرد...باصدایه مینووایساد...
_وایی مردم دختر ده وایسابت برسم براچی اینقدرتندتندمیری!ازنفس افتادم!!
_ووو حاالانگارچی شده!خب رسیدی دیگه!اینقدرغرنزن!!
مینویه ابرشوانداخت باالوهمونطور که جلوترازمارال راه میرفت دستشوبردباالهوطوری که مارال بشنوه گفت
_مااا امشششب میریییممم بیرووون!اوکی؟؟
_باشه به همین خیااال باااش!
_میبینیم حاااال ...مینودیگه چیزی نگفت حوصله سروکله زدن بامینونداشت ...فرزین فوری رفت سمته
ماشینوسوارشد.
_داش فردیننن حلههه اوکی شدن
_مطمعنی؟
_ماراله که المصب انگاربومیکشه که قراره یه چیزی بشه مخالفت کرد!!ولی من به مینوگفتم اوکیش کنه!!ببینم
چی میشه دیگه!!
فردین یه لبخندزدو ماشینوازجاکندورفتن..
بشقابوبرداشت؛پرازکیک های کشمشی ای که خاله ملک درست کرده بود کرد..عاشقشون بود..بوی خوبشون به
وسوسه انداخته بودنش...فنجونه قهوه شوبرداشتوبه همراه کیک های کشمشی گذاشت رومیز...مینوطبقه معمول
روی کاناپه درازکشیده بودوتلوزیون میدید..
_مینوکیک نمیخوای؟؟صدایه مینوازتوحال اومد
_چرامیخوااام وایسااالن میاااام! اینوگفتوبه یه دقیقه نکشیده اومد..رویه مینویه نگاه کرد
_پس چرابرام قهوه نریختی؟؟مارال یه قلپ ازقهوه شوخورد
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_چالق نیستی که خودت بریز!! مینویه پشته چشم نازک کرد
_پس کلفت گرفتم براچی؟؟مارال یه پوزخندزد
_نمیدونم!بروصداش کن بگوبیادبرات بریزه!!اگرنیومداخراجش کن!مینوهمینطورکه میرفت سمته
کابینتاتابراخودش قهوه بریزه گفت
_هه هه نمکدووونمارال چیزی نگفتو کیکشوخورد...مینوفنجونه قهوه شواوردونشست روبه رویه مارال
_خب مارال جونم!نفسم؟؟دورم بگردی!قربونم بری!!حاال امشب میای دیگه؟؟ مارال دست به سینه تکیه دادبه
صندلی
_معلومه که نه!!خوبادوتاغریبه کجابریم؟؟مگه چندوقت مامیشناسیمشون؟؟
_بخدامن اینارو میشناسم!جز آدم حسابیان پدربزرگشون ازدوستایه بابامه!ازچی میترسی دختر؟؟توروخدابیابریم
دیگه!!من بدونه توهم میتونم برم!ولی دوست دارم توهم همرام باشی دلم نمیخوادبی توبرم!مارال تهه دلش
اصالراضی نبود..یه حسی بهش میگفت امشب یه جرقه واسه اتفاقاییه که اصالعاقبته خوبی ندارن....فنجونه
خالیشوبرداشت گذاشت توسینکه ظرفشویی..بایدفکرکنم نمیدونم!مینوبلندشدویه ماچه گنده ازلپش
کرد!میدونست مارال هروقت میگه بایدفکرکنم یعنی کم کم قبول کرده
_اه اه قورباغه ی نجسسس بروکنارببینم ایششش! مینوخندید
_الهییی این قورباغه ی نجس قوربونت بره عشقممم!مارال یه لبخنده کمرنگ زدورفت طرفه اتاقش ..اگه
میخواست بامینوبره بایدکم کم دیگه اماده میشد ...........ژاکت خاکستریش که دکمه های قهوه ای-کرمی
داشتوباشلواره تنگه کرمیش ست کرده بود...پوتایه پاشنه داره قهوه ایش که تارویه زانوش میرسیدوپوشید....شاله
قهوه ایش روانداخت رویه موهاش وکیفه کرمیشوبرداشت...
رفت پایین مینوتوحیاط منتظرش بود...تویه آینه یباردیگه خودشوچک کرد..رژه صورتیشودراوردویباردیگه روی
لباش کشید..آرایشه خاصی نکرده بود..ولی بهترازهمیشه به نظرمیرسید..باصدای مینوفوری رفت
بیرون...مینوبادیدنش یه چشمک بهش زد
_ای جوون چه جیگرشدی!حاالخوب شدنمیخواستی بیای!!مارال یه لبخندزد
_حرفه اضافی نزن!به آژانس زنگ زدی؟؟
_نچ فرزین گفت خودشون میان دنبالمون!مارال باتعجب نگاش کرد مگه شمارشوداری؟؟ مینو یه لبخنده پهن
زد_بلهههه مگه مثله تو بی دستو پام!همون شبه مهمونی بهش دادم
_خاک توسره دسپاچت کنن آبرومونوبردی!!
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_اییششش حاال انگارچیکارکردددم خوخودش گفت بده منم روم نشدندم!مارال همینطورکه میرفت سمته درگفت
_خبه حاال!زودباش بیا بریم...رفتن توکوچه همون BMWسفیده بود..هردوشون به دختراخیره شده بودن..فردین
یه نگاه به فرزین کردوهردویه لبخنده مرموزکه مخصوصه خودشون بودوزدن...مینوومارال سوارشدن..مارال یه
لبخنده کمرنگ زد_سالممینوهم یه لبخنده پهن زد
_سالاام ببخشیدمنتظرموندینااا!!فرزین برگشت سمتشون
_نه بابا اشکالی نداره خوبین؟خوشین؟؟به به مارال خانوممم توکه گفتی نمیاای!؟تامارال خواست جواب بده فردین
بایه لبخنده گوشه لبش گفت
_میخواسته سوپرایزمون کنه!مینووفرزین خندیدن ولی مارال تودلش یه کصافط نصارش کردوگفت
_نمیخواستم بیام ولی بعدباخودم گفتم بدونه من خوش نمیگذره براهمین اومدم!فرزین بالبخندگفت
_بعلههه دراین که شکی نیستتت!فردین چیزی نگفتو حرکت کرد...
رسیدن جلویه یه خونه باغه بزرگ...یه بوق زد..مرده میانسالی که بهش میخوردسریداره باغ باشه
اومددروبازکرد..ماشین بردداخل..هرچهارنفرپیاده شدن..مارال ومینومشغول دیدزدنه اطراف بودن...تویه باغ
چندتاماشینه مدل باالپارک بود..تهه باغم صدایه موزیک میومد..مارال دره گوشه مینوگفت
_ایناگفتن قراره فقط یه شامه ساده بابچه های اکیپشون بخورن!!اینجاکه بیشترشبیه مهمونیه!! مینو یه نگاه به باغ
انداخت
_نمیدونم واال!منم عینه خودت گیج شدم االن!بیخیال بیابریم ببینیم چه خبره..مارال چشش افتادبه تیپه
پسرا..فردین یه پیرهنه مشکی باتک کته اسپرت زرشکی وشلوارجینه مشکی پوشیده بود..فرزینم یه پیرهنه
مردونه ی آستین بلندباخطایه قرمزومشکی وشلوارکتونه مشکی..هردومثله همیشه ترکونده بودن..تودلش به
خوشتیپیوجذاب بودنشون اعتراف کرد ..آروم آروم پشته سرشون حرکت کرد...بویه کباب کله باغوبرداشته
بود..یکی ازپسرابه محضه دیدنشون اومدسمتشون..یه لبخندزدودستشودرازکردطرفه فردین
_سالااام داش فردینه گله گالاب کجاموندین؟دیرکردینااافردین یه لبخندزد دستشو گرفت
_آره دیگه تارفتیم دنباله دخترادیرشد!پسره به دخترایه نگاه کرد..لبخندش عریضترشد
_سالم خانومااا!من نیماهستم دوسته فردین وفرزین!! مینوهم یه لبخنده مقبوالنه ز
_خوشبختم منم مینوهستم واینم ماراله...مارال یه لبخنده کمرنگ زدوزیره لب یه خوشبختم گفت...فرزین روبه
نیماگفت
_منم که االن دقیقااینجاشلغمم!! نیما حواسش به دخترابودوکالفرزینوفراموش کرده بود...
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_ع!!ببخشیدتوروخدا اصالحواسم نبود!توخوبی دادا؟؟ فرزین یه مشت زدبه شونشویه چشمک بهش زدوطوری که
فقط خودش بشنوه گفت
_آره میدونم حواست سخت پرتومشغوله خواستم جمعش کنم!! هردوبه این حرفش خندیدنو رفتن طرفه
بقیه....فردین ازگوشه چشمش مارالوزیره نظرداشت..ازرفتاراش فهمیده بودکه نسبت به امشب بی میله .....مارال
ومینوبعدازسالم کردن به بقیه هردوکناره هم نشستن..یه میزه بزرگ بودکه همه سرش نشسته بود..فردین
بانیماگرمه صحبت بود..فرزینم سمته یه میزکه روش پرازخوراکی بود داشت ازخودش پذیرایی میکرد ...مینوهم
باچندتادخترکه تازه باهاشون اشناشده بود سره مارکه کیفوکفشواینجورچیزا باهم حرف میزدن...مارال دیگه
حوصلش داشت سرمیرفت...بلندشددوست داشت یه خورده توباغ قدم بزنه ...به دوروبرش نگاه کردپرازدرختایه
سربه فلک کشیده بود...زیادبه گلوگیاه عالقه نداشت...ولی اگرقراربودبرایه کسی گل بخره حتماگله رزه
سفیدمیخرید..دستاشوبرده بودتوجیبش ومشغول قدم زدن بود..باصدایه یه نفرپشته سرش فوری ایستاد..برگشت
....یه پسره موبورباچشایه خاکستری..یه پیرهنه نباتی باتک کته اسپرته قهوه ای...سرمیزدیده بودش ولی دلیل
اینکه االن اینجا بودونمیدونست...پسره یه لبخنده ملیح زد
_سالام!فکرکنم تازه واردی درسته؟؟مارال یه دفعه یه ترسه عجیب افتادتودلش..دقیقا یه قسمت ازباغ بودکه
اگرجیغ هم میکشیدباصدایه موزیک قاطی میشدوبه گوشه کسی نمیرسید...یه خورده عقب عقب رفت ..من من
کنان گفت
_آ ..آ...آره چرامگه؟؟پسره بالبخندی که ازگوشه لبش کنارنمیومداومدجلوت
_راستش چیزه خاصی نیست!!فقط دوست داشتم یکم باهم اختالت کنیم..مارال ابه دهنشوباصداقورت
داد..هیچوقت تویه یه همچین موقعیتی قرارنگرفته بود..بیشترازاونم دیگه نمیتونست بره عقب چون خیلی تاریک
بودوچشم چشمونمیدید...بالرزشی که تویه صداش معلوم بودگفت
_خب اینجاکه نمیشه حرف زد!بیایدبریم پیشه بقیه..اونجابهتره!! پسره که اصالدوست نداشت موقعیته به اون
خوبی روازدست بده یه لبخنده مرموز زد
_نه بنظره من بهترین جاهمینجاست!!هیچکسم نیست خیلی راحت حرف میزنیم! اینوگفتوچندقدم رفت
جلوتر...مارال خشکش زده بود..میدونست نه راه پس داره نه راه پیش ...بدنش به لرزه افتاده بودازتوچشاش
قشنگ ترسشومیشددید..پسره که متوجه ی ترسش شده بودلبخندش پررنگترشد
_چیه؟چرامیترسی؟؟فقط میخوایم یه خورده باهم حرف بزنیم!همین!!
__میشه منم تویه مکالمتون شرکت بدین؟؟آخه فکرکنم خیلی مهم باشه که حتما بایداینجابیانش کنی!
باصدایه فردین هردوسرشونوبرگردوندن طرفش..دستاشوبرده بودتوجیبه شلوارشوبهشون خیره شده بود...مارال
به محضه دیدنش یه نفسه عمیق کشیدوتودلش صدباردعابه جونه فردین کرد....پسره بادیدنه فردین
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جاخورد..فوری خودشوجمع جورکردوتودلش به فردین لعنت فرستاد...میترسیدبافردین درگیربشه میدونست
عاقبته خوبی نداره براش...بچه های اکیپشون خیلی روفردین حساب میبردن...برگشت طرفه فردین رفت
سمتش
_راستش هیچی موضوعه مهمی نبود!فقط میخواستم باهم اشنابشیم!همین!! اینوگفتو فرصته حرف زدن به
فردینوندادقدماشوتندکردو ازاونجا ناپدیدشد ...مارال فوری رفت سمته فردین...فردین ترسوازچشاش میتونست
بخونه_..بسه نمیخواداینقدرازم تشکرکنی!! مارال متوجه ی منظورش شداول قصده تشکرداشت ولی وقتی خودش
اینوگفت پشیمون شد..بااخم نگاش کرد...فردین یه ابرشوانداخت باال
_چیه؟؟چرااینجوری نگام میکنی؟؟؟انتظارنداری که من ازت تشکرکنم؟؟بعدشم میشه بپرسم اینجاتواین تاریکی
چیکارمیکردی؟؟ مارال باهمون اخمش باکماله پرویی گفت
_اومده بودم یکم قدم بزنم!!ولی مثله اینکه دوستات زیادی چششون هرزمیپره!اگه میدونستم اینقدرخطرناکه
عمرااگه میومدم!! فردین یه پوزخندزدوتوچشاش نگاه کرد
_اولنش شمامجبورنبودی بیای تهه باغ قدم بزنی که به خطربیوفتی!!دومنش توامشب مهمونه منی پس هرجامن
هستم توهم بایدباشی!!حاالهم راه بیوفت بریم...اینوگفتودسته مارالوکشیدودنباله خودش برد..مارال باعصبانیت
گفت
_اییی ول کن دستمو!!خودم میاام!! فردین بدونه توجه به حرفش پشته خودش کشیدش مارال که دیدتقالهاش بی
فایدس ایستاد فردین تاخواست برگرده سمتش یهودنیاجلوچشاش تارشدویه سوزشه خفیفورودستش حس
کرد...فوری دسته مارالو ول کردودستشوبرداوردباالونگاش کرد...جایه دندونایه مارال رویه دستش نقش بسته
بود...باعصبانیت برگشت طرفه مارال
_مگه سگی که گازمیگیری وحشی؟؟ مارال یه لحظه ازچشایه فردین که االن اتیش ازشون میباریدترسیدوتودلش
تاتونست بخاطره اینکارش به خودش فحش داد...فردین نفسشوعصبی دادبیرون..بی اهمیت به مارال رفت سمته
بقیه...مارال یه نگاه به دوروبرش کردوفوری رفت دنبالش......موقعه شام بودفردین وفرزین کناره هم نشستن بودن
مینوومارالم روبه روشون...مارال عاشقه جوجه کباب بودتاغذاشونواوردن سریع شروع کردبه خوردن...فردین
اصالگشنش نبود..دستشوگذاشته بودرومیزوباغذاش ورمیرفت...نیماکه جفتش نشسته بودچشمش خوردبه دسته
فردین
_فردین داداش دستت چی شده؟؟ فردین یه نگاه به دستش کردیه نگاهم به مارال
_هیچی سگ گازگرفته!..فرزین باخنده گف
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_اوه اوه مثله اینکه سگه هاربوده هااا..بااین حرفش همه خندیدن...مارال ازحرص گوشه لبشوگزیدو یه چشم غره
ی حسابی بهش رفت فردین که متوجه ی حرص خوردنه مارال شدیه لبخنده پرتمسخرزدولیوانشوبرداشتوتاته
سرکشید...کم کم دیگه داشت اخره شب میشد فردین بلندشدوروبه فرزین ودختراگفت
_یاالپاشیدبریم دیروقته...تمامه سعیش دراین بودکه اعتمادشونوجلب کنه...مارالومینو چیزی
نگفتنوبلندشدن..فردینوفرزین بعدازخداحافظی دنباله دختراراه افتادن..فرزین یواشکی یه چشمک به فردین
زد..فردینم دره گوشش گفت
_خب امشبوحال کردی باخان داداشت؟ فرزین یه لبخندزد
_ارهههه!چه جووورمممم هردویه خنده ی بیصداکردنوسوارشدن...توراه فرزین ظبتوروشن کردوصدایه آرشاوین
توماشین پیچید...
"کی جزتومیتونه بمونه اماعاشق نباشه "
"کی جزتومیتونه یه قلبواینطورازهم بپاشونه"
" کی میتونه بگو...کی وقتی دلتنگه "
"یه گوشه مثله بارون میباره کی این"
" حسه لطیف روتااین اندازه دوست داره "
"کی میتونه بگوهیشکی مثله من عاشقت نبود"
"هیشکی مثله تونمیتونه بفهمه چه داغونم"
"بعدتودیگه عادتم شده باچشایه خیسم "
"بااینهمه غم توخیابوناین جدایی حقه من نبود"
...مارال زیره لب باهاش زمزمه میکرداین اهنگودوست داشت..فردین متوجه ی مارال شدکه داره بااهنگ زمزمه
میکنه..امشب عجیب شیطنش که سالی یبارگل میکردگل کرده بود..ازاینکه سربه سره مارال بذاره خوشش
میومد..دستشوبردوآهنگوقطع کرد..مارال سرشوچرخوندسمته فردینفردین اینه روتنظیم کردروش مارال بایه اخم
نگاش کرد هیچوقت دوست نداشت وقتی یه اهنگوهمراهی میکنه کسی بیادخودشوبندازه وسطوقعطش کنه..
فردین بالحنی که شیطنت ازمیباریدگفت
_خب خانوم ادامه بدین لطفا مارال گیج نگاش کرد
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_ دیدم توخیلی خوب داری باهاش میخونی!منم گفتم تاتوداری زنده برام اهنگواجرامیکنی چه نیازی به
ضبطوایناهست!!مارال امشب کلی ازدسته فردین حرص خورده بود همش به این فکرمیکردفردین بااون همه
دکوپزش چطوری اینقدرشروشیطونه..اصالفکرشم نمیکردیه همچین ادمی باشه!فردین تواینه نگاش کرد
_خب خانوم ادامه بدین دیگه!!مامنتظریم!! مارال که ازپروییه فردیندیگه به نقطه ی جوش رسیده بودگفت
_شرمنده فکرنکنم اومده باشین کنسرت! فرزینومینوخندشون گرفته بودولی جرعته خندینونداشتن..فردین
همونطوری که بادقت رانندگی میکردگفت
_واالجوری که تومیخوندی من فکرکردم کنسرته رایگانه چه میدونستم!!فرزینومینودیگه نتونستن
جلوخودشونوبگیرنوزدن زیره خنده..مارال باحرص نگاشون کرد لبخنده فردینوکه دیدعصبانیتش
بیشترشد...ترجیح داددیگه جوابشونونده ازپنجره به بیرون خیره شدهمه جاتاریک بوداماهنوزچراغه بعضی
ازخونه هاومغازه روشن بود..اگربه خودش بوددوست داشت االن پیاده میشدوقدم زنان تاخونه میرفت..عاشقه قدم
زدنایه اخره شب بود...باالخره رسیدن..مینویه لبخنده گله گشادزدوروبه فردینوفرزین گفت
_خیلی ممنونم شبه خوبی بود دستتون دردنکنه!!فردینم یه لبخندزد
_به ماهم خوشگذشت!مارال باوجوده اینکه امشب یخورده ترسیده بودوازدسته فردینم کلی حرص خورده
بود..ولی بازم یه جورایی بهش خوشگذشته بود...یه لبخنده کمرنگ ز
_مرسی شبه خوبی بود اینوگفتوخواست پشته سره مینوپیاده شه که فردین گفت
_بایددوتاتشکرمیکردیااا یادت باشه!!مارال که دیگه به پروییه فردین ایمان اورده بودگفت یه پوزخندزد
_به همین خیال باش امشب وظیفتوانجام دادی!!وظیفه هم که به تشکرنیازنداره!!فرزین که منظورحرفاشون
نمیفهمید فقط نگاشون کردوچیزی نپرسید...مارالم تاقبل ازاینکه فردین دوباره یه جواب بهش بده فوری ازماشین
پیاده شد ..هردوازخستگی نای راه رفتنونداشتن...همینکه پاشونوگذاشتن داخل چشمشون خوردبه مهردادخان...
یه اخم کرده بودوفنجونه قهوشوگرفته بوددستش هیچوقت دوست نداشت دخترش تانصفه شب بیرون ازخونه
باشه.
_کجابودین تااین موقعه؟؟ مینوکه مثله همیشه میخواست یه جوری اززیره جواب پس دادن دربره گفت
_خونه سمیه اینادخترنصراهلل خان که دوتاکوچه باالترن!!هرچی میخواستیم بلندشیم نمیذاشتن تااالن که به
زورازشون خالص شدیم!!مهردادخان که ازملک خانومم همین حرفوشنیده بوداخمش کمرنگ ترشد
_خیله خب ولی دیگه هیچوقت تااین موقعه خونه کسی نمونیدخوبیت نداره! مینوهمینطورکه ازپله هاباالمیرفت
گفت
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_منکه گفتم خودشون نذاشتن که بیایم!! مارال که گیجومنگ داشت مکالمشونوگوش میداد بدونه حرف راه
افتاددنباله مینومینورفت تواتاقشومارالم دنبالش
_سمیه کیه دیگه؟؟نصراهلل خان کیه!!؟چه دروغه دستوپاداری گفتی!! مینوهمینطورکه لباس عوض میکردگفت
_چیه؟انتظارنداشتی که بگم بادوتاپسررفته بودیم دور دور؟؟مجبورشدم بگم خونه سمیه اینابودیم!!هروقت بابا
ماموریت نباشه منه بدبخت بایدسرساعته  9خونه باشم!!مارال که تازه دوهزاریش افتاده بود یه تکه خنده ای کردو
همینطور که میرفت سمته اتاقش گفت
_ااای آدمهههه زرررنگگگگگ
*******
_الومامان؟؟خوبی؟
صدایه گرمومحبت آمیزطالخانوم توگوشی پیچید_سالم گل دخترم!!من خوبم!توخوبی قربونت برم؟؟
_مرسی مامان جون چه خبرا؟؟آقاجون میثاق مصطفی خوبن؟؟
_آره اوناهم خوبن..سالم میرسونن!راستی یه خبره خوب برات دارم!مصطفی داره بابامیشه!! مارال خودشوپرت
کردروتختشوهمونطورکه پتورومیکشیدروخودش باخوشحالی گفت
_واقعا؟؟واای باورم نمیشه!!یعنی دارم عمه میشم؟؟
_آره عزیزم!خب درسات چطورپیش میرن؟؟
خالتیناخوبن؟
_ممنون اوناهم خوبن!درسامم شکره خداخوب پیش میرن..
_.خداروشکر!کی میای بهمون سربزنی؟؟
_مامان من هنوزیکماه نشده که اومده ها!
_چی بگم خب!!دلمون برات تنگ شده!
_دله منم تنگ شده!!ولی بخدااالن وقته اومدن نیست...
_باشه دخترم!!توهروقت بیای روسره ماجاداری!دیگه مزاحم نمیشم!قربونت برم مادرمواظب خودت باشیا!! مارال
ازاینکه مادرش اینطوری توفکرش بودیه لبخنده رضایت بخش زد
_چشم عزیزدلم!! قول میدم مراقبه خودمم هستم..کاری نداری؟
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_نه خدافظ
چشاشوآروم بست...چشایه عسلیه فردین اومدتوذهنش..ناخواسته یه لبخندنشست رولباش...بااینکه کلی
ازدستش حرص می خوردولی بازم براش دلنشین بود....یه هفته ای ازاون شب میگذشت...تودانشگاهم فقط یه
بارفرزینودیدن...
کم کم داشت خوابش میبرد..باصدای مینوکه همزمان بابسته شدن دراومدسریع چشماشوبازکرد..مینوخودشوپرت
کردروتخت کناره مارال وبانیشه بازگفت
_واای ماری بلللنددددشووو مارال همونطورکه سعی میکردبلندشه گفت
_اییی الهیییی جزه جیییگرررربشی!واسه چی اینجوری میای تواتاق؟؟اون دره المصبوفکرمیکنی براچی
گذاشتن؟؟که هروقت خواستی بری تویه یه خراب شده ای اول دربزنی نه اینکه عینه گاوسرتوخم کنیوبیای تو!!
مینوباخنده گف
_ووی چه بداخالق!!اگه خبرموبهت دادم!!
_خبه حاال!چی میخوای؟؟
_هیچی!چیزی نمیخوام!!فقط میخواستم یه خبروبهت بدم ولی بااین خوش امدگویی که ازم کردی پشیمون شدم!!
_مینومیگی یابخوابم؟؟؟
_خیله خب میگم!!چنددقیقه پیش فرزین بهم اس داد!اینوگفتونیشش بازترشد!..مارال سری ازتاسف براش تکون
داد
_خاک برسره دسپاچت کنن!اون نیمچه آبرویی که داشتیمم بردی!!بعدشم خواین چه ربطی به من داره؟؟مبارکت
باشه!خوشبخت بشین!!اینوگفتوپتوروکشیدروخودش..
_ووو خوبذارمن ادامه حرفوبزنم بعداینجوری بپروسط!!بعدازسالمواحوالپرسی گفت میشه شماره مارالو بهم
بدی؟؟منم باکماله میل قبول کردم وبهش دادم!!االنم اومدم بگم اگه شماره ناشناسی بهت زنگ زدبردار!!
مارال عینه دیگی که زیرش آتیش روشن کرده باشن فوری بلندشدوباچشایی آتیشی به مینونگاه کرد
_توچیکارکردی؟؟؟ نبایدیه اجازه ازم میگرفتی؟؟؟آخه من ازدسته توچیکارکنم؟؟الحق که دستپاچه ای!!عینه
دخترایه پسرندیده!!خوب شدداری تودله شیراززندگی میکنی!!بااونهمه پسرایه سانتال مانتال!!موندم چطوری
بادیدنه این دوتااینجوری هول میشی!! هیچوقت دوست نداشت کسی بدونه اجازش شمارشوبده به کسه
دیگه...ازدسته مینوحسابی شکاربود...
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مینوکه انتظاره یه همچین رفتاری روازمارال نداشت قیافش آویزون شدوتوچشاش اشک جمع شدباصدایی که به
زوربه گوش میرسیدگفت_مارال بخدامن شوخی کردم!!فقط میخواستم یکم سربه سرت بذارم..فرزین بهم گفت
شماره مارال روبهم بده منم گفتم نمیشه!بایدازخودش اجازه بگیرم...بعدشم من..من پسرندیده نیستم فقط...یه
قطره اشک افتادروگونش سریع پاکش کردوبلندشد..دل نازک نبود..ولی وقتی کسایی که خیلی براش عزیزبودن
سرکاری که نکرده بودباهاش بدرفتارمیکردن زودناراحتودلخورمیشد ..مارال خودشم ازاین رفتارش پشیمون
شد..زودبلندشدورفت دنبالش قبل ازاینکه دروبازکنه فوری دستشوگرفتوتوچشایه اشکیش نگاه کرد
_مینوآجی بخدا من منظوری ازحرفام نداشتم!!توخداناراحت نشو!!خودشم گریه اش گرفت...مینوروبغل کرد..
هردوهموبغل کردن...مارال دستشوگرفتونشوندروی مبلی که کناره تختش بو
_مینوآبجی توکه میدونی من چقدردوست دارم!!
بخداحرفاموازروقصدنزدم!!همینجوری یه چیزی پروندم!! اصالغلت کردم معذرت میخوام!! مینوهمینطورکه سعی
میکردجلواشکاشوبگیره گفت
_نه توراست میگفتی من زیادی ضایعه بازی درمیارم!ولی...مارال...به من من افتاده بود..نمیدونست چطوری به
مارال حرفشوبزنه..
_.چطوری بگم آخه!اصالهیچی..بیخیال مهم نیست!من زیادی شلوغش کردم توکه چیزی به من نگفتی..همه
حرفاتم واقعیت بود..
خوب میدونست مارال چیزی تودلش نیستوحرفاشم ازروقصدنبوده یه جوری بهش حقم میداد...این روزازیادی به
این دوتاپسرتوجه نشون میداد...ولی دسته خودش نبود...روش نشدحرفشوبه مارال بزنه..گذاشتش واسه وقتی که
آمادگیه گفتنشوداشته باشه...
همونطوری که باپشته دستش اشکاشوپاک میکردیه سقلمه به مارال زد
_میبینی توروخدا!!سریه چیزه الکی چه اتفاقی افتاد! مارال یه لبخندزد
_آره واال!ولی توهم دفعه آخرت باشه ازاین شوخیابامن میکنیا!!مینو نیشیش بازشد
_اوه اوه یعنی جونه مارال این شوخیه براهفتادهزارپشتم بس بود!!هردوزدن زیره خنده...مینوبلندشدورفت سمته
در
_من برم پایین یه چیزی بخورم اگه خواستی بیا
_نه من میخوام استراحت کنم گشنم نیست..مینوسری تکون دادورفت بیرون..به ثانیه نکشیده دوباره دروبازکرد
_راستی شماره روچیکارکنم؟؟بدم ندم؟؟ مارال خندید
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_چاره ای نیستتت بده دیگه..
_فردین بلندشوبریم پایین عزیزجون غذایه مورده عالقتودرست کرده!راستی یه سرم بایدبری کارخونه آقاجون
گفت یه کارایی هس بایدبری روشون نظارت کنی!!راستی این دختره سیماپدرموداورده!!یه ریزبهم زنگ میزنه
میگه فردین جوابمونمیده بهش بگوجواب بده!!
فردین هندزفریش توگوشش بودوبه فرزین که روبه روش نشسته بود نگاه میکرد...فقط حرکته لباشومیدیدکه داره
یه چیزی رومیگه!...فرزینم که فکرمیکرد همه چیزوشنیده بعدازتموم شدنه حرفاش بلندشدکه بره...فردین
هندزفریشوازگوشش دراور
_فرزین چیزی گفتی تو؟؟ فرزین برگشت سمتش یکی زدتوپیشونیه خودشوگفت
_نگوکه تمومه این مدت اون المصب توگوشت روشن بودهوهیچی ازحرفام نفهمیدی!
فردین یه لبخندز
_دقیقامیخوام همینوبگم!! فرزین باحرص نفسشودادبیرون
_خونکبت براچی عینه بز زل زدی بهم؟؟یه جوری نگام میکردی که من باخودم گفتم ازسیرتاپیازه
حرفاموفهمیدی!!!
_حاالکه میبینی هیچی نفهمیدم!اگه دوس داری یباردیگه حرفاتوتکرارکن! فرزین ناچارمجبورشددوباره همه
حرفاشوازاول تکرارکنه
_هیچی!میگم بیاپایین عزیزجون برات ته چین درست کرده که کوفت بکنی!بعدشم بایدبری کارخونه اون آخری
هم که فکرکنم زیادبرات مهم نباشه اینه که سیما دم به دقیقه به من زنگ میزنه میگه به فردین بگوجواب
تلفناموبده کارش دارم!! حاال اوکی شدی؟؟؟
_بله اوکی شدم!اوندوتایه اولی روانجام میدوم ولی آخری روفعالنمیتونم وقت ندارم!
_خوب اگه به من دوباره زنگیدچی بگم؟
_بگو فعالزنگ نزنه به موقعش خودم بهش زنگ میزنم فرزین باشیطنت گفت
_فردین دادا؟؟یادته چندهفته پیش تویه مهمونی چی بهم گفتی؟؟گفتی هرچی دختره آویزونه نصیبه من میشه!!
حاالمیشه راجبعه وعضیته سیمایه توضیحی بهم بدی؟؟؟
_نه نمیشه پاشوبرومنم االن میام!
فرزین بلندشدوهمونطوری که میرفت سمته درگف
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_باشه من میرم!!ولی خودم فکرکنم یه جورایی بتونم وعضیته سیمارو بفهمم فکرکنم همون آووویییییزززززوووون
باشه!فردین بالشتشوبرداشت که پرت کنه سمتش که فرزین فوری ازاتاق رفت بیرون..
ازپله هااومدپایینورفت سمته آشپزخونه..عزیزجون مشغوله چیدنه میزبودوحواسش به اومدنه فرزین نبود...فرزین
آروم آروم رفت طرفشوجوری که متوجه نشه محکم لپشوبوسید! عزیزجون که انگاراصالتواین دنیانبودبااین کاره
فرزین شوکه شد
_واای خدااا!قلبم پریدتوحلقم!!آخه این چه وعضشه بچه؟؟کی میخوای آدم بشی توآخه؟؟اونوقت میگن چرا راهیه
بیمارستان شدی!!خوهمین کاراروبامنه پیرزن میکنیددیگه!! فرزین همونطورکه میخندیدصندلی
روکشیدعقبونشست
_فیروزه جااان مادره گلمممم؟؟دهنتوواکن من ببینم؟؟؟؟ عزیزجون گیج نگاش کرد فرزین خندش بیشترش
_خومگه نمیگه قلبت اومده توحلقت؟ بذارببینم چه شکلیه؟؟تاحاالازنزدیک قلب ندیدم! آ آ کن آ
اینوگفتوخودش زدزیره خنده فردینم اومدتوآشپزخونه صداشونوشنیده بود...درحالی که میخندیدگفت
_عزیزجون این معلویته ذهنی داره بذار آزادباشه هرکاری میخوادبکنه گ*ن*ا*ه داره!!!اینوگفتو زدزیره خنده
فرزین اول شاکی شدولی بعد نتونست طاقت بیارهوخودشم زدزیره خنده...عزیزجونم زیره لب به غرغراش ادامه
داد...فردین وفرزین ازهمه چیزه زندگیش براش باارزشتربودن...هم دخترشوازدست داده بودوهم پسرش...فقط
این دوتاپسروازاونابه یادگارداشت..جیگرگوشه هاش بودن....
بااومدنه منصورخان همه دیگه شروع کردن به خوردن....عزیزجون همونطوری که براخودش غذامیکشیدگفت
_راستی امروزسیمین خانوم بادخترش سولمازاومده بود خونه!!ماشاالاا اونجوری که ازمادرش شنیدم مثله اینکه
ازهرانگشتش یه هنرمیباره!!
منصورخان روشوکردطرفه عزیزجون
_واالتااونجایی که من میدونم هیچ فروشنده ای نمیادبگه ماسته من ترشه!!
فرزینم یه قلپ ازدوغشوخورد
_آره مادرجون آقاجون راس میگههه!ولی بااین حال به نظره من خداسولمازجونوبرافردین آفریده اصالاا..بعدم
بادستش یکی زدتوکمره فردین
_فردین جان خودتوآماده کن که میخوااایم زنت بدیم!! فردین که دهنش پربودباضربه ای که فرزین به کمرش زدبه
سرفه افتادوبه هرسختی که بودغذاشوقورت داد
_واسه چی عینه گوریل میزنی توکمره من؟؟؟االن دقیقا هرچی تودهنم بود نمیدونم کجام رفت!!
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فرزین باصدایی که تکه های خنده توش پیدابودگف
_نترس جایه دوری نرفته!همش تواون شیکمه واموندته!!
منصورکه حوصله ی جروبحثشونونداشت گفت
_اگه میخواین بازشروع کنید تاخودم پرتتون نکردم بیرون خودتون مثله بچه ادم بلندشیدبرید من موندم
شمادوتاکی قراره بزرگ بشید؟؟به جایه این بچه بازیا بیاین کارخونه وایسین وردسته خودم!!اینجوری الاقل یه
چیزی هم یادمیگیرید!!
فردین دست به سینه نشست روبه منصورخان
_آقاجون من همون یه هفته ای که براکارایه کارخونه رفتم ترکیه براهفتادپشتم بس بود...عمرن اگه حوصله خوده
کارخونه روداشته باشم!!
خودشم خوب میدونست کارایه کارخونه اونقدراهم سخت نیست ولی الکی میخواست اززیره کاردربره...
_نکه اونجا تمام فقط درگیره کارا بودی!!فکرمیکنی آمارتوندارم پسرجون؟؟ منصورخان میدونست فردین هیچ
عالقه ای به کارخونه نداره ..به اندازه ای که پدربزرگش به کارخونه چشموطمع داشتن اون حتی حاضرنبود یه
سربیاد یه نگاهی هم به بهش بندازه..اینم میدوست که فردین جنمه کارکردونوداره واگربخوادمیتونه به تنهایی یه
کارخونه رواداره کنه..ولی ازشانسه بدش عالقه به کارنشون نمیداد..تنهاکاری که بلدبودن فقط
خوردنوخوابیدنورفتن به گردش بود...بارهاسعی کرده بودشرایطشونوعوض کنه ولی نتونسته بود....دلشم نمیومدبه
کاری مجبورشون کنه..خیلی براش عزیزبودنواصالدوست نداشت به هیچ قیمتی ازخودش برنجونتشون...
عزیزجون که دیگه میخواست بحثوعوض کنه گفت
_فرزین مادر!من سولمازوبرایه خودت درنظرگرفتم!!..دلش میخواست هرچه زودتر هردوتاشونوسروسامون بده
تابتونه زندگیه خوشبختوبچه های کوچولوشونوببینه...ولی جوری که این دوتاپسرومیدیدبعیدمیدونست
حاالحاالبتونه سروسامونشون بده ...فردین پقی زدزیره خنده
_خب آقافرزین؟؟؟زنداداش سولی خوبه؟؟خوشه؟؟راستی ازاالن گفته باشم من میخوام بهش بگم سولی!چه
بخوادچه نخوااد!!
_هه هه هه واای خدانکشتت چقدرتوبانمکیییی!
فردین بلندشدوهمونطوری که سعی درقورت دادنه خندش داشت ازعزیزجون بابته غذاتشکرکرد...عاشقه ته چینه
مرغ بود...امروز ازروزایی بودکه واقعا هوسه خوردنشوداشت!این غذا اونویاده مادرش مینداخت...بخاطره همینم
هیچوقت ازش زده نمیشد ....قبل ازاینکه ازآشپزخونه بره بیرون یکی زدپسه کله ی فرزین
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_پاشوبیا کارت دارم...اینم زدم واسه تالفیه اوندفعه ای که زدی توکمرم غذاپریدتوگلوم!
فرزین همینطورکه بادستش پسه کلشوگرفته بودگفت
_اونوقت به من میگه وحشیه آمازونی!!خونکبت خودت که بدترازمنی!!قطعه نخاااع شدم!! فردین بدونه اهمیت به
حرفاش رفت بیرون ازاشپزخونه وباصدایی که فرزین بشنوه گفت
_زودباش بیااااا منتظرررم!
منصورخان وعزیزجونم سری ازتاسف برایه هردوتاشون تکون دادن....
فردین رویه یکی ازمبالدرازکشیده بودوکانال های تلوزیونوعقبوجلومیکرد...فرزینم یه چشش روگوشیش بودویه
چششم رولپتابش...
فردین
_فرزین چی شد؟؟تونستی بفهمی ایرانه یانه؟؟ فرزین لپتابشوگذاشت رومیز_یه جوری میپرسی تونستی بفهمی
ایرانه یانه که انگار طرف تروریستی دزدی چیزی هس!ناسالمتی طرف باباته!!بعدشم من تواگاهی که کارنمیکنم که
سره سه سوت آمارشودربیارم!!یکم فرصت بده تاپرسوجوکنم!!
فرزین یه پوزخندزدو تودلش به این حرفه فرزین خندید"...هه بابامه؟چه بابایی؟ کسی که ازانسانیت هیچ بویی
نبرده هیچ سنمی بامن نداره...خیلی وقته کسی به اسمه پدروتودلم کشتم..ولی هنوزمیخوام تاوانه کاری که
بامادرم کردوپس بده"....
این حرفارو دلش میخواست به زبون بیاره...ولی گذاشت تودلش بمونه...تاروزی که وقتش برسه وهمه روبگه وخالی
شه....
_فرزین؟؟
_بله؟
_پدربودن حرمت داااره!باید برایه بچت پدری کنی تا بشه اسمه پدر رو روت گذاشت!میفهمی که چی میگم؟؟
فرزین نگاشو چرخوند روصورته فردین..
_.حرفتوقبول دارم شدید!!!ولی بااین حال بازم میگم بابات گ*ن*ا*ه داره!!توکوتاه بیا
فردین دیگه داشت عصبی میشد..دوست نداشت کسی طرفداریه باباشو بگیره..چون به هیچ وجه نمیخواست
قبول کنه پدرش بی گناست..
_ توبه این چیزا کاری نداشته باش کاری که گفتموبکن!
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فرزین سری تکون دادودیگه چیزی نگفت...نمیخواست نمکه روزخمش بشه حالوروزشودرک میکرد...
بعدازرب ساعت فرزین یه کشوقوسی به خودش دادوروبه فردین گفت
_جوابه نهایی روفردابهت میدم!! فردین چیزی نگفتوپارچه ابه روی میزروبرداشتویه لیوان آب ریخت ..فرزین
بلندشدواومدکنارش نشست
_راستییی فردین!شرطبندیمونوکه فرااموش نکردی؟؟به دختره زنگیدی؟؟ فردین لیوانه آبوسرکشید..این روزا
اونقدرذهنش درگیربودکه کال مارال روفراموش کرده بود...
_نه زنگ نزدم..خوب شدگفتی!..اینوگفتوگوشیشوبرداشتوشماره ی مارالوکه فرزین بهش داده بود گرفت
بعدازچندتابوق صدایه خواب آلوده مارال توگوشی پیچید
_الو؟
فردین متوجه ی صدایه خواب آلودش شد.
_.خانوم ساعته خواب؟؟
مارال اول نتونست صدایه فردینودرست تشخیص بده..باتردیدگفت
_شما؟؟ فردین که فکرکردداره نقش بازی میکنه گفت
_الکی برا من نقش بازی نکن!میدونم االن درحده المپیک ازاینکه بهت زنگ زدم خوشحالی!! مارال اینبارصدایه
فردینوخوب شناخت..ازاین حرفش حرصش گرفت..مونده بوداین پسرچرااینقدرپروهه وبه خودش مینازه!!
_اه اه من چه بدبختم که بایدازاینکه توبهم زنگ زدی خوشحال باشم!!!
_نچچچ نشدددد دیگه!!نیازی نیست الکی دروغ تحویلم بدی!!میدونم که االن ازخوشحالی توپوسته خودت
نمیگنجی!!
تامارال خواست جواب بده فردین گفت
_خب حاال چه خبرا؟؟چطوری؟؟مارونمیبینی خوشحالی؟؟یعنی اینقدربامابهت بدگذشته؟؟
_خبرهیچی واال سالمتی!!خوبم!تورم که نمیبینم خوبترمیشمممم! فردین یه لبخندزدوبالحنی اروم گفت
_اوه یعنی اینقدروجودم آزارت میده؟؟
_مارال باشیطنت گفت
_بعلهههه
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_الحق که بی انصافی!مگه جاتوتنگ کردم؟؟ بعدشم تونبایدیه حالی ازما بپرسی؟؟
مارال لبشوبه دندون گرفت
_خب چی بگم وااال دانشگاه که حواسی براادم نمیذاره!! مثله خودش گفت
_بعدشممم من که شمارتونداشتم!!
_مینوکه شماره فرزینوداشت!ببین داری بیخودی بهونه میتراشی!!ایندفعه میبخشم ولی دفعه بعدی تکراربشه
ساده نمیگذرررم!!
_حاال بعده اینهمه روززنگ زدی یه حالی پرسیدیااا هی بزنش توسرم!!
_حاالایناروبیخی!فردا ساعته چندکالس داری؟
مارال با کنجکاوی گفت
_ از4تا6عصر چرامگه؟؟
فردین بلندشدورفت سمته اتاقش
_هیچی میخواستم بگم بعدازدانشگات دمه درمنتظرتم
مارال یه لحظه شوکه شد...
_.میشه بپرسم چرا؟؟
فردین باشیطنت گفت
_چون چ چسبیده به رااا
مارال که میخواست یه جوری یه بهونه برایه خالصی ازش بیاره گفت
_ولی من نمیتونم!آخه قراره بایکی ازدوستام برم یه جایی کاردارم!! فردین که دروغشوخیلی راحت تونست بفهمه
گفت
_من دیگه نمیدونم یه جور کنسلش کن..فرداسره ساعته  6دمه دره دانشگام!! تا مارال خواست چیزی بگه
گوشیوقطع کرد.....
مارال نفسشوباصدا داد بیرون کنجکاو بودبدونه باهاش چیکارداره که میخوادبیاددنبالش ...اماازیه طرفم
تریدداشت واسه اینکه باهاش بره..ولی باخودش گفت اگه قراربود کاری بکنن میتونستن همون شب توباغ
گیرشون بندازن...
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بیخیال این حرفاشدوگوشیشوگذاشت کنارش..بایدیه دوش میگرفت وقت برای فکرکردن داشت..
شلوارکتونه کرمی وپیرهنه مشکیه آستین بلندکت اسپرت مشکی که روی آرنجش کرمی
بود...بعدازعطرزدن..همونطوری که ساعت استیلشومیبست به خودش تویه آینه نگاه کرد...مثله همیشه
شیکوخوب بود...یه لبخندزدبه خودشوازاتاقش اومدبیرون...
فوری ازپله هااومدپایین فرزین روی کاناپه نشسته بوداونم یه شلواره پارچه ای خاکستری ویه پیرهنه استین
بلنده آبی که یه جلیقه ی خاکستری روش پوشیده بود...
_فردین کجامیری؟
_بیرون
_منم نگفتم داری میای داخل!منظورم اینه که کجا قراره بری؟؟_یه سری کارادارم میخوام برم انجام
بدم!توکجامیری؟؟
_عزیزجون وقته دکترداره میخوام همراهش برم!
فردین دستاشوبردتوجیبشو سری تکون داد
_اوکی پس من برم تادیرم نشده....
سواره ماشین شدو شماره ی سیماروگرفت....بعدازچندتابوق صدایه خوشحالوباعشواش توگوشی پیچید
_سالااام آق فردین!!پارسال دوست امسال اشنا!!چه عجب باالخره یه یادی ازماکردی جناااب!خوبی؟خوشی؟
بالحنی که سعی میکرد اونقدراهم سردنباشه گفت
_ممنون خوبم!کجایی؟؟
_خونه چرامگه؟؟ بیام دنبالت یاخودت میای؟؟
_یه امروزوبیاخونه ی من!! خیلی کم پیش میومدخودش بره خونه دوست دختراش..اکثرااونامیومدن
ویال...ناچارقبول کرد..
ماشینوروبه رویه ساختمون پارک کرد..زنگوزد.
_.سالااام اومدی؟؟بیاباال باصدایه تیکه بازشدنه دررفت تو...
دره اپارتمانش نیمه بازبود..تقه ای به درزدو واردشد..سیمافوری اومدبه طرفش..یه تاپه دوکلته ی مشکی
وشلوارکه کتونه سفیدموهای هایالت شدشوباالجمع کرده بود..چشایه درشت قهوه ای داشت وبینی ای که به لطفه
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عمل خوشفرموقلمی شده بود..پوست گندمی ولبای قلوه ای داشت..زیبایی نسبتاچشم گیری داشت..یه لبخنده
پهن زدواومدسمته فردین دستشودوره کمرش حلقه کرد
_خوش اومدی عزیزممم خیلی دلم برات تنگ شده بود! فردین سعی میکردلبخندبزنه ولی هرکاری
میکردلبخندش بیشتربه پوزخندشبی میشد.
_.ممنون ..نمیخوای تعارف کنی بشینم؟ سیماباهمون لبخندگفت
_اوه ببخشید بفرماااییددد
خونه ی جمعوجوری داشت مبال وپاکتایه سفیدوبنفش که باهم ست شده بود اشپزخونه ی ال ماننده که باکابینتایه
بنفش وسفید بامبال همخونی پیداکرده بود..
کتشودراوردو نشست روی یکی ازمبال سیماروبه روش ایستاد
_خببب چی میخوری برات بیارم؟؟؟نوشیدنیه سردیاگرم؟؟
_به نظره خودت تواین هوایه سرد میشه نوشیدنیه سردخورد؟؟ سیماخندید
_ای وای نه! خب قهوه میخوری یا....
_آره
سیما رفت سمته آشپزخونه....همونطور که فنجوناروتوسینی میچید گفت
_ چه خبرااا؟؟چیکارامیکنی؟؟
فردین تکیه دادبه مبل
_سالمتی!هیچی واالزندگی میکنم!
صدایه سیماکه تکه های خنده هم توش پیدابوداومد
_چراهرچی بهت زنگ میزدم جوابمونمیدادی؟کم کم دیگه داشتم ناامیدمیشدم ازت!! فردین یه پوزخندزدوزیره
لب جوری که سیمانشنوه گفت
_االنم زیادامیدوارنباش!!
چشمش افتادبه صفحه ی گوشیه سیما..اسمه سجادروش بود..پوزخندش عمیق شد....همون پسری که دوسته
سیماامارشوبه فردین داده بود...گوشیوازرومیزبرداشتوجواب داد..گذاشتش روبلندگو
_الو سالااممم خوبی عشقم؟من االن دمه درم دروبازکن..
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سیما تاصداروشنیدفوری ازاشپزخونه اومدبیرون وباچشایه گردشده به فردین که یه پوزخنده عمیق رولباش
بودوگوشی تودستش بودنگاه کرد
ازترسه فردین نمیدونست االن بایدچیکارکنه وچی بگه..
فردین اگرخودش به کسی خیانت میکردهیچوقت براش مهم نبودولی اگرروزی کسی بهش خیانت میکردبه خاکه
سیاه میشوندش معلوم نبودکه چیکارمیکرد...ولی ایندفعه خیلی ریلکس بود...ازخداش بودکه االن یه همچین
اتفاقی بیوفته که هرچه زودترازسیما خالص بشه..ازجاش بلندشدوگوشیوقطع کردوانداخت رومبل...رفت سمته
سیما که جلوی اشپزخونه وایساده بود..سیماهول شده بودوزبونش بنده اومده بود..نمیدونست بایدچی
بگه_..ب..ببین فردین..چی..چیزه ..خب وقتی بهت زنگ میزدم جوابمونمیدادی ..من...منم گفتم شایددیگه همه
چی تمو.....
باسیلی که فردین زدتوگوشش حرفش تودهنش ماسید...دستشوگذاشت روگونش وباترس به فردین نگاه کرد
فردین باهمون پوزخندرولبش دستاشوبردتوجیبشوبه سیمانزدیک شد..
_نه بگو فکرکردم فردین خره نمیفهمه که منه ه*ر*ز*ه همزمان بااون باکسه دیگه ای هم رابطه
دارم!هه!نخیراشتباه کردی....همونی که آقاسجادتوازش کش رفتی همه چیو بهم گفته بود ....واقعا توچطور فردین
نوری روبه پسره یه آبدارچی شرکت ترجیح دادی؟؟ الحق لیاقتت همونه!بدبخته ه*ر*ز*ه ...امروزم فقط اومده
بودم یه جوری ازشرت راحت شم!که دسته سجادجونت درد نکنه کارموراحترکرد
سیما شوکه شده بود..همونجاسره جاش خشکش زده بود..
کتشوپوشیدورفت سمته در...
_فردین توروخدامنوببخش یه فرصته دیگه بهم بده خواهش میکنم!غلط کردم دیگه تکرارنمیشه!! جرعت نداشت
به فردین نزدیک بشه پشته سرش وایساده بود
فردین یه اخمه غلیظ کردو انگشته اشارشوبه صورته تهدیداوردباال
_یه دفعه دیگه زنگ بزنی یادوروبرم بپلکی اون دنیارونشونت میدم..اینوگفتواومدبیرون دروطوری پشته سرش
بست که صداش کله ساختمونوبرداشت...
تازه کالسش تموم شده بود..بعدازخداحافظی بادوستاش ازدانشگاه خارج شد..آسمونه قرمزه باالیه سرش خبرازیه
هوای بارونی رومیداد...یه مانتویه تنگه مشکی که تابااالیه زانوش بودوشلواره دمپایه یخی وسویشرته سفیده
نازکی تنش بود...ساعت شیشونیم بودولی هیچ خبری ازفردین نبود..اخماشوبردتوهم_"پسره ی پررو!نکنه
سرکارم گذاشته؟؟اصالهمون بهترکه نیاد"
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نوکه بینیش وگونه هاش ازسرما قرمزشده بود..کالهه سویشرتشوسرش کردوکولشوانداخت رودوشش عاشقه
هوای ابری وبارون بود...همیشه وقتی بارون میومدعینه بچه هامیرفت زیره
بارنودستاشوبازمیکردوچشاشومیبست..اون لحظه بهترین حسه دنیاروداشت..
دستاشوتوجیبه سویشرتش قایم کرد..گشنش بود ...واسه نهاراشتهانداشتوچیزه زیادی نخورده بود..راه افتاد
توپیاده رومیخواست به اولین فست فودی که رسیدبرهودلی ازعذادراره...هواسردبود..خیابون زیادشلوغ نبود..
صدایه بوقه ماشین کنارش باعث شدسرشوبرگردونه طرفه ماشین..یه آزرایه مشکی رنگ که دوتاپسرسوسول
وبچه سن توش نشسته بودن..یکم به قدماش سرعت داداوناهم اروم اروم کنارش میومدن ..اصالحوصله ی درگیری
بااین دوتارونداشت..دوست نداشت روزشو بااین دوتاخراب کنه..
_خانوم خوشکله بیاسوارشوسرمامیخوری هااا
_بروپی کارت
_بابامن فکرخودتم جیگررر سردت میشه بیای توماشین خودم گرمت میکنممم
هردوشون زدن زیره خنده..
نگاهی به خیابون انداخت ازشانسه بدش هیچ ماشینی نبود اونایی هم که تکاپوردمیشدن بی اهمیت بودن..
_ای بابااا هیشکی نیست ببینه داری میای توبغله مااا
لباشوروی هم فشاردادخواست تندتربره که یکیشون ازماشین پیاده شد..
مارال دل تودلش نبود..گلوش خشکه خشک شد _"ای خدا اینا کجابودن دیگه!"
صدایه بوقه یه ماشین دیگه که داشت به سمتشون میومدباعث شدپسره بیخیاله مارال بشه وسواره ماشین بشه
ودربرن...مارال نفسه راحتی کشید...هنوزتوحاله خودش بودکه دستش ازپشت کشیده شد..ازترس رنگش پرید
تابرگشت فردینودیدکه بایه اخمه غلیظ زل زده بودبهش
فردین بااخمه غلیضی گفت
_میمردی دودقیقه دیگه صبرمیکردی خودم میومدم دنبالت؟؟
مارال دستشوازدسته فردین کشیدو به صورته پرازاخمش نگاه کرد
_واااقعا پروویی!منوشیش ساعته کاشتی اونجا حاالطلبکارم هستی؟؟
_همش فقط چنددقیقه دیرکردم! مارال باحرص گفت_توشهرشما نیم ساعت چنددقیقه محسوب میشه؟؟
_حاالهرچی بیاسوارشوبریم
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_الزم نکرده خودم میتونم برم
فردین اخمش پرنگ ترشد
_سوارمیشی یابه زورسوارت کنم؟؟
_سوار نمیشم توهم نمیتونی به زور سوارم کنی
_من نرسیده بودم که به زور سواره اون ماشینت میکردن پس غرنزن بیاسوارشو
مارال روشو برگردونت خواست به راهش ادامه بده که فردین دستشوگرفتو بردطرفه ماشینو به زورسوارش کرد..
ازکارایه فردین حرصش میگرفت یه جفت شعور خدابه این نداده بود..
اخمایه فردین حسابی توهم بود ماشینوروشن کردو راه افتاد....اونقدرتندمیرفت که مارال دیگه به زنده بودنه
خودش تا چنددقیقه ی دیگه ناامیدشده بود..
_هوووی برا چی اینقدرتندمیری دلورودم باهم مخلوط شد
_به من ربطی نداره که دلو روده یه تو عینه مخلوط کن عمل میکنه..یه دکتربرو شایدخداخاست خوب شدی
مارال باحرص دندوناشو رویه هم فشارداد..
_ترجیح میدم جوابتوندم
_جوابی نداری که بدی!
مارال اخماشوبردتوهم ترجیح میداد بیشترازاین بایه پسره بیشعور که عصاب درستوحسابی نداره زیاد
درگیرنشه..
به صندلی تکیه دادو به بیرون خیره شد...
پیاده روی تویه شلوغیای بازارودوست داشت..آدمایی که همونمیشناختنوازکناره هم ردمیشدن ..مغازه های
عروسک فروشی...ازفکرکردن بهشون یه لبخندنشست رولبش..
چشمش افتادبه مغازه ی عروسکرفروشی..عاشقه عروسکوخرسایه بزرگوکوچیک بود..غیرممکن بودازکناره یه
مغازه ی اسباب بازی فروشی ردبشه وچیزی ازش نخره..اتاقش پربودازعروسکایه خوشکوخرسایه کوچولوموچولو...
فردین همونطوری که مشغوله رانندگی بودیه نگاه به مارال انداخت که باهیجان داره بیرونونگاه میکنه..وقتی
توخیابون دیدش عینه دختربچه ها ی پنج شیش ساله کالهه سویشرتشوسرش کرده بودودستاشوتوجیبش بود
_به چی نگاه میکنی؟؟
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مارال بدونه اینکه نگاشوازبیرون بگیره گفت
_هیچی..مغازه های بیرونوکه میبینم هیجان زده میشم...حرفی ازمغازه ی عروسک فروشی نزد چون میدونست
فردین ساده ازش نمیگذره ومسخرش میکنه...
_فقط دیدنشون برات هیجان داره؟؟
ایندفعه سرشوبرگردونت سمته فردین
_اوهوم مخصوصامغازه هایی که عروسکواینجورچیزادارن!!ادم نگاشون که میکنه انرژی میگیره البته من خیلی کم
پیش میادکه فقط نگاشون کنم!!حتما یه چیزی هم میخرم
فردین یه لبخندزد..چقدردنیای مارال شادوبچگونه بود..یه لحظه به حالوروزه مارال غبته خورد..کاش اونم
میتونست مثله مارال بااین چیزای کوچیک بخنده..
مارال نگاهش به بیرون بود که باترمزه ماشین فوری سرشوبرگردونت سمته فردین..
_چراوایسادی؟؟
فردین همونطور که کمربندشوبازمیکردگفت
_پیاده شومیفهمی
فردین پیاده شدمارالم ناچارپیاده شد..دوروبرش نگاه کرد..یه مرکزخریده بزرگ بود...ویترینه مغازه هاروکه
دیدلبخنده پهنی نشست رولباش...بیشتره مغازه عروسک فروش بودن...
دقیق نمیدونست چرافردین اوردتش اینجا...باخودش فکرمیکردفردین مسخرش کنه..ولی مسخرش که نکردهیچ
بلکه اورده بودش یه همچین جایی..بیخیال شونه ای باالانداختوتااومدنه فردین
سریع رفت سمته مجتمع ...تافردین خواست بره دنبالش توی اونهمه شلوغی گمش کرد..
_اکه هی!حاالمن اینوازکجاگیربیارم؟؟اگه میدونستم قراره اینقدرذوق زده بشه عمرااگرمیاوردمش!...
همه ی مغازه هاروچک کردتاباالخره تویه یکی ازمغازه های عروسک فروشی مارالودید که عینه بچه هاباذوق یکی
ازخرساروبغل کرده بودوهمونطورکه لبخندرولبش بودداشت به بقیه ی عروسکانگاه میکرد...
نفسشوباصدادادبیرونورفت داخل
_من شیش ساعته دارم دنبالت میگردم اونوقت توتواین اسباب بازی فروشی خیلی ریلکس چرخ میخوری؟
مارال بدونه توجه به فردین به عروسکا نگاه کرد چشش افتادبه یه دست کلیده باب اسفنجیه کوچولو لبخندش
عمیقترشد برداشتش همیشه عاشقه باب اسفنجی بود...
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باهمون دسته کلیدوخرسه صورتیه نسبتابزرگی که بغلش بودرفت طرفه فردین
_من خریدام تموم شد بذاربرم حساب کنم بعدش میتونیم بریم
فردین یه اخم کردو هردوتاعروسکارواز مارال گرفتورفت سمته حسابداری
یه آقاوخانوم نسبتاجوون فروشنده بودن..مارال باتعجب به فردین نگاه کرد..متوجه شدکه فردین خودش
میخوادپولشونوحساب کنه..فوری کیفه پولشودراوردورفت سمته فردین
_خودم حساب میکنم
فردین باهمون اخمش بدونه توجه به مارال کارتشودادبه فروشنده
فروشنده ی خانوم کارتوازفردین گرفت میخواست رمزوواردکنه که مارال گفت
_خانوم لطفاباکارته خودم حساب کنید
خانومه یه لبخندزد
_عزیزم مگه چه فرقی داره؟؟خب آقاتون حساب میکنن دیگه!!پوله شما که فرقی باهم نداره!!
مارال قیافش آویزون شد..حوصله ی اینکه بخوادتوضیح بده که اونوفردین فقط دوتادوسته معمولین
رونداشت...تابه خودش بیاد فردین پوله عروسکاروحساب کردودسته مارالوکشیدوپشته خودش بردبیرون
_توهنوزیادنگرفتی وقتی بایه مردمیری خریدنبایدجلوش کیفه پولتودربیاری؟
مارال متوجه ی اینکه فردین خیلی بهش برخورده بودشد...یه لبخندزدوهمونطوری سعی دلشت خودشوبه فردین
برسونه گفت
_خعله خب حاالاا!!اخم نکن شبیه غوله شرک میشی!!!اون عروسکارم بده بهم بیزحمت!
فردین وایساد..چقدراین رفتارایه بچه گونه ی مارال براش عجیبوجالب بود...تاحاالیه همچین دختری خیلی کم
دیده بود..عروسکاشو بهش داد
_خب حاال بریم دیگه؟؟
مارال همونطوری که جلوتر راه افتاده بود گفت
_نههه وایسا یکی دیگه ازمغازه هاروببینممم بعدش میریم مارال چندتادیگه ازمغازه هاروهم دیدزد..دلش
میخواست بره داخله مغازه هاوهنوزخریدکنه...ولی میدونست اگه بخوادچیزی بخره مطمعنن فردین پولشوحساب
میکنه..اینجوری معذب میشد...بخاطره همینم پشیمون میشدونمیرفت داخل..
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ساعت نه شده بودولی مارال دل کندن ازمغازه هابراش سخت بود..فردین
_مارال جان دخترم؟؟آیاقصده برگشتن نداری؟؟ساعت نه شده ها!!
مارال باشنیدنه صدایه فردین که گفت ساعته نه شده هول شد
_ووای خداا نصفه شب شده کههه منم به خالمیناخبرنداادم
_خب االن خبربده بگو دیرترمیای مارال سری تکون دادومشغوله شماره گرفتن شد..
_گشنت نیست؟؟ مارال که بادیدنه مغازه هاکالگشنگیشوفراموش کرده بود فوری گفت_اوهوممم..باهم راا افتادن
سمته یکی ازرستورانایه نزدیک به مجتمع...یه گوشه نشستن
فردین یکی ازمنوهاروبرداشت
_خب خانوم کوچولوچی میخوری؟؟ مارال منوروگرفت جلوش به غذاهانگاه کرد حسابی گشنش بود....چشش
افتادبه مرغ بریون یه لبخندزد
_من مرغه بریون میخوام تااینوگفت یکی ازگارسونایه رستوران اومد سمتشون وبالبخندگفت
_چی میل دارین؟؟ فردین منوروبست
_یه برگ ویه مرغ بریون به همراه مخلفاتش
گارسون همه رویاداشت کردو رفت
فردین به مارال خیره شده بود..یه دختربامزه که به ظاهرش اصالنمیومدکه باطنه بچگونه ای داشته باشه..
_چیه؟خوشکل ندیدی؟؟ فردین بایه لبخنده کجکی گفت
_چرا هرروزخودموتواینه میبینم مارال بادهنه بازبه فردین نگاه کرد
_چیه؟؟
_هیچی دهنم وامونده!!
_گفتم که ازخوشتیپیه زیادمه!!!
_نه ازخودشیفتگیه زیادته!!
فردین باحرص نگاش کرد مارال یه لبخنده کجکی زدوتودلش براخودش بشکن میزد
_نکنه فکرکردی فقط شمادخترایین که خوشکلین؟ دوبرتونگاه کنی میبینی پسره خوشکلم کم نداریم!
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اینوگفتوبعدباژسته خاصی تکیه دادبه صندلی
مارال لبخنده خبیثی زد
_آره اون پسرپشتیه خیلی خوشکله!
فردین اخمی کرد
_کدوم؟
_همون که ازهمون موقعه که اومدم تو زوم کرده رومن!
فردین برگشت وبااخم به اون دوتاپسرنگاه کرد...داشت حرص میخورد
مارالم داشت تودلش قنداب میکرد زیره لب جوری که فردین نشوه گفت
_آخیشش باالخره نوبته حرص خوردنه توهم رسیددد فردین باهمون اخمه غلیظی که کرده بودبلندشدمارال
تودلش به غلط کردن افتاد..میدونست االن ممکنه فردین بخواد شربه پاکنه
_کجا؟؟؟ بدونه اهمیت به مارال رفت سمته پسرا کناره همون پسری که به مارال نگاه میکردوایساد پسره به
محضه دیدن فردین بلندشد
فردین باهمون اخمش به پسره نزدیک شدو یه چیزی دره گوشش گفتو بدونه اینکه نگاش کنه برگشت سمته
میزخودشون
مارال سرپا وایساده بود...خدا خدامیکردکه اتفاقی نیوفته..بااومدن فردین یه نفسه عمیق کشیدونشست نگاش
رفت سمته پسراکه هردوشون باعجله ازرستوران زدن بیرون..باتعجب به فردین نگاه کرد
_چی گفتی بهشون؟؟؟
_ آخی دلت نمیخواست برن؟؟اگه ناراحتی بگم برگردن؟؟
مارال به حسابه خودش میخواست یکم فردینوحرص بده ولی االن این خودش بودکه دولپی داشت حرص
میخورد...
فردین هنوزاخمش سره جاش بود
_مرتیکه ی هیز!بایدفکشومیاوردم پایین!!حیف که...
_چی شدغیرتی شدی؟؟
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_چیه؟خوشحال شدی؟؟قندتودلت اب نکنن..هرکسه دیگه ای هم جای توبودهمین کارومیکردم..کالادمه دست به
خیریم!!
مارال بدجورخوردتوپرش باخودش گفت "حاالنیست خیلی تحفه ای" اخمی کردودیگه چیزی نگفت
گارسون غذاشونوگذاشت رومیزو بدونه حرف مشغوله خوردن شد ...
بعدازتموم شدنه غذاشون ازرستوران زدن بیرونو سوارماشین شدن..
مارال عروسکه باب اسفنجیشو گرفت دستشو یکم نگاش کردبعدگذاشتش روپاشوبه بیرون خیره شد..
نم نم بارون شروع شده بود..پنجره روکشیدپایین وبالذت بوی خاک بارون خورده رواستشمام کرد...فردین یه نیم
نگاه بهش کرد
_سرمامیخوری
مارال بی توجه بهش دستشوازپنجره بردبیرون تاقطره قطره های بارون روی دستش بشینه..هیچ چیزی براش
لذت بخشترازبوی بارون نبود...سردش شده بود..سویشرته نازکش جوابگوی این سوزش ناگهانی نبود.
فردین پنجره روکشیدباال مارال بااخم برگشت طرفش
_شیشه روچراکشیدی باال؟؟؟ فردین بدونه اینکه برگرده سمتش گفت
_سرما میخوری بچه!من صحیحوسالم آوردمت دور دورحاالهم بایدصحیحو سالم برتگردونم
مارال لباشوبرچید
_من بارون دوست دارم
_آمپول چی اونم دوس داری؟؟
_نگه دارمیخوام یکم توبارون قدم بزنم فردین سری ازتاسف برای دختری که االن هیچ فرقی بابچه هانداشت
تکون داد
_دیوونه شدی؟؟لباس درست حسابی هم که تنت نیست سرمامیخوری
مارال مظلوم گفت
_خواااهش میکنم فقط یکم!!
فردین بدونه اهمیت به حرفاش راهشوادامه داد..مارال که دیگه ناامیدشده بودبااخم به بیرون خیره
شد...بعدازچنددقیقه فردین جلوی یه پارک نگه داشت مارال باتعجب نگاش کرد
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_پیاده شو مارال باذوق پیاده شد..هنوزم بادیدن بارون عینه دختربچه هامیشد
چشاشوبستودستاشوگرفت زیره بارون..عاشق شبایه بارونی بود..سردش شده بود..یکم میلرزید..بااحساس افتادیه
چیزی روی دوشش برگشت عقب..فردین کته گرمشوانداخته بودروشونه هاش..خودش یه پیرهنه مردونه ی استین
بلندمشکی تنش بود...مارال یه لحظه عذاب وجدان اومدسراغش
_خودت سردت نیست؟؟
_نه به سرماعادت دارم
راست میگفت همیشه ی خدابدنش داغه داغ بود که حتی اینجورسرما هاهم بهش اثرنمیکرد...
مارال یه لبخندزد..ازاینکه فردین اینقدرمسئولیت پذیربودخوشحال بود..
_بریم؟؟تموم شدخانوم کوچولو؟؟
مارال بالبخندسرشوتکون دادوسواره ماشین شد..
لباسش خیس شده بود..موهای فردین وکمی ازلباسشم خیس شده بود
مارال خواست کتشوپس بده که فردین گفت
_نمیخوادسردت میشه...رضایت میدیدبریم دیگه؟؟_بلههه ممنون
_نه بابا!!فکرنمیکردم تشکرکردنم بلدباشی!! مارال خندیدوگفت
_من وحشی نیستم که!فقط اززورگفتن بدم میااد
حرکت کردن سمته خونه..امشب درکل شبه خوبی برای هردوشون بود..مخصوصا مارال..لبخندش رولبش بود
گوشیه فردین زنگ خورد ..نگاه هردوتاشون رفت سمته گوشی فردین بادیدنه اسمه فرزین
گوشیوبرداشتوتماسووصل کرد
_الو،؟؟
_سالاام فردین خاان کجاایی ازصبح تاحاال؟؟ دلم پوسیدتوخونه!بدونه توهم کیف نداره برم بیرون!!_بدونه من
کیف نداره یابازماشینت آبندیش قاطی کرده؟
فردین خندید
_نه جونه فردین!ماشینوکه دادم اب کنن جدیدمیخوام بگیرم!.کی پیشته؟کجایی االن؟؟
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_مارال پیشمه!االنم توخیابونم فرزین باشیطنت گفت_پس بگووو!ای تکخورااا بدونه من میریدبیرون دیگههه؟دارم
براتوننن فردین خندید
_خب کاری نداری دیگه؟؟
_امشب میخوای بهش پیشنهادبدی؟؟
_نمیدونم!ولی دوست دارم هرچه زودترتمومش کنم تاازشره مسخره بازیای توخالص شم
فرزین خندید
_اوووکی پس مزاحمه اوقاته خوشتتت نمیشممم!ببینم شیربرمیگردی خونه یاروباه!
فردین یه لبخندزدوگوشیوقطع کرد..
مارال باکنجکاوی نگاش کرد
_کی بود؟؟
_فرزین
_چقدرجایه اونومینوخالی بود!
_دفعه بعداونارم میبریم مارال لبخندی زدودیگه چیزی نگفت ...توراه باخودش فکرکرد..داشت سریه شرطبندیه
ساده بااحساساته یه دختربازی میکرد...یه لحظه ازخودش متنفرشد..تاحاالبارهااین کاروکرده بود..خیلی براش
راحت بودولی اینبار..یه معصومیت تونگاهه مارال بودکه باعث میشدازکارش پشیمون بشه...
ولی دیگه کارازکارگذشته بود..اگه پشیمون میشدفرزین فکرمیکرمارال جوابه منفی بهش داده..بعدم تایه
عمرمیخواست مسخرش کنه!
جلویه یه کافه ی سنتی نگه داشت..همیشه عاشقه قهوه ترکایه اینجابود..دوس داشت تویه همچین جایی
پیشنهادشوبه مارال بده..حس میکرداینجوری راحترباشه..
مارال باکنجکاوی دوروبرشودیدزدوبعدم به فردین نگاه کرد_چرااومدیم اینجا؟؟ فردین یه لبخنده محوزد
_نظرت درمورده یه قهوه ترک تویه هوایه بارونی چیه؟؟
مارال چشاش برق زد...یاده اون فیلم عشقوالنه هاافتاده بودکه دختره بامرده رویاهاش باهم تویه یه جایه دنج
قهوه میخوردنوبیرونونگاه میکردن..
یه لبخنده محوزدوبیحرف پیاده شد...بارون بنداومده بود..وچقدراین هواوبوی خاکه بارون خورده حسه خوبی
رومنتقل میکردبهش...
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هردوبیرونه کافه رویه میزصندلی نشستن...بعدازاومدنه سفارشاشون فردین سره صحبتوبازکرد..
_مارال؟؟
مارال سوالی نگاش کرد..
_ نظرت راجبعه من چیه؟؟به نظرت من چجورآدمیم؟؟ مارال گیج نگاش کرد
_یعنی چی؟؟
_میخوام بدونم نظرت درموردم چیه؟؟همین!اگه بخوای منوتوچندکلمه توصیف کنی چی میگی؟؟
مارال یه چندلحظه سکوت کرد..بعدم باشیطنت گفت
_یه آدمه مغروره خودخواهه خودشیفته ی خودپرستتت
فردین باتعجب نگاش کرد_اگه چیزه دیگه ای هم هست بگوخجالت نکش راحت باش!!مثله اینکه دلت ازم خیلی
پره هااا
مارال خندید
_شوخی کردددم!ناراحت نشی یه وقت!!
فردین لحنشوجدی کرد
_خب حاضری این آدمه مغروره خودخواه خودشیفته ی خودپرستوبه عنوان دوستت انتخاب
کنی؟؟راستش..راستش میخواستم رودوستیه بامن فکرکنی..
مارال قهوش پریدتوگلوشوباچشایه گردشده به فردین نگاه کرد...
_میدونم خیلی زودرفتم سراصله مطلب ولی خب عادتم اینه..زیاداهله مقدمه چینی نیستم..االنم میدونم
توشراطیه سختی قرارگرفتی..ولی من بهت وقت میدم تا فکراتوبکنیوخبرتوبهم بدی
مارال شوکه شده بودحرفایی که میشنیدبراش سنگین بودن..هنوزتوحاله خودش بودکه فردیندستشوجلوش
تکون داد
_مارال؟؟
دیگه نمیتونست توچشاش نگاه کنه..سرشوانداخت پایین...انتظاره شنیدنه این حرفارواونم اینقدریهویی ازفردین
نداشت...انگارخشکش زده بود..دلش میخواست هرچه زودتربرگرده خونه...
فردین که متوجه ی وعضیتش شده بود...صندلیشوکشیدعقبوبلندشد..
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_خب..اگه تموم شدی بلندشوبریم...
مارال سریع بدونه هیچ حرفی بلندشدوجلوترازفردین راه افتادسمته ماشین..توراه هیچ حرفی بینشون زده
نشدوفقط صدایه اهنگی که ازسیستم پیخش میشدبه گوش میرسید...
"بــارون صـدایـه احســـاسه"
"نمـه بــارون چشــاتــومیشنــاسه"
" تـوروازدســـت دادم تــویــه لحظه آدم"
" دنیـــاشـومیبــازه تلــخه سکـوته ایـــن خــونه"
" آخه غیـــرازخـداکی میـــدونه..تـودلــم آتیشــه"
" بـاتـــوبهتــرمیشــه حــــاله این دیـــوونه"
" ایـن روزاسخـــت تـرازاونــه کـه بـاورکنــی"
" مگــه میشــه بــایــه خـاطــره سـرکنــی"
" تــومیـدونی مـــن چیــزی نگــم بهتــره"
" تــودنیــاکــی ازتـــوعـاشق تـــره"
"چـه جـوری هــق هـق زدم صــدام زخمیــه"
" ایـــن اون دردی که نمیفهمــــیه"
" یـه دفعــه پـرپرشــدپــره پروازمــون"
" گــرفتس چقـدردلـــه آسمــون مــن دلخــورم"
"تــوهــم هســتی ولـی بــازایـن غـــرورونشکسـتی"
" چیشـــده بیـخوابی تـوکه راحــت رومـن"
" چشــاتــومیبستــی درگیــره درده مجنــونــم"
" مــردم میگــن کــه دیــوونم مـگـه تنهــاتنهامیری" "زیـــره بـارون کــه مــن پــریشــونم"
"ایـن روزاسخـــت تـرازاونــه کـه بـاورکنــی"
"مگــه میشــه بــایــه خـاطــره سـرکنــی"
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" تــومیـدونی مـــن چیــزی نگــم بهتــره"
" تــودنیــاکــی ازتـــوعـاشق تـــره "
"چـه جـوری هــق هـق زدم صــدام زخمیــه"
" ایـــن اون دردی که نمیفهمــــیه "
"یـه دفعــه پـرپرشــدپــره پروازمــون"
"گــرفتس چقـدردلـــه آسمــون".....
همینکه رسیدن فوری خودشوجمعوجورکردوزیره لب یه خداحافظی کردوخواست پیاده شه که بازفردین صداش
زد سرشوبرگردوند
_فکراتوکه کردی خبرم کن اینوگفتوپاکته خریداشودادبهش..
مارال فوری پیاده شد..نفهمیدچجوری خودشوبه خونه رسوند
رفت داخل سریع رفت تواتاقش..تاقبل ازاومدنه مینووسوال پرسیدناش میخواست یه دوشه ابه گرم بگیره..تابلکه
هضم اون حرفایی که شنیده بودبراش راحتربشه ..شیره آبوبازکرد..قطره های گرم آب میرختن روتنش..حرفای
فردین پیچیدتوسرش"..میخوام رودوستیه بامن فکرکنی" سرشوانداخت پایین..به سرامیکهای حموم خیره
شد..اتفاقاته روزایه گذشته اومدتوذهنش..آشنایی یهوییشون..درخواسته یهویی فردین ..چشاشوبست..چشای
عسلیش که مثله همیشه هیچی توشون پیدانبوداومدجلوچشاش...
حولشوپوشیدودره حموم روبازکردواومدبیرون که چشمش افتادبه مینو که چهارزانوروتخت نشسته بودوبه
درحموم خیره بود..بادیدن مارال چشاش چهارتاشد
_سالاام ماری جون کجابودی؟چیکارکردییین؟چی شددد؟ مارال حوصله ی توضیح دادن به مینورونداشت..کنارش
نشست همه چیوبه صورته دستوپاشکسته براش توضیح داد..مینویه لبخندکمرنگ زدوبالحنه ارومی گفت
_پس کلی خوشگذروندی بافردین..حاالجوابشوچی میخوای بدی؟؟
_نمیدونم..بایدفکرکنم..حاالهم اگه سواالت تموم شدپاشوبروبیرون میخوام گپه مرگموبذارم..
مینوچیزی نگفتوازاتاق زدبیرون..این رفتارش برای مارال عجیب بود..مثله همیشه نبود..انگاریه جوری
بود..زیادانرژی نداشت..بیخیال مینوشد..یه شلوارراحتیه سفیدوتاپه صورتی رنگشوپوشیدوفوری خزیدزیره
پتو...سردش بود..خدا خدامیکردسرمانخوره..
حرفای فردین یه لحظه ازفکرش بیرون نمیرفتن..فردین حرص درارواخمومغروربود..ولی مهربونیای یواشکی هم
داشت..همیشه مهربون نبود..ولی همون بعضی وقتاهم برای مارال کافی بود...ازرفتارای امروزه خودش بافردین
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خندش گرفت..مارال عینه دختربچه های فسقلی توعروسک فروشیامیرفتوفردین عینه پدرایی که به فکره
دخترکوچولوشونن دنبالش بود...
پلکاش دیگه داشتن سنگین میشدن..اروم چشاشوبستوخوابش برد...
ماشینوتویه پارکینگ پارک کردوپیاده شد..فرزین توهال بودوتلوزیون میدید..بادیدن فردین لبخندنشست
رولباش
_سالاااام شازده کوچولو فردین خودشوپرت کردروکاناپه کنارفرزین..فرزین یه چشمک بهش زد_شیری یاروباه؟؟
فردین یه لبخندکجکی زد..یاده حرفایی که به مارال زده بودافتاد..خیلی خوب براش فیلم بازی کرده
بود..بعیدمیدونست مارال جوابش منفی باشه.
_.شیره شیر
فرزین زل زدبه فردین
_قبول کرد؟؟
_نچ بهش وقت دادم فکرکنه..ولی توخودت بایدبدونی جوابش چیه دیگه!فرزین خندید
_بله!میدونم منفیهههه
فردین دستشوبردباالوآروم دوبارزدرو گونه ی فرزین_به همین خیااال باش
اینوگفتوبلندشد..خسته بود..کتشوبرداشت..یه نگاهی بهش انداخت..لبخنده محوی اومدرولباش..
_""زیادی براش بزرگ بودیااون زیادی کوچولوبود؟جوجه غرغرویه غیرقابله پیشبینی!یهویی بی علت عصبی
میشه بدوبیراه میگه..بعدمیره زیره بارون مثله دختربچه هامی چرخه..خواهش میکنه معذرت میخواد...هیچ کدوم
ازکاراش باهم جوردرنمیاد""....
مارال شخصیت پیچیده ای داشت..هروقت فردین میخواست حرکت بعدیشوپیشبینی کنه غافلگیرمیشد..
بیخیال این فکراشد..دستش بردتوجیبش که گوشیشودربیاره..یادش افتادتوماشین جاگذاشتتش..دوباره برگشت
پایین..
دره ماشینوبازکرد..خم شدگوشیوبرداره که چشش افتادبه عروسک باب اسفنجیه کوچولویی که افتاده بودپایین
صندلی زیرلب باخودش گفت
_دخترکوچولوی حواس پرت!عروسکوبرداشت..یه نگاهی بهش انداخت..خندش گرفت مارال بااون سنوسالش
دقیقا مثله بچه های پنج شیش ساله بود برای فردین...عروسکوگذاشت توداشبولتورفت باال...
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باصدایه تقه ای که ملک خانوم به دراتاق زدچشاشوآرومک بازکرد..صدای خالش رواعصابش بود
_مارال خاله؟؟زودباش بیدارشوعزیزم امروزیه عالمه کارداریم!!دیشب دیراومدی نشدبهت بگم امشب سالگرده
ازدواج منومهرداده!کلی قراره مهمون بیادتاتوبلندشی من برم مینوروبیدارکنم...مارال بلندشدونشست روتخت
کمی چشاشو مالید...حاال غرغرایه مینوشروع شد..
_آخه مادره من؟؟؟یه جوووری ذوقوشوق داری انگاراولین سالگرده ازدواجتونه!!باباپیری گفتن جوونی
گفتن!شمااالن بایدسالگردازدواجه منونیمه ی گمشده ی خاکتوسرم که نمیدونم دیگه کی میخوادپیدابشه
روجشن بگیرید!!_اولنش که من کجا پیرم؟؟؟شایدبابات پیرشده باشه ولی من هنوز جوونم!دومنش نیمه ی
گمشدت خودش میدونه قراره اسیره چه خولوچلی بشه بخاطره همینم اگه پیداهم بشه بیچاره بازخودشو
گموگورمیکنه!! االنم حرف اضافه نزن پاشوبریم که کلی کارداریم...
مارال سری ازتاسف براشون تکون دادوبلندشد...
بعدازخوردن صبحونه ملک خانوم به چندزن که خدمتکاربودن زنگ زده بودکه برای امشب بیان
کمکش..مینوومارال هم داشتن لیست مهمونایی که قراربوددعوت کنن رومینوشتن..مهردادخان اومدتوآشپزخونه
وروبه دختراگفت
_خونواده نوری رویادتون نره اونارم بنویسید..امسال باسالهای دیگه فرق داره میخوام حسابی شبه به یادموندنی
بشه!
مارال یه نگاه به مینوانداخت دلش نمیخواست امشب بافردین روبه روبشه..مطمعن بوداگه دعوتشون کنن اونم
ممکنه که بیاد..هنوزنمیدونست که قراره چه جوابی بهش بده..
مینوروبه پدرش گفت
_باشه باباجون اوناهم شخصامیدم مارال جان زحمتشوبکشه اینوگفتویه لبخنده خبیثانه به مارال زد...مارال
اخماشوبردتوهم ازاین مسخره بازیای مینومتنفربود..مهردادخان یه لیوان اب خوردوهمینطورکه میرفت بیرون
گفت
_نمیدونم دیگه هرکدومتون دعوت میکنیدبکنیدفقط یادتون نره..
مهردادکه رفت مارال یه نیشگون محکم ازرونه مینوگرفت
_کصافت این چی بودگفتی،؟شیطونه میگه بزنم تودهنت که هرچی دندون داری بریزه پایین نکبت
مینودستشوگذاشت رورونش صورتشوجمع کرد
_آی نصفه گوشتموکندی خیرندیده!!خومگه چی گفتم؟؟
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مارال دندوناشوروهم فشارداد
_دیگه چی میخواستی بگی؟؟ببین یه باردیگه زره مفت بزنی زندت نمیذااارمااا ببین کی گفتم!
مینوبلندشدوهمونطورکه ادایه مارالودرمیاوردیه زبونک دراوردبراش..مارال گلدونه روی میزوبرداشت که
مینوفوری ازاشپزخونه زدبیرون..
نزدیکیای شب بود...مارال تواتاقش مشغول آماده شدن بود..
یه کت دامن مشکیه براق که جلوش نگین دوزی شده بود...خوشدوخت بودوفیته تنش بودبهش میومد...فقط
آرایشش مونده بود..یه خطه چشمه کلفت کشیدورژگونه ی صورتیه مالیمشوزد به همراه یه رژه قرمز
قسمته پشته موهاشوباالبسته بودوقسمته جلوییش رویه ورریخته بود..شال مشکیش که نگینای ریزه مشکی
داشت سرش کرد..دیگه اماده بود..خواست بره بیرون که یاده دسبندش افتاد..
ازجبعه درش اورد..خیلی وقت بودازش استفاده نکرده بود..چندسال پیش مادربزرگش برای تولدش براش خریده
بود...یه دستبنده ظریف که چندتاقفل کلیدکوچولوبهش آویزون بود..یه لبخندزدودستش کرد..خیلی براش
عزیزبود...تنهایادگاریه مادربزرگش بود..
رفت سمته اشپزخونه..
مینوپشت میزنشسته بودومیوه هارومیچید..بیشتره مهمونااومده بودن..وملک خانومم رفته
بوداستقبالشون...مهمونی توی باغ بود..مینوروبه مارال گفت
_وااای جیگرتو!براکی اینهمه خوشکل کردی؟؟؟آهااایادم اومددد نمیخوادبگی فهمیدم اینوگفت یه چشمک
زدبهش..مارال باحرص گفت
_مینودهنتومیبندی یاخودم ببندمش؟؟مینوبه حالت تسلیم دستاشوبردباال
_باشه باشه !آقاماتسلیممم شمااببخش شوخی کردم جنبه شوخی هم نداریااا
_شوخیت بخوره توفرقه سرت!!ازاین موضوع بهتربرا شوخی پیدانکردی؟؟
_الهی قربونت بشم حرص نخورچروک میشی خواستگارت میپرن!بیابریم به مهمونامعرفیت کنم!
دسته مارال روگرفتوباهم رفتن توحیاط..
مارال بالخندبه همه سالم کردمینوهم مارالوبه مهمونامعرفی میکرد..داشتن میرفتن سمته اخرین میزکه یه خانومه
نسبتاجوون بامانتویه عسلی وشالوشلوارسفیدوآریشه غلیظ داشت نگاشون میکرد...مینوآروم دره گوشش گفت
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_یکی ازدوستایه مامانه سیمین خانوم!یه پسرداره اسمش آرمانه یه مدت بودهمش دروبرمن میپلکیدکه منوبده به
پسرش امامن آخرش طاقتم سراومدوکالهمون رفت توهم..اینقدرازش بدم میاد!!پسرش توهمون دانشگاهه
خودمونه!پسره بدی نیست ولی من ازمادرش بدم میااااد فقط دنباله حرف دراوردنه!
بایدخودتوبکشی تااتوندی دستش وگرنه کارت ساختس!!
مارال سری تکون دادوگفت
_اصالمیخوای نریم پیشش؟؟_وااای نهههه این خودش یه اتومیشه دستش!!اونوقت میخوادبره همجابگه
دخترسرهنگ مهردادوخواهرزاده ملک خانوم تومهمونی منودیدن ولی راشونوکج کردنوبدونه اهمیت به من رفتن!
مارال اب دهنشوقورت دادوهمراه بامینورفتن سمته سیمین
هردوباهاش سالمواحوال پرسی کردن...سیمین روشوکردطرفه مارال
_توبایدخواهرزاده ملک جون باشی درسته؟؟مارال یه لبخندزد
_بله مارال هستم! سیمین یه لبخنده پهن زد
_خوشبختم عزیزم منم سیمینم البته تواگه دوست داشتی بگوسیم سیم!اشکالی نداره گلم!!
مارال همراه باهمون لبخنده زورکیش گفت
_منم ازاشناییتون خوشبختم مینوجون خیلی تعریفتونودادن!دوس داشتم هرچه زودترباهاتون اشنابشم!! سیمین
باتعجب به مینونگاه کرد
_واقعا؟؟من فکرمیکردم ازمن بدش میاد!!مینویه چشم غره به مارال رفتوزیره لب جوری که کسی نشنوه گفت
_فکرت کامال درسته!
مارال شنید خندش گرفت ولی سریع قورتش داد مینوباچرب زبونی گفت
_وا این چه حرفیه!!هرچی باشه شمادوسته مادرمی احترامت واجبه عزیزم!! سیمین یه لبخندزدوچیزی نگفت
خیره شده بود به مارال
مینوکه نگاهه خیرشودید فوری به مارال گفت
_مارال جان بیابریم به بقیه معرفیت کنم! سیمین زودی گفت
_ ع..ع چه زودمیخواین برین مارال جان بعدازاینکه به مهموناخوش امدگفتی بیا اینجاپیشه من بشین
تابیشتراشنابشیم!!
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مارال یه لبخنده محوزد
_باشه چراکه نه!!
دنباله مینوراه افتاد..مینوباتمسخرگفت
_مارال جان بعدازاینکه به مهموناخوش امدگفتی بیا پیشه من بشین تاباهم بیشتراشنابشیم!!زنیکه ی عنتررر باشه
بشین تا بیاااد!!مطمعنم ایندفعه توروبراپسرش زیره نظرداره
مارال باشیطنت گفت
_کصااافطط ادایه مادرشوهرمودرنیاار حسوووود
مینو نگاهش به جلو بودیهوبایه لبخنده گله گشادچرخیدطرفه مارال
_خاااک توسرت مادرشوهرت اینهاااش تازه اومده
مارال باتعجب گفت
_کی؟ مینوبه جلواشاره کرد ....مارال جلوشونگاه کردبینه اونهمه ادم درست نفهمیدمینوبه کی داره اشاره
میکنه..روبه مینوگفت
_کدومومیگی؟؟
یکی ازخدمت کارااومدطرفشونوبه مینوگفت
_مینوخانوم؟مادرتون یه کاره مهمی باهاتون دارن! مینوسری تکون دادوباشه ای گفت....
_ماری توهمین جاهاباش من میرموزودبرمیگردم..اینوگفتوسریع رفت..مارال کنجکاوبودببینه مینوبه کی اشاره
کرده..شونه ای باالانداختوبیخیاله کنجکاویش شد..همه ی میزاتقریباپربودن..فقط یکی ازمیزاروخالی دید..فوری
رفت سمتشونشست..مشغوله دیدزدنه مهمونابود..باخودش داشت کلنجارمیرفت..میدونست امشب ممکنه
فردینوببینه..تاحاالهیچ دوس پسری نداشته بود..اگرمیخواستم نمیتونست داشته باشه..چون تویه خونواده ی اون
اینچیزارسم نبود..یه دلش میگفت جوابه منفی بده..یه دلشم میگفت جوابه مثبت بده..باخودش گفت اگرحسش
بهم واقعی باشه..ارزشه اینکه جواب مثبت بدموداره..اما اگرواقعی نباشه چی؟؟..ازیه طرف خودشوقانع میکردکه
جواب مثبتوبده...ازطرفه دیگه هم باسوالهایه بی جوابی که ازخودش میپرسیدازجوابه مثبت دادن منصرف
میشد..توفکربود..
_ببخشیدمادرمیشه من اینجابشینم؟؟ مارال سرشوبلندکرد..یه زنه سن باالیه کپل کمی چاق..صورته
گردومهربونی داشت..روی لبشم یه لبخنددلنشین بود..
_بله چراکه نه بفرماایید!!
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خانومه نشست..مارال درحاله آنالیزش بود..چهرش اونویاده یکی مینداخت..ولی نمیدونست کی!
_وای مادراین روزاهواچه سردشده!منم بااین حاله خرابم نبایدزیادسردم بشه!مارال یه لبخندزد...یاده مادربزرگه
خودش افتاد.
_.اگه سردتونه خوب بریدداخل بشینید!
_نه مادر!داخلم تنهایی نمیتونم بشینم..به حسابه خودم اومدم مهمونی!!این پسره هم نمیدونم منواینجاول
کردکجارفت!!بهش گفتم ازکنارم جم نخوراا!ولی مگه حرف گوش میده!..مارال کنجکاوگفت
_پسرتون؟؟آخی مگه چندسالشه؟؟نشونیشوبدین برم پیداش کنم براتون!
خانومه خندش گرفت..تاخواست دهن بازکنه جوابه مارالوبده..یه صدایی مانعش شد.
__الزم نیست بری دنبالش بگردی خودش اومد!! هردوسرشونوبه طرفه صداچرخوندن..
فردین بایه لبخنده کجکی همونطورکه دستاشوبرده بودتوجیبش بهشون خیره شده بود..یه پیرهنه مشکیه مردونه
به همراه کت شلوارمشکی..بایه عینکه دورمشکی که جذابترازهمیشه نشون میداد..
مارال چشاشوریزکردوباتعجب نگاش کرد..گیج شده بود..باخودش گفت"نکنه این خانومه مادره این باشه!!ای
وااای"
خانومه باهمون لبخنده مهربونش گفت
_کجابودی توآخه بچه؟؟
فردین شیطنتش گل کرد
_هیچی!رفته بودم توپ بازی مادرجون!
مارال لبشوبه دندون گرفت"آخ خاک توسرم مثله اینکه واقعامادرشه!!میگم چقدرقیافش آشناس کپه همین
فردینه فقط این زنه فردین مرده"
عزیزجون روبه فردین گفت
_پسرم یه سالمی علیکی چیزی!!صدبارمیگم میری جایی اول سالم کن!!جلواین گل دخترآبروموبردی!!االن میگه
عرضه تربیته بچشوهم نداشته!!مارال بالبخنده جمعوجوری گفت
_وای نه این چه حرفیه!!
فردین یه نگاه به مارال انداخت
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_چطوری جوجه غرغرو؟؟
مارال اول باتعجب بعدم باحرص نگاش کرد..عزیزجون موشکافانه به مارال بعدم به فردین نگاه کرد.
_.فردین مادراین چه طرزه حرف زدنه؟مگه تواین خانومومیشناسی؟؟
فردین ازگوشه چشم به مارال که باحرص داشت نگاش میکرد نگاه کرد
_نچ نمیشناسم ولی ازقیافش معلومه که ازاون جوجه غرغروهاااس!
عزیزجون گیج شد
_اصالنمیفهمم چی میگی!روشوکردطرفه مارال
_این چی میگه مادر؟؟منکه چیزی ازحرفاش نفهمیدم!!
مارال نمیدونست چی بگه...من من کنان گفت
_..ما..ت..تویه یه دانشگاهیم..بخاطره همینم همومیشناسیم!!
عزیزجون ابرویی باالانداخت..حدسشو میزد..آخه فردین هیچوقت تاکسیونشناسه خوب اصالسربه سرش
نمیذاره..بلکه یه جوری بااخموتخم نگاش میکنه که طرف به خودش شک میکنه..
_اهاان که اینطور!! وواییی راستی من خودموبه تومعرفی نکردم!!ببخشیدتوروخدا حواس نمونده برام!!اثراته پیریه
دیگه!! فردین پریدوسطه حرفشوباخودشیرینی گفت
_ع!توکجاپیری آخه؟؟االن که شمادورودارم باهم مقایسه میکنم به نظرم توصددرجه ازاین مارال هم خوشکلتری
هم جوونترمیزنی!!خوشتیپم که هستی!!پسره گلی مثله منم که داری!!!
عزیزجون سری ازتاسف براش تکون دادوروبه مارال گفت
_توبه حرفایه این گوش نده!!چرتوپرت زیادمیگه!!توجزه بهترین دخترایی که تاحاالدیدم!! تابازیادم نرفته
خودمومعرفی کنم من فیروزم مادربزرگه فردین!!
مارال بااینکه ازفردین شاکی بود امابالبخندروبه عزیزجون گفت
_منم واقعاازاشناییتون خوشبختم!
فردین صندلیه کناره عزیزجونوکشیدونشست..چنددقیقه ای گذشت..عزیزجونومارال هردوگرمه صحبت کردن
بودن...مارال همه چیوباهیجان برای فیروزه توضیح میدادفیروزه هم بااشتیاق گوش میداد..فردینم سرش
توگوشیش بود..کم کم دیگه داشت حوصلش سرمیرفت..دوروبرشونگاه کرد..مینورودیدکه داشت
میومدسمتشون...
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مینوبایکی ازلبخندایه گله گشادش اومدسمتشون....بافردینوفیروزه سالمواحوالپرسی کرد
فردین
_مینوجان توروخدابیااین دخترخالتوبرداببرمخمونوخوردازبس حرف زد!! مارال یه چشم غره ی حسابی بهش
رفت..ازپروییش خسته شده بود..
_مجبورنبودی اینجابشینی که مخت خورده بشه!!بعدشم منکه باتوحرف نمیزدم..بافیروزه جون حرف میزدم!!!
فردین خودشم نمیدونست چرااینقدردوس داره سربه سره مارال بذاره..
_.وقتی که اینجانشستم نمیدونستم که تورادیوقورت دادیومیخوای یه ریزحرف بزنی!!
مینو سریع اومدوسطه کل کلشون که دیگه ادامه ندن
_بیخیال دیگه بلندشین بریم اونورشام بخوریم!!
مارال یه چشم غره دیگه به فردین رفتوتاخواست بلندشه فردین گفت
_ع!!مگه توهم گشنته؟؟بعده اون رادیویی که قورت دادی چطوری میتونی شام بخوری؟؟
_اون دیگه به خودم ربط داره اینوگفتوباحرص رفت مینو که سعی داشت ماجراروختمه به خیرکنه یه لبخندزد
_ببخشیددیگه!!بلندشین بریم شام!!بفرمایید فردین بلندشد..
عزیزجون بااخم نگاش کرد
_فردین چرااینقدرسربه سره این دخترمیذاری اخه!گ*ن*ا*ه داره طفلی!! فردین شونه ای باالانداخت
_این طفلی رواینجوری نبین!!ازاون هفت خطاااسااا
_نه هرکی تورونشناسه من توروخوب میشناسم هفت خطترازخودت دیگه نیست یاالبلندشوبریم......
بعدازشام بود...مهمونایکی یکی کادوهاشونومیدادن به ملک خانوم ومینو...مارال کلی خستش شده بود..بیحوصله
رفت داخل ازجمعهای شلوغ بدش میومد...رفت توبالکن...بیشتره جاهاازاون باالقابله دیدن بود....عاشقه ارتفاع
بود..همیشه دوست داشت ازجاهایه بلندبه پایین نگاه کنه...همه چی کوچیک بود...ادماخونه هااا..همه
چی...ازدیدن اینچیزایه کوچیک لذت میبرد....بعضی وقتاباخودش میگفت یعنی خداهم اینقدرماروکوچیک
میبینه؟....بازیاده فردین افتاد...امشبم باز حرصشودراورده بود...براش عجیب بودکه حتی یه کلمه هم راجبع
پیشنهادی که کرده بودحرف نزد..باخودش گفت"نکنه اینم یکی دیگه ازمسخره بازیاش باشه که بخوادحرصه
منودراره؟؟
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اماازطرفیم ازخداش بودکه فردین درمورداین موضوع چیزی نگفته...تودلش میگفت"اصالای کاش همه
چیوفراموش کنه..وهیچی دیگه راجبعش نگه.....نفسشوباصدافوت کرد..
هنوزتوحاله خودش بودکه حضوره کسی روکناره خودش حس کرد...
سرشوبرگردونت سمتش..فردین طبقه عادته همیشگیش دستاشوبردتوجیبش
_چیکارمیکنی؟
_فضولی؟؟
_اووفف تادلت بخواد!
_اوندیگه مشکله خودته! فردین یه نگاه بهش انداخت
_منم نگفتم مشکله توهه!!
مارال حرصی نگاش کرد
_چیه؟؟اومدی اینجابازبامن یکی دوتاکنی؟؟باشه!!اوکییی من فهمیدم که براهرچیزی یه جواب داری!! حااللطف
کن برومیخوام تنهاباشم..اینوگفتوبااخم سرشوبرگردونت..فردین ازاین لحنه تنده مارال
جاخوردفکرنمیکرداینقدربهش برخورده باشه.
_.حاالچراجوش میاری؟منکه چیزی نگفتم!!
_هرچی که خواستی گفتی میشه بپرسم دیگه چی بایدمیگفتی؟؟نکنه فکرمیکنی حرفی چیزی جاانداختی
اومدی اینجااونارم بگیوبری؟؟ فردین خندش گرفت مثله اینکه امشب کلی حرصشودراورده بود گوشه
لبشوگازگرفت که خندش نگیره
_نه برا یه چیزدیگه اومدم اینجا!حاالبعدن فکرمیکنم اگرحرفی جاانداختم بهت میگم نترس! اینوگفتو فاصله ی
بینه خودشومارالو کمترکرد فاصلشون باهم پنج شیش وجبم بیشترنمیشد..
_هووی کجامیای بروعقب االن یکی میبینه فردین بالبخنده شیطنت آمیزش گفت
_منحرف بودنه ذهنه بقیه به من ربطی نداره!
مارال ابه دهنشوبه زورقورت دادتودلش به بیحیاییه فردین اعتراف کرد..خواست خودشوبکشه کنارکه فردین
دستشوگرفت.
_.راجبعه پیشنهادم فکرکردی؟؟
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مارال باعصبانیت دندوناشوروهم فشارداد..باخودش گفت"این پسره ابرازه عالقشم خرکیه نکبت" فردین
امشب به اندازه ای حرصش داده بودکه االن راحت بتونه جوابه منفیشوبده
_جوابه من منفیه حاالبرورده کارت دست ازسره منم بردار هرچی هم بوده فراموش کن اصالفکرکن
منونمیشناسی!! اینوگفتوخواست دستشوازدسته فردین بکشه بیرون که فردین دستشومحکم ترگرفت...ازلجبازیه
مارال خوشش میومدازاینکه زودجواب مثبتوندادبرخالفه دوست دخترایه قبلیش که اصالخودشون به فردین
پیشنهاددوستی میدادن..االن دیگه برای اینکه مارالو بکشونه سمته خودش مسمم ترشده بود...لحنشوجدی کردو
زل زدتوچشای مارال
_میدونم باخودت میگی چقدرمغرورم حرص درارم لجبازم یاخودشیفته وخودخواهم..ولی تاحاالباخودت
فکرکردی چرااینقدرسربه سرت میذارم؟؟ تواین مدتی که منوشناختی دیدی بابقیه هم جزتوفرزین گرم بگیرم یا
کل کل کنم؟؟ اگه یکم دقت میکردی میفهمیدی همه این رفتارام ازرودوست داشتنه!! امشبم اگرمیبینی که اومدم
اینجافقط واسه خاطرتوبود...مارال من نیومدم جواب منفیتوبشنوم..میدونم به اندازه کافی فکراتوکرد..ولی اینم
میدونم که جوابی که دادی ازروحرص بود..نمیخوام مجبورت کنم پیشنهادموقبول کنی اما ردکردنشم به نظرم
انصاف نباشه...توهنوز منوخوب نمیشناسی..اونقدراهم که فکرمیکنی بدنیستم...
مارال گنگ به فردین نگاه کرد...نمیدونست چی بگه..سرشوانداخت پایین..
فردین دستاشوگذاشت رونرده ها..اونم مثله مارال عاشقه ارتفاع بود..حتی بیشترازمارال...اینکه یه جایی باشه
باالترازهمه چیزوهمه کس...وقتایی که ازچیزی دلش میگرفت بلندترین جایه شیرازباموانتخاب
میکردومیرفت..ازاون باالهمه چی کوچیک بود..خندش میگرفتو غمشوفراموش میکردباخودش میگفت این آدما
کوچولوهای اون پایین منوناراحت کردن؟؟ارزش نداره که بخوام غصه بخورم ...همه غماشوازهمون باالمینداخت
پایینوهمه چیوفراموش میکرد...
__توهم ارتفاع رودوست داری نه؟؟ باصدایه مارال که تلپی اومدتوفکروخیالش به خودش اومد.
_.اره..بیشترازاون چیزی که فکرشوکنی...
_چه جالب منم ارتفاع دوس دارم..اینکه تویه یه نقطه ی خیلی بلندباشی کلی هیجان داره!
فردین نگاش کرد یه لبخنداومدگوشه لبش..مارالم عینه خودش بود غرورش لجبازیش..اما ورژن مارال
جدیدتروساده تربود..
_اره هیجان داره!دوس داری ببرمت یه جایه خیلی بلندونشونت بدم؟؟ مارال باتعجب نگاش کرد
_کجا؟؟
_اون دیگه سوپرایزه!هستی یانه؟؟
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_االن؟؟
_اره مگه االن چشه؟؟ مارال لبشوبه دندون گرفت بعدازچندثانیه سکوت گفت
_این موقعه ی شب اخه من چجوری باتوبیام بیرون؟؟حالت خوش نیستا!!بیخیال بذاربرایه وقت دیگه..تافردین
خواست چیزی بگه باصدایه مینو هردوشوکه شدن
مینوهم که بی هوا اومده بودخودشم شوکه شد..اول یکم هول کرد.
_.چیزه..روبه فردین گفت
_کجایین شما من کله خونه رودنبالتون گشتم!فیروزه جون گفت بهتون بگم که برش گردونیدخونه..هرچی
بهش گفتیم که بمونه هنوززوده قبول نمیکنه میگه وقته قرصام داره میگذره..
فردین یه نگاهه گذرابه مارال انداخت بعدم سری به معنیه خداحافظی تکون دادوبیحرف ازکنارمینوردشد...
مینو باچهره ای درهم به مارال نگاه کرد ..مارال باخودش گفت"آخ که االن سوال پرسیدناش شروع میشه"..
ولی مینوبرخالفه همیشه چیزی نگفت..روشوبرگردونت باصدایه ضعیفی گفت
_مهمونا دارن میرن دوست داشتی بیاتوحیاط..اینوگفتوبدونه هیچ حرفه دیگه رفت...
مارال بایه گره بینه ابروهاش به رفتنش نگاه کرد..
_"مینوچرایهواینجوری شد؟" لبه پایینیشوبرگردوندوابروهاشوبردباال
نفسشوفوت کردبیرونورفت واسه بدرقه ی مهمونا..
******
_مارال برداربرودیگه!!این فردین پدرمونودراوردازبس بوق زد!!خداروشکرمامان خونه نی مارال سریع خطه
چشمشوکشیدارایشش تموم شده بود..بایه ژسته خاص روبه مینووایساد
_االن میرم فقط بگو ببینم خوب شدم یانه؟؟
مینویه نگاه به سرتاپاش انداخت..یه مانتویه قرمزتاباالی زانوش که یه کمربنده چرم مشکی داشت وشلوارمشکیه
راسته..وصندلهای مشکی که باشالوکیفه مشکیش ست شده بود..یه ارایش محوصورتی هم داشت که خیلی به
صورتش میومد..مینوبالبخندانگشته اشاره وشصتشوبهم نزدیک کرد
_عالیییی مثله همیشه!خوشبگذره!!
سرشوانداخت پایینوخواست بره بیرون که مارال دستشوگرفت
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_چراتونمیای؟؟کلی خوشمیگذره هااا برواماده شوهنوزم دیرنشده من منتظرت میمونم بدو!راستییی فرزینم هستا
مینوسرشوبلندکردوبالبخنده کمرنگی گفت
_خب هست که هست ..مارال باتعجب ابروهاشوانداخت باال.
_.ولی....قبل ازاینکه مارال بخوادحرفی بزنه به سمته درهلش داد...مارال تابه خودش بیاددمه
دربود..نفسشوباصدادادبیرون..دلیلع رفتارایه مینورونمیفهمید..سوارماشین شد..
چندهفته ای گذشته بود...فردین باحرفهاورفتارش مارالوتحته تاثیرقرارداده بود..جوری که مارال نتونست به
درخواستش جواب ردبده..هردوخواسته وناخواسته پادررابطه ای گذاشته بودن که تلخوشیرین
بودنشونمیدونستن...
مارال نمیدونست تهه این رابطه به کجاختم میشه..ولی دوست داشت برای یبارم که شده امتحانش کنه حتی
اگرتلخ باشه...باخودش میگفت شاید مردزندگیش کسی که میتونه خوشبختش کنه همین فردین باشه...
فردین ارنجشوبه شیشه زده بودانگشته اشارشوگذاشته بودروپیشونیش..سرشوبرگردونت سمته مارال وبااخم
نگاش کرد
_فکرنمیکنی خیلیییی زوداومدی؟؟
مارال یه پشته چشم نازک کرد
_اره یکم زوده ولی تابرسیم ممکنه دیربشه براهمینم زوداومدم!!
فردین نفسشوباحرص دادبیرون...امشب زیادحوصله کل کل کردنونداشت..
مارالم طبقه عادت همیشگش ضبتوروشن کردوبه صندلی تکیه داد...
ازماشین پیاده شدن...یه باغ بزرگوشیک تومالی آبادبود...
مارال یه نگاه به فردین انداخت االن واضح میتونست تیپشوببینه..یه پیرهنه شیری وکت اسپرت قهوه ای
وشلوارکتون قهوه ای...مثله همیشه تیپش تکمیل بود..
دسته مارال گرفتورفتن داخله باغ...شلوغ بود ....همه ی تختا ردیف کناره هم چیده شده بودن...صدای موزیک
باشرشرابی که توی حوضه وسطه باغ بود قاطی شده بود..مارال نگاشو اطراف میچرخوند..ازهمیچین باغایی
همیشه خوشش میومد...نگاشودوخت به حوضه نسبتا بزرگی که وسطه باغ بود...یه کوزه ی بزرگ که ازش اب
خارج میشد...گوشه های باغم بردگی هایی به صورته جوب بودکه ابه زاللی داشت...همه جاچراغونی بود...مارال
لبخندش یه لحظه ازلباش جدانمیشد..فردین ایستاد سرشواطراف چرخوندتا فرزینوپیداکنه..مارال دستشوکشید
_اوناهاش پیداش کردبیابریم
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فرزین رویه یکی ازتختاباهمون اخمه همیشگیش که انگارارثه خانوادگیشون بودوهردوتاشون هم فردین هم
فرزین داشتنش به زمین خیره بود...
سنگینیه نگاهه مارال وفردین که روخودش حس کرد سرشوبلندکردومتوجه ی اومدنشون شد..گل ازگلش شکفت
وباخنده بلندشد مارال بالبخندبهش سالم کرد..
_سالاام کجابودین شما؟؟میدونیدازکی منوکاشتین اینجااا مارال تاخواست چیزی بگه فردین همونطورکه
مینشست روتخت گفت
_مارال فکر کرده بودمیخوادبره سفره قنده هاربراهمینم اینقدرلفتش داد!! مارال باحرص نشست روبه روش
_حاالخوبه یکی دودییقه فقط طول کشید!!حاالهی بکوبش توسرم!
_بحث یکی دودقیقه نیست که ربع ساعته!! مارال باپرویی گفت
_خومیخواستی اینقدرزودنیای دنبالم عجبااا!!بعدشم دخترکه دیرنکنه که دخترنیست هویجههه
_یعنی االن بقیه ی دختراهویجن دیگه؟؟ مارال چشاشوریزکرد
_توازکجامیدونی بقیه ی دخترادیرنمیکنن؟
فرزین باخندگفت
_داداشم تجربه زیـــــــــاد داره! براهمینم خوب میدونه!!
مارال چپ چپ به فرزین نگاه کرد..فردینم همونطورریلکس یه نگاه به فرزین انداخت
_نکه تواصال ازاین تجربه هانداری!!فرزین یکم جابه جاشد بعدم عینه بچه مثبتاسرشوانداخت پایین
_ع!!برداررر منواینکاراا؟؟؟نچ نچ منوباخودت قاطییی نـــکــــــن!! بعدم روشوکردطرفه مارال
_نه خداییش این وصله هابه من میچسبه؟؟؟؟
مارال بالبخندسرشو تکون داد
_نچ هرچی به توبگنجه این یه موررردعمرن اگه بگنجه!!
فردین دست به سینه تکیه دادبه تخت
_پس اون عمه ی من بودکه دیشب ساراخانوموبردویال؟؟؟
فرزین بااین این حرفه فردین جاخورد فوری خودشو جمعوجورکرد سرشوانداخت پایینوبالحنی که مثال میخواست
بگه کاره خطایی نکرده گفت
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_اونو که فقط بردم ویال رونشونش بدم همین فقططط وگرنه کله شهرمنومیشناسننن منواینکارا؟؟؟
_بله کامال کله شهراطالع داارن!!توهواینکارا،؟؟؟
مارال دیگه نتونست جلوخودشوبگیره وزدزیره خنده فردینوفرزینم خندشون گرفت سه تایی باهم خندیدن..
بااومدن گارسون خنده هاشونوقورت دادن..هرسه تاشون رویه جوجه توافق کردن ...بعدازشام مارال روبه فردین
جوری که فقط خودش بشنوه گفت
_میگم ایناwcکجاست؟
_چرامگه؟؟
_چراداره؟؟مردم wcروبراچی میخوان؟
فردین به تهه باغ که یه راهرویه نسبتابزرگ بوداشاره کرد
_برواونوره مارال بدونه حرف بلندشدورفت...
فرزین که تازه ازبیرون اومده بودنشست کناره فردین
_مارال کجارفت؟؟ فردین ارنجه دسته راستشوگذاشت لبه ی تخت
_االن میاد...توکجابودی؟؟
_گوشیموتوماشین جاگذاشته بودم رفتم اوردم! اینوگفتوبعدم باشیطنت به فردین نگاه کرد
_میگماااا
_هووم؟
_شامه امشب کوفتت بشه!!پوالیه نازنینموبخاطره توازدس دادم!! فردین نیم نگاهی بهش انداخت
_تاتوباشی دیگه بامن درنیوفتی!!دیدی گفتم میتونم ازپسش بربیااام؟
فرزین دوروبرشونگاه کردوبعدروبه فردین گفت
_آخ امااگردختره بدونه مناسبته شامه امشب چیه همه رومیاره باالاا اینوگفتوزدزیره خنده فردینم خندش گرفت
گوشه لبشوگزیدتانخنده
_ببندنیشتواالن میاد..فرزین بعدازچندثانیه خودشوجمعوجورکردکم کم خندش محوشدودیگه اثری ازش باقی
نموند..یکم لحنشوجدی کردوروبه فردین گفت
_فردین یه چیزی بگم؟؟ فردین منتظرنگاش کرد
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_میگم این مارال یه جوریه ..فردین یه ابروشوانداخت باال
_چجوریه؟ فرزین یکم خودشوبه فردین نزدیکترکرد
_راستش..االن من یه جوری شدم یهویی!عذابه وجدان اومدسراغم...واسه اولین باره که تویه همچین شرایطی
عذاب وجدان میادسراغم ...فردین خونسردگفت
_چرا؟؟
_نمیدونم ولی ..تاخواست چیزی بگه مارالو دیدکه بالبخندمیومدطرفشون..
_چی میگفتین بهم؟؟؟ نکنه غیبته منومیکردین؟؟؟
فرزین یه نگاه به فردین انداخت بعدم سعی کردلبخندبزنه
_نه بابا!!ماغیبته یه همچین ادمه باشخصیتیوبکنیم؟؟
مارال خندیدویکی زدبه بازویه فرزین
_پاشوپاشوخودتوجمع کن خودشیرین!! فرزین خندید..
دلیل اینکه همیشه بامارال گرم میگرفت یاباحرفاش میخندیدوخودشم نمیدونست...ازخاکی بودنوصمیمیتهای بی
منظورمارال خوشش میومد....
نیم ساعتی گذشته بودکه فردین یه نگاه به ساعتش انداختوبلندشد
_یاالپاشین..دیگه داره دیرمیشه..هردوبلندشدن..بعدازخداحافظی فرزین رفت سمته ماشین خودش..امشب اون
کاراش زودترازفردین تموم شده بودبخاطره همینم باماشین خودش زودترازاونااومده بود..
مارال سرشوبه صندلی تکیه دادوچشاشوبست وبه صدایه بابک جهانبخش که توماشین پیچیده بودگوش سپرد
:..
"یه نگاه تب دار مونده توی ذهنم"
"عاشق شدم انگار آروم آروم کم کم"
"چشمای قشنگت همش روبه رومه" "اگه باشی بامن همه چی تمومه"
"تیک و تیک ساعت رو دیوار خونه" "میگه وقت عاشق شدنه دیوونه"
"دلو بزن به دریا انقد نگو فردا"
"آخه خیلی دیره دیر برسی میره"
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"تیک و تیک ساعت رو دیوار خونه" "میگه وقت عاشق شدنه دیوونه"
"دلو بزن به دریا انقد نگو فردا"
"آخه خیلی دیره دیر برسی میره"
"تو عزیز جونی بگو که میتونی"
"واسه دل تنهام تا ابد بمونی"
"آره تو همونی ماه آسمونی"
"واسه تن خستم تویه سایه بونی"
"تو عزیز جونی نگو نمیتونی"
"یه نگاه تب دار مونده توی ذهنم"
"عاشق شدم انگار آروم آروم کم کم"
"چشمای قشنگت همش روبه رومه" ا"گه باشی بامن همه چی تمومه"
"تیک و تیک ساعت ملودی گیتار"
"دوتا شمع روشن دوتا چش بیدار"
"سر یه دوراهی یه دل گرفتار"
"بیقرار عشقو وسوسه ی دیدار"
"تیک و تیکساعت ملودی گیتار"
"دوتا شمع روشن دوتا چش بیدار"
"سر یه دوراهی یه دل گرفتار"
"بیقرار عشقو وسوسه ی دیدار"
"تو عزیز جونی بگو که میتونی"
"واسه دل تنهام تا ابد بمونی"
"آره تو همونی ماه آسمونی"
"واسه تن خستم تویه سایه بونی"
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"تو عزیز جونی نگو نمیتونی("...بابک جهانبخش/تیک وتیک ساعت)
چنددقیقه ای گذشته بودکه ماشین ازحرکت ایستاد...مارال تکیشوازصندلی برداشت..فکررسیدن خونه..دوروبرش
نگاه کرد..باتعجب روبه فردین گفت_من فکرکردم رسیدیم خونه..اینجاکجاست؟؟
_پیاده شومیفهمی کجاست..اینوگفتوپیاده شد...
مارال باتردیدپیاده شد...
_خب حاال میشه بگی ایــنجــــــ ...بادیدنه صحنه ی روبه روش حرفشو ادامه نداد..
رویه یه سکوی بزرگوبلندبودن که کله شهرزیره پاشون بود...چندتا نیمکت گوشه کنارش بود...خلوت بود..
باشوق دستاشوبهم کوبیدوبه اطراف نگاه کرد..
_وااای پسرررراینجارووو چه قشنگهههه
فردین طبقه عادت همیشگیش دستاشوبردتوجیبشو کناره مارال وایساد
_اینجا بامه شیرازه بلندترین جایه شهر..جایی که اونشب بهت گفتم بیابریم نشونت بدم.
_.ووواییی نمیدونستم اینجارومیگییی وگرنه عمرن نه بیاوردم!!
_خوشت اومد؟؟
_اوووهوووم خعلیییی! اینوگفتوبعدم باشوقوذوقه خاصی به پایین نگاه کرد..شهری که فقط چراغایه روشنش دیده
میشد...همیشه توهمیچین لحظه هایی ارامشه خاصی پیدامیکرد...نفسه عمیق کشید..هواسردبودولی بااین
ارامشوحسه خاصی که پیداکرده بودسرمارویادش رفت.....
معلوم نبودچقدراونجاوایساده بودوتوحاله خودش بودکه باصدایه فردین حواسش جمع شد_چیزی گفتی؟
_بله ولی مثله اینکه بدجورازاینجاخوشت اومده اصالحواست نیست..
_اره واقعا چه جایه باحالیه..چه حسه خوبی داره...
_چندتاکافه این دوربراهس اگه دوست داری بیابریم..
مارال بالبخندسرشوتکون داد..فردین دستشوگرفتوباهم رفتن سمته یکی ازکافه ها..
_چی میخوری؟؟
_االن فقط یه نوشیدنیه گرم میچسبه!_قهوه چطوره؟؟
مارال سرشوبه نشونه ی مثبت تکون داد..فردین رفت برا گرفتن سفارشا..
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مشغول دیدزدن اطراف بود..همیشه وقتی برای اولین باربایکی میرفت یه جای دیدنی اونجادیگه بااسم
اونفرتوذهنش ثبت میشد...
باصدای گوشیش به خودش اومد..صفحه ی گوشیشونگاه کرد...بادیدن اسمش لبخندنشست رولباش وفوری جواب
داد..
_الو؟؟سالاام به مامانه گلم
صدای گرمومحبت آمیزطالخانوم مثله همیشه باعثه ارامشش شد
_سالام عزیزم...دخترکجایی آخه؟نبایدیه خبرازمابگیری؟؟
_الهی قربونت برم مامان گلم!!منکه مدام باهات درتماسم!!فقط یه دیروزوامروزوزنگ نزدم اونم چون کارام
زیادبود!..
___بفرمااینم قهوه!! مارال باصدای فردین جاخورد..فوری سرشوبلندکردرنگش پرید..مطمعن بودمادرش صدای
فردینوشنیده..
فردین که دستپاچگیه مارالودیدکنجکاونگاش کردوبااشاره ی سرپرسیدکیه مارال گوشه لبشوگزید
_مارال؟؟مادر؟؟این صدایه کی بود؟کجایی مگه؟؟ مارال دستپاچه گفت
_ب..با..یکی ازدوستام رفتم بیرون فرزانه جونوشوهرش..اومدیم قهوه بخوریموبرگردیم..چیزه خاصی نیست..
طالخانوم باشک پرسید
_این موقعه ی شب؟؟
مارال هرچی به ذهنش میرسیدوفوری میگفت_راستش این دوستم بارداره این موقعه دلش هوسه قهوه کرده بود
اونم فقط قهوه ی بیرون..به من زنگ زدگفت همراشون بیام..دیگه روم نشدبخوام نه بیارم..
فردین ابروهاشوانداخت باالوباتعجب به مارال نگاه کرد..
طالخانوم که همچنان شک توحرفاش موج میزدگفت:
_خیله خب مادر..ولی زودبرگردخونه خوبیت نداره که تااالن بیرون باشی..تلفنومیدم دسته میثاق کشته
منومیخوادباهات حرف بزنه کلی دلتنگته!
مارال نفسشو باخیاله راحت دادبیرون...فکرنمیکردمادرش ساده ازاین موضوع بگذره..
صدایه میثاق پیچیدتوگوشی
_اه اه اصالحرفایه مامانوباورنکنیا!!دلتنگی کیلوچنده؟؟تازه دارم درنبودت زنـــــــــدگی میکنم!!
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مارال باخنده گفت
_ابرازه احساساتت ازپهناتوحلقم برادرجان!!
اگه بحث دلتنگی نیست پس چرا داری باهم حرف میزنی؟؟
_بیخودی به دلت صابون نزن!!میخواستم بپرسم این جوراب مشکیای منوچیکارکردی؟؟ازوقتی رفتی دارم
دنبالشون میگردم پیداشون نمیکنم!! مارال باخنده یه قلپ ازقهوه شوخورد..داغ بود..صورتشوجمع کرد..
چقدردلش برای این شیطنتای وقتوبی وقت میثاق تنگ شده بود..
_آخرشو خودموازدستت میکشم میثاق!!
_حلواش خوشمزه باشه!!غذاهم ترجیحن قرمه سبزی وباقالی پلوباشه!!مارال گیج گفت
_چی؟؟
_نوشابه هم ازاوناکه رنگه ابن ولی گازدارن باشه!اسمشونمیدونم ولب توبگیرکالس داره!!
_چی میگی تواخه؟؟حالت خوش نیستااا
_خرماهم بگوهستشودرارن الش گردوبذارن یه جادیدم کلی کالس داشت مداح هم بگونیارن خودم یه فلش
ازاهنگایه مرتضی پاشایی دارم میارم خیلی باکالستره..
مارال باحرص گفت_میثاق درست حرف بزن ببینم چی میگی؟منظورتونمیفهمم!! میثاق باخنده گفت_مگه نمیگی
خودمومیکشم؟؟خومنم میگم تومراسمه ختمت ازاینااستفاده کن کالاس داره!!
مارال بااین حرفش نمیدونست حرص بخوره یابخنده!
_کصااافططط فقط نیای تودستم!!
میثاق خندید...
بعدازچنددقیقه کم کم لحنش جدی شد..
_آبجی بزرگه؟دورازشوخی دلم خداییش هواتوکرده بود..جوجه غرغرو!
بااین حرفش ناخداگاه مارال به فردین نگاه کرد..فردینم همیشه بهش میگفت جوجه غرغرو..
_مارال عاشقه این محبتایه میثاق بود..یه جورایی توخونواده بیشتراین دوتابودن که حرفه همومیفهمیدنوهمودرک
میکردن..درصورتی که همیشه باهم جنگودعواداشتن..
_الهی قربونه داداش کوچیکه برم من..منم دلم برات یه ذره شده خروس جنگی! میثاق یه خنده ی مردونه کرد
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_خوبی؟؟خوشی؟؟چه خبرا؟؟منونمیبینی راحتی؟
_عالیم! گرفتاره دانشگاهم دیگه...بعدم باشیطنت گفت
_توروهم که نمیبینم بااینکه باارامش زندگیموبه سرمیکنم ولی بازم نبودت کامالحس میشههه
میثاق بالحنی که نگرانیوغم توش موج میزدگفت
_نبوده توهم اینجاخیلی حس میشه!..مارال یه لبخندزد..چقدردوست داشت االن کنارش میبودومحکم بغلش
میکرد...
_میگم میثی خودمونیمااا تواین مدت که من نبودم چقدربااحسسساس شدی بالاا
میثاق دوباره لحنش شیطنت امیزشد
_مرده شورتوببرن تامیام یه خورده نقش بازی کنم جفت پامیپری وسطه نقشم!!بعدشم مگه من به تونگفتم دیگه
به من نگو میثی؟؟ناسالمتی من  19سالمه!!سنوسالی ازم گذشته!!
مارال خندید
_خبه حاالااا باشه حاج میثاققق!
_جوجه کاری نداری دیگه؟؟میخوام قطع کنم
_نچ سالم برسون
_سالمت باشی..مواظبه خودت باش...ازخیابونم ردمیشی سمته چپوراستتو نگاه کن..ماشین نزنه شلو پلت کنه
بیوفتی رودستمون!!خواستگارت میپرن!!البته االنم خواستگاری نداری که بخوادبپره!!ولی همون پسردایی هم که
فکرکنم سنگی چیزی خورده توسرش میپره!!
مارال باخنده سری تکون داد
_ازدسته تو برودیگههه
بعدازخداحافظی گوشیوقطع کرد...واقعا به این مکالمه احتیاج داشت..دلش براش تنگ شده بود...
به فردین نگاه کرد..اونم دست به سینه خیره شده بودبهش
_چیه نیگانیگامیکنی؟؟؟
فردین دستاشوگذاشت رومیزوانگشتاشوتوهم گره زد_ ..مارال یه سوال؟
مارال بالبخندهمینطورکه قهواشومیخوردگفت_بپرس
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فردین یه نگاهه عاقل اندرسیفی بهش انداخت..
_نه خداییش یعنی تواینقدرخنگی که نمیدونی قهوه برازنه حامله خوب نیست؟؟؟
مارال باشنیدن این حرف قهوه پریدتوگلوشوبه سرفه افتاد..
_ چـــــ..چی؟؟؟واااای خاکه عاالم اصالحواسم نبوددد!!په چرازودترنگفتیی؟؟؟؟میگم خدامامانم براچی باشک
باهام حرف زد!!!!!
فردین سری ازتاسف براش تکون داد_به نظرت من چطوری بایدبهت میفهموندم اوندقیقه اینو؟؟حاالهم دیگه
بیخیال فعالکه همه چی به خیرگذشت!!
مارال گوشه لبشوبه دندون گرفت
_اصالخوازکجابایدمیدونستم مگه من چندشیکم زاییدم!! یعنی نه اینکه ندونمااا میدونستم ولی اون لحظه هول
شدم نمیدونستم چی بگم الکی اینوپروندم!!
فردین چیزی نگفتو قهوه شوبرداشتوبردسمته دهنش که مارال فوری گفت
_ع ع نـــــــــخوریشااااا
فردین یه ابروشودادباال
_هوووم؟؟چرا مگه؟؟
مارار باخنده گفت
_فرزانهههه جووون توباردارییی برابچتتت خوب نیستتتت
فردین چنددقیقه زل زدتوصورته مارال بعدم سرشوتکون دادو قهوشوخورد..
مارالم بالبخند مشغوله خوردنه قهوش شد...
_مرسیییی فردین واقعااا شبه خوبی بود..کلی خوشگذشت
فردین بالبخنده محوی گفت
_خواااهش..برامنم شبه خوبی بود..
_شبت بخیرررر ازاینجاهم یه راست بری خونه هااا نبینم توخیابون..
_..خواخه ادم عاقل نصفه شبی توخیابون چی میخوااد؟؟؟ مارال باخنده گفت
_خودت میگی ادمه عـــــــاقل!! فردین تاخواست منظوره حرفشوبگیره مارال فوری دروبازکردو پریدپایین!!!!
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باخنده رفت سمته در..به فردین باحرص نگاش کرد..
مارالم براینکه بیشترحرصشودربیاره یه زبونک براش دراوردو فوری رفت تو..
فردین ازکارایه مارال خندش گرفته بود..ماشینو ازجاکندوطولی نکشیدکه ازاونجادورشد....
مینوهمینطورکه قاشقشوتوی فنجونش میچرخوندروبه مارال گفت
_خب دیشب چطورگذشت؟؟ مارال لقمشوگذاشت دهنشوبادهنه پرگفت
_عاااالی جاااتم خاااالی خیلی خوب بوودمینوبه حالت چندش صورتشوجمع کرد
_ایششش صدبارمیگم بادهنه پرحرف نزن!!هرچی قراربودبره تواون شیکمه واموندت اومدتوسروصورته من!! مارال
همونطورکه میخندیدسعی داشت لقمشوقورت بده..بعدازقورت دادنش یه نفسه عمیق کشید
_هوووف لقمه بزرگترازدهن برداشتن که میگن جونه توهمینه هااا مردم تاقورتش دادم!!مینوتاخواست چیزی بگه
باصدای زنگه در سریع بلندشدوروبه مارال گفت
_آخ جووون ماراال فکرکنم مسعودباشههه مارال باتعجب نگاش کرد
_کی؟؟مسعود؟؟مینوهمینطورکه میرفت سمته در گفت
_آره دیشب زنگ زدگفت قراره بیاد..اومدنش یهویی شده..مارال شالشوروسرش مرتب کردورفت دنباله
مینو..ازوقتی مسعودرفته بودکانداچندسالی میشدکه ندیده بودتش..همبازیه بچگیای مینومارال
بود...مسعودبرعکس مینوکه همیشه شادوپرانرژی بود اون اخموومغروربود..مینوزودی رفت دمه دروبه محضه
بازشدنه درپریدبغله مسعود..مسعوداول ازاین حرکته مینواخماشوبردتوهم..اما کم کم اخماش بازشدو لبخنده
محوی نشست رولباش..مینوباخوشحالی که توصداش موج میزدگفت
_سالام به داداشیه گلممم دلم برات یه ذره شده بوده بخداا!کلی دلتنگت بودم!! اینوگفتوازبغلش
اومدبیرون..مسعودباهمون لبخنده محوی که رولباش بودگفت
_علیک سالم..هنوزم که هنوزه عینه مارمولکایه رودیوارخودتومیچسبونی به ادم!میدونی که من ازاین کاربدم
میاد!! مینو عینه بچه هابالبای برچیشده نگاش کرد..مثله همیشه شیکوجذاب بود..قدبلندوچهارشونه..چشاش
برخالفه چشایه مینوکه آبی بود سبزبود..لبودهنی متناسب..بینیه قلمیوخوشفرم..ابروهای کشیده..مارال
لبخندزدورفت جلو_سالم خوش اومدی...مسعودازاومدن مارال خبرنداشت..یه نگاه دقیق به سرتاپاش انداخت..
مینوقبل ازاینکه مسعودچیزی بگه سریع گفت
_مسعوداین مارالههه ها!!مسعودیه نیم نگاه به مینوانداخت بی حرف رفت جلویه مارال
_سالم مارال خانوم!چه بزرگ شدی!! مارال بالبخندسرشوانداخت پایینوگفت
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_ممنونم
_مامان ازاومدنت خبری نداده بود..نمیدونستم که اینجایی! مارال سرشو اوردباالنگاشودوخت توصورته مسعود
_بله..دوسه ماهی میشه که اومدم..برای دانشگاه..مسعودبایه لبخنده کوچیکه محوکه گوشه لبش بودگفت
_آهان که اینطور...خوشحال شدم ازدیدنت..اینوگفتوروبه مینوکه دوروبرچمدونامیگشت گفت
_پس مامان کجاست؟ مینویکی ازچمدوناکه کوچیکتربودوبرداشت وهمونطورکه کشون کشون سعی داشت
ببردتش داخل گفت
_رفته باشگاه االناس که بیاددیگه!وقته دقیق پروازتونگفتی براهمینم نشدبیایم استقبالت ..چمدونه تودستشو
بیشترکشید
_میگم این چمدونه سوغاتیاس دیگه؟؟اگه نیست تابیخودی به خودم زحمت ندم؟؟مسعود به مینونگاه
کرد...مینوبااینکه االن نوزده سالش بودولی برای مسعود هنوزحکمه همون دخترکوچولویه شونزده هفده ساله
روداشت...سری تکون دادواون یکی چمدونشوبرداشتوهمراهه مارال رفتن داخل ...مارال تواتاقش مشغول درس
خوندن بود..میخواست خودشوبرای امتحان فردااماده کنه..باصدای درسرشوبرگردونت..مینوطبقه معمول بدونه
درزدن اومدتو..همونطوری که هندزفریش توگوشش بودنشست روتخت کنارمارال..مارال بدونه حرف نگاش کردبه
اینکاراش عادت کرده بود..مینوکنارش درازکشید..مارال دوباره خواست مشغوله خوندن بشه ولی صدای اهنگی که
مینوبه حسابه خودش داشت باهندزفری گوش میداداونقدربلندبودکه به راحتی کسی که کنارش بودهم
میشنید..مارال اخماشوبردتوهمودست بردهندزفری روازتوگوشش دراورد..مینوکه چشاشوبسته بودفوری بازشون
کرد
_هووی براچی هندزفریمودراوردی؟؟
_باباگوشه من به دررررک خودت کر میشی!!براچی اینقدرصداشوبلندکردی؟؟اصالتوکه ازوره دله داداش جونت
تکون نمیخوردی حاالچی شداومدی اینجا؟ مینوبلندشدونشست یه پشته چشم نازک کرد_الهیی قربونش بشم
خان داداشم رفت یه دوش بگیره!! راااستیییی اگه گفتییی برام چی اورده بوود؟؟
_من چه بدونم علم غیب که ندارم!! مینوباذوق دستشواوردجلو..وروبه رویه مارال گرفتیه ساعت طالکه بانگین
های کوچولوی سفیدی که روش کارشده بودبرقه خاصی میزدوخیلی توچشم بود..
_مبارکه عزیزم به خوشی استفاده کنی! مینوبالبخندگفت
_ممنوننن قابلتوندارهاااا اگه میخوای بدمش به تو؟؟
_نچ ماله خودت من ساعت استفاده نمیکنم!!مینوچپ چپ نگاش کرد
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_حاالیه جوری میگه نچ ماله خودت من سالت استفاده نمیکنم انگاراگه استفاده میکردمن میدادم بهش!! حاالمن
یه تعارفی کردم!! مارال لبه پایینیشوجمع کردوچیزی نگفت خواست مشغوله مطالعه بشه که مینوگفت
_ماری چقدررردلم هوسه خریدددکرده!!
_شنیده بودم که زنایه حامله ویاره خوراکی دارن!!ولی تاحاالنشنیده بودم ویاره خریدکردنم اومده باشه!! _هاهاها
خندیدیم بینمک!! من امروزمیخوام برم خرییید تونمیای؟؟
_ناسالمتی امتحان داریم!! مینوکتابوازتودسته مارال کشید
_بیخی بابااا اونم یه جوری اوکی میکنیم!!ازساعته یکه شب تا چهاره صبحم بخونی افاقه میکنه!مارالم دلش یکم
خریدمیخواست...بیشتردلش برادیدزدنه مغازه های عروسک فروشی تنگ شده بود..
_.خیله خب اوکی!! بعدم بالحنی تهدیدامیزروبه مینوگفت
_فقطططط ببین ایندفعههه اگه بمیریییی هم سرجلسه بهت نمیرسونماااا میخوام ببینم ازساعته یک
تاچهارچندصفحه میتونی بخونی!!بعیدمیدونم دوصفحه رونخونده خوابت نبره!!همیشه همینومیگی اخرسرم منه
بدبخت که بایدبهت برسونم جوابارو!!ولی ایندفعه کورخوندی!!مینوهمونطوری که میرفت سمته در
دستاشوبردووهواوتکون داد
_جوابارواگه ندادی ازحلقومت میکشم بیرروووون
_اگه تونستی خوبکش!پررووومینوبی اهمیت بع حرفایه مارال رفت بیرون...همیشه بایدمارال درس
میخوندوسرجلسه به مینوتقلب میرسوند..چندبارسعی کردکه دیگه تقلب بهش نرسونه تاخودش سعی کنه درس
بخونه..ولی مینوعینه خیالش نبود...مارالم دختره درسخونی نبود..نمره هااش همیشه درحدی بودکه قبول بشه..
هردوحاضرشده بودن..مارال یه پالتویه سرمه ای تاباالیه زانوش شلوارجینه تنگه یخی وشال سفیدکه خطایه سرمه
ای داشت..پوتایه کوتاهه سفیدمخمل که باکیفش ست شده بود...یه خطه چشم کلفت کشیدورژه قرمز کمی هم
ریمل...
مینوهم یه پالتویه زرشکی که بعضی قسمتاش گلدوزی شده بود..شلوارجینه مشکی به همراه شالوکیفه مشکی...
مینوتلفنوبرداشت تاشماره ی آژانسوبگیره...
مسعوددرحالی که داشت با گوشیش حرف میزدازپله هااومدپایین...بوی عطره تلخوتندش همه جاروبرداشته
بود..نگاهه هردوچرخیدطرفش..
بعدازچنددقیقه حرف زدن گوشیشوقطع کردورفت سمته مینوومارال...یه پیرهنه مردونه ی آبی کمرنگ وکت
اسپرته آبی نفتی..وشلوارجینه آبی...
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باهمون لحنه جدیه همیشگیش گفت
_کجامیرید؟
مینوهمونطورکه باتلفن شماره اژانسومیگرفت گفت
_داریم میریم خریددد چرامگه؟؟
_چه خوب..اتفاقامنم میخوام برم بیرون...میخوام برم یه دورتویه شهربزنم..باباچندروزماشینوداده به من تاخودم
یه ماشین بگیرم..شماهم بیاین خودم میرسونمتون..
همیشه لحنش دستوری بود..طوری که فردومجبوربه قبول کردنه حرفش میکرد..خیلی وقت بودکه دلش هوای
شیرازگردی روکرده بود...شیرازی که چندساله پیش برافراموش کردنه خیلی چیزاازش دورشد..تابلکه فراموش
کنه...هرکسه دیگه ای بودشایددیگه بااون وعضیته خوبی که اونورداشت همه چیوفراموش میکردودیگه حتی
پاشم نمیذاشت اینجا..ولی اون برگشت..برگشت چون نتونست فراموش کنه...اومدتاتوان پس دادنه کسی که
باعثوبانیه همه ی این اتفاقابوده روببینه..
مینوبالبخندگفت
_خیله خب میایممم ولی بایدیه فالوده شیرازی هم مهمونمون کنیاااهرچی باشه داریم توشیراز گردیت همراهیت
میکنیممم!! مسعودبایه لبخنده محوگوشه لبش به مینوخیره شد..چقدردلش برااین دورادورایه خواهربرادری
بامینوتنگ شدبود..مینوخوب میدونست که مسعودهمیشه عاشقه فالوده شیرازیه..
_یاالبریم تادیرنشده..
هردوراه افتادن دنباله مسعود ..مسعودجلویه یه مرکزخریدنگه داشت..هرسه پیاده شدن..
دمه دره مرکزخریدوایسادن..مسعودعینه پدری که داره بچه هاش میگه چیکارکنن چیکارنکنن روبه روشون
وایسادوبالحنه جدیش گفت
_خب هرکدوم میریدخریدتونومیکنید..بعدم که تموم شدیدمیاین دقیق همینجا تابقیه هم بیان!اوکی؟؟
هردوباتکون دادنه سررضایتشونواعالم کردن..
یه ساعتی گذشته بود...مارال کلی خریدکرده بود...پشته ویترینه یه جواهرفروشی وایساد...یکی
ازگردنبندابدجوری چشمشوگرفته بود...یه کلیدمتوسط بودکه زنجیره نسبتا ظریفی ازهردوطرف بهش وصل
بود...باالی کلیدشکله قلب بودواطرافش نگین کاری شده بود..باخودش گفت"ع!!این چقدرشبیه دسبندیه که
مامانبزرگم بهم داد!" دوروبرشونگاه کردتابلکه مینوروپیداکنه ونظره اونم بپرسه..امااثری ازمینونبود..همینطورکه
نگاهش به گردنبندبودعقب عقب رفت که یه دفعه محکم خوردبه یه نفر..کفه پاساژلیزبود...نزدیک بودبخوره زمین
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که دستی دوره کمرش حلقه شد...کامالازپشت توبغلش بود...بوی عطرش براش اشنابود...خواست سرشوبرگردونه
که نفسایه داغشوکناره گوشش حس کرد_یعنی اینقدرازگردنبنده خوشت اومده؟؟نزدیک بودبخوری زمین بچه!
مارال باشنیدنه صداش باسروصداآبه دهنشوقورت داد خواست ازبغلش بیادبیرون که حلقه ی دستشودوره کمرش
تنگترکردوبالحنه جدیش گفت
_سواله من جواب نداشت؟؟
ازمغازه ی کفش فروشی اومدبیرون..هرمااه میومدویه خریداساسی میکرد..ازکت وشلوارگرفته تا تکپوشوکفشو...
کم کم دیگه خریداش داشت تموم میشد میخواست بره سمته یکی ازمغازه ها..که بادیدن چیزی که روبه روش
بودثابت سره جاش ایستاد..
مارال توبغله یه پسرکه باهم به ویترینه مغازه زل زده بودن..پسره داشت یه چیزیوزیره گوشه مارال زمزمه میکرد..
اون لحظه حاضربودهرکسه دیگه ای روتواین وعضیت ببینه امامارالونه...باورنمیشد..فکرنمیکرددختری که
توذهنش ازازش یه دختره پاکومعصوم ساخته بودداالنروبه روش وایساده وداره بهش خیانت میکنه...خون
جلوچشماشوگرفته بودسفیدیه چشاش به سرخی میزد باعصبانیت دندوناشورویه هم فشارمیداد..تواون لحظه
هرکاری ازش برمیومد..خیزبرداشت به سمتشون که دستش ازپشت کشیده شد..باچشایه به خون نشسته
روشوبرگردونت..مینوبااخموترسی که توچشاش معلوم بودبهش زل زده بود
_میخواستی چیکارکنی؟؟؟
فردین باصدایی که سعی داشت به زور پایین نگهش داره باعصبانیت توپیدبه مینو
_نمیدونم به نظره خودت میخواستم چیکارکنم؟؟؟ مینوکه سعی داشت واقعیتوبهش بفهمونه سریع گفت
_ف..فردین داری اشتباه میکنی اون مسعوده برادره منه
فردین یه لحظه نگاش ثابت موندتوچشایه مینو..مسعودوزیادندیده بود..ولی کموپیش باهاش آشنابود..
باعصبانیته به زورکنترل شدش گفت_هه دیگه بدتردخترخاله ه*ر*ز*ه ی هرجاییت داره بابرادرت حرف زدن
زیاد میزنه!میدونی خیانت به فردین یعنی چی؟؟؟وایساحالیش میکنم مینوباترس گفت
_ب..ب..بخدا داری اشتباه میکنی هیچی بینه اینانیست!!
_اره توراست میگی چیزی بینشون نیستواینقدرراحت داره توبغله داداشت دلبری میکنه؟؟؟ ازمادرزاییده نشده
کسی که بخواداینجوری به من خیانت کنه ومنم سرسری ازش بگذرم
دستشوازدسته مینوکشیدبیرونوبرگشت سمتی که مارالومسعودبودن..امادیگه اثری ازشون نبود...
مسعودجلویه یه مرکزخریدنگه داشت..هرسه پیاده شدن..
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دمه دره مرکزخریدوایسادن..مسعودعینه پدری که داره به بچه هاش میگه چیکارکنن چیکارنکنن روبه روشون
وایسادوبالحنه جدیش گفت
_خب هرکدوم میریدخریدتونومیکنید..بعدم که تموم شدیدمیاین دقیق همینجا تابقیه هم بیان!اوکی؟؟
هردوباتکون دادنه سررضایتشونواعالم کردن..
یه ساعتی گذشته بود...مارال کلی خریدکرده بود...پشته ویترینه یه جواهرفروشی وایساد...یکی
ازگردنبندابدجوری چشمشوگرفته بود...یه کلیدمتوسط بودکه زنجیره نسبتا ظریفی ازهردوطرف بهش وصل
بود...باالی کلیدشکله قلب بودواطرافش نگین کاری شده بود..باخودش گفت"ع!!این چقدرشبیه دسبندیه که
مامانبزرگم بهم داد!" دوروبرشونگاه کردتابلکه مینوروپیداکنه ونظره اونم بپرسه..امااثری ازمینونبود..همینطورکه
نگاهش به گردنبندبودعقب عقب رفت که یه دفعه محکم خوردبه یه نفر..کفه پاساژلیزبود...نزدیک بودبخوره زمین
که دستی دوره کمرش حلقه شد...کامالازپشت توبغلش بود...بوی عطرش براش اشنابود...خواست سرشوبرگردونه
که نفسایه داغشوکناره گوشش حس کرد
_یعنی اینقدرازگردنبنده خوشت اومده؟؟نزدیک بودبخوری زمین بچه!
مارال باشنیدنه صداش باسروصداآبه دهنشوقورت داد خواست ازبغلش بیادبیرون که حلقه ی دستشودوره کمرش
تنگترکردوبالحنه جدیش گفت
_سواله من جواب نداشت؟؟
ازمغازه ی کفش فروشی اومدبیرون..هرمااه میومدویه خریداساسی میکرد..ازکت وشلوارگرفته تا
تیشرتوکفشوغیره ...کم کم دیگه خریداش داشت تموم میشد میخواست بره سمته یکی ازمغازه ها..که بادیدن
چیزی که روبه روش بودثابت سره جاش ایستاد..
مارال توبغله یه پسرکه باهم به ویترینه مغازه زل زده بودن..پسره داشت یه چیزیوزیره گوشه مارال زمزمه میکرد..
اون لحظه حاضربودهرکسه دیگه ای روتواین وعضیت ببینه امامارالونه...باورنمیشد..فکرنمیکرددختری که
توذهنش ازش یه دختره پاکومعصوم ساخته بودداالنروبه روش وایساده وداره بهش خیانت میکنه...خون
جلوچشماشوگرفته بودسفیدیه چشاش به سرخی میزد باعصبانیت دندوناشورویه هم فشارمیداد..تواون لحظه
هرکاری ازش برمیومد..خیزبرداشت به سمتشون که دستش ازپشت کشیده شد..باچشایه به خون نشسته
روشوبرگردونت..مینوبااخموترسی که توچشاش معلوم بودبهش زل زده بود
_میخواستی چیکارکنی؟؟؟
فردین باصدایی که سعی داشت به زور پایین نگهش داره باعصبانیت توپیدبه مینو
_نمیدونم به نظره خودت میخواستم چیکارکنم؟؟؟ مینوکه سعی داشت واقعیتوبهش بفهمونه سریع گفت
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_ف..فردین داری اشتباه میکنی اون مسعوده برادره منه
فردین یه لحظه نگاش ثابت موندتوچشایه مینو..مسعودوزیادندیده بود..ولی کموپیش باهاش آشنابود..
باعصبانیته به زورکنترل شدش گفت_هه دیگه بدتردخترخاله ه*ر*ز*ه *ی هرجاییت داره بابرادرت خوشگذرونی
میکنه !میدونی خیانت به فردین یعنی چی؟؟؟وایساحالیش میکنم مینوباترس گفت
_ب..ب..بخدا داری اشتباه میکنی هیچی بینه اینانیست!!
_اره توراست میگی چیزی بینشون نیستواینقدرراحت داره توبغله داداشت دلبری میکنه؟؟؟ ازمادرزاییده نشده
کسی که بخواداینجوری به من خیانت کنه ومنم سرسری ازش بگذرم
دستشوازدسته مینوکشیدبیرونوبرگشت سمتی که مارالومسعودبودن..امادیگه اثری ازشون نبود ...باعصبانیت رفت
جلوبلکه پیداشون کنه وحقه مارالوبذاره کفه دستش..ولی اثری ازشون نبود...نگاشوچرخوندرویه مغازه ی
جواهرفروشی..چشاش به عقلش برای باورکردن اون چیزی که میدیدالتماس میکرد..
_به نظره من که عالیه ..مارال هنوزازاتفاقه توی پاساژ توشوک بود..انگارلباش روی هم قفل شده بود..متوجه ی
حضوره فردین نشده بود..ازخریده گردنبندمنصرف شدبه زورسعی کردچیزی به رویه خودش نیاره
ولبخندبزنه..امافقط کمی لباش کش اومد_..من پشیمون شدم..اگرمیشه بریم دیگه..لطفا
مسعوداخماشوبردتوهم
_یعنی چی؟؟توکه خوشت اومده بودازش!؟ مارال تاخواست چیزی بگه مسعودروشوبرگردونت سمته فروشنده
وگفت گرنبندوبیاره
_ولی من گفتم که نمی..
_.میدونم کرکه نبودم ولی من دوست دارم برات بگیرمش..یه هدیه ازطرفه من چون برات سوغاتی نیاورده بودم....
فروشنده گردنبندواوردمیخواست بذاره توجعبه که مسعودمخالفت کردوازش گرفت وروبه مارال گفت
_میخوام همین االن بندازی گردنت...
مارال یه نگاه به گردنبندکردویه نگاه به مسعود..تودلش ازاینکه به شیشه ی مغازه زل زده بودلعنت
فرستاد..توبدمخمسه ای گیرافتاده بود..ناچارمجبوربه قبول کردن حرفاش شد...خواست گردنبندوازش بگیره که
مسعوددستشوپس کشیدوبدونه حرف رفت پشته مارال ایستاد..گردنبندواروم ازباالاوردپایینوانداخت گردنه
مارال..
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یه اینه ی نسبتابزرگ روبه روشون بود به خودشو گردنبندنگاه کرد..میخواست لبخندبزنه که داغیه نفسهای
مسعودوکناره گوشش حس کرد..ازاینهمه نزدیکی معذب بود..دلش نمیخواست اینقدربهش نزدیک
بشه..هرچندپسرخالش بود..ولی خب این دلیل نمیشد
_خیلی بهت میادخانومی..مبارکه..
چشاش سرخترشده بود..ازعصبانیت دستاشومشت کرده بود...دستی بردتویه موهاش..منتظربودازمغازه بیان
بیرون...
صدایه مینوبدجوررواعصابش بود..باخشم برگشت سمتش
_مینوخفه اگه یه کلمه دیگه حرف بزنی دندوناتومیریزم توشیکمت..فهمیدی یانه؟؟
با صدایه زنگ گوشیش چشمشوازمغازه برداشت ...گوشیشوازجیبش اوردبیرون..خواست رده تماس بده ولی
بادیدنه شماره ی منصورخان نتونست اینکاروکنه..لحنش عصبی بود..نفسشوفوت کردبیرون
_الو؟؟
تن صداش اومدپایین
_چی شده؟؟کی حالش بدشد؟؟خیله خب..باشه...باشه دیگه ...باحرفایه بی سروتهش مکالمه روبه پایان رسوند...
مینویه گوشه وایساده بود..جرعت حرف زدن نداشت..تواون وعضیت هرکاری ازفردین برمیومد..میترسیدبره
سمته مغازه..میخواست یه جوری به مارال بفهمونه که فردین اینجاست..ولی نمیدونست چه جوری این
کاروکنه..میترسیدگوشیشودربیاره وفردین متوجه بشه..
فردین رفت روبه روی مینوایستادوانگشته اشارشوبه صورته تهدیداوردباال..
_بروبه اون دوستت بگوفکرنکنه همه چی یادم میره..االن شانس اوردکارپیش اومدبرام..بهش بگویه کاری باهاش
میکنم که مرغایه اسمون به حالش زاربزنن...فکرکرده منم مثله بقیه ام که ساده ازش بگذرم؟؟هه نه..فردین نوری
بابقیه فرق داره..حالیش میکنم یه من ماست چقدرکره داره!!
اینوگفتوازپاساژزدبیرون...
پاشوگذاشت روگازوباآخرین سرعت ازاونجادورشد...
مینویه نفسه راحت کشید..رفت سمته مغازه..که مسعودومارال ازش اومدن بیرون..مینوآبه دهنشوقورت
داد..رنگش پریده بود..همیشه هروقت میترسیداینجوری میشد..مسعودکه صورته رنگ پریده ی مینورودیدبالحنی
که نگرانی هم چاشنیش بودگفت
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_مینوحالت خوبه؟؟چیزی شده؟؟ مارال صورتشوجمع کردومنتظربه مینونگاه کردتاجواب بده..مینوسعی
کردجلومسعودتابلوبازی درنیاره ودریه وقت مناسب همه چیوبه مارال بگه..
_نه نه!چیزی نیست...یکم سرم گیج بود..همین اگه میشه برگردیم خونه!! مارالم که ازخداش بودمینواین جمله
روبگه سریع گفت
_اره اره..بریم دیگه..منم خستم!!
مسعودخیلی خونسرددستاشوبردتوجیبش وراه افتادجلو..
_نخیرررمثله اینکه یادتون رفته مااومدیم که امشب همه جاروبگردیم؟بعدشم منکه هنوزفالوده شیرازی ندادم
بهتون!!..حاالحاالبیرونیم راه بیوفتین بریم
مینوباصورتی درهم روبه مارال گفت
_مسعودحرف حرفه خودشه..هیچم جلودارش نیست...مخالفت نکنیم بهتره...آخه حق بااونه..باهاش اومدیم
دوردورتااخرشم بایدبمونیم
مسعودجلویه رستوران بزرگ نگه داشت...جایی که وقتی شیرازبودپاتوقه اصلیش بادوستاش بود..پیاده شدنورفتن
سمته رستوران..
بعدازشام سفارشه فالودشونم اوردن ...مینوکه به کل اشتهایی نداشت..سره شامم فقط باغذاش بازی میکرد..ولی
بادیدنه فالوده نتونست ازش بگذره یکم ازش مزه مزش کرد..مارالم بافالودش مشغول بود...
گوشیش زنگ خورد..هردوبه مارال خیره شدن..یه نگاه به صفحه ی گوشی انداخت..فردین بود...فعال وقته مناسبی
برای حرف زدن نبود..براهمین گوشیشوگذاشت روسایلنتو روبه مینوومسعودیه لبخنده کمرنگ زد...
.
.
توراه رویه بیمارستان رویه صندلی نشسته بودوباپاش به زمین ضربه گرفته بود..به مارال زنگ زدجواب
نداد...عصبی ترشد..باصدای فرزین سرشوبلندکرد..فرزین که متوجه ی عصبانیتش شده
بوداخماشوبردتوهمونشست کنارش
_چی شده؟؟اتفاقی افتاده؟؟ جواب فردین فقط یه نگاهه عصبیویه اخمه غلیظ بود...
_دلت ازجادیگه پره..براچی منواینجوری نگاه میکنی؟؟ فردین نفسشوعصبی دادبیرون حوصله ی چرتوپرتایه
فرزینونداشت..
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_فرزین پاشوبروحالوحوصلتوندارم ..فرزین بااینکه میدونست فردین تاخودش نخوادبه کسی جواب پس نمیده ولی
بااین حال بازم دلش میخواست یه جورایی بره رومخش تابلکه بگه چش شده..
_نچ تانفمهمم خان داداشم چشه ازجام تکون نمیخورم! فردین دیگه به اوجه عصبانیتش رسید..ازجاش
بلندشدوباصدایه بلندروبه فرزین گفت
_چیومیخوای بشنوی؟؟؟؟ اینکه دختره هرجایی فکرکرده خیلی شاخه؟؟اینکه جلوچشمم توبغله یکی دیگه
دیدمش؟؟؟
فرزین اخماشوکشیدتوهم..بااومدن یکی ازپرستارفرصته تجزیه تحلیل حرفایه فردینوازدست داد..یکی ازپرستارا
که ارایش غلیظی داشت بااخموتخم اومدسمتشون بالحنی که عشوه توش موج میزدگفت
_چه خبره اینجا؟؟بیمارستانوگذاشتیدروسرتون که!!!بفرماییدبیرون لطفابفرمایید
فردین دندوناشوروهم سایید حرفای پرستاره رواعصابش بود..دلش میخواست هرچی دقودلی داره روسراین خالی
کنه فرزین روبه پرستاره بالحنه کامال جدی گفت
_ببخشیداالن میریم اینوگفتوبازویه فردینوگرفتوبردبیرون..
_منظورت مارال بود؟؟ سکوته فردینوکه دید فهمیددرست حدس زده...اونم مثله فردین اصالفکرنمیکردکه مارالم
این کاره باشه...نمیدونست چی توش دیده بود که حس میکردمثه بقیه نیستویه فرقی داره..
_تومطمعنی؟؟؟
فردین تکیشوازماشین برداشت
_ اگه مطمعن نبودم به نظرت این وعضیتم بود؟؟؟حالیش میکنم بابدکسی درافتاده
فرزین که سعی داشت ارومش کنه گفت_خیله خب اروم باش...کاری نکن که بعدا پشیمون بشی
فردین کالفه دستی توموهاش کشید..میخواست هرطورشده امشب مارالوببینه..بایدتالفیه کارشوسرش درمیاورد
تکیه شوازماشین برداشتوسوارشد..
.
.
رویه تختش درازکشید..خسته وکوفته بود..امامیخواست تاقبل ازاینکه بخوابه حتمایه زنگ به فردین بزنه..خوب
میدونست االن کلی ازدستش عصبانیه..گوشیشوبرداشت خواست شمارشوبگیره که بادیدنه اسمش روصفحه ی
گوشیش لبخندنشست رولباش..سریع تماسووصل کرد
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_الووو؟؟سالااام آق فردین گللل خوبی؟؟؟؟
فردین ازاین لحنه مارال تعجب کرده بود..فکرمیکردتااالن مینوهمه چیوبه مارال گفته باشه...دلیل این
لحنشونمیدونست یه لحظه باخودش فکرکردداره مسخرش میکنه!ازاین فکرش اخماشوغلیظترکردوبالحنه جدیش
گفت
_داری مسخرم میکنی؟؟؟حالیت میکنم بیادمه درکارت دارم تاپنچ دقیقه ی دیگه اومدی که اومدی نیومدی
خودم به زورمیام میبرمت اینوگفتوتاقبل ازاینکه مارال حرفی بزنه گوشیوقطع کرد...
مارال اخماشوکشیدتوهم منظوره این رفتاروحرفایه فردینونمیفهمید..باخودش گفت یعنی چون تلفنشوجواب
ندادم اینجوری شده؟؟ شونه ای باالانداخت بایدمیرفت ببینه فردین براچی اینقدرعصبانیه..
داشت ازپله هامیرفت پایین که باصدایه مینوایستادسره جاش روشوبرگردونت سمتش..
_بله؟؟
_بایدباهات حرف بزنم یه موضوعه مهم که تادیرنشده بایدبهت بگم!مارال یه ابروشوانداخت باال
_چه موضوعی؟؟
مینوبالحنی که نگرانی توش موج میزدگفت
_بیابریم تواتاقم تابهت بگم اینجانمیشه...
_نه االن فردین دمه دره کلی هم عصبانیه..نمیدونم چشه گفت اگه تاپنج دقیقه دیگه نرم بیرون خودش
میادتومیدونم اونقدری دیوونه هس که یه همیچین کاری کنه..وقتی اومدم باهم حرف میزنیم...
مینوازچیزی که میترسیدسرش اومد...فردین دمه دربودوبایدهرجوری شده بوداالن به طوره خالصه به مارال همه
چیومیگفت..
سریع اومدکنارش وایساد وتندتندپشته سرهم شروع کردبه حرف زدن
_ببین موضوعی که میخواستم راجبعش باهات حرف بزنم همین فردینه امروزتومرکزه خریدتوهومسعودوباهم
دیدوفکرکردچیزی بینتونه هرچی بهش گفتم هیچی بینشون نیست باورنکردوایساد دره مغازه تاشمابیاین
بیرون..ولی همون لحظه گوشیش زنگ خوردوبعدازجواب دادن اومدسمته منوگفت به توبگم یه بالیی سرت میاره
که مرغایه اسمون به حالت زاربزنن..مارال هرچی فحشوناسزابودوبارت کرد..منم هرچی که بهش توضیح میدادم
گوشش بدهکارنبودکه نبود..
توروخدا االن نری دمه درا این دیوونس یه بالمالیی سرت میاره..بیخیالش شوتوروخدااا..
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مارال ماتومبهوت به چشایه ابیه مینوکه ترسونگرانی توش موج میزدخیره شد..رنگش مثله گچه
دیوارسفیدشد..دقیقااون لحظه که بامسعودتوپاساژبرخوردکرده بودفردین دیدتش..میدونست االن هرتوضیحی هم
که بده فردین بازم باورنمیکنه..باصدایی لرزون روبه مینوگفت
_مینو تواینواالن بایدبه من بگی؟؟؟ واای خداا االن من چه خاکی بریزم توسرم اخه؟؟
_اولنش که هیسسس یواش حرف بزن االن بقیه بیدارمیشن!!اونوقته که دیگه واقعابدبختیم دومنش بخدا
هرجوری خواستم بهت بگم نمیشد..جلومسعودنخواستم بهت بگم گفتم شایدنخوای اون بفهمه..االنم نرودمه
دربیخیالش شو..فعالهمونبینیدبراهردوتاتون بهتره...مارال تکیه زدبه دیوار
_اینجوری که نمیشه..اگه باهاش حرف نزنم همه چی ازاینی که هس بدترمیشه..اونوقت فکرمیکنه همه ی اون
اتفاقات واقعیت داشته ومن براهمینه که نمیرم ببینمش..
_مارال مگه مغزه خرخوردی تو؟؟ تامارال خواست چیزی بگه باصدایه زنگ درهردوصاف سرجاشون
ایستادن..مارال فوری رفت سمته ایفون..ولی چیزی پیدانبود..به مینونگاه کرد
_کسی پیدانیست..ولی مطمعنم خودشه..اگه نرم معلوم نیس که چیکارکنه...
مارال خودشم خوب میدونست رفتنش عاقبته چندان خوبی نداره..ولی نمیتونست توخونه بمونه ودست رویه
دست بذاره..امروزنشدفردا آخرکه بایدباهاش حرف میزد..به خاطره همینم میخواست تادیرنشده هرچه
زودترببینتش وتادیرنشده بهش بفهمونه که همه اون چیزایی که دیده سوتفاهمی پیش نبوده..دلشوزدبه
دریاورفت سمته درمینوسریع رفت دنبالش_کجا؟؟؟توروخدابیخیال شونرواگه نصفه شبی بالمالیی سرت بیاره
چی؟؟
_مینوتوچرانمیفهمی؟؟اگه نرم همه چی بدترمیشه به نظرت تاکی میتونم خودموازش پنهون کنم؟؟
اینوگفتوبدونه اینکه منتظره جوابه مینوباشه زدبیرون..پشته دره حیاط بود...نفسه عمیقی کشید...وتاقبل ازاین
که پشیمون بشه دروبازکرد...
.
دستاشوبرده بودتوجیبش وبه ماشین تکیه داده بود..خیره به دربود..اگرتایه دقیقه دیگه مارال
نمیومدقطعاخودش به زورازخونه میاوردش بیرون..
بابازشدن دراخماشوغلیظترکرد..بدن داغش داغترشده بود..
مارال اروم اروم باتنوبدنی لرزون میومدسمتش...کوچه خلوته خلوت بود..ایستادروبه روش..چشایه عسلیش
توتاریکیه شب روبه قهوه ای میزد...
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تاخواست لب ازلب بازکنه سوزشه شدیدی رویه گونش حس کرد..حرف تودهنش ماسید...تاخواست به خودش
بیادسیلی دوموهم خورد که باعث شدگوشه لبش پاره بشه وخون بیاد...
اشک توچشاش حلقه بسته بود..صداش به هق هق تبدیل شد..
داشت تاوانه کاری که نکرده بودومیداد...
_فرد..
_اولی روزدم تایادبگیری وقتی میگم پنج دقیقه وقت داری که بیای سرهمون پنج دقیقه بیای'دومی روزدم
تادیگه نتونی باپرویی توچشام زل بزنیو کاری که کردیوفراموش کنی..تاسومی نزدم حرفه مفت نزن وگوش کن
چی بت میگم
مارال صورتش غرقه اشک بودوخونه گوشه لبشم بیشترشده بود...ازاین که فردین توذهنش ازش یه ه*ر*ز*ه
ساخته بودداشت دیوونه میشد...
دیگه نمیتونست تحمل کنه که فردین هرچی که میخوادوبارش کنه چندقدم ازش فاصله گرفت
باهق هق گفت
_چیه؟؟؟خیال برت داشته؟؟؟فکرکردی همه مثله خودتن؟؟
فردین خیزبرداشت سمتش مارال رفت عقب تر
_جلونیابذارمنم حرفاموبزنم توکه هرچی که بودوبارم کردی اماکاش حرفات یه کلمش حقیقت بودتامن االن
راحترحرفاتوهضم میکردم..
_مارال ببنددهنتودیگه میخواستی چیکارکنی؟؟خودم توبغله پسره دیدمت..پس شرووره الکی تحویلم نده
مارال شدت اشکاش هرلحظه بیشترمیشد
_خیله خب باشه باورنمیکنی نکن ..االن همه چیوبهت ثابت میکنم..ولی بعدازاون دیگه نه میخوام صداتوبشنوم
نه ببینمت اینوگفتورفت سمته دروزنگ وزد...
مینوکه تمامه مدت داشت همه چیوازآیفون میشنیدفوری دروکه به علت وزشه بادبسته شده بودوبازکرد
_مارال بیاتوتوروخدا اینوولش کن دیونس
مارال باگریه گفت
_مینوبه مسعودبگوبیاددمه در..
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میدونست بااین کارش یه اشتباه به اشتباهاته دیگش اضافه میکنه..ولی االن ثابت کردن اینکه هیچی بینه
خودشومسعودنبوده ازهرچیزی براش مهمتربود..
مینوباصدایه پرتعجبش گفت
_چی؟؟؟مسعود؟؟نگوکه..
___چی شده؟؟
باصدایه مسعودکه ازپشته سرش اومد سرشوبرگردونت..آبه دهنشوبه زورقورت دادوبرگشت سمتش مسعودبایه
اخمه غلیظ ایستاده بودروبه روش
__چه خبره؟؟مارال کجاست؟
مینوبهش خیره شد..نمیدونست ازکجاشروع کنه وچی بهش بگه..
__چراحرف نمیزنی؟میگم چی شده؟؟...مینوبدونه هیچ توضیحی سریع گفت
_مارال دمه دره بروبیارش توروخدا
مسعود چندثانیه نگاش کردوبعدم بدونه حرف رفت بیرون..
مسعود فردین منتظروایساده بود..کنجکاوبودببینه مارال چه دلیلی میتونه داشته باشه..میخواست اگه دلیل
محکمی نداشته باشه کاری کنه که اززندگیش پشیمون بشه..
بابازشدن درواومدن مسعودچشاشوریزکردوکنجکاوانه نگاش کرد
مارال گوشه لبش خون جاری بودوصورتش غرقه اشک بود بااومدن مسعودسریع رفت سمتش
مسعوداخماشوبردتوهم دیدن مارال تواون وعضیت براش تعجب اوربود
_چی شده؟این چه سرووعضیه؟؟؟؟
مارال بی مقدمه استینه سویشرت مسعودوگرفتوبرد سمته فردین
_بهش بگوکه هیچی بینه منوتونیستوتوفقط پسرخالمی بگوتابفهمه همه حرفایی که بهم زدالیقم
نبود...مسعودیه نگاه به فردین انداخت..بعده اون همه سال هنوزچهرشوخوب یادش بود...اخماش بیشترجمع
شد..تمامه اون صحنه هاوحرفادوباره ازنوع اومدذهنش...چیزایی که برافراموش کردنشون ازایران رفت...ولی مثله
اینکه به همین راحتی هم نبود..هنوزم بایه تلنگره کوچیک همه ی ذهنش درگیرمیشد...
حدس میزدوعضیته االنه مارال بخاطره اون باشه..
_این این بالروسرت اورده؟؟؟

131

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به
نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان سرانجام یک شرط |  baharbahadooriکاربر انجمن
مارال اشکاش جلودیدشوگرفته بودن..باحرص گفت_توبه اونش کاری نداشته باش فقط بهش توضیح بده
بگوفقط پسرخالمی همینوبس..
مسعودرفت سمته فردینوبالحنه عصبی گفت
_توهه کصافط به چه حقی این بالروسرش اوردی؟؟؟اصالبه توچه که من چیکارشم؟؟؟
فردین کنترلشوازدست دادازخداش بودیه گوشمالیه حسابی هم به این بده
خیزبرداشت سمتشوباهم دست به یقه شدن..
_اره من اینکاروکردم چی شد؟؟روعشقت غیرتی شدی؟؟هه لیاقتش همینه که باتوباشه
مسعودیقشوسفت چسبیددلش میخواست تالفیه اونهمه سالواالن سرش دربیاره...بایه نفرته عجیب زل
زدتوچشاش
_خفه اشغال باره اخرت باشه که توهین کنی اره راست میگی لیاقتش اینه که بامن باشه چون تو بی لیاقت
ترازاونچیزی هستی که مارال بخوادحتی نگات کنه..
فردین دندوناشوروهم فشاردادومسعودوهل دادعقب
روبه مارال یه پوزخندزد
_هه اینومیخواستی ثابت کنی؟؟بفرما طرف داره بازبونه بی زبونی میگه که یه چیزی بینتون هس اونوقت
توسعی داری پنهون کنی؟؟
مارال بازاری به مسعودنگاه کرد ازدسته هردوتاشون حرصی شده بود
باصدایه بلندسرشون دادزد
_اصال هردوتاااتون بریییین به درررک چی ازجونم میخواین اخه؟؟؟ولم کنید بخدا به پیربه پیغمبرمن کاری
نکردم
مسعود براچی اینجوری میکنی؟؟چراچیزی که بایدونمیگی؟؟؟من گفتم این چرندیاتوتحویلش بده؟؟؟
روبه فردین باگریه گفت
_میخوای باورکن میخوای نکن ولی من بااین هیچ رابطه ای ندارم..اگه داشتم ازش نمیخواستم االن بیاداینجا
فردین نفساش تندتروعصبی ترشده بود
_اره میبینم االنم که اومده قشنگ رابطتون روتابلوترازاونچیزی که بودکرد اخه این اشغال چی داشت؟؟
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مسعودخیزبرداشت سمتشوتافردین به خودش بیادیه مشت خوابوندتوصورتش..فردینم که کالدیگه هیچ
کنترلی رورفتاروحرفاش نداشت افتادبه جونش...
مارال تواون وعضیت نمیدونست به درده خودش بناله یااین دوتاروازهم جداکنه...
باعصبانیت دادزد
_چه خبرتونه؟؟بس کنیدددمیگم
ولی اونا بیخیال نبودن..زوره هردوبهم میچربید..
مارال باگریه رفت داخل...
یه راست رفت تواتاقشودروقفل کرد...
مینوبادیدن مارال بااون سرووعض سریع رفت دنبالش..ازبیرونم که هیچ خبری نداشت ..مارال دره اتاقوقفل
کرده بودوصورتشوتوبالشتش فروکردوشروع کردبه گریه کردن..سرش گیج میرفتوگوشه لبشم بدجورمیسوخت..
مینوهرچی صداش زدولی فایده نداشت...رفت پایین تابلکه ازمسعودبپرسه چه خبره..که
مسعودودروبازکردواومدتو..
سروصورتش بهم ریخته بودواز بینیش خون میچکید..تامینوخواست بره سمتش دره دستشویی روبازکردورفت
تو...
توتمامه بدنش احساس کوفتگی میکرد..صورتشوشست..تواینه به خودش نگاه کرد..هنوزخونه بینیش
بندنیومده بود...امااصالبراش مهم نبود..ارزشه اینوداشت که بلفردین درگیربشه وتامیخوره بزنتش..سرشوتکون
دادوزیره لب گفت"هنوزکارم باهات تموم نشده فردین نوری"
اومدبیرون مینوهنوزدمه دربود
سریع دستشوگرفتوبردتواتاقش ..باعصبانیت توپیدبه مینو_ایناازکی باهمن؟؟
مینوبا من من گفت
_چ...چرامگه؟؟چی شد؟؟
مسعودسرش دادزد
_میگم ایناازکی باهمن؟؟؟
مینوکه دیگه نمیتونست چیزیوپنهون گفت
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_یه یه ماهی میشه...
_اینومن االن بایدبشنوم مینو؟؟؟
مینو حدسه اینکه مسعودبه مارال عالقه داشته باشه روزده بود..ولی فکرمیکردتااالن دیگه ازاون عالقه خبری
نباشه..مسعودهمیشه پشته غرورش همه دردهاو غماشوپنهون میکردونمیذاشت کسی چیزی ازش بفهمه..دردایی
که فقط خودش ازشون خبرداشت..
_خب..خب نمیدونستم برات مهمه..چیزه..
_بروبیرون
_نگفتی چی شداون بیرون؟؟
مسعودباحرص به مینونگاه کرد..مینوفوری معنیه نگاشوفهمیدوازاتاق زدبیرون..االن وقته مناسبی برای حرف
کشیدن ازمسعودنبود.
***********
یه هفته ای ازاون ماجرامیگذشت..نه مارال نه فردین بعدازاون جریان دیگه سراغی ازهم نداشتن فقط بعضی
روزاتودانشگاه همومیدیدن که راشونوگج میکردنومیرفتن..
فرزین دوسه باری حال مارالوازمینوپرسیده بود...یکی دوبارم به خوده مارال زنگ زده بود..مارالم چون فرزینوبی
تقصیرمیدید جوابشومیداد...
دوسه روزاول که مارال کالدانشگاه نرفت توجوابه ملک خانومم میگفت حالش خوب نیستومیخوادچندروزی
استراحت کنه...سعی میکردجلومسعودم زیادظاهرنشه..بخاطراونشبم یه معذرت خواهیه سرسری ازش کرده
بودکه بااخموتخمه مسعودمواجه شد..
بعدازاون دوسه روزم که مجبورشدبره ازشانسه بدش بیشتره مواقع بافردین کالسشون یکی میشدوداغشوتازه
ترمیکرد..
فردین تواین مدت ازکاراش پشیمون نشدولی..اگرمیخواست باخودش روراست باشه میدیدکه همه چی واقعایه
سوتفاهم بیشترنبوده...میدونست خیلی تندرفته..دلش برای مارال تنگ شده بود..ولی نمیخواست غرورشوزیره
پابذاره ومعذرت خواهی کنه..دوسه باری تویه کالساشرکت کرداولش براحرص دراوردن بودولی بعدش برارفعه
دلتنگی...
.
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کالسش تموم شده بود...منتظربودتادوستش بیادوجزوه هاشوبهش پس بده..مینوحوصله ی
منتظرموندنونداشت..براهمینم یه تاکسی گرفتورفت خونه..
بعدازتحویل دادنه جزوه هابه دوستش رفت سمته خیابونومنتظره ماشین شد..
بوقه یه ماشین رواعصابش بود..چندقدم رفت جلو..ولی ماشینه ولکن نبود..یه نیم نگاه بهش انداخت یه پورشه ی
سفیدبودشیشه هاش دودی بودکسی توش معلوم نبود..
_اه ای خدا مانبایدازدسته این مزاحمایه روزخوش داشته باشیم؟
باهرقدمی که میرفت ماشینم باهاش حرکت میکرد..دیگه داشت کفرش ودرمیاورد..ایستادوباحرص رفت سمته
ماشین چندتقه به شیشه زد..شیشه اروم اومدپایین..بادیدنه کسی که توماشین بودسرجاش خشکش زد...
فردین دیدکه لبخنده کجکی رولباش بود..فوری اخماشوجمع کردورفت کناروبه راهش ادامه داد..
فردین دوست داشت امروزهرطورشده یه جوری بامارال اشتی کنه..اومده بودتایه جوری ازدلش دربیاره..اروم
کنارش ماشینونگه داشتوپیاده شد..
_مارال سوارشوکارت دارم
_من باغریبه هاکاری ندارم ..فردین ازاین حرفش حرصش گرفت..
_منم نگفتم توباهام کاری داری گفتم من باهات کاردارم بیاسوارشوبچه بازی هم درنیار
_شرمندم اقابفرماییدمزاحم نشید
دوتاپسرکه ازاونجاردمیشدن بادیدن مارال وفردین تواون وعضیت فکرکردن فردین داره مزاحمه مارال
میشه..براهمینم اومدن سمته فردین یکی ازپسرا الغروبلندبوداون یکی هم الغروکوتاه..اگرهردوشونم میوفتادن
به جونه فردین فردین بایه حرکت میتونست خوردشون کنه!
اون یکی که الغروبلندبودبااخم روبه فردین گفت_هوووی مگه توخودت خواهرمادرنداری که افتادی دنباله
دخترمردم؟؟؟
فردین بایه اخمه غلیظ نگاش کرد_توروسننه؟؟به توچه؟؟
اون یکی پسره هم گفت_برورده کارت مزاحم نشووگرنه ...فردین یقشوچسبید_وگرنه چی؟؟چه غلطی میخوای
بکنی؟؟من بینیتوبگیرم که غش کردی بچه!
مارال باحرص نگاشون میکرد..اگردیرمیجنبیدبازفردین شربه پامیکرد
همون پسری که فردین یقشوچسبیده بودصداشوانداخت روسرش_برورده کارت تانقشه زمینت نکردم
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فردین باعصبانیت پسرروهل دادعقب که تعادلشوازدست دادومحکم خوردزمین خواست خیزبرداره سمتشوبزنه
لهولوردش کنه که مارال فوری اومدجلوشوروبه اون دوتاپسرگفت_اصالکی ازشما کمک خواست اخه؟؟برین
توروخداشربه پانکنید..
آدمایی که تکاپوازاونجاردمیشدن همه خیره به این دعوایه بینه اونابودن..
دوسته پسره شروع کردبه فحش دادنوناسزاگفتن..فردین خواست یکی بخابونه تودهنش که مارال
دستشوگرفتوبردسمته ماشین وباحرص گفت
_بروسوارشوابروحیثیتموجلومردم بردی
فردین که دلش میخواست بره واون دوتاپسروخوردوخاکشیرکنه گفت
_بروکناربذاردندوناشونوبریزم توحلقشون عوضیا
_الزم نکرده سوارشومیگم اینوگفتوهلش دادتوماشین..بعدبرااینکه دوباره دردسردرست نکنه خودشم
سوارشدکنارش..فردین باعصبانیت پاشوگذاشت روگازوحرکت کرد..
اون دوتاپسرامروزشوخراب کردن..اعصابش بهم ریخته بود..
ازگوشه چشم به مارال نگاه کرداخماشوبرده بودتوهموعینه دخترایه تخسواخموبه جلوخیره شده بود
چقدردلش برالبخندای شیرنوحرفایه بامزش تنگ شده بود
_قهری؟؟ مارال بدونه اینکه نگاش کنه اخماشوبیشتربردتوهم درصورتی که اونم دلش برای نگاهه
سردواخموتخمایه فردین تنگ شده بود..هرروزی که میگذشت باوجوداون اتفاق بیشترعاشقش میشد..فردین
باکاراش داشت روحه مارالوبه بازی میگرفت..
_خیله خب..چیکارکنم که آشتی کنی؟؟بگم معذرت میخوام حله؟؟؟
مارال روشوکرداونور..دوست داشت ببخشتش..ولی نمیخواست زودوابده..
_مثله اینکه عصابت اوکی شدنگه دارکنارمیخوام پیاده شم..فردین یه لبخنده کجکی زد
_ببین من نازکشیدنم خوب نیستایعنی بلدنیستم..پس نازکردنوبذارکنار
مارال باحرصوچهره ای جدی نگاش کرد
_ادم وقتی نازمیکنه که بدونه نازکش داره نگه دارکنارپیاده میشم
_معذرت میخوام دیگه!! ببخشیدحاالبخنددیگه!!
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همه ی ایناروبالحنه بامزه ای میگفت که مارال خندش گرفته بود
_قول میدم دیگه تکرارنشه!! مارال گوشه لبشوگزیدکه خندش نگیره بعدم یه اخمه کمرنگ کرد
_نه بابا جرعت داری دوباره تکرارش کن پرو
_بابابیخیال دیگه!! اگه آشتی کنی میبرمت عروسک فروشی بعدم شهره بازی
درست داشت دست میذاشت رونقطه ضعفایه مارال
مارال سعی کردزیاد ذوق نکنه..
_حاالآشتی هستی یانه؟؟ هووم؟؟
مارال دوست داشت ببخشتش ولی اول میخواست یکم حرصشودربیارهه وتالفی کنه...
بااخم دست به سینه نشستوبه بیرون نگاه کرد
_نخیر کاری که توکردی بخشیدنی نیست منوببرخونه یانگه دارپیاده شم...
فردین باتعجب نگاش کرد..باخودش گفت یعنی شیش ساعت الکی خودموجلوش کوچیک کردم؟؟
دیگه هیچ اسراری نکرد..نخواست بیشترازاون کوچیک بشه..
ترجیح داد یه جایی همون اطاف پیادش کنه وکالدیگه بیخیالش بشه..
سریع کناره خیابون زدروترمز...مارال خواست پیاده بشه یه نگاه به فردین انداخت که بااخموتخم به جلوخیره
شده بود به اندازه ی کافی حرصشودراورده بود یه لبخنده کجی زد
_حاالاگه قول بدی پسره خوبی باشی...شایداشتی کردم...
فردین بیتفاوت نگاش کرد
_بدنبودم که بخوام باشم..حوصله حرفه اضافه هم ندارم..میخوای پیاده شونمیخوایم بشین سره جات
مارال یه ابروشوانداخت باال..حاالیه چیزی هم بدهکارشده بود...میدونست خیلی بهش برخورده..براهمینم سعی
کردیه کاری کنه که هردویه جوری باهم کناربیان...تکیه دادبه صندلی
فردین نگاش کرد.
_.نمیری؟
_برم؟
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فردین یه لبخندزد
_هرطورمیلته
مارال باحرص نگاش کرد..دستشوبردسمته درکه فردین سریع حرکت کرد..
خندش گرفت...یه نگاه بهش انداخت
_منوببرخونه لباساموعوض کنم بعدبریم
_کجا؟ مارال یه اخمه کمرنگ کرد
_همونجایی که چنددقیقه پیش قول دادی دیگه فردین یه لبخنده خبیث زد
_حاالمن یه چی گفتم!قصدم ازگفتنشون فقط این بودکه تواشتی کنی !..مارال حرصی وعصبی نگاش کرد
_فرردییین
فردین باخنده گفت
_باشه باشه نزن می برمت!!
جلویه درپیاده شدتازودبره لباساشوعوض کنه وبرگرده...
سریع رفت داخلومانتوش عوض کردومشغوله ارایش شد رژه صورتیشوزدوکمی هم ریملوخطه چشم
اماده بودمیخواست بره که مینواومدتواتاق
_کجابودی تو؟؟چرااینقدرطولش دادی؟؟اول متوجه ی تیپوقیافش نشد بعدبادقت نگاش کرد
_کجا به سالمتی؟؟؟
مارال بالبخندگفت
_دوردوررر
مینواخماشوبردتوهموکنجکاو گفت
_باکی؟؟؟
_وااییی مینواینقدرسوال پیچم نکن بافردین بعداکه اومدم همه چیوبرات تعریف میکنم
اینوگفتو خواست بره که مینودستشوکشید
_چییی؟؟؟بعدازاونهمه اتفاق بازدوباره...
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باصدایه بازشدنه درحرفش نیمه تموم موندمارال تندی ازپله ها اومدپایین منتظرنموندتامینوحرفشوتموم کنه..
خواست بره بیرون که مسعودجلوش سبز شد
مثله اینکه اونم میخواست بره بیرون..
روبه مارال بالحنی سردگفت
_کجا؟؟
مارال نفسشوباحرص دادبیرون این خوواهروبرادرخدایه سین جین کردن بودن!!
_بایکی ازدوستام قراره برم بیرون ...اینوگفتومنتظره بقیه ی سوالهای مسعودنشد..
رفت بیرون دمه در..اماخبری ازفردین نبود..گوشیشوبرداشتوشمارشوگرفت بعدازچندتابوق جواب داد
_الو؟؟وایسااالن میام اینوگفتوسریع قطع کرد..
بعدازچنددقیقه منتظرموندن باالخره اومد رفت سمته ماشین..همینکه خواست سوارشه ماشین مسعودکه داشت
ازخونه میومدبیرون دقیقاجلوشون قرارگرفت...
مسعوداول حواسش به اونانبود..ولی خیلی زودمتوجهشون شد..فردینوکه دیداخماش بدجوررفت توهموسریع
ازماشین پیاده شد..
مارال بادلهره به مسعودنگاه کرد..امروز مثله اینکه قراربودازدرودیواربراشون دردسربریزه فردینم بااخمه
غلیظی پیاده شد..مسعودیه نگاه پرازنفرت به فردین انداختوروبه مارال ایستادوسردوجدی زل زدتوچشاش
_بااین مرتیکه میخواستی بری بیرون؟؟مگه همین دیروزنبودکه صورتتوباکیسه بوکس اشتباه گرفته بود؟؟
مارال سرشوانداخت پایین جوابشوداشت اماخب نمیتونست بگه..بگه که اینی که توبهش میگی مرتیکه شده
همه زندگیم..شده کسی که حاضرم هرکاری کنم تایه لحظه خیره بشم توچشای عسلیشوهرچی غمودلخوری
دارموفراموش کنم..نمیتونست این حرفاروبه مسعودبگه..چون نه درک میکردنه میفهمید..
فردین تااومدجواب بده باصدای مهردادخان حرفشوخوردوبرگشت عقب...مهردادخان باکنجکاوی ازماشین
پیاده شده بودوبه طرفشون میومد..بالبخنده مردونه ای روبه فردین دستشودرازکرد
_به به ببین کی افتخارداده اومده اینجادره خونه ی مااا!!نوه ی منصورخان نوری!!!سالم آقافردینه گل!!سایت
سنگین شده هااامرد
مهردادخان بااومدنش تواون وعضیت شدقوزه باالقوز!! فردین سعی کردلبخندبزنه دستشوگرمومردونه فشارداد
_نه دیگه اینطوریاهم که شمامیگین نیست..این چه حرفیه ماهمیشه زیره سایتونیم که!
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مهردادخان بادست زدروشونه ی فردین
_خب چرااینجاوایسادی دمه دربده که!!بفرماداخل
فردین دستی به پشته گردنش کشیدوجوری که کسی نشنوه زیره لب گفت "همینوکم داشتم"!
_نه مزاحم نمیشم من بخاطره...
باصدای مسعودحرفش نیمه تموم موند
_نه دیگه فردین اومده بودمنوببینه حاالهم دیگه داشت میرفت که شمااومدی
مارال که تااون لحظه ساکت مونده بودوهاجوواج داشت به حرفایه بقیه گوش میدادازدروغه مسعودچشاش
گردشد مهردادخان به مارال نگاه کردبااخم چشاشوریزکردوکنجکاوازباالتاپایینشوچک کرد
_توجایی میرفتی دخترم؟؟ مارال گوشه لبشوگزیدودستپاچه سرشوانداخت پایین...نمیدونست چی
بگه!!میگفت قراربودباهمین اقافردینی که شیش ساعت داری براش نوشابه بازمیکنی برم بیرون که پسرت عینه
جن جلوم ظاهرشد؟ باصدایه مسعودحواسشوجمع کرد _مارالم تازه ازبیرون اومده بود..داشت میرفت داخل که
مارواینجادیدواومدپیشمون...بعدم باسربه مارال اشاره کردکه بره داخل..مارال زیرچشمی یه نگاه انداخت به
فردینی که ازچشاش اتیش میبارید...بالبولوچه ی آویزون برگشت توحیاط..فردین باحرص به مسعودی که
پوزخندش یه لحظه هم ازگوشه لبش کنارنمیرفت خیره شد
مهردادخان
_من فکرمیکردم شماحتی هنوزدرست همونمیشناسین!!جای تعجب داره که حاالمیبینم اینطوری باهم دوست
شدید!
مسعوددست به سینه ایستادجلوفردینوباپوزخنده گوشه لبش که رواعصابه فردین بدجوررژه میرفت گفت
_بله دیگه حاالکه میبینی پدرجان مادوتادوست خیلی خوبیم!! فردین که دوست داشت هرچه زودترازاون
فضای سنگینی که توش بودخالص بشه یه نگاه به ساعتش انداخت وبعدم روبه مهردادخان گفت
_خب دیگه من برم..مزاحم نمیشم خوشحال شدم ازدیدنتون ..درصورتی که تودلش یه چیزی دیگه
میگفت"خوشحال که نشدم هیچ بلکه االن دلم میخوادجلوخودت پسرتولهولورده کنم"!!
یه نگاه ازسره بیتفاوتی به مسعودانداخت..اینکارشوبی جواب نمیذاشتوباالخره به بدترین شکل تالفی
میکرد..اصالدلیل این رفتاره مسعودودرک نمیکرد..باخودش میگفت البدمیخوادبگه رودخترخالم غیرت دارم!!هه
مسعودبرااینکه بیشترحرصشودربیاره به بهونه ی بغل کردن رفت سمتشو زیره گوشش زمزمه کرد
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_این تازه اولشه..فقط کافیه یباردیگه دوروبره مارال ببینمت اونوقته که بدترازاینوسرت میارم!اینوگفتوخواست
ازش جداشه که فردین سفت چسبیدبهشو زیره گوشش گفت
_هه..کورخوندی!یه بالیی سرت بیاااارم که ازهمه ی این کارات پشیمون بشیوبه غلت کردن بیوفتی حاالببین..
بعدم بالبخندی که مصنوعی بودنشوحتی یه بچه ی سه چهارساله هم میفهمید ازش جداشدوبامهردادخان
خداحافظی کردوسوارماشینش شدوراه افتاد..
مارال توی حیاط پشته درایستاده بود..بارفتنه فردین همه نقشه های امروزش براخوشگذرون نقشه براب شد..
باحرص نشست رومبل..صدای بازوبسته شدنه دراومد...بی اهمیت گوشیشودراوردوانگشتاش شروع کردبه تایپ
کردن رویه صفحه ی گوشی
_کجارفتی؟؟سندوزدو به فردین ارسالش کرد..
__هنوزجوابموندادی..چرادوباره بااین مرتیکه قرارگذاشتی،؟
باصدایه مسعودشوکه شدوازتوجاش پرید..
سردومغروربالحنی که سعی میکردخونسردباشه یه دستشوبرده بودتوجیبشودسته دیگشم مشت شده
بود..جلویه مارال ایستاده بودمنتظره جواب بود....
میدونست مسعوداالن حق داره که ازدستش عصبانی باشه...ولی خب این زندگیه خودش بوددوست خودش
براش تصمیم بگیره...باصدایی که سعی میکردنلرزه روبه مسعودگفت_خب..اصالتوچرا این موضوع اینقدربرات مهم
شده؟،من..من خودم میدونم چجوری ازپسه خودم بربیام..تونگرانه من نباش.
_.من حق دارم که نگرانت باشم!تواصالاین فردینودرستوحسابی شناختی که رفتی باهاش دوست
شدی؟؟؟اصالمیدونی اگه خونوادت بفهمن چی میشه؟؟مارال این تعادله روانی نداره!!نزدیک بودکاردستت بده..اگه
دیرتررسیده بودم که االن اینجاصحیحوسالم جلوم نبودی!! من اینومیشناسم!! دختری توشیرازنیست که یه
خاطره بافردین نداشته باشه!! مارال سکوت کردو فقط به مسعودخیره شد...همه حرفایی که میزددرست بود...ولی
خب بادلش چیکارمیکرد؟دلی که بدونه فردین دیگه نمیتونست.
_.میدونم االن میخوای بگی نکه خودت خیلی خوبی!! نه مارال منم خوب نیستم...هیچکس کامل نیست ..همه
یه خورده شیشه هایی دارن...تادیرنشده جلوعشقتوبگیرنذاریه روزی باعثه عذابت بشه...چون رسیدنه توبه
فردین...
__بازچی شده؟؟؟
بااومدنه مینونتونست بقیه ی حرفشوبزنه..
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مینوایستادکنارشون..
_سرچی بحث میکنید؟؟باباچرانمیفهمین که به غیرازشما کسایه دیگه ای هم تواین خونه هستن!!که
اگرحرفاتونوبشنون بدبخت میشیم!!خداروشکرکنیدکه نه مامان خونس نه بابا!!بعدم روبه مارال گفت
_راستی یه موضوعه مهمم هست که چندوقته میخوام بهت بگم ولی وقت نمیشه..بعدازدعوای اونشبتون مثله
اینکه مامان یه بوهایی برده بود..میگفت اونشب سرش دردمیکرده میخواسته قرص بخوره اومده توآشپزخونه که
ازپنجره ی تویه حیاط صدایه دعوای شمارومیشنوه اما شک داشته که شماباشین..ازطرفیم سردردش زیادبوده
ونتونسته بیشترازاون کنجکاوی کنه..این روزاهم همش منوسیم جین میکرد..ولی من نم پس ندادم..مارال
حواستوجمع کن که بدجوررفتی زیره ذربینه ملک خانوم
مارال که هنوزتوفکره حرفایه مسعودبودباشنیدنه حرفایه مینواخماش جمع شد..اگرملک خانوم ازاین غضیه
بویی میبردبدبخت میشد..ملک خانوم مثله خواهرش سختگیرنبود..ولی چون مارال دستش امانت بودنمیتونست
بذاره که هرکاری میخوادبکنه..بااومدن مارال به شیرازیه مسئولیته بزرگوپذیرفته بود...
مارال کیفشوازروکاناپه برداشتورفت سمته در..میخواست یکم بره توباغ پشتی هوابخوره..بااون اوضایی که پیش
اومده بود دیگه حقه بیرون رفتنوهم به خودش نمیداد...نبایدبیشترازاین خالشوبه شک مینداخت...ذهنش
پربودازحرفایه مسعود...یه لحظه ازفکرش کنارنمیرفتن..توعمقه نگاه مسعودوقتی که راجبعه فردین حرف میزدیه
نفرتومیدید..ولی معنیشونمیفهمید..دوست داشت یه جوری سرازاین غضیه دربیاره ولی نمیدونست چه جوری..
بعدازرفتن مارال مسعودنشست روکاناپه وبه جلوکمی خم شدودستاشوگذاشت روزانوشوانگشتاشوتوهم گره
زد..مینوکنارش نشست.
_.مسعود منکه میدونم توذهنت چی میگذره...ولی خواهش میکنم بیخیال شو مارال فردینودوست داره!!به توکه
حسی نداره...فکرم نکنم که حسی هم پیدابکنه!بعدشم بااینکارات به جایه اینکه بهت عالقه پیداکنه ازت
متنفرمیشه!! مینومارالومثله خواهره نداشتش میدونست..به قدری دوسش داشت که هیچوقت
بدشونمیخواستوحاضربودازچیزی که خودش میخوادم بخاطرش بگذره..چون همیشه مرهمه درداش مارال
بودکسی که به دردودالش گوش میداد...هرچندکه این روزا مارال بخاطره فردین کلی ازمینوفاصله گرفته
بود...مسعودبه فکرایی که االن توذهنه مینومیگذشت یه پوزخندزد...اماترجیح دادمینوهمینجوری فکرکنه..چون
نمیخواست حقیقتوبهش بگه ونقشه هاشوخراب کنه..اگرمینوماجرارومیفهمیدمطمعنن سده راهش میشد...االن
مارال یه پله بودبرارسیدن به هدفش..هرچندکه نمیخواست توراهه رسیدنه به هدفه خودش ضربه ای به مارال
بخوره..بایدیه مدت جلومینونقش بازی میکردنقشه کسی که عاشقه دخترخالش شده ومیخوادازدوست پسرش
جداش کنه..تابلکه خودش بهش برسه!اماغضیه ی اصلی فردین بودوتاوان پس دادنش..ضربه خوردنش وکم کم
نابودشدنش..باعاشق شدنه فردین کارش تموم میشد..تااینجایی هم که پیشرفته بودوفردینوزیرنظر گذرونده
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بودازرابطه ی یک ماهش بامارال مطمعن شده بودکه فردین داره نسبت به مارال کشش پیدامیکنه...واین خودش
شروعه بازی بود..
_.مینوتوازدله من خبرنداری...همون بهترم که خبردارنشی ...مینوکنجکاونگاش کرد..منظوره
حرفاشونمیفهمید..مسعودهمیشه به قدری تو داربودکه ازکاراوحرفاش هیچی نمیشدفهمید..
_.مینو؟؟
_بله؟؟
_تواین روزا چت شده؟؟حس میکنم بخاطره یه چیزی داری باخودت کلنجارمیری..همش توخودتی..دیگه ازاون
آبجی کوچیکه ی بامزه ی من خبری نیست..مینوسرشوانداخت پایین...سوالی که روزهامنتظربودمارال ازش بپرسه
رواالن مسعودداشت میپرسید...نفسشوباصدادادبیرون...نه به مارال میتونست این حقیقتی که تودلش هستوبگه نه
به مسعود..جزفراموش کردن کاردیگه ای نمیتونست بکنه_..نکنه هنوزتوفکره فرهادی؟؟ مینوباشنیدنه اسمه
فرهادفوری نگاشوچرخوندسمته مسعود...مینودوباره گذشتش براش تازه شد...فرهادی که سه ساله پیش..یهویی
اومدتوزندیگشویهویی هم رفت..فرهادی که مینوعاشقش بود..فرهادی که شده بودهمه دنیای مینو.بعدازیه مدت
آشنایی خونواده ی فرهاداومدن خواستگاریه مینو...ولی مهردادخان وملک خانوم بخاطره سنه کمه
مینوباازدواجشون مخالفت کردن...فرهادم بعدازیه مدت یه بورسیه خارج ازکشوربراش جورشدوبیخیاله مینورفت
خارج ازکشور..وفقط مینوموندویه دنیادردورنج...دنیای دخترونه ی شادش تبدیل شده بودبه یه دنیای
تاریکوترسناک که حتی خودشم ازش فراری بود..تایه مدت نه بامادرش حرف میزدونه باپدرش تنهاهمدماش شده
بودمارال ومسعودی که گاهی اوقات میومدوبهشون سرمیزد
مسعودیه پسربود...ودرک کردنه مینوبایدبراش سخت میبود..امااینطوری نبود..مسعودم مثله مینوزخم خورده
بودوخیلی خوب درکش میکرددرحالی که مینوفکرمیکردمسعودهیچی ازحالوروزش نمیفهمه...چندمدت بعدبه
دلیل افسردگی مینورو بردنش شمال وچندماهی اونجاموندن...تاباالخره کم کم همه چی رواله
عادیشوپیداکرد...ولی مینوهمیشه بایه تلنگره ساده بازم فرهادوخاطراتش چه تلخوشیرین همه وهمه میومدن
توذهنش.
_.اون موقعه هامن هفده سالم بیشترنبود...همه فکرمیکردن من معنیوعشقونمیفهمم..فکرمیکردن چشموگوش
بسته فرهادوانتخاب کردموهمه ی اینابخاطره نوجونیوبچه بودنمه...ولی نه..همه اشتباه میکردن...آدم وقتی بادیدنه
یکی قلبش تندتندبزنه ودستاش بلرزه زبونش بندبیادوبهش خیره بمونه..اینکه وقتی کنارشی دلت بخوادزمان
وایسه واین لحظه هاتموم نشن...همه ی اینا رووقتی فهمیدم معنیش عشقه که ازمشاوره مدرسمون پرسیدم..همه
ی این عالیمومن بادیدنه فرهادداشتم...ازاین خوشحال بودم که دارم عشقوتجربه میکنم...ولی اصالنفهمیدم که
همه چی کی گذشتوچه جوری شدکه تموم شد..میدونی مسعود عشق اگه یه طرفه هم باشه بازم هیچوقت
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فراموشش نمیکنی...یه قطره اشک نشست روگونش..مسعودخیره به دختری بودکه اینهمه سال ازش غافل مونده
بود.خودشوبخاطره غفت ازخواهرکوچولوش سرزنش میکرد..
_.همیشه سعی کردم بارفتارام نشون بدم که من همه چیوفراموش کردموهمون مینویه سابقم...همه
درداموپشته خنده هام پنهون میکردم...نمیخواستم کسی چیزی ازشون بفهمه..همه فکرمیکردن من یه
دخترشادوسرحالم که اصالحتی معنیه غموهم نمیفهمم چه برسه به اینکه داشته باشمش..اگرمیبینی که االن دارم
این حرفاروبهت میزنم بخاطره اینه که دیگه خسته شدم..ازاینکه حرفام اینقدررودلم موندوبه کسی
نگفتمشون...دستشوبردباال خواست اشکاشوپاک کنه..حتی خودشم نفهمیدازکی اشکاش شروع شروع شدن...قبل
ازاینکه خودش پاکشون کنه دستایه بزرگومردونه مسعودوروگونش حس کرد..داشت اشکاشوپاک
میکرد..سرشوبلندکردوتوچشای سبزش خیره کرد..چقدردلش االن آغوشه برادرانه ی
مسعودومیخواست...انگارمسعودازنگاهش این خواستشوفهمید..مینوکشیدتوآغوشش..بخاطره دردایه خودش حتی
خواهرشم فراموش کرده بود...اماازاالن باخودش شرط بسته بودکه دیگه تنهاش نذاره وهمیشه پشتش باشه...
هنوز ذهنش درگیره حرفایه مسعودبود..ازطرفیم حرفایه مینویه لحظه ازذهنش کنارنمیرفتن...اگرخونوادش
ازغضیه ی فردین خبردارمیشدن تیکه بزرگش گوشش بود..تواین مدت واقعاخودشوگم کرده بود..خیلی آتوداده
بوددسته خالش..باصدایه زنگه اس ام اس گوشیش حواسشوجمع کرد..یه پیام ازفردین داشت..دلیل اینکه
اینقدرزودفردینوبخشیده بوداین بودکه فردین بخاطرش غرورشوزیره پاش گذاشته بود..تواین مدتی که باهم
دوست بودن غیره ممکن بودکه فردین بخوادکوچکترین کاری کنه که به غرورش بربخوره..ولی اینبارجلوش کوتاه
اومده بودوازغرورش خبری نبود...فردین خودشم توموضوعه مارال گم شده بود..اینکه چرا اینقدر جلوش کوتاه
اومد..اینکه چراحس میکنه وقتی کنارشه احساسه آرامش داره...
آرامشی که سالهابودکه ازش خبری نداشت..یکی رومیخواست که ارومش کنه..کنارش باشه...وبااومدنه مارال
شایدمیتونست بگه اون شخصوپیداکرده..ولی ارامشه واقعی رووقتی پیدامیکردکه انتقامه گذشتشوازکسی که
توطوله عمرش ازوقتی که فهمیده بودمعنیه نفرت چیه روازش نفرت داشتوبگیره اروم میشد...
پیاموبازکرد..
_دمه درم...میتونی بیای بیرون؟؟ آبه دهنشوباذوق قورت دادویه نگاه یه دوروبرش انداخت..دوست داشت بره
بیرون..امااگراینم یه آتومیشددسته خالش کارش ساخته بود...
بااین وجودبازم دلش میخواست ریسک کنه...باخودش شرط کردکه اگرامروزبافردین بره بیرون دیگه تایه مدت
طوالنی ازدوردوربافردین خبری نباشه تاآباازآسیاب بیوفته وذره بینه ملک خانومم ازروش برداشته بشه وهمه چی
به رواله عادیش اما بااحتیاطتربرگرده...آروم آروم پاورچین پاورچین رفت سمته در..که یهوتوراه یه فکربه سرش
زدوفوری ایستادسرجاش..برگشت داخلوبدوبدورفت سمته اتاقه مینو...یه تقه به درزدورفت تو..مینوروتختش
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درازکشیده بودوسرش توگوشیش بود..بااومدنه مارال گوشیشوگذاشت کنارشوسوالی به مارال نگاه کرد..مارال
بالبخنده گله گشادی نشست کنارش
_مینوجونم؟؟الهی قربونت برم خوشکلکم!چقدرررتودلبری!!چقدررتوجیگری آخههه!!
_مارال چیزی که میخوای روبگو!بیخودی مقدمه چینی نکن!مارال عینه بچه هالباشوجمع کردوسرشوانداخت
پایینوزیرچشمی به مینونگاه کرد
_عشقممم!یه چیزی بگم نه نمیگی؟؟ مینوبالحنی بیتفاوت گفت
_عشقت فردینه نه من!!بعدشم بستگی داره اونچیزی که میخوای چی باشه! مارال توچشایه مینونگاه کردویه
ابروش دادباال
_گریه کردی؟؟ مینوازجاش بلندشدورفت سمته آینه _به چه عجب باالخره تویه چیزی ازمن پرسیدی!اصالمگه
حاله من برات مهمه؟؟مارال اخماشوبردتوهم دلیله این نوع لحنه حرف زدنه مینورونمیدونست ..
_مینوچیزی شده؟؟ازدسته من ناراحتی؟؟من چیزی بهت گفتم؟؟
_نخیرچیزی نگفتی ولی ازاینکه منویه روزه فروختی به فردین ازت شاکیم!مارال توکال همه روفراموش
کردی..اصالتوهفته ای چندباربه خونوادت زنگ میزنی؟؟تواین چندماه بیشترازدوسه بارهم که نرفتی
دیدنشون!!تواین چندروزبااینکه میدیدی حالم مثله قبلنانیست ولی اصالنیومدی باهام حرف بزنی!!اصالنگفتی
شایدمینوبهم احتیاج داشته باشه!!ولی من همیشه توفکره توام که یه وقت غمی چیزی نداشته باشی..همیشه
کافی بودیه غمه کوچیک تونگات ببینم که بیام دلداریت بدم!!نمیخوام بگم همش فکروذکرت فردینه نه ولی..ولی
حس میکنم خیلی تغییرکردی دیگه اون ماراله سابق نیستی ...مارال گیجومنگ به مینووحرفاش خیره بود..باورش
نمیشداینکه داره این حرفارومیزنه مینوباشه...
تواین مدت متوجه ی گرفتگیه حالش شده بود..اماهربارکه میخواست ازش بپرسه یه اتفاقه
جدیدمیوفتادونمیشدباهاش حرف بزنه...به نظرش حرفایه مینودرست بود...اماخب اونم درگیریایه
خودشوداشت..اونقدراهم که مینومیگفت مارال تغییرنکرده بود..فقط کمی ازهم فاصله گرفته بودن ...ولی
میدونست دلیله اینهمه دلخوریه مینوبه خاطره همین چیزانیست...
_خب توراست میگی..من معذرت میخوام..ولی توکه خودت وعضیته منومیبینی..این روزاازدرودیوارفقط مشکل
برام میریخت...اگه من نیومدم باهات حرف بزنم خب خودت میومدی!!
مینو یه نگاه به مارال انداخت...دلش نمیخواست بالحنی حرفاشوبه مارال بگه که بهش بربخوره..اماخب
میخواست یه جوری بهش بفهمونه که دیگه مثله قبلناش نیست..نفسشوباصدادادبیرون ...مارال ببخشیداینجوری
باهات حرف زدم..ولی خب بهم حق بده..

145

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به
نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان سرانجام یک شرط |  baharbahadooriکاربر انجمن
_.حق باتوهه..ولی خب اونقدراهم که فکرمیکنی بدنشدم.
_.نه نه اشتباه نکن من نگفتم بدشدی!فقط گفتم یکم تغییرکردی..ازهم دورشدیم..مثالاالن چندوقته که باهم
نرفتیم بیرون؟؟دلم برادوردورامون تنگ شده ...مارال بیحرف نشست لبه ی تخت..به نظرش امروزیکی ازنحسترین
روزایه زندگیش بود..
_.اصالبیخیال مارال..توچی میخواستی به من بگی؟؟ مارال میخواست به مینوبگه که اونم باخودشون ببرن
بیرون تاکسی به بیرون رفتنش شک نکنه..مخصوصامسعود...چون اگه مینوهمراهش میرفت امکانه اینکه
مسعودفکرکنه بافردین رفتن بیرون خیلی کم بود...اماحاالبااوضایی که پیش اومده بودترجیح دادچیزی ازاین
موضوعه نگه وکالبیخیال بیرون رفتن بشه..درهمین حینی که میخواست بهش بگه هیچی چیزه مهمی نبودیه
فکری زدبه کلش فوری گفت
_میخواستم بگم باهم بریم بیرون...یه دوری باهم بزنیم...به قوله خودت چندوقته باهم بیرون نرفتیم...
این حرفوزدچون میدونست مینوبااینکه ظاهرش یه چیزی میگه امادرونش چیزه دیگه ای میگه...شایدیکم
تفریح حاله هردوتاشونوعوض میکرد ..مینوکه حس میکردحرفاش تاثیره خودشونوگذاشتن بالبخندگفت
_اوهوووم موافقم!بررریم
مارال بلندشدویه لبخندپاشیدبه صورتش
_پایین منتظرتم تاآماده شی! اینوگفتورفت سمته در..بایدبه فردینم خبرمیدادکه بره.
_.مارال؟؟ باصدای مینودستگیره ی درو ول کردوبرگشت سمتش
_جانم؟ مینورفت سمتشوروبه روش ایستاد
_فردین اون پایینه..ازبالکن دیدمش ..مارال که قصدداشت خودشونفهمیده بزنه گفت
_جدی؟؟..نمیدونستم..بذارببینم اینوگفتورفت سمته بالکن..نگاشواطراف چرخوندچشمش افتادبه ماشینه
فردین..انتهایه کوچه بود..
_.یعنی تونمیدونستی که اینجاست؟؟ مارال که نمیخواست چیزی ازاومدنه فردین به رویه خودش بیاره گفت
_نه..نه ازکجابایدبدونم ...مینوکنارش ایستاد
_چرااینقدرزودبخشیدیش؟؟اصالبه نظرم کاری که باهات کردقابله بخشش نبود...هرکسه دیگه ای جایه
توبودکالبیخیالش میشد..ولی تو..
_مینو میشه بیخیال شی؟؟چیکارکنم خب؟؟به نظره من اگه کسی دوست داشته باشه بخاطرت غرورشوزیره
پاش میذاره واگربازم ازت جواب ردبشنوه..ممکنه دیگه بره وهیچوقتم سراغت نیاد ..ومن نمیخواستم یه همچین
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اتفاقی بیوفته..اگه میشه دیگه درموردش حرف نزنیم...چون خودم میدونم دارم چیکارمیکنم...اینوگفتورفت سمته
دره اتاقو روبه مینوگفت
_پایین منتظرتم زودبیا
مینویه نگاهه دیگه به بیرون انداختو فوری اومدداخل..به نظرش مارال حق داشت که خودش راهشوانتخاب
کنه...اماخب بااین حال بازم دلش نمیخواست اینقدرزودبافردین آشتی کنه...
.
مینوماشینوجلویه شهربازی بزرگ نگه داشت هردوپیاده شدن..مدتهابودکه نیومده بودن...وبه پیشنهاده مارال
مینوهم قبول کردکه بیان...
مارال باشوقه عجیبی به اطراف نگاه میکرد..صدایه جیغ دخترهاوپسرا وبچه ها توکله فضاپیچیده
بود...مینودسته مارالوکشید
_میگم ماری اول کدوموسوارشیم؟؟ مارال همیشه تنهاچیزایی که توشهربازیابراش جذابیت داشت غرفه های
مسابقه وچرخ وفلک بود...
_من میگم اول بریم چرخ وفلک نظرت؟؟ مینو سرشوتکون دادوهردوباهم راه افتادن که برن بلیت بگیرن..
بعدازکلی ورجووروجه امتحان کردنه وسایله شهربازی نوبت به چرخ وفلک رسیده بود...چرخ فلکم باکلی
هیجان امتحان کردن...کم کم دیگه داشتن خسته میشدن..کلی خندیده بودنوباهم شیطنت کرده بودن..وقتی که
ازچرخ وفلک پیاده میشدن متوجه ی دوتاازپسراشدن که مدام نگاشون سمته خودشون بود..مینوشیطنتش گل
کرد..لیوان نسکافه ای که تودسته مارال بودواز گرفتویه چشمک به مارال زدورفت سمته یکی
ازپسرا..قدبلندبودوهیکله رویه فرمی داشت..چشایه قهوه ای درشت وبینیه قلمی ولبای گوشتی..جذاب
وخوشتیپ بود..
مینو لیوانه نسکافه ی داغه مارال تودستش بودسرشوانداخت پایینو باحالتی که مثله حواسش به پسرانیست
رفت سمتشون..نگاش به اطراف بودولیوانه نسکافه هم تودستش بود..که یهوبه هوا خوردبه پسره نصفه بیشتره
نسکافه ریخته شدروش..نقششوهمونطوری که میخواست عملی کرد..فوری رفت عقبوبه پسره نگاه
کرد..پیرهنشوگرفته بوددادش رفته بودهوا..
_دختره ی سربه هوا جلوتونیگا کن کوری مگه؟؟؟ مینو روشوترش کرد
_تاتوباشی دیگه اینقدربااون نگاهه هیزت دخترایه مردومودیدنزنی بچه پرو!! مارال چندقدمی باهاشون فاصله
داشت دستشوجلودهنش گرفته بودتاکسی متوجه ی خندش نشه...پسره اخماش بردتوهم نسکافه خیلی داغ
بودورویه شیکمش احساسه سوزشه خفیفی میکرد ..بااخمایه توهم رفته باخشم گفت
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_زر نزن دختره ی من که میدونم ازسره عمداینکاروکردی!
مینوکه هیچ جوره ازرونمیرفت باپرویی گفت
_آخیییییی داغ بود جیزززز شدی؟؟؟؟واااایسسسادوایه دردت پیشه خودمه!!
اینوگفتو رفت سمته بستنی فروشیی که سمته دره ورودیه شهره بازی بود..پسره اول بااخموبعدم باتعجب به
مینووکاراش خیره شده بود..مارال که میدونست قصده مینوچیه بیحرف وایساده بودوفقط به کاراش نگاه میکرد..
بعدازچنددقیقه مینوبایه بستنی قیفی اومد سمته پسره
_خب بفرما برات بستنی خریدم تا کاره بدموجبران کرده باشم
پسره همینطورباتعجب به مینونگاه میکرد بادیدنه بستنی تودسته مینویه پوزخندزد
_نه بابا خودختره خوب مرض داری که خراب کاری میکنی که بعدمجبوربشی جبران کنی؟؟
اینوگفتودستشودرازکردسمته بستنی مینوبایه نیشخندبستنی روبردعقب پسره یه ابروش انداخت باال
_هوووم؟بازیت گرفته جیگر؟ اینوگفتویه قدم به مینونزدیک شد..چندنفرازبین شلوغیا نگاشون سمته مینو
پسره بود..
مینوهنوزنیشخندش رولباش بودپسره مرموزنگاش کرد..که به ثانیه نکشیده یه چیزه خنکورویه شکمش
احساس کرد..فوری سرشوبردپایینورویه لباسشونگاه کرد...دقیقاهمونجایی که چنددقیقه قبل مینونسکافه ریخته
بودوسوزش داشت االن جاش بستنی بودوازخنکیش به لرزه افتاده بود..ازعصبانیت چشاش قرمزشده
بودسرشوبلندکردومینوهمینطورکه باپوزخندش عقب عقب میرفت گفت
_بعلههه دیگه امیدوااارم جبران کرده باااشمممم اینوگفتوبدوبدو رفت سمته مارال همه دخترپسرایی که
مشغوله دیدنه این بحثشون بودن ریزمیخندیدنوبعضی ازدخترازیره لب یه ایول به مینومیگفتنو کم کم متفرقه
میشدن..
دوسته پسره هم که فقط تماشاچی بودسعی کردجلوخندشوبگیره ودوستشو جمعوجورکنه..پسره که بااون
اوضایه لباسش نمیتونست کاره مینوروتالفی کنه بااعصبانیت رفت سمته دره خروجی...
مینومارال باهم زدنه زیره خنده..یکی ازدخترا اومدسمتشون..ریزه میزه بود..هیکلیه نسبته پری داشت باچشایه
خاکستری لبایه کوچولویه قلوه ای..موهایه فندقیشویه وری ریخته بودروصورتشوبالبخندکنارشون ایستاده بود
_باباایوووول حااال کردم بااینکارررتون!!خعلییی باحال بود!! مینوباخنده گفت
_قابلتووونداااشت عزیزم! دختره هم یه نگاه به دوروبرش انداخت وبالحنه بامزه ای گفت
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_پسره ی هیزززز حقش بودددااا ازوقتی وارده اینجاشده بودم چشش روم بود..منم که ساده فکرمیکردم فقط
منوداره دیدمیزنه نگوووآقاااباهریه چشمش چندتاروزیره نظرداشته!! سه تایی زدن زیره خنده ..مارال
_نچ نچ حیفه نسکافه من که حروم شددد!! دختره باخنده گفت
_آرههه واالاا بستنیه روچییی میگییی!!اونم حیف شددد! مینوبالبخندگفت
_اشکاااال ندااارههه خودم میخرررممم برااات!! اینوگفتوبعدوروبه دختره گفت
_رااستی توخودتومعرفی نکردیااا
دختره لبایه قلوه ایه کوچولوشوکه تویه صورتش حسابی خودنمایی میکردنوجمع کرد
_من یاسمینممم ولی شمادوست داشتین بگین یاااسی مارال بالبخندگفت
_منم مااارالم بعدم دستشودرازکردسمته یاسمین وباهاش دست داد مینوهم دوستانه باهاش دست
دادوخودشومعرفی کرد..مارال روبه مینوگفت
_خببب حاالبریم یه چیزه گرم بخوریم احساس میکنم دل ورودم یخ بسته!!
مینوبالبخندگفت
_خعلههه خب باشه!
هردویه نگاه به دختره کردن ومارال گفت
_توتنهایی اومدی اینجا؟؟ یاسمین یه لبخندزد
_نه باچندتاازدوستام اومده بودم...مونتهااونادیگه رفتن منم دیگه کم کم میخواستم برم که یهویی شمارودیدم..
مینویه چشمک بهش زد
_خب نظرت چیه بیای باهم بریم یه چیزه گرم بخوریم؟؟
_نه..ممنون...دیگه داره دیرم میشه..
مارال
_ای بابا حاالچه عجله ای داری!بیابریم دیگه خوش میگذره
یاسمین یه دوراطرافشونگاه کردوروبه مینومارال گفت
_خیله خب بریم
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هرسه تاباهم راه افتادن...
یاسمین دختره بامزه ای بودوزودخودشوتونست تودله مینوومارال جاکنه..خونگرمومهربون بود..همینطورکه
میرفتن سمته دره خروجی یاسمین ازخاطراتش توشهربازی میگفتوباهم میزدن زیره خنده..مارال بینه چشمش
افتادبه یکی ازغرفه هایی که مسابقه برگزارمیکردن..دورش حسابی شلوغ بودوهمین باعث شدتامارال کنجکاویش
دوچندان بشه..
روبه مینوویاسمین گفت
_بچه هااا بیاین بریم این غرفه روببینم مسااابقسسس یاسمین کجنکاوبه غرفه نگاه کردبعدم
بالبخندچشاشودرشت کردوروبه مارال گفت
_ارههه بریمم من یکی که عاشقه مسابقممم مینو
_خب شمابرید منم میرم ماشینوازبینه اونهمه ماشین بکشممم بیرون تاشمااابیااایننن
هردوسری تکون دادنورفتن سمته غرفه..ازبینه بقیه عبورکردنوخودشونورسوندن به غرفه..یه عالمه جایزه به
سقفش آویزون بود..خرسایه بزرگوکوچیک که همیناهیجانه مارال روبیشترکرده بودن ..مسابقه ی دارت
بود..هرکی تیرومیزدوسط یکی ازجایزه هارومیبرد..یاسمین به مارال نگاه کرد
_میگممم مارال توبیاشرکت کن ببینم میتونی یکی ازخرس بزرگاروبگیری یانه!!
_منکه تواین بازی اصالواردنیستم جونه تو!!فکر نکنم بتونم!!اگرم نتونم جلویه ملت ابروم میره!! یاسمین گوشه
لبشوگزید
_خب منم که بدترازتوااام!!چیکارکنیم؟
_وای جونه یاسی بدجور اون خرسه بزرگه چشموگرفته!!
__خب اگه بخواین من میتونم کمکتون کنم!!
مارال باشنیدن این صدایه آشناکه دقیقا بغله گوشش بود فوری سرشوبرگردونت...
بادیدنه فردین چشاش شدقده بشقاب! فردین باجدیته تمام دست به سینه زل زده بودبهشون ...یاسمین که
ازهیچی خبرنداشت یه نگاه ازسرتاپابه فردین انداخت..چشاش برق زدویه سقلمه حواله ی مارال کرد..مارال فوری
به خودش اومد..وقتی چشایه یاسمینودیدکه درحاله ستاره پرت کردنه سریع سعی کردبهش بفهمونه که فردین
کیه.
_.ع تواینجاچیکارمیکنی فردین؟ فردین بیحرف اومدجلوفاصله ی بین یاسی ومارال روپرکرد جاتنگ بودوبااومدنه
فردین تنگترشده بود
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_فردین واس چی اومدی اینجااا بروکناارله شدممم یاسمین همینطور که کنجکاوانه نگاشون میکردروبه مارال یه
چشمک زدوسرشوتکون دادکه یعنی فردین کیه..مارال یه جوری حالیش کردکه یعنی بعدن براش همه چیوتوزیح
میده..فردین باهمون اخماش روبه یاسمین که درحاله له شده بودن گفت
_ببخشید میشه بریدکنار؟؟آخه نصفه جاهاروشماگرفتین! یاسمین هیکلش کمی توپربود..امابااین جاله ریزه میزه
هم بود...ازاین لحنه فردین اخماشوبردتوهم..مارال که ازپرویی فردین دهنش وامونده بوداتماش بردتوهم دوست
نداشت اینجوری بایاسمین حرف بزنه...اروم ازبین دندونایه کلیدشدش جوری که یاسمین نشنوه روبه فردین گفت
_خیلیییی پروییی مرض داری اینطوری بادوستم حرف میزنی؟؟ابرو حیثیتموبردی جلوشش!!
فردین بیخیال شونه ای باالانداخت
_به من چه مگه دروغ میگم!گفتی دارم له میشم منم به دوستت که نصفه جارواشغال کرده گفتم بره اونورتر! مارال
باحرص نگاش کرد..یه نگاه به اونطرفه فردین انداخت..اخماش بیشتر فت توهم..خبری ازیاسمین نبود_...فردین
خیلییی.
_.خیلی چی؟؟
_خیلی بیشعوریییی اه ببین ناراحتش کردی نمیدونم کجارفت! اینوگفتوخواست بره که دنباله یاسمین بگرده که
فردین دستشوسفت گرفت
_یه جوری گفتی ناراحتش کردی که حاالانگارچی گفتم!بعدشم مگه نیومده بودی مسابقه؟؟په چرا داری درمیری!
مارال نگاهه پرازحرصشوبهش دوخت
_الزم نکرده من اصالقیده مسابقه روزدم بروکنار میخوام برم باادمی مثله توهم که شعورنداره حرفی ندارم
فردین اخماشو بردتوهم
_مارال؟ مارال بدونه اینکه نگاش کنه گفت
_ها؟ دستشوکشیدبه سمته غرفه برش گردونت
_یعنی بیخیاله خرس بزرگه هم شدی دیگه،؟
مارال نگاش افتادبه خرس سفیده پشمالویه بزرگی که کناره بقیه ی جایزه هابود خواست لبخندبزنه که سریع
گوشه لبشوگزیدوهمونطوربااخم گفت
_خب که چی؟حاالبیخیالم نشده باشم..منکه نمیتونم تیربزنم وسط
_ولی من میتونم
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مارال یه ابروشوانداخت باالودست به سینه ازباالتاپاییینه فردین نگاه کرد
_عمرررررررررا اگه بتونی!
_اگه تونستم چی؟
_اسمهههه خودموعوض میکنمممم! فردین بایه نیشخندرفت سمته مسئوله غرفه بعدازحساب کردن یکی
ازتیراروگرفتو روبه رویه صفحه ی دایره ماننده دارت وایساد..فاصلش زیادبود..ولی واسه فردین که استاده این
بازی بود چیزه زیادخاصی نبود...خواست تیروپرت کنه که یه لحظه مکث کردوروشوبرگردونت سمته مارال
_اسمتوچی میذاری؟ مارال گیج نگاش کرد..
_اگرتیرزدم به هدف مگه قرارنشداسمتوعوض کنی؟خب چی میذاریش؟؟ مارال یه پشته چشم نازک کرد
_هه حاالتوبزن منم یه چیزی میذارم!! فردین یه ابروشوانداخت باال
_نچ نشددیگه!همی االن یه اسم انتخاب کن!!یاانه بذارمن انتخاب کنم!! اگرتیرخوردبه هدففف ازوون لحظه به
بعددد صدات میزنم سکینههههه
مارال چشاش گردشد..روشوترش کرد
_خاک برسرت بااین اسم انتخاب کردنت!!!اسم قحطی بوداخه؟؟؟اصالکی گفت تواسم انتخاب کنی؟؟
_همینه دیگه!حاال اگه این اسموقبول نمیکنی من تیرونمیزنم ازخرس هم خبری نیس!
_ هه هه هه نکنه اگه تیرومیزدی ازخرس خبری بود؟من که فکرنکنم حتی به نصفه راهم تیرت برسه چه برسه به
وسط! فردین بایه غروره خاص نگاش کرد
_خیله خب االن میبینی!! انگشته اشارشوگرفت طرفه مارال
_حاال همون سکینه دیگه؟؟
مارال پشته چشمی نازک کرد
_چون میدونم نمیتونی باشه همون سکینه! ولی ببین اگه نتونستی توهم قاسمیییی هااا گفته باااشم!!
فردین روشوبرگردوندو..بعدازچنددقیقه تمرکز تیروپرت کردودقیق خوردوسط!! مارال چشاش گردشدوبادهنه
بازبه تیره به هدف خورده نگاه کرد..
_سکینه جاااان ببینددهنوپشه میره توووش!!
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مارال فوری به خودش اومدوباتعجب به فردین نگاه کرداصالفکرنمیکردبتونه به هدف بزنه..باصدایه صاحبه غرفه
روشدبرگردونت طرفش داشت بهشون میگفت کدوم یکی ازجایزه هاروبیاره براشون!فردین به خرس بزرگه اشاره
کرد صاحبه غرفه هم سریع خرسواوردوبه مارال داد..
خرسه بزرگوپشمالوبود..مارال صورتشو به پشمایه نرمش مالید ..خنده نشسته رولباش تاخواست به خودش بیاد
صدایه فردینوزیره گوشش شنید
_سکینه بیابریم وقت واسه بازی باخرست زیادداری!! مارال تازه یاده شرطشون افتااد!!نفسشو ازرویه حرص
دادبیرون...حاالدیگه خدامیدونست تاکی فردین قراربودبهش بگه سکینه!!!
ازشلوغیا اومدن بیرون..مارال اطرافشونگاه بلکه مینویایاسمینوپیداکنه..بدجورجلویاسمین خجالت زده شده
بود...فردین بااون طرزه حرف زدنش ابروشوبرده بود!!..
جلوترازفردین راه افتادسمته دره خروجی..باچشم دنباله مینومیگشت...
بعدازچنددقیقه دیدزدنه اطراف باالخره پیداش کرد..کنارماشین وایساده بود...بالبخندرفت سمتش..
مینوهواسش به اطراف نبودونگاشوبه زمین دوخته بود..مارال باشیطنت اروم اروم رفت سمتشو تامینوبخوادمتوجه
بشه فوری گفت_پخخخخخخخ
مینوازجاش پریدوباچشایه گردشده سرشواوردباال..بادیدنه مارال که داشت ازخنده غش میکردفلفلی شد_جزه
جیگرشی الهی!سادیسمییی قلبم داره توحلقم میزنه!!گرازه وحشییی
مارال همونطورکه میخندیدگفت_ع ع نشددیگهه صفتهایه خودتوبه من نسبت نده لطفا!! مینوخیزبرداشت سمتش
که مارال خرسشوگرفت جلوش مینوکه اصالمتوجه ی خرسه به اون گندگی نشده بودبادیدنش چشاش
گردشدوباذوق ازمارال گرفتش_وااای اینوووبرامن گرفتی؟؟؟جیگرتوماری چرازحمت کشیدی اینوگفتوخرسومحکم
بغل کرد.مارال یه پشته چشم نازک کردودرحالی که خرسوازبغله مینومیکشیدبیرون گفت_بروبینممم اینوخودم
به هزارجوربدبختی گیراوردم مگه مغزه خرخوردم که براتوچیزی بخرم؟مینوباحالت چندش خرسوانداخت
رومارال_بگیراصالنخواستم گنده گدا ارزونیه خودت!!راستی این دختره یاسی کجارفت؟ مارال تاازه یاده یاسمین
افتادواتفاقه توغرفه..گوشه لبشوگازگرفت_وای خاکه عالم خوب شدگفتی کالفراموشش کرده بودماا!من فکرکردم
اومده پیشه تو!! _نه مگه باتونیومدتوغرفه؟ مارال لبولوچشش اویزون شد...باخودش میگفت حتماازدسته فردین
ناراحت شده براهمینم رفته_..چرابامن بود..ولی ..نگاهه خیره ی مینوروکه به جلودیدحرفشوقطع کردومسیره
نگاشودنبال کرد..فردین داشت میومدسمتشون..
مینونگاشوازفردین گرفتوبه مارال دوخت_این اینجاچیکارمیکنه؟؟ _نمیدونم جونه تو...توشهره بازی بایاسمین که
بودم دیدمش..
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بااومدنه فردین مینودیگه جوابی به مارال نداد..اصالدوس نداشت که فردین امروزبیادوبینشون قراربگیره...
فردین دستاشوبرده بودتوجیبشوروبه روشون ایستاد_غیبته منومیکردین؟؟ مارال لبشوجمع کرد_پشه که غیبت
نداره!
فردین یه نگاه عاقل اندرسیفی بهش انداخت_سکینه جان؟؟
مارال نگاش آتیشی شد_دردوووسکینه جان کوفتوووسکینه جان باره اخرت باشه به من میگی سکینه هااا
قاااسممممم!
مینوگیج نگاشون میکرد...چیزی ازحرفاشون نمیفهمید..
_علیک سالم!! فردین و مارال نگاش کردن مینوکه منظورش بافردین بودوداشت بهش طعنه میزدزل زدبه
فردین..فردین که تازه دوهزاریش افتاده بودیه نگاهه الکی به چپوراستش انداخت بعدم روبه مینوگفت_کسی بهت
سالم کرد؟؟
مینو فکرمیکردبااین حرفش فردین یادش میوفته که سالم نکرده وسالم میکنه!!ولی باشناختی که ازفردین داشت
حدس میزدخودشوبه نفهمی بزنه_..نخیرفقط خواستم به بعضیایاداوری کنم که سالم نکردن!!
فردین که زرنگترازاین حرفابودروبه مارال گفت_سکینه؟؟مگه وقتی اومدی بهش سالم نکردی؟؟
مینوازپرروییش حرصش گرفت!!
مارال نفسشوباصدادادبیرون
_ای بابااا بسه دیگه!!بحثه الکی نکنید!بعدم روبه مینوگفت
_سوارشوبریم!براچی الکی وایسیم اینجااخه!
روبه فردین گفت
_راستی میگم تواینجاچیکارمیکردی؟؟
فردین دستاشوبردتوجیبشوبالحنه شیطنت آمیزی گفت
_هیچی اومده بودم چندتاداف تورکنم که ازشانسه بدم خوردم به پسته تو!! مارال حرصی نگاش کرد مینوبی
اهمیت به اوناسوارشد..
مارالم باحرص روبه فردین گفت
_بروبه تورکردنت برس من رفتم! همینکه خواست بره فردین دستشوگرفت
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_کجا؟؟
_خونه پسره شجاااع!!خومیخوام سواره ماشین شم دیگه!!توهم بروبه داف تورکردنت برس
فردین باچشایی که شیطنت ازشون میباریدنگاش کرد
_چراخونه پسره شجاع؟؟خونه منوکه هس عزیزم!
مارال یه چشم غره بهش رفتوکیفشوبردباالکه بزنه توسرش فردین جاخالی دادودستاشوبردباال
_هووی چته وحشی!
مارال باحرص خیزبرداشت سمتش که فردین رفت عقب
_شیطونههه میگه همیچین بزنمتتتت که ولوشی روزمین!!بچه پرو
فردین که خندش گرفته بودگفت_ع!!ع!!گوش نکنی به حرفشااا!لعنتش کن!!
مارال باحرص سری ازتاسف براش تکون داد
_فردین بروتادکوپوزت نیاوردم پایینا!! اینوگفتوخودش رفت سمته ماشین که فردین صداش
زد..سرشوبرگردوندوسوالی نگاش کرد
_بیابامن بریم
مارال ازشیشه جلویه ماشین به مینونگاه کرد..میدونست اگربخوادبافردین بره مطمعنن مینوازدستش ناراحت
میشه..
_نه..امروزبامینواومدم بیرون..اگرباتوبیام ناراحت میشه..
_یادت نره که امروزقراربودبامن بیای بیرون!!ولی ازصدقه سریه پسرخاله ی نازنیت همه چی خراب شد...
_میدونم ولی نمیتونم..فردین خالمینااگربفهمن بینه منوتوچیزی هس بدبخت میشم...اگربیشترازاین
مسعودوعصبانی کنم مطمعنم همه چیوبه خونوادم میگه..
فردین اخماشوبردتوهم_یعنی چی؟؟ فردین فکرمیکردمارال میخوادبگه همه چی تمومه..عصبی شد..هیچوقت
دوس نداشت وقتی باکسی رابطه ای داره زودترازخودش طرفه مخالفش بخوادرابطه روتموم کنه...
مارال که ازچشماش ذهنش خوندسریع گفت
_هی..هیچی..منظورم اینه که یه خورده بیشتربایدمواظب باشیم..همین!
فردین اخماش توهم بود..وعضیته خونوادشوتعصبی بودنشون رومارالوازخودش شنیده بود...
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باصدایه مینوسرشوبرگردونت سمتش
_مارال بیابریم دیگه!!تاکی میخوای اینجاوایسی حرف بزنی؟؟ مارال روبه فردین گفت
_خب من برم تویه وقته مناسب راجبعه این موضوع باهات حرف میزنم ..فردین رفت سمته مینو
_مارال بامن میاد! مینواخماشوبردتوهم روشوکردسمته مارال_این چی میگه؟؟
_این اسمه داره بادرودیوارکه نیستی! _برامن فرقی بادرودیوارنداری!! مارال که دیداگه دیربجنبه یه دعوایه دیگه
هم اینجاخرشومیگیره فوری رفت سمتشون
_ای بابا اصالاگه دعواسره منه من باتاکسی میرم!بیخیال دیگه!! مینوکه میخواست هرجورشده مارالوباخودش ببره
گفت
_یاالسوارشوبریم مارال که میخواست بافردین راجبعه موضوعه مسعودحرف بزنه لبخنده محوی زد
_مینوببین عزی_..هیچی نگواوکی فهمیدم..میگم منوفروختی نگونه..
_ع این چه حرفیه؟بازم که داری حرفایه امروزتوتکرارمیکنی!! ببین مینوآبجیه گلم من بایدراجبعه یه موضوعه
مهم بافردین حرف بزنم قول میدم یه روزدیگه باهم بیایم بیرون!
_خیله خب نمیخوادعینه مادرایی که دارن بچشونو متقاعدمیکنن باهام حرف بزنی...من میرم..اینوگفتوباچهره ای
درهم خواست بشینه توماشین که مارال دستشوگرفت
_مینوناراحت که نشدی؟_نه خیلی خوشحالم!!
_بیمزه!!ببین اصالبیایه کاری کنیم من نیم ساعت بافردین میرم بعده نیم ساعتم میرم کافه گلچین توهم ازاالن
برواونجا تامن بیام چطوره؟؟
فردین همونجوری که دست به سینه وایساده بودوداشت نگاشون میکردگفت
_بیخودی بهش قول نده..توسره نیم ساعت نمیتونی برگردی..
مارال یه چشم غره بهش رفت..نمیخواست بیشترازنیم ساعت بمونه...چون به اندازه ی کافی مینوازدستش
شکاربود..
مینوکه میدیدامروزدیگه راهی برایه اینکه باهم باشن ندارن بیخیال شدوبدونه اینکه به فردین نگاه کنه روبه مارال
گفت
_بیخیال..من میرم خونه یکی ازدوستام..فقط وقتی خواستی بری خونه بهم یه زنگ بزن که باهم بریم...آخه
مسعوداگه بفهمه بامن نبودی..مطمعنن میفهمه که باکی بودی ..مارال که به اینجاش درست فکرنکرده
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بودبالبخندصورتشوبردجلوولپه مینورومحکم بوسید_یه دونه اییییی گلکممم مینوسعی کردلبخندبزنه..ولی لباش
فقط یکم کش اومد..یه خداحافظیه زیره لبی کردوفوری سوارشد...
.
""قلبم روتکراره....همیشه دوست داره""...
""دسته من نیست هرروزمیگم دوست دارم""
""مثله هرروزامروزمیگم دوست دارم...
باتودلم خوشه هرچی میخوادبشه
یه نفرعشقتوهمیشه یادشه""..
""قلبم روتکراره همیشه دوست داره
حاالکه میگی آره انگاری هواتب داره
بیقرارم""..
""داره قلبت راست میگه هرچی دلش خواست میگه
منوتوباهم باشیم دنیاماله ماست دیگه
خدااونجاست اون باالحواسش به ماست حاال""
""داره توگوشت میگه ماماله همیم دیگه گوش کن به قلبت
داره قلبت راست میگه هرچی دلش خواست میگه""
""منوتوباهم باشیم دنیاماله ماست دیگه...
دسته من نیست هربارمیگم دوست دارم""
""اینهمه بااسرارمیگم دوست دارم
حاله دلم بده دلموپس نده نمیدونم خداچی سرم اومده""
""قلبم روتکراره همیشه دوست داره حاالکه میگی آره انگاری
هواتب داره بیقراارم""...
""داره قلبت راست میگه هرچی دلش خواست میگه منوتوباهم باشیم دنیاماله ماست دیگه""
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سرشوتکیه دادبه صندلی..لبخندرولبش بود..
به فردین نگاه کرد....هیچوقت باهیچ اهنگی همخونی نمیکرد..ولی آهنگایه مرتضی پاشایی یه چیزدیگه بودن
براش..همیشه زیره لب باهاشون زمزمه میکرد..مارال دست بردوصدایه سیستموبلندترکرد...
""خدااونجاست اون باالحواسش به ماست حاال
داره توگوشت میگه ماماله همیم دیگه گوش کن به قلبت
داره قلبت راست میگه هرچی دلش خواست میگه ""
""منوتوباهم باشیم دنیاماله ماست دیگه
قلبم روتکراره همیشه دوست داره حاالکه میگی اره""
""انگاری هواتب داره بیقرارم...داره قلبت راست میگه
هرچی دلش خواست میگه منوتوباهم باشیم
دنیاماله ماست دیگه..خدااونجاست اون باال""
""حواسش به ماست حاالداره توگوشت میگه ماماله همیم دیگه
گوش کن به قلبت""...
""داره قلبت راست میگه هرچی دلش خواست میگه منوتوباهم باشیم دنیاماله ماست دیگه"....قلبم
روتکراره_مرتضی پاشایی"
فردین جلویه فروشگاهه لبتاپ فروشی نگه داشت..لبتاپش ویروسی شده بودوبایدیکی دیگه میخرید..عادت
نداشت چیزی که خراب میشدوببره درستش کنه..همیشه یکی دیگه میخریدوخودشوراحت میکرد..دقیقابرعکسه
فرزین که تاوسیله روازقیافه نمینداخت ولکنش نبود!!
روبه مارال گفت_توهمینجابمون من زودبرمیگردم!مارال سری تکون دادوازپنجره به بیرون خیره شد..فردین پیاده
شدورفت سمته فروشگاه....
چنددقیقه ای گذشته بود....مارال چشمش افتادبه مغازه گل فروشی که کمی اونطرفترازفروشگاه بود ..ازدورگالیه
رزه سفیدوقرمزومیدید..عاشقه گل رزبود...همیشه آرزوداشت برایه یبارم که شده همسره ایندش یکی ازاون
دسته گل بزرگایه گل رزبراش بخره!یه لحظه فردین اومدتوذهنش..ازفکره اینکه فردین یکی ازدسته گالروبراش
بخره خندش گرفت...خوب میدونست فردین اصالاهله رومانتیک بازی نیست!حتی تاحاالیه ابرازه عالقه هم به
مارال نکرده بود!!
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مارالم دسته کمی ازاون نداشت...یاده حرفه مینوافتاد"تیرماهی هاعشقشون شدیده!!امارومانتیک
نیست!تووفردینم که هردوتیرماهی هستین!!چه شوداین عشقه شما!نه این ابرازه عالقه میکنه نه اون!من موندم
این رابطه برپایه ی چی استواره"
پیاده شدورفت سمته مغازه ی گل فروشی..دوست داشت گالروازنزدیک ببینه..یه گل فروشیه بزرگ که یه
قسمتشوبه گلخونه اختصاص داده بودن..بوی گالکه تویه بینیش میپیچیدحسه خوبی روبهش منطقل میکردن..
باذوق به گالنگاه میکرد...باصدای صاحب مغازه که یه خانومه قدبلندباچشایه سبزه تیله ای ودماغودهنه متناسب
ولبایه برجسته بودسرشوبرگردوند
_سالم خوش اومدین!!اگردوست داشته باشین میتونم توانتخابه گله مورده نظرتون کمکتون کنم!مارال نگاش به
گالبود..بیشترفقط دوست داشت نگاشون کنه وقصدخریدنداشت...
_نه ممنون خودم انتخاب میکنم!
فروشنده لبخندی زدوگفت
_هرطورمیلتونه!فقط اگردوست داشتیدیه سرم به قسمته گل خونه بزنید!!بقیه ی گالمون اونجاست! مارال
بالبخندیه تشکرکردورفت سمته گلخونه..
باهیجان به دوروبرش نگاکرد..تعدادگالیه اینجابیشتربود...تویه ردیفهای مختلف گالیه مختلفی وجودداشت که
هرکدوم یه رنگوبویی داشتن...نگاشواطراف چرخوندوباذوق کناره هرردیف می ایستادوبادقت نگاشون میکرد...
ازفروشگاه اومدبیرونورفت سمته ماشین..دره ماشینوکه بازکرداخماش رفت توهم..خبری ازمارال نبود..
_"هوووف!بازاین بچه کجارفته!!" دره ماشینوبستوبه دوروبرش نگاه کردتابلکه پیداش کنه!..امااثری ازش
نبود..گوشیش دراوردوشمارشوگرفت..بعدازچندتابوق سریع جواب داد..
_الو؟
_کجایی تودختر؟؟مگه نگفتم توماشین بمون تابرگردم؟؟
_ع!!چرادادمیزنی؟؟بیاتومغازه گل فروشی..من اونجام!اینوگفتوتاقبل ازاینکه فردین چیزی بگه گوشی روقطع کرد..
فردین باحرص گوشیشوانداخت توماشین...همیشه مارالومثله یه دختربچه ی شیطونوبازیگوش میدیدکه اگریه
لحظه ازش غافل میشدی کاردسته خودش میداد!
مارال تک تکه گلهارودیده بود..ازگلخونه اومدبیرون که بافردین روبه روشد..
فردین
_االن میشه برام توضیح بدی کارت دقیقااینجاچیه؟؟
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مارال عینه بچه هایه لبخنده شیرین زدوباسربه گالیه رزه قرمزوسفیداشاره کرد
_اومده بودم ایناروببینم!!
_خب حاالکه دیدی راه بیوفت بریم!
مارال لبولوچشش آویزون شد..فکرمیکردبااین لحنه حرف زدنش بتونه فردینوخرکنه که براش گل بخره!!
ولی مثله اینکه فردین پرت ترازاین حرف هابود!!یاده اون جکه افتادکه میگفت"سوسک بهانه بوددلش بغل
میخواست منم که نفهم زودترازخودش فرارکردم!!" ازفکرش خندش گرفت اماسریع قورتش داد..
بردین رفت سمته درامامارال هنوزسره جاش وایساده بودوعینه دختربچه های تخس به گالنگاه میکرد..حدس
میزدکه مارال منظورش این باشه که یعنی برام گل بخر!!امافردین خیلی وقت بودکه براکسی گل نخریده
بود...گلهایه رزوکه میدیدیاده مادرش میوفتاد..اونم عاشقه گله رزبود...همیشه روزه مادرکه میشدبراش گل
رزمیخرید...
رفت سمته فروشنده
_ازاون گله رزایه قرمزتون برام یه دسته گل اماده کنید
فروشنده لبخنده گله گشادی زدوگفت
_باشه االن امادش میکنم
مارال بالبخندبه فروشنده کمک کردتادسته گلوحاضرکنه..بعدازچنددقیقه دسته گلوحاضرکردن...مارال
ازفروشنده گرفتشوصورتشوبه گالنزدیک کرد..
مارال ازفروشنده گرفتشوصورتشوبه گالنزدیک کرد..بویه خوبشون حسه خوبشودوچندان کرد..
سواره ماشین شدن....دسته گل بزرگوقشنگ بودمارال یه لحظه هم ازخودش جداش نمیکرد...
فردین ساکت بودوچیزی نمیگفت...هروقت گالیه رزوتودسته مارال میدیدچهره ی مادرش میومدجلوش...
هواتاریک شده بود......
واردخیابون ارم که شدن دیگه مطمعن شدکه دارن میرن بام...
یه لبخندنشست رولبش..خیلی ازبامه شیرازخوشش اومده بود..
پیاده شدن...فردین بیحرف رفت سمته یکی ازرستورانا...
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بعدازاومدنه سفارشامشغول شدن..مارال طبقه معمول جوجه سفارش داده بودوفردینم چلوکباب..مارال با
اشتهاغذاش میخورد..فردینم ذهنش درگیره اتفاقایه امروز صبحش بود..ازفرزین شنیده بودپدرش برگشته
ایران..واین براش شروعه دوباره ی یه بازی بود...
مارال متوجه ی صورته گرفتش شد..ولی فکرکردبخاطره اتفاقایه امروزودعواش بامسعوده...
بعدازشام وحساب کردن پوله غذا
راه افتادن سمته سکویه بزرگی که اونجابود..مارال رولبه ی سکووایسادوبه پایین خیره شد_...آخ
چقدراینجارودوس دااارم!!
فردین کنارش ایستاد
_اولین باری که اومدم اینجا6_5..سالم بیشترنبود..بامادرم اومدم...مادرم عاشقه اینجابود...بیشتروقتاکه
میومداینجامنم باهاش میومدم..اون موقعه هااینجاهیچ جذابیتی برام نداشت...چون چیزی ازش نمیفهمیدم..ولی
مادرم ارامشش اینجابود...مارال محوحرفاش شده بود..
نفسشواه ماننددادبیرون...دستاشوبردتوجیبش_یبارازش پرسیدم چیه اینجابرات آرامش بخشه؟؟چیه اینجاارومت
میکنه؟؟ یکی ازاون لبخندایه قشنگش که دله سنگوهم اب میکردوزدوگفت همینکه دورازهمه ی اونایی که
ناراحتم کردن باشم تویه بلندترین نقطه ی شهرهمینش برام آرامش بخشه..اونموقعه هامعنیه
حرفاشونفهمیدم...ولی بزرگترکه شدم..خیلی خوب معنیه تک به تکه کلماتشوفهمیدمودرک کردم..منم عاشقه
اینجاشدم..چون بعدازمادرم ارامشواینجاپیدامیکنم..
مارال به نیم رخه فردین خیره بود...غمی که توچشاش بود...حس میکردبه موضوعه مادرش مربوط
بشه...اماتافردین خودش چیزی ازش نمیگفت دلش نمیخواست چیزی ازش بپرسه..
_راستی فردین..توهیچوقت ازبابات چیزی بهم نگفتی...اینونذاری پایه فضولیمااا بذارپایه کنجکاویم..
فردین یه پوزخندنشست رولباش...باخودش گفت"ازچیه بابام برات بگم؟؟ازنامردیش؟؟ازاینکه بخاطره پول
بامادرم ازدواج کرد؟؟ازاینکه وقتی مادرم غضیه روفهمیدخوردشد؟؟همه اون صحنه اومدن جلوچشاش...روزی که
پدربزرگش منوچهرخان اومده بوددیدنه پدرش ....وقتی رفتن تواتاق راجبعه یه موضوعی باهم حرف بزنن....وقتی
که مادرش برای چایی بردن همه چیوازپشته درشنید...ازاینکه اینهمه سال..کسی که عاشقش بودکسی که
پدربچش بودفقط بخاطره طمع به اموالش باهاش ازدواج کرده...فردینی که اونموقعه همه چیودیدوشنید...فردینی
که خوردشدنه مادرشودیدوحتی صدایه شکستنه قلبشوبه وضوح شنید..
فنجونایی که افتادن روزمینوخوردشدن..اشکایی که پی درپی میچکیدن..پاهایی که توانه ایستادن نداشتن.
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بعدازاون اتفاقات مادرش مریض شد...گوشه گیرشده بود...تنهادلخوشیش فردین بود...بخاطره اون هیچی به پدرش
منصورخان درموردغضیه ی تلخه زندگیش نگفت..تامواداپسرش بی پدربزرگ بشه....هیچیوبه رویه پسرش
نمیاورد...پدرش بعدازاون غضیه خیلی کم میومدخونه...فردین مونده بودودنیایه پرازغصه وغمش که هرلحظه
زندگیه تلخه مادرشوبهش یاداوری میکرد...درودیوارایه خونه بهش دهن کجی میکردن..تنهاروشناییه زندگش
مادرش بود..یه روزصبح وقتی باذوقوشوق برایه مادرش صبحونه درست کرده بود..رفت که بیدارش کنه..اما..
باهرباصدازدنشوجواب نشیندنش جوشش اشکاش توچشاش بیشترمیشد..تنوبدنش ازترس میلرزید..وقتی دستایه
سرده مادرشوگرفت..اونموقعه بودکه زندگیه سراسرنفرتوتلخش شروع شد..
نفسشوعمیقوباصدادادبیرون..ازیاداوری گذشتش اشک توچشاش حلقه بسته بود...تصویره مادرشولبخندایه
قشنگش یه لحظه ازجلوچشاش کنارنمیرفت...اگراالن مارال همراهش نبود..یه سیگاردودمیکرد..تاهمه ی این
حسوحاله بدی که االن داشتومثله همون دوده سیگاردودکنه وازبین ببره ..چشاشوبستوبازکرد
_فردین..ببخشیدمن نمیخواستم فضولی کنم..فقط
چشاشوبازکرد_نه مهم نیس ..پدرمن چیزه تعریفی نداشت که االن بخوام چیزی درموردش بهت بگم.....
حیفه اسمه پدرکه بخوادرواین گذاشته بشه....پدری که بچشوول کردورفت...پدری که بچشوتودنیایه تاریکش ول
کردورفت...نمودتاتوضیح بده...نموندتاقانعم کنه...
مارال تواگرخونوادت روتعصب دارن...بخاطره اینه که دوست دارن...ازبچگی باجونودل بزرگت کردن..توبغله
پدرومادرت بزرگ شدی...
ولی من نه...من فقط یه مادرداشتم...مادری که دنیام شده بود...مادری که باوجوده پدرم..بازم برام هم پدربودهم
مادر..
روشوکردسمته مارال_توبودی ازیه همچین پدری حتی اسمم میبردی؟؟ مارال به چشایه فردین که یه غمه
بزرگوفریادمیزدنگاه کرد..راست میگفت....دنیایه فردین خیلی باهاش تفاوت داشت..دنیایه مارال
پربودازمهرومحبته پدرومادرش...ولی دنیایه فردین...
_آرامش چیزی بودکه همیشه ازش دوربودم...چیزی بودکه بعدازمرگه مادرم باهاش غریبه شدم...یه دلگرمی
میخواستم...یکی که حتی بانگاه کردن به چشاشم اون ارامششوبهم منتقل کنه...
میخواست بگه حس میکنم اونوپیداکردم"...اون تویی که اومدیوهمه چیه زندگیموتغییردادی"..
مارال چشاشوریزکرد_خب؟؟؟بقیش
فردین یه لبخنده شیطنت امیززد_هووم؟؟چیه نکنه فکرکردی اون یه نفرتویی؟؟
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مارال حرصی نگاش کردوباکیفش یکی زدتوسره فردین..فردین همونطوری که میخندیدسرشوگرفت_الحق که
وحشی!! مارال خواست یکی دیگه بزنه که فردین رفت عقب_سکینه آرامشتوحفظ کن جیگراین کاراازتوبعیده!!
مارال باحرص رفت سمتش که فردین دررفت...مارالم دنبالش بام برعکسه همیشه خلوت بود..
مارال همینطورکه میدویید فردین سریع وایسادومارال محکم خوردبهش!بینیش دردگرفته بودفوری
سرشوبلندکردهیچ فاصله ای بینشون نبود..دقیقا توبغلش بود..زل زدتوچشاش
نگاهه فردین ازچشاش افتادرولبایه صورتیه مارال...
چندلحظه روشون خیره موند..سرشوخم کردطرفش مارال قلبش تندتندمیزددستاشوگذاشته بودروسینه فردین
همینکه لبایه فردین بهش نزدیک شد فوری کشیدعقب..نگاشودوخت به زمین..گوشه لبشوگزید..خجالت
میکشیدبخوادسرشوبلندکنه فردینوببینه ..دلش میخواست یه جوری بحثوعوض کنه..فردین ازدستپاچگیش
خندش گرفته بود_حاالخوب شداتفاقی نیوفتادتواینجوری شدی!!اگه میوفتادچیکارمیکردی!!
چشاش گردشدبااین حرفه فردین بیشترخجالت کشیدباصدایه زنگه گوشیش جوری که فردین نشنوه یه نفسه
راحت کشیدفوری گوشیشواوردبیرونوبدونه اینکه شماره روببینه تماسووصل کرد...
_الو؟؟
صدایه شادوسرحاله میثاق پیچیدتوگوشی
_سللالاااام جغجغه چطورییی؟؟
مارال بالبخندگفت_سالااااام مرسییی من خوبم توچطوری؟؟چه عجب یادت افتادیه خواهریم داری!!
_حاالنکه تویادت بودکه برادری هم داری!!؟
_خبه حاالاا! چه خبرا؟مامانیناخوبن؟؟
_اوناهم خوبن سالم میرسونن!!جغجغه حدس بزن االن کجاییم؟؟؟
مارال گیج گفت_یعنی چی؟مگه رفتین جایی؟؟
_بعلهههه!!اینجاشیرازهههه ماخونه ی خاله ملکیم همگی منتظره توومینوییم ویالویوپی ام سی!!!
مارال ابه دهنشوبه زورقورت داد_یعن...یعنی چی؟؟میثاق جدی میگی یااینم_..جونه جغجغه راسسسس
میگم!!زودباش بیاخونه!!چه معنی داره دخترتااین موقعه بیرون باشه؟؟؟
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مارال دستشوگذاشت روپیشونیش ازاومدنشون هیچ اطالعی نداشت...وهمین یهویی اومدن اونوتوشرایطه انجام
شده قرارداده بود..هم خوشحال بودهم یه جورایی دلش شورمیزد...میترسیداین اومدن عاقبته چندان خوبی
نداشته باشه.....
_چ..چه خوب باشه بااشه االن میایم فعالخدافظ!!! اینوگفتوسریع قطع کرد..روبه فردین که خیلی خونسردایستاده
بودروبه روش بااستراب گفت_خونوادم اومدن شیراز!!بایدسریع برگردم خونه!! اینوگفتورفت سمته ماشین که
فردین دستشوگرفت_بامن میخوای برگردی؟پس مینوچی؟_توراه بهش زنگ میزنم که بره خونه سرکوچه وایسه
تامابرسیم فقط زودباش بریم...
فردین سرکوچه پشته ماشین مینونگه داشت مارال خواست پیاده بشه که یاده یه چیزی افتاد
_فردین؟؟ فردین نگاش کرد
_میگم اصالدقت کردی مابرای حرف زدن راجبعه چه موضوعی اومده بودیم بیرون؟؟یه کلمه هم حتی راجعش
صحبت نکردیماا!
_چون اصالموضوعه مهمی نبود..کسی نیست که بخوایم راجبعش حرفی بزنیم..ولی اگربخوادپاشوازگیلیمش
درازترکنه..دیگه ساکت نمیمونم...مارال یاده مسعودونفرتی که ازفردین توچشاش موج میزدافتاد_..میگم فردین
توقبلنامسعودومیشناختی؟؟یعنی مثالرابطه ی نزدیکی باهم داشتین؟؟ فردین دستشوگذاشت روفرمون_نه..یعنی
چرااونموقعه هاخونوادهامون رفت امدداشتن...ولی منومسعودهیچ وقت بهم نزدیکیه خاصی نداشتیم که
اسمشوبشه گذاشت دوستی..چرامگه؟؟ مارال اخماش رفت توهم..این موضوع براش شده بودیه پازل که
هرتیکشومیخواست بهم بچسبونه تیکه ی دیگه روگم میکرد...باخودش گفت"پس اگرباهم دوس نبودن پس دلیله
نفرته مسعودچیه؟؟"
_هیچی چیزه خاصی نیس محظه کنجکاوی پرسیدم..خب من برم شبت بخیر!خیلی خوش گذشت..
فردین لبخنده محوی زد_شبه توهم بخیرسکینه جان اینوگفتودسته گل وخرسشوازعقب برداشتودادبهش..مارال
حرصی نگاش کرد..مثله اینکه حاالحاالهابایدسکینه گفتنه فردینوتحمل میکرد! بعدازچندثانیه یه لبخنده خبیث
زد_بای قاسم جان
پیاده شد..
مواظبه خودتم باش به فرزینم سالم برسون!! اینوگفتوسریع پریدپایین فردین باحرص ازشیشه ی جلونگاش کرد
مارال یه زبونک براش دراوردویه چشمکم زدسری ازتاسف تکون دادوباسرعت ازاونجادورشد..هیچوقت عادت
نداشت که بخوادمنتظربمونه تامارال بره داخل بعدبره...همینکه پیاده میشدپاشومیذاشت روگازوازاونجادورمیشد...
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مارال سواره ماشین مینوشد_سالاااام مینوخااانومه گلللل چطوری عزیزم؟؟؟؟ مینوبیتفاوت نگاش کرد_هرچی
باشم میدونم به اندازه ی توشادنیستم...بعدباسربه گالیه تویه دسته مارال اشاره کرد_میگم احیانن امشب شبه
ولنتاین نبوده؟؟گلو..خرسو !..مارال که ازلحنه مینومتوجه شده بودهنوزازدستش ناراحته سعی کردبالبخندباهاش
حرف بزنه
_نچ ولنتاین کووجااابود!! خرسه روکه توشهره بازی گیرم اومد گالروهم که...ازفکری که اومدتوذهنش فوری
حرفشوقورت دادوسریع گفت_گالروهم که برایه مینوجونم گرفتممم تابلکه باهام اشتی کنه!
مینوخواست لبخندبزنه ولی سریع قورتش داد..نمیخواست مارال فکرکنه به همین سادگی اشتی کرده..
_وظیفت بود!بعدشم من گله نرگس دوس دارم نه گله رز!! مارال یه ابروشوانداخت باال
_ع!!پسسسس آشتی کردی دیگه؟؟گله نرگسسسسم میخرررم برااات!!اماقبلش راه بیوفت بریم داخل که
طالخانوم تااالن دلش مثله سیروسرکه داره میجوشه!!وطبقه معمول داره به حاج طاهرمیگه ببین؟؟ببین دخترت
اومده اینجاراهه خودشوگم کرده وتانصفه شب بیرون مونده!!اگه به خودم باشه همی فرداصبح باخودم میبرمش
خونه!! حاج طاهرهم ابرازه پشیمونی میکنه میثاقم اون وسط واسه اینکه پیازداغه ماجراروزیادکنه میگه آی آی
ازدسته این دختراره مامان جون به نظره من اگه بابادوتانروماده خابونده بودتوگوشش تااینموقع بیرون نمیموند!
همه ی اینارویه نفس داشت میگفت!تاحرفش تموم شدیه نفسه عمیق کشید..مینوخندش گرفته بودسری تکون
دادوگفت_پس بااین حال اگه تایک دقیقه ی دیگه نریم خونه تیکه بزرگمون گوشمونه!!
اینوگفتوبامارال زدن زیره خنده..
چقدردلش برای این خندیندنایه دونفریوحرفایه بی ربطوبامزشون قهرکردنازوداشتی کردناشون تنگ شده
بود......ماشینوروشن کردورفتن سمته خونه..
پشته سره مینووارده سالن پذیرایی شد..همه مشغوله حرف زدن بود..مسعودروبه رویه درورودی نشسته
بودوزودترازبقیه متوجه ی اومدنشون شد..نگاهی گذرابه مارال انداخت وروبه طالخانوم گفت
_خاله جان دخترتم اومد..
همه سراچرخیدسمته درمارال بالبخندسالم کردورفت سمته پدرمادرش..پدرشوبغل کردچقدردلش برای آغوشه
مردونه وپرمحبته پدرش تنگ شده بود..بامادرش روبوسی کرد...مینوهم باخالش روبوسی کردوبه بقیه هم خوش
امدگفت..
مارال خواست بشینه که صدایه میثاقوشنید
_االن منم اینجاهویج بودم که بهم اهمیت ندادی دیگه؟؟ مارال بالبخندنگاش کرد
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_هوووم؟چیه اگرمیخوای باتوهم بیام روبوسی کنم؟؟بعدشم تازه فهمیدی که هویجی؟تلفنی که زنگ زدی سالم
احوالپرسی کردیم دیگه االن نیازی ندیدم بازم بیام سالم کنم بهت!!
میثاق صورتشوبه حالته چندش جمع کرد
_اه اه نه توروخدااین عادتایه زنونتوبرداربراخودت!همون تحویل نگیری خیلی بهتره!!مردم شیش هفت
روزبرادرشونونمیبینن بعدکه میبیننش سریع میپرن بغلشوابرازه دلتنگی میکنن ماهم که خواهرمون به محضه
دیدنمون بهمون میگه هویج
همه ازحرفایه میثاق خندشون گرفته بود..طالخانوم بالبخندگفت_میثاق خواهرتواذیت نکن!
بعدم روبه مارال اشاره کرد
_بشین مادر
مارال رویه مبل دونفره ای که میثاق نشسته بودنشست..طالخانوم یه قلپ ازشربتشوخوردوروبه مینوومارال گفت
_کجابودین تااین موقع؟؟
مارال ابه دهنشوقورت داد مسعودبااخم نگاش میکرد مینوسریع گفت
_رفته بودیم خونه یکی ازدوستایه من...تاشام خوردیمواومدیم دیرشددیگه..
طالخانوم لبخنده محوی زد....هیچوقت دوست نداشت مارال شباتاقبل ازساعته 9خونه نباشه...میدونست اگرمارال
بیادشیرازاین روال تغییرمیکنه وسرخودهرکاری که خواستو میکنه...خیالش راحت بودکه خواهرش مواظبش هس
ولی باحرفایی که ازملک خانوم شنیده بوددلش بدجوری شورمیزد..اومدنه بیخبرویهویشونم بخاطره
غافلگیرکردنوسردراوردن ازکارایه مینومارال بود...
_که اینطور!!امادیگه ازاینکارانکنیددختربایدقبل ازساعته 9خونه باشه!! مینوفوری گفت
_اره خاله جون ماهمیشه قبل ازساعته 9خونه ایم فقط امشب مادره دوستمون خیلی اسرارکردکه بمونیم ماهم
رومون نشدچیزی بگیم!! مینوخدایه ماسمالی کردنوپیچوندن بود..همیشه توبچگیاشونم که میخواستن باهم برن
بیرون مینویه جوری خالشومادرشومیپیچوندکه مارال دهنش بازمیموند..
مسعودبااین حرفه مینویه پوزخنده عمیق نشست گوشه ی لبش که مارال خیلی راحت متوجهش شد..
مسعودباهمون پوزخندش یه نگاهی به مارال انداخت بعدم روبه خالش گفت_بله راس میگن منم تاییدشون میکنم
سرساعته 9همیشه خونن!نگرانه دخترتم نباش خودم مواظبشم که شیطونی نکنه!این حرفشوبالحنه خاصی گفت
که مارال اخماش رفت توهم..خیلی میترسیدمسعودچیزی ازموضوعه دوستیش بافردینولوبده..طالخانوم
_قربونت برم من پسرم دستت دردنکنه باوجوده تودیگه خیالم ازامنیت مارال راحته!
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مهردادخان یه تک سرفه ای کرد
_دستتون دردنکنه دیگه!یعنی تاقبل ازاومدنه مسعودماازش خوب مراقبت نمیکردیم؟؟ طاهرخان روبه
مهردادگفت
_نه سرهنگ این چه حرفیه!من اگه دخترموفرستادم اینجاچون مطمعن بودم توخونه ی سرهنگ مهردادامنیته
کاملوداره!فقط این طالخانوموکه خودتون بایدبهتربشناسیدهمیشه ی خدانگرانه ماراله اگه محافظم برااین
دختربگیریم بازم دلش راحت نیست!! میثاق باشیطنت گفت
_میگم اگه دوس دارین من میتونم بمونم اینجاازخواهره گلم مراقبت کنمااا! مارال بادهن کجی گفت
_خواهره گلم؟؟ مراقبت؟؟ نه توروخداتویکی بایدخودتوتروخشک کنه!!
مینوریزخندید میثاق خنده ی مینوروکه دیدروبه مارال باحرص گفت
_ببین جغجغه کاری نکن که موقع رفتن یه چمدون دیگه به چمدونامون اضاف بشه ها! مینوباخنده گفت
_ماری نترس منظورش ازچمدونه اضافه چمدونه سوغاتیاس که میخوان ببرن!!
میثاق یه ابروشوانداخت باالوروبه مینوگفت
_ع؟؟نه بابا مینوتوهم اره؟ مینویه لبخنده خبیث زد
_اوهوم منم اره!!
مارال تکیشوزدبه مبل
_آخیشششش خدایاشکرت!دیگه تواین چندوقت که میثاق وره دلمه به جاکل کل بامن میوفته به جونه
مینو!!خدایابازم شکرررتتتتت
حاج طاهرومهردادخان یه نیم نگاه به هم انداختنوسری تکون دادنولبخندزدن ملک خانوموطالخانومم به کل کله
این سه تامیخندیدن ..تنهاکسی که حتی یه لبخنده محورولبش نبودمسعودبود..امشب وقتی ازبیرون برمیگشت
بعدازمدتهادوباره دختری که سالهاپیش سعی درفراموش کردنشوداشتودید...دختری که االن هیچ حسی جزنفرت
ازش نداشت...وهمه ی تلخیه گذشتشوازچشه اون دختروفردین میدید...
کم کم ساعت داشت ازدوازده میگذشتوهمه خستشون بودونیازبه استراحت داشتن...ملک خانوم اتاقیایی که برای
مهموناش حاضرکرده بودوبهشون نشون داد..مارال خسته وکوفته رفت تواتاقش..زودلباسشوعوض
کردوپریدروتختشوسریع خزیدزیره پتوش..امروزاتفاقاته زیادی براش افتاده بود..دعوای اون دوتاپسربعدازدانشگاه
بافردین..کل کله فردینومسعوددمه دره خونه...دیدنه فردین توشهربازیورفتنه باهاش به گلفروشیوبام..اومدنه
یهویی خونوادش...
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اماازاتفاقه آخری هنوزتوشوک بود..نمیدونست مادرشیناچرابیخبراومدن اینجا...باصدایه تقه ای که به
درواردشدازفکروخیال اومدبیرون..
_بیاتو
طالخانوم بالبخنده دلنشینی اومدداخله اتاق...مارالم متقابلن لبخندی زدونشست طالخانومم کنارش نشست
روتخت..
_میخواستی بخوابی مادر؟
_نه هنوزبیداربودم فعالخوابم نمیاد..
_خب!خوبی دیگه دخترم؟خبری چیزی نیس؟
مارال اخماش جمع شد
_مثالچه خبری؟یه جوری میگین خبری چیزی نیس که انگارمن تازه عروسم اومدی داری میپرسی خبری چیزی
ازبچه نیس!!
مادرش نفسشوباصدادادبیرونوروشوکردسمته مارالوبامهربونیه ذاتیش گفت
_مادربه فدات ایشاالیه همچین روزی هم میرسه! امیدوارم تااونروززنده باشمولباس عروسوتوتنت ببینم!_ایشاال
که صدسال بعده ازدواجه منم زنده اید! طالخانوم تکیه دادبه به پشته تخت_ایشاال! دخترم؟اینجاکه راحتی؟ مارال
سرشوبه معنی مثبت تکون داد ..طالخانوم توگفتنه حرفی که میخواست بزنه مرددبود..
_میگم مارال توکه میدونی توخانواده ی مااصالرسم نیست که دخترتنهایی بره بیرونوتااخره شب برنگرده!یازبونم
الل باپسری چیزی دوس باشه؟؟ مارال هرلحظه دلشوره واسترسش بیشترمیشد..
_م...معلومه که میدون..نم چیزی شده مامان؟؟منکه راجبعه دیراومدنه امشبمون توضیح دادم..
_خب میدونم که ایناروخیلی خوب میدونی!چون هرچی باشه توهم دخترمنی وبایدازاین جورچیزادوری کنی...
_مامان میشه بری سره اصله مطلب؟؟ _چندروزی بودکه خالت مدام باهام درتماس بودوازتوبهم
خبرمیداد...ازبیرون رفتنایه تنهاییت بدونه مینوواومدنایه نصفه شبیت ..نمیدونی وقتی ایناروبهم میگفت چقدربه
خودم لعنت فرستادم که گذاشتم بیای اینجا..حتی چندبارم عذمموجزم کردم که بیام دنبالتوبرتگردونم
بوشهر..ولی هربار باباتومیثاق جلوموگرفتن..من به اوناهیچی ازاین موضوع نگفتم..دخترم توکه میدونی بابات یکی
ازمعتمدایه بازارطالفروشایه بوشهره..اگه یه روزی یه چیزی بشه اون دیگه حتی سرشم نمیتونه جلومردم
بلندکنه..حتی منوبرداراتم هرچی آبروتواین چندسال جمع کردیموهمه روازدست میدیم ...مارال باصورتی
درهمواخمایه توهم رفته بااسترس ودلشوره گفت

168

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به
نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان سرانجام یک شرط |  baharbahadooriکاربر انجمن
_مامان..من من که کاری نکر..
_میدونم عزیزم منم نگفتم کاری کردی..فقط خواستم همه ی ایناروبهت یاداوری کنم..که آسته بریوآسته بیای..
مارال دلش هزارراه رفته بود..باهرکلمه ای که ازدهنه مادرش خارج میشدضربانه قلبش میرفت باالتروترسش
ازفهمیدن مادرش ازموضوعه فردین بیشترمیشد...االن بایدیه جوری بامادرش حرف میزدتاخیالشوراحت
کنه..معلوم نبودخالش چه چیزایه دیگه ای روبهش گفته بوده..
_ببین مادره من الهی قربونت برم توکه خودت بایدبهتردخترتوبشناسی..به نظرت من ازاون دسته دخترایه
خیابونیم که بخوام یه همیچین کارایی کنم که خدایی نکرده آبرویه خونوادموجلومردم ببرم؟؟مامان من نمیخوام
بگم دخترچشموگوش بسته ای هستم..نه..ولی اونجوری که تومیترسی باشمم نبودم نیستم نخواهمم بود...من
ارزشه خودموباالترازاین چیزامیدونم که بخوام خودمواسیره دسته پسرایه شیرازورابطه های کثیفشون بکنم..
یه میومد"پس چرابافردین دوست شدی؟؟""مگه اون پسره این شهرنیست؟"پس چه فرقی میکنه؟؟" خودشم
توجوابه این سوال گم بود...نمیدونست چرااونوبابقیه متفاوت میدونه....یاده حرفه مینوافتادکه میگفت"ادم وقتی
عاشق باشه..اونی که عاشقشه روحتی اگرپست ترین ادمم باشه بازم بابقیه متفاوت میدونه"
باصدایه درهردوسرشونوچرخوندن سمته درمیثاقومینوهردوبدونه درزدن دروبازکرده بودنواومده بودن تو..
میثاق باشیطنت اومدپریدروتخت کناره مارال
_خبببب میبینم که مادرودخترخوب باهم خلوت کردید!! چیامیگفتین حاااالاا؟؟؟ مارال یه نگاه به سرتاپاش
انداخت
_اولنش که خودتوجمع کن ازروتخته من دومنش این اتاق درداره واول بایددرمیزدیدومیومدیدتو
سومنش خودت میگی مادرودخترداشتن باهم خلوت میکردن حرفایه مادرودخترم که نمیشه به توگفت!میثاق
بالشته کوچولویی که پایینه تخت بودوبرداشتوباچندش انداخت رومارال
_اولنش ایییی بگی تخت ارزونی خودت دومنش
_اتاقی که توتوش باشی طویلس نیازی به درزدن نداره سومن..باصدایه مادرش حرفش نصفه موند
_واای ازدسته شمادوتا!اینوگفتوبلندشد _خدابگم چیکارتونکنه نمیدونم کی میخوایدبزرگ بشید زودباشین برین
بخوابید!اینوگفتوازاتاق رفت بیرون مینوکه تااون موقع ساکت مونده بودبعدازرفتنه خالش سریع رفتواونطرفه
مارال روتختش نشست هردوبالبخنده مرموزی به مارال نگاه میکردن
مارال یه ابروشوانداخت باال
_هاا؟چیههه؟خوشکل ندیدین؟
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میثاق یه نگاه مرموزبهش انداختوبعدم روبه مینوگفت
_من بگم یاتومیگی؟ مینولبخنده خبیثی زد_خودم میگم وایساهولم نکن
_مارال جان؟منومیثاق برات یه سوپرایزه بسیااارجذاب داریم!که مطمعنم ازش خوشت میاد!!خودمون این برنامه
روبرات چیدیم مارال یه نگاه به هردوشون انداخت_نه توروخدا سوپرایزتونوبردارین براخودتون!آخرین باری که
سوپرایزم کردینوهنوزیادم نرفته!
یاده چندساله پیش افتادکه یه شب میثاقومینوبایه جعبه ی کادویه خوشکل تودستشون اومدن
سراغش..مینوومیثاق همیشه خدایه شیطنتوبازیگوش بودن..ولی برعکسه اونامارال همیشه آروموساکت
بود..هروقت مینوومیثاق باهم بازی میکردن اون اصالنمیرفت سمتشون چون میدونست دوباره میخوان یه آتیشی
به پاکنن..
میثاق جعبه روگرفت سمتشوبالبخندبهش گفت جعبه روبازکنه وکادویه خوشکلی که همراه بامینوبراش درست
کردنوببینه! مارالم که کنجکاووخوشحال شده بودفوری جعبه روگرفتوسریع بازش کرد..ولی باصحنه ای که
دیدخشکش زد..دوتاسوسکه بزرگه قهوه ای باشاخکای بلند..صدایه جیغش همراه شدباپرت شدنه جعبه
ودراومدنه سوسکا!!یکی ازسوسکا پریدرولباسشوباعث شدجیغه مارال بلندتربشه!باگریه اینطرفواونطرف
میپردوکمک میخواست مینومیثاقم که ازخنده کفه اتاق پخش شده بودن..
تااینکه مادرشوخالش اومدنوبه دادش رسیدن.
ازیادآوریه این خاطره صورتش جمع شد
_وویییی یادش که میوفتم چندشم میشه!کصافطایه بدجنسسس
مینویه پشته چشم نازک کرد
_حقت بودازبس همیشه دختره خوبوساکتی بودیونمیومدی بامابازی کنی!!ماهم تصمیم گرفتیم یه جوری
ازخجالتت دربیایم!حاالگذشته هاگذشته بیابریم پایین یه چیزی برات اماده کردیم که ببینی اتفاقامربوط به همین
موضوع هم میشه!خعلی باحاله!
مارال باچندش صورتشوجمع کرد_واای دیگه عمران اگه بیام من چیزی که بخوادمربوط به اون ماجرایه چندش
اورباشه رواصالدوس ندارم ببینم!بدارین برین بیرون میخوام کپه مرگموبذارم
میثاق باشیطنت گفت
_ببین ماری جان اگه تاسه دقیقه ی دیگه نیای پایین بهت قول میدم دوباره بااون موضوعه چندش اورروبه روبشیو
به جایه دوتاسوسکه خوشکل چهارتاسوسکه دلبرومیارم سراغت حاالخوددانی!ازماگفتن بود! بعدم یه چشمک به
مینوزدوگفت
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_مینودخترم بلندشوبریم این االن خودش میاد..
هردوباهمون لبخندایه خبیثه رویه لبشون رفتن بیرون ...مارال یه چشمشوکوچیک کردوبه لحافش خیره
شد..هنوزحرفایه مادرش توگوشش بود..نمیدونست دیگه ازچه چیزایی بوبرده..ولی بایدتواین مدتی که اینجابودن
اعتمادشوجلب میکرد...ازتختش اومدپایینورفت سمته در..میدونست اگه نره میثاق اونقدرشیطون بازیگوش هس
که بخوادباچهارتاسوسک بیادباالسرش!
چراغاخاموش بودوفقط نوره آباژورابودکه خونه روروشن نگه داشته بود..همیشه ازشبایه این خونه میترسید..یاده
فیلم ترسناکاتوخونه های بزرگ میوفتاد..
خونه به چندقسمت تقسیم شده بود..طبقه ی پایین یه حالوپذیراییه بزرگ بودقسمته پذیرایی کمی پایینترازحال
بودجوری که بادوسه تاپله به پذیرایی وصل میشد..وبامبالیه سلتنتیه زردرنگ که باپرده هاست شده بودن نمایه
خاصوجذابی داشتن پنجره هایه بزرگ که پشته خونه توباغونشون میدادن..روزاکناره پنجره میشدیه منظره ی
زیباروازدرختادید..یه دره قهوه ای رنگ که به باغه پشتی هم وصل میشدتوقسمته پذیرایی قرارداشت.
طبقه ی باالمختص به اتاقابود..چهارتا اتاق
دوتااتاق سمته چپ تویه سالن به همراهه یه سرویس بهداشتی وحموم..سمته راست هم به همینصورت
بود..دوتااتاق ویک حموم دستشویی..اتاقایه سمته راست که یکیش ماله مسعودبودواونیکی هم ماله ملک
خانومومهردادخان..سمته چپ هم اتاقایه مینوومارال بود..
طبقه ی باالیه پنجره ی بزرگ داشت که به بالکن وصل میشد..به همراهه پرده های حریره سفیدوشکالتی که بایه
دست مبله شکالتیه جمعوجورست شده بود..ازپایین میشداین قسمت ازطبقه ی باالرودید..
آشپزخونه سمته راسته دره ورودیه خونه بود..یه آشپزخونه ی بزرگ باکابینتایه شکالتی..یه تیکه ازآشپزخونه که
قسمته سینکه ظرفشویی بودپنجره ی بزرگی بودکه درختایه تویه حیاطوواضح نشون میداد.آشپزخونه به
دوقسمت تقسیم شده بودقسمتی که کابینتاو...قرارداشت وقسمته دیگه که میزه نهارخوری بود..توقسمته دوم یه
درکه به حال وصل میشدهم قرارداشت.
تویه حال زیره راپله ای که به طبقه ی باالوصل میشدیه راپله ی دیگه قرارداشت
که به صورته زیرزمینی به پایین میرفت وبه اتاقه مهموناویه پذیراییه بزرگه دیگه ویه دره خروجی به سمته حیاط
وصل میشد..پذایراییه متوسط بایه دست مبله کرمی وپنجره ی مربعه ای شکلی که باغونشون میداد ..ویه
سینماخانگیه بزرگ قرارداشت...
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پشته خونه تویه باغ بینه درختایه سربه فلک کشیده یه آالچیقه نسبتابزرگ بودکه نمایه خاصی روبه باغ داده
بود..زیره بعضی ازدرختاهم نیمکتایه چوبیه دونفره ای قرارداشت..تهه باغ یه ویالیه نقلیه جداگونه قرارداشت..که
مخصوصه مهمونایه مهردادخان بود*****..
ازپله هاآروم رفت پایین..خبری ازبچه هانبود..
رفت سمته آشپزخونه..امااونجاهم خبری ازشون نبود..ازاشپزخونه اومدبیرون..خواست ردشه که چشمش به آینه
ی باالیه جاکفشی افتاد..یه نگاه به خودش انداخت..خواست ردبشه که دره دستشوییه پشته سرش بازشد..خونه
ساکت بودوگه گایی صدایه رفتوامده ماشینایه تویه کوچه سکوته خونه رومیشکست..
مارال فوری برگشتوپشته سرشونگاه کرد..بادیدنه مسعودجاخورد..
مسعودم بادیدنه مارال کمی جاخورده بود_نصفه شبی اینجاچی میخوای؟
مارال یه لبخنده مصنوعی زد
_ه..هیچی..چیزه..
مسعودبایه پوزخندولحنی نیشدارگفت_نکنه بازآقافردینت اومده اینجا؟آخه نکنه سابقه اومدنه نصفه
شبوداره..گفتم شایداالنم اومده باشه..
مارال اخماش رفت توهم...بازم همون نفرت..حتی توتاریکیه ی خونه بازم توچشایه سبزش میشددیدش..
_نخیر_..پس چی؟
_اصالچرامجبورم به توجواب پس بدم؟؟؟
مسعودباهمون پوزخندش گفت
_چون به قوله خودت مجبوری..
مارال دندوناشورویا هم فشارداد..اصالدوست نداشت مسعودبیشترازاین بخوادبیادتومسئله های شخصیش دخالت
کنه..
_اونوقت میشه بگی چرامجبورم؟؟؟
مسعودهمون نیم وجب جایه خالیی هم که بینشون بودوپرکرد..چندثانیه به چشایه مارال نگاه کردوبعدم سرشوکج
کردولباشوبه گوشه مارال نزدیک کرد
_مارال میدونستی خیلی خودسرشدی؟من هرکسی نیستم که بخوای زل بزنی توچشمموبهم بگی مجبورنیستی
برام توضیح بدی...
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اگربخوای ازاین به بعداینجوری باشی...منم بلدم چجوری باهات کناربیام..اصال میدونی چیه؟امشب که مادرپدرتم
اومدن...همه چیومیسپرم به اونا..بهشون میگم که دختره یکی یه دونشون..داره دورازچشمه اونایواشکی چه
کارایی میکنه...توکه اینونمیخوای مارال خاااانوم؟؟میخوای؟؟
مارال ضربانه قلبش رفته بودباال..حتی فکرکردن به حرفایه مسعودهم براش ترسناک بود ..دوباره نفسایه
گرمشوکناره گوشش حس کرد..
_نترس..شوخی کردم..چیزی نمیگم..ولی همه چی به خودت بستگی داره ...سرشوبردعقبویه لبخندکجکی
زد_میفهمی که چی میگم؟
مارال اخماشوغلیظ کرد...گوشه لبشوگزید..این حرکت ازچشمه مسعوددورنموند
_این بیچاره ها چیکارکنن که حرصتوسرشون خالی میکنی؟
مارال بااین حرفش چشاش گردشد..تودلش هرچی بدوبیراه بلدبودوبهش گفت...ولی نمیتونست حرفی بهش
بزنه..چون مسعوداالن مثله یه بمب بود..که هرکدوم ازسیماشومیچیدی معلوم نبودچه اتفاقی بیوفته..
آبه دهنشوبه زورقورت داداخماشوغلیظ کرد
_داری تهدیدم میکنی؟؟
_هرجوردوس داری تعبییرش کن..اون دیگه باخودته..میتونی تهدیدحسابش کنی وهم میتونی...
__وااای ماری تواینجاییی؟؟؟ماداشتیم باسوسکامیومدیم سراغت که!! باصدایه مینوهردوسرشونوبرگردوندن
سمتش
مینواول درست متوجه ی مسعودنشده بود..مسعودتوقسمته تاریکی بودوزیادمشخص نبود..مارال هول کرد..
بادسپاچگی یه لبخنده مصنوعی زد_من..من داشتم میومدم پیشتون ولی هرجاروگشتم نبودین!
مینویه لبخنده بامزه زدواومدسمتشونودسته هردوتاشونوگرفتوپشته سره خودش کشید
_خببب بیاین تاببرمتون یه چیزه باحالوبهتون نشون بدم!!اینقده خنده داره که نگوو!
مسعودخواست دستشوازدسته مینوبکشه
_من نمیتونم بیام میخوام برم بخوام..شمابرین
مینودستشوسفت چسبید
_عمرنننن بخدااگه نبینی ازدستت رفته هااا اینقده باحاله!! البته فکرنکنم به مزاجه مارال جان شیرین بیادولی
خوبراماشیرینهه
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مینوازپله های زیرزمینی که میرفت واسه اتاقه مهموناویکی ازپذیرایی هاپایین رفتن..دره پذیراییوبازکردورفتن
تو..میثاق روکاناپه نشسته بودومنتظرشون بود..مارال کنجکاونگاشون میکرد..میثاق بانیشه بازگفت
_یه فیلم میخوام نشونتون بدم درحده المیپیککک بدوییدبیایدبشینید..مارال بیحرف رفتوروکاناپه کناره میثاق
نشست..مسعودومینوهم اونورتررویه یکی دیگه ازکاناپه هانشستن..
میثاق تلوزیونوروشن کردوفیلم شروع شد.
یه دختره دوازده سیزده ساله باموهای مشکیوچشایه سبزش خیلی بانمک رویه تختش کزکرده بودوبه تصویرایه
کتاب داستانی که روپاش بودنگاه میکرد..دوربین دقیقاروبه رویه تختش بودواضح نشونش میداد..
دراتاق بازشدودوتابچه ی بامزه ی دیگه اومدن تویه پسره بانمک که یه کالهه کپ سرش بودویه دختره چشم آبی
که موهایه بلندشوباالیه سرش جمع کرده بودویه جعبه ی کادویه خوشکلم تودستش بود..
جعبه روبه دخترک دادنومنتظرشدن تابازش کنه..
دخترک ازدنیابیخبرباذوقوشوقوهیجان درجعبه روبازکرد...بازشدنه دره جعبه هماناهوپرت شدنه جعبه
توهواهمانا..دخترک چنان
جیغی زدکه اون دوتایه دیگه جاخوردن..دوتاسوسک بزرگ ازجعبه پریدن بیرونویکش افتادرولباسه
دخترک..دخترک وسطه اتاق میدوییدوگریه وجیغودادمیکردو اون دوتایه دیگه هم فقط بهش میخندیدن...
باتموم شدنه فیلم مارال باتعجبوچشایه گردشده به مینووبعدم به میثاق نگاه کرد
_این..اینکه من بودم..جریانه چندساله پیشوسوپرایزمسخرتون..امااین فیلم ...میثاق بالبخندگفت
_خب اینم یه تیکه دیگه ازنقشمون بودولی خب..ازشانسه بدمون دوربین یه مشکلی
پیداکردونشدفیلمشوبذاریمودوباره کلی بهت بخندیم..
چندروزپیش تووسایالیه بابادوربینوپیداکردم..هرجوری که بودراستوریستش کردموفیلمواوکی کردم..بعدم گفتم
بیارمش اینجاتابهت نشونش بدم..
مینوهمونطورکه میخندیدگفت
_اماعجبببب سوپرایزی بودااا خففففن بود!بعدشم روبه میثاق کردودستشومشت کردمیثاقم همینطوربعدم یه
چشمک زدنودستاشونوکوبیدن بهم
_ایوللل داش میثااق میثاق باخنده گفت_این که چیزی نبودحاالبذاااریه عالمه سوپرایزه خفنه دیگه تواستینم
داررم بعدن بهت میگم
بعدم هردویه لبخنده خبیث زدن..
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مارال سرشوتکون دادوبالحنی تاسف بارگفت
_یعنی جون به جونتون کنن باااازم بچه این!!فکرنکنم روزی برسه که بزرگ شدنتونوببینم!!
مینویه ابروشوانداخت باال
_اوهواوهونکه تواالن خیلی بزرررگییی
__بله..معلومه که بزرگه..کسی که خودش براخودش میبره ومیدوزه بی اینکه به بقیه بگه..به نظره من که بزرگه..
مارال بااین حرفه مسعودجاخورد...تنش عینه یه تیکه یخ سردشد...به میثاق نگاه کرد..ردکمرنگی ازاخم افتاده
بودتوصورتش..مسعودبه مارال نگاه کردویه پوزخندزدورفت سمته درکه بره بیرون..
باصدایه میثاق دستش رودستگیره موند
_یعنی چی؟
مینوکه همه چیزومیدونست..باترس به مسعودنگاه کرد..نبایدمیذاشت چیزه دیگه ای بگه که میثاقوبیشترازاین
کنجکاوکنه وبه شک بندازه..بالبخندی زورکی اولین چیزی که به ذهنش میرسیدو گفت
_هیچی...منظورش اینه که مارال همیشه تصمیماته عاقالنه ای میگیره براخودش که نیازی هم نیست به بقیه
چیزی بگه..
مارال چشاشوبستوروهم فشارداد..مینوبااین حرفش همه چیزوبدترکرد..
_یعنی چی؟؟مارال منونیگاه کن بینم؟؟توخودسرچه تصمیمی گرفتی؟؟ مارال نفسش توسینش حبس شده
بود..باغیظ به مسعودنگاه کرد..
میثاق اخماش توهم بودومنتظره جواب بود...
مارال سعی کرداروم باشه وچیزی به رویه خودش نیاره..به صورته میثاق خیره شد..میثاق هیچوقت اخم
نمیکرد..همیشه خوشخنده وشادوشنگول بود..ولی وقتی ازیه چیزی ناراحت یاعصبانی میشد..جوری اخماش
میرفت توهم که ادم میترسیدبه صورتش نگاه کنه...
_هیچی چه تصمیمی داداشییی من مگه خولم که بی خبرازخان داداشم کاری کنم یاتصمیمی بگیرم عززززیزززم
بابازشدنه درهمگی نگاشون چرخیدسمته در..طالخانوم تودرگاه ایستاد
_شماچراتااین موقعه ی شب بیدارید؟؟؟خستتون نیس؟؟زودباشین برین بخوابین یاال
مسعوددستاشوبردتوجیبشوبیخیال شونه ای باالانداخت
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_خاله جان من یکی که خوابم میومدمیخواستم بخوابم که اینانذاشتن منواخفالم کردن!من که رفتم بخوابم شبتون
بخیررر
اینوگفتوسریع رفت بیرون..مینوهم که میخواست هرچه زودتربحثوتموم کنه دسته مارالوگرفتوبالخنده بانمکی یه
شب بخیرگفتنورفتن سمته اتاقشون..
دوتاتقه به دره اتاقش زددربازشد..بی مقدمه باعصبانیت گفت
_معلوم هس توچه مرضی داری؟؟؟مریضی که اینجوری داری بامن بازی میکنی؟؟؟دلیله حرفایه امشبتوپایه چی
بذارم؟؟؟ مسعودخیلی خونسردبالحنی جدی گفت_چی شد؟؟چراجوش اوردی؟؟مگه من چی گفتم؟ هرچقدرکه
مسعودخونسردوعادی بودمارال عصبانیوحرصی بود
_دیگه چی میخواستی بگی؟؟فقط مونده بودبگی خواهرت..
_چون میخواستم بهت یاداوری که اگربخوام میتونم تویه لحظه همه چیه زندگیتوبهم بریزم..
_اصالتوچته؟؟بااین کارت به کجامیرسی؟؟تومشکلت بامنه یافردین؟؟؟چراحس میکنم ازفردین متنفری؟؟آخه
مگه چیکارت کرده؟؟
مسعودباشنیدنه اسمه فردین باخشم به مارال نگاه کردوباصدایی که سعی داشت پایین نگهش داره گفت
_باتومشکلی ندارم..ولی چه معلوم..شایدیه مشکلی بافردین داشته باشم...ببین مارال بذارآبه پاکی روبریزم
رودستت..اگرمیخوای دوستیتوبافردین ادامه بدی..منم فکرنکنم بتونم بیشترازاین جلودهنموبگیرموساکت بمونم..
_مسعودخیلی پستی..مشکله توبافردین چه ربطی به من داره اخه؟؟؟
_ربط داره..نمیخوام دخترخالم بایکی مثله اون اشغال باشه..ببین مارال آغوشه مردونه زیاده...دنباله قوالیه مردونه
باش...تواین شهرکلی پسرهس..یکی ازیکی کثیف تروالشی تر...فردینم یکی ازهموناس..چون میشناسمش دارم
ایناروبهت میگم..بیخودی دنباله فردین نروآخره این راهی که میری تلخیو تاریکیه ...حاالببین کی بهت گفتم...
اینوگفتوبدونه اهمیت به مارال دره اتاقشوبست..
***
بعدازدانشگاه بودومنتظره میثاق بودن تابیاددنبالشونوبرن دوردور..مینوبالبخندبه مارال نگاه کرد
_میگم ماری این پالتوت چه بهت میاد! مارال یه لبخنده گله گشادزدوبه پالتویه سبزه عروسکیش که رویه
آستیناوسینش نگین کاری شده بودخیره شد...این پالتوش خیلی وقت بودکه نپوشیده
بود..دستشاشوبردتوجیبش..خواست چیزی بگه که متوجه ی یه چیزی توجیبش شد..کاغذارودراوردونگاشون
کرد..
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خندش گرفت..تقلبیایی که خیلی وقت پیش واسه یکی ازامتحاناش گذاشته بودتوجیبش...روبه مینوگفت
_مردم بعده یه مدت دس میکنن تویه جیبه لباسه قدیمیشون پول پیدامیکنن اونوقت من دس میکنم تقلبام
روپیدامیکنم!!!
مینوریزخندید
_شانسه دیگه!هروقت نداشته باشیش اینجوری میشه..
مارال خندید..به جلوش نگاه کرد..چشمش افتادبه فرزین که داشت میومدسمتشون..مثله همیشه
شیکوتروتمیزبود..موهاش یه ورافتاده بودروپیشونیش..عینکه افتابیش روچشاش بودیه کته اسپرت سرمه
باشلواره همرهنگش هم تنش بود..خیلی وقت بودکه ندیده بودتش..دلش براش تنگ شده بود..عینه میثاق براش
عزیزبود..هروقت اخالقورفتارشومیدیدیاده میثاق میوفتاد...
فرزین بالبخنده مردونه ای اومدکنارشون_به به ببین کیااااینجااان!! مارال بالبخنده مهربونی گفت
_سالاام آقافرزیننن سایتون سنگین شدههاا دیگه تحویل نمیگیری!!
مینو
_حتماباازمابهترون میپرههه! فرزین یه ابرشوانداخت باال_نه دیگه اونقدراهم که میگین سایم سنگین
نشده!!همیشه باالسرتونه ولی خومتوجهش نیستین!!خوبین خوشین بی معرفتا؟؟ حاالنبایدیه حالی ازمن بپرسین
ببینین زندم یامرده؟؟ مارال بااینکه میدونست خودشم بیعرفتی کرده ولی بابدجنسی گفت
_هه هه نکه توخیلی بامعرفتییی خب ماسراغ نگرفتیم ببینیم توسراغی میگیری یانه میخواستیم امتحانت کنیم
ولی دیدیم نه به کل ماروفراموش کردی!!
خب حاالاین حرفاروبیخی این داداشت کجاس؟؟
فرزین یه لبخندمحوی زد
_برجه زهرمارومیگی دیگه؟؟اوله صبحی منوبیدارکرداورداینجابعده امتحانم غیبش زد..حاالمنتظرم که بیاددنبالم
فرزین همیشه توروزایی که فردین اخماش زیادی توهم بودبهش میگفت برجه زهرمار...امروزم دقیقایکی ازاون
روزابود..
مارال باخنده گفت
_ایووول حال کردم بااسمی که براش انتخاب کردیاااا برجه زهره مااار بعدم بافرزین زدن زیره خنده..مینوهم خنده
ی ریزی کرد..
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_میگم امتحانتوچطوردادی؟؟
فرزین_طبقه معمول دیگه..
_یه نگاهم روکتاب ننداختی؟؟خویه اشاره ای چیزی به من میکردی میرسوندم بهت دیگه! _چرا
دیروزچهاررررصفحه خوندم بیهوش شدم!!اینقده میترسیدم سرامتحان برم توکما!!!! دوباره مارالوفرزین زدن زیره
خنده..
_میگم بچه هاشمابرنامه ای واسه آخره هفته ندارین؟؟ اینقده دلم یه مهمونیی چیزی میخواااد هرکدومتون
میخواین برین مهمونی من حاضرم همراهیش کنم ..پولی چیزی هم نمیگیرم ازتون مفتی مفتی بایه پسره
خوشکلوخوشتیپ میرین مهمونی
مینوابروهاشوانداخت باال
_اوهوووسردیت نکنه آقافرزین!!سرمامیخوریا
فرزین که حواسش به جلوبودروبه دختراگفت
_نه لباس گرم تنمه!!میگم شمامنتظره کسی هستین؟؟ مارال سرشوتکون داد
_آره داداشم قراربودبیاددنبالمون چرامگه؟
_هیچی آخه فکرکنم االن رسیدشیش ساعته ازتوماشین زل زده بهمون..
مارال سریع باترس سرشوبرگردونت..میثاق بااخمایه غلیظی داشت باکنجکاوی نگاشون میکرد....دوباره حوصله ی
دردسره جدیدونداشت..میدونست میثاق باحرفه دیشبه مسعودهنوزهم توشکه وبااون جوابی که بهش داده
بودهنوزهم قانع نشده..سریع روبه فرزین یه لبخندزد
_فرزین مابریم دیگه خوشحال شدم دیدمت سالمه منوبه برجه زهره مارم برسون دیگه هم نبینم بری گموگورشی
خبری ازمن نگیریاااوگرنه تیکه بزرگت گوشتههه
اینوگفتوبعدازخداحافظی هردوسریع رفتن سمته ماشین..
میثاق بااخم به مارال ومینونگاه کرد_این کی بود؟؟مارال یه لبخنده مصنوعی زد
_پسره یکی ازدوستایه عمومهردادمینورودید..اومدبهش سالم کرد...همین
میثاق یه ابروشوانداخت باال
_فقط مینو رومیشناختواینطوری باتومیخندید؟؟؟؟ مارال ازاین حرفه میثاق شوکه شد..ابه دهنشوبه زورقورت
دادمونده بودچی بگه...اولین چیزی که به ذهنش رسیدوبدونه فکرکردن سریع به زبون آورد
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_خواستگاره مینوهه ...همزمان بااین حرفش مینوومیثاق چشاشون اززوره تعجب قده بشقاب شد
میثاق اخماش رفت توهم..یه نیم نگاه به مینوانداخت..تعجبوتوصورته اونم میشددید..
_چی؟؟ مارال یه نگاه به مینوکردکه داشت باحرص گوشه لبشومیجوید..باسرزبون لبشوترکردتاگندی که زده رویه
جوری جمعوجورش کنه
_یعنی چیزه..چه جوری بگم...ازمینوخواستگاری کرده...ازدوستاشونم هس..بعدش..خودشم نمیدونست داره چی
میگه..
میثاق باهرکلمه ای که ازمارال میشنیداخماش بیشترمیرفت توهم...به مینونگاه کرد
_چرا..چرااینوزودترنگفتی؟من االن بایدمیفهمیدم؟؟ ...مینوباحرص به مارال نگاه کرد..اگردسته خودش بوداالن
تک تکه موهایه مارالومیکند..
_ببین خب..چیزه..چه جوری بگم..فکرنمیکردم برات مهم باشه..مدت زیادی هم نیست که خواستگاری کرده..
میثاق سرشوتکون داد
_باشه باشه..اصالبه من چه..مجبورنیستی که توضیح بدی..
نفسشوکالفه دادبیرون..توطوله راه هیچکدوم هیچ حرفی نزدن...هردوازاین رفتاره میثاق تعجب کرده بودن..
میثاق اگه به خودش بوددوست داشت هرچه زودتربرگردن خونه..امانمیخواست بیشترازاین باکاراش
تعجبشونوبیشترکنه..جلویه یکی ازرستورانانگه داشت..
نهاروبااخموتخمای میثاق خوردنوتموم شد..میثاق تواین سه چهارروزی که پیششون بودهمیشه وقتی باهم
میرفتن بیرون کلی میگفتنومیخندیدن..ولی امروزازاون روزانبود...میثاق بعدازحساب کردن ازرستوران زدبیرون
ودختراهم دنبالش..قراربودبرگردن خونه..مینوبازویه مارالوگرفتوکشیدسمته خودش
_توباخودت چه فکری کردی که گفتی فرزین خواستگاره منه؟؟خدابگم چیکارت کنه اگه به مامانیناچیزی بگه چه
خاکی بریزیم توسرکچلمون؟؟
_بخدااون لحظه اصالنمیفهمیدم دارم چی میگم..تاحالیم شدچی گفتم گنده روزده بودم..مینوباحرص گفت
_حاالگندتوچجوری میخوای جمع کنی؟؟ها؟؟شیطونه میگه همیچین بزنمت که درجابمیری!
_واای مینوتوروسره جدت بس کن من یه غلتی کردم یه حرفی روپروندم حاال میگی چیکارکنم؟؟همیشه
توگندمیزدی من جمع میکردم حاالیبارمن گندزدم توجمعش کن..مینونفسشوباحرص دادبیرون
_به نظرت من االن چیکارمیتونم بکنم؟؟
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_یه کاری کن االن نریم خونه..بقیش بامن..میتونی یانه؟؟
مینویه نگاه به مارال بعدم به میثاق که جلوترازاوناداشت میرفت سمته ماشین انداخت..سرشوبه نشونه ی مثبت
تکون داد..قدماشونوتندترکردنوبه ماشین رسیدن...
سوارشدن مینوعقبومارال جلو..کمی ازراه روکه رفتن مینوخودشوکشیدبینه دوصندلیه جلووبالبخندروبه میثاق
گفت_
میثاق جوونم؟؟االن داریم میریم خونه؟؟
چنددقیقه گذشت تااینکه میثاق سرشوبه نشونه ی مثبت تکون داد...مینودوباره لبخندشوکه داشت
محومیشدوپررنگ کرد
_میثاق جونم اگریه چیزی بخوام نه نمیگی؟؟؟
میثاق ازاینه ی جلویه ماشین یه نیم نگاه بهش انداختومنتظرشدتادرخواستشوبگه..
_میگم ماامروزاومده بودیم کلی بگردیمااا االن زوده که برگردیم خونه..توروخدابرنگردیم..به نظرم..به نظرم بریم
آرمگاهه حافظ!خیلی وقته که نرفتم..اگه میشه بریم خواهششش
مارالم باقیافه ای مظلوم به میثاق نگاه کرد
_آره میثاق بیابریمممم اینقده دلم هوایه اونجاروکردهههه!هردوبانگاه هایه پرازالتماسشون به میثاق خیره
شدن...میثاق تویه عالم دیگه بود..حرفاشونومیشنید..اماانگارحوصله ی معنی کردنشونونداشت..بدونه اینکه
نگاشون کنه یاجوابی بهشون بده خیلی ریلکس میرفت سمته خونه..چنددقیقه گذشت..مارالومینوباقیافه های
آویزون بدونه حرف به صندلی تکیه دادن..مارال ازپنجره به بیرون نگاه میکرد..که یهومتوجه ی تغییره مسیرشون
شد..فوری تکیشوازصندلی گرفتوبه میثاق زل زد..مینوهم که تازه متوجه شده بودعینه بچه هادستاشومحکم
کوبیدبهموباخوشحالی گفت
_ایول داداشه گلم میدونستم ناامیدممم نمیکنی کم کم داشتم بهت شک میکردم که توهمون میثاقه سابقی یانه!!
مارالم بالبخندگفت
_آق میثاقه دیگه لنگه نداره فدااش شممم
میثاق یه نگاه به هردوشون انداختوبی حرف به رانندگیش ادامه داد..
هرسه پیاده شدن..نسیمه خنکی درحاله ورزیدن بود...زیادشلوغ نبود..تکاپورفتوامده مردمومیشددید..
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سه تایی رفتن سمته آرامگاه..مارال بادقت همه جارودیدمیزدآخرین باری که اومده بوداینجارودقیق یادش
نمیومد..همیشه حافظوشعراشوودوست داشت...شعرهای حافظ براش دل انگیزبودن..به قوله مینو"یه شیرازویه
حافظیه" بعدازاینکه سه تایی فاتحه خوندنشون تموم شدبلندشدن..میثاق رومارال گفت
_خب حافظ روهم که زیارت کردی حاالبفرمابریم..هنوزاخمش روپیشونیش بود..
قبل ازاینکه مارال چیزی بگه مینوسریع گفت
_نههه کجااابریم ماکه تازه اومدیم!میگم نظرتون چیه یه سلفی باهم بگیریم؟؟
مارال بالبخندگفت
_ع اره منم موافقم
گفت
_اره منم موافقم
میثاق تاخواست چیزی بگه مارال دستشوکشیدودنباله خودش برد...
میثاق بیحرف کنارشون ایستاد..میثاق وسطومارالومینوهم کنارش..هردوشون بغل کردویه لبخندزدوبه لنزه
دوربینه گوشی خیره شد..
بعدازعکس گرفتن مینوروبهشون کردوگفت
_خب اینوبعدن براتون میفرستم...باصدایه یه پسربچه سرشونوبرگردوندن..یه پسربچه ی کوچولوکه جعبه
تودستش بودوتویه جعبه هم چندتاپاکت ردیف شده بود..اومدنزدیکشونوباچهره ای مظلوم نگاشون کرد
_سالم ببخشیدمزاحم شدم..میخواستم بگم اگه میشه یه دونه ازفالهاموبخرید..مارال بادیدن چهره ی معصومش
یه لبخندبهش زدوروبه مینومیثاق گفت
_خب منکه میخوام یکیشوبردارم شمانمیخواین؟ میثاق یه نگاهه بی تفاوت به پسربچه انداختوروبه مارال گفت
_نگوکه به این فاالاعتقادداری؟؟
_بله دارم خداروچه دیدی یهوشایدفاله درست ازاب دراومد! میثاق دستاشوبردتوجیبش_توروخدانگوکه خندم
میگیره!اینم یکی ازهمون فاالس که میگه یوسفه گم گشته به کنعان بازخواهدگشت غم مخور!یکیشوبرداراگه
همین درنیومد!
مارال خندید..میثاق
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_بیخودی وقت تلف نکن راه بیوفت بریم ایناهمش الکین..اینوگفتودست کردتوجیبشوکیفه
پولشواوردبیرونودوتاده هزاری درارودو گرفت سمته پسره
_بیاعموعموجون اینوبگیرولی مافال نمیخوایم
پسره اخماشوجمع کردگفت
_پولتوبذارتوجیبت عموجون من که گدانیستم اگه فال میخواین من بهتون میفروشم ولی پولی که بخواین صدقه
بدینونمیخوام
سه تایی باتعجب نگاش کردن...مینویه لبخندزدورفت سمتش
_ببخشیدعزیزم ماکه قصده بدی نداشتیم اینوبه عنوانه هدیه میخواستیم بهت بدیم ولی حاالکه اینطوری
شدپولوبگیروسه تافال بهمون بده
اینوگفتوپولوازدست میثاق کشیدوگرفت جلویه پسربچه..پسره هنوزاخماش توهم بود
_ولی اینکه خیلی زیاده..فاالیه من اینقده گرون نیست که..مارال یه لبخندزدبهش
_ع نازنکن دیگه هرچقدرپوله فالت شدبرداربقیشم ببربستنی بگیربراخودت چه اشکالی داره مگه؟هدیه ازطرفه
مابه تو..
پسرک کم کم لبخندنشست رولباش_مرسی واقعاممنونم خاله های مهربون وعموجون بعدشم جعبه روگرفت
جلوشون تاهرکی به نیته خودش فالشوبرداره ..هرسه تاشون سه تافال برداشتن..بعدم رفتن سمته یه نیمکته
چوبی که زیره یه درخت بودنشستن..مینوبانیشه بازگفت
_خببب حاالصبرکنیدهرکی فالشو نوبت نوبتی بازکنه وبخونه
مارال زودی درپاکته فالشوبازکرد
_اول من اول من
مینومیثاق منتظرنگاش کردن تا فالشوبخونه
_اهم اهم خب بزارببینم چی چی نوشته حالووو...مینوومیثاق ازاین لهجش خندشون گرفت..
_آن یارکزوخانهء پری بود سرتاقدمش چون پری ازعیب برمی بوددل گفت "فروکش کنم این شهرببویش بیچاره"
"ندانست که یارش سفری بود"
"تنهانه زازدل من پرده برافتاد"
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"تابودفلک شیوهءاوپرده دری بود" "منظورخردمندمن ان ماه که"
"اوراباحسن ادب شیوهء صاحب"
"نظری بودازچنگ منش اختر"
"بدمهربدربردآری چکنم دولت"
"دورقمری بود"...
باتموم شدنه شعرمارال ردی ازاخم افتادروپیشونیش"..دل گفت فروکش کنم این شهرببویش بیچاره ندانست که
یارش سفری بود"..توذهنش دنباله تفسیرفالش میگشت..باصدایه مینوسرشوبلندکرد
_خببب ماری جان من میخوام فالتوتفسیرکنممم ایی میخوادبگه توبه اون چیزی که میخوای میرسی ولی خو
بایدیکم بیشتربه مینوتوجه کنی مدیونی اگرفکرکنی همینجوری یه چیزی گفتم!اینوگفتوریزخندید
_حاالاهم نوبته خودمهه اینوگفتوپاکتشوبازکرد
"من ترکه عشق شامدوساغرنمیکنم"
" صدبارتوبه کردم ودیگرنمیکنم"..
"باغ بهشت وسایهءطوبی وقصروحور"
"باخاک کوی دوست برابرنمیکنم"
"ناصع بطعن گفت که روترک عشق کن"
"محتاج جنگ نیستم برادرنمیکنم"...
شعروکه خوندچندلحظه مکث کردوخط به خطشوتوذهنش مرورکرد"من ترکه عشق
شامدوساغرنمیکنم...صدبارتوبه کردمودیگرنمیکنم"...مینوفراموش کن اون هیچوقت ماله تونمیشه...هیچوقت ماله
تونبوده نخواهدم بود"...
یه لبخنده مصنوعی زدوفوری ازجاش بلندشد..
_میگم بچه من برم یه سرویس بهداشتی اونطرف هس..زودی برمیگردم..اینوگفتوبیحرف سریع ازاونجادورشد...
میثاق باتعجب به مسیره رفتش نگاه میکرد..
_خب آق میثاق نمیخوای فالتوبخونی؟؟...میثاق یه لبخنده محوزدوپاکتش بازکرد..
االیاایهااساقی ادرکاسن ونادلها
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که عشق آسان نموداول ولی افتادمشکلها...
باصدایه مردمیانسالی که بهشون نزدیک میشددیگه ادامه نداد..
"ببوی نافهءکاخرصبازان طره بگشیامد"
"زتاب جعدمسکثنیش چه خون افتاددردلها"
"مرادرمنزل جانان چه امن عیش چون"
"جرس فریادمیداردکه بربندیدمحملها"
"پیرمرده ریش سفیدی باچهره ای" مهربونودلنشین داشت بالحنی قشنگورساادامه ی شعره حافظوازحفظ
میخوند..
صالح کارکجاومن خراب کجا
ببین تفاوت ره ازکجاست تابه کجا...
باتموم شدنه شعریه لبخندزدونگاشودوخت به میثاق
_خوبی پسرم؟جوری که حافظ داره میگه مثله اینکه عاشقی باباجون
مارال یه ابرشودادباال
_عاشق؟؟ پیرمردبالبخندگفت
_اره دخترم توهم مثله اینکه یه یاری داری که یه سفره طوالنی قراره بره ومعلوم نیست برگرده درسته باباجون؟
مارال تعجبش بیشترشد...دلش میخواست بدونه این پیرمردکیه؟چی جوری میتونه فالهاروتفسیرکنه..
_ببخشیدشماکی هستین؟
فاله منوازکجاشنیدین؟؟
پیرمردباهمولحنه دلنشینش گفت
_من عموفیروزم...کارمم گفتنه شعرایه حافظوتفسیرشونه...فاله توروروهم چون نزدیکتون کمی اونورترنشسته
بودم ناخواسته شنیدم دخترم امیدوارم ناراحت نشده باشی!
مارال یه لبخنده مهربون به صورته پرمحبته پیرمردپاشید
_نه این چه حرفیه..اتفاقاخوب شدفالموتفسیرکردین اخه کنجکاوبودم معنیشوبفهمم..
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تویه دلش انگارداشتن رخت میشستن..
_منظورش ازسفره طوالنی چیه؟؟یار..نکنه فردینومیگه؟؟"..گوشه لبشوگزید..فکرکردن بهشم براش عذاب
اوربود...
چندروزی بودکه ندیده بودتش..صبحت کردناشون همش تلفنیوچتی بود..تودانشگاه هم که خبری ازش
نبود..واین بیشترنگرانش میکرد...
باصدایه پیرمردازفکراومدبیرون..
_خب پسرم..چراچیزی نمیگی؟ میثاق لبخنده تلخی زدوکالفه نفسشودادبیرون..
_چی بگم عموجون؟حافظ قربونش برم همه چیوگفت دیگه..حرفی نمیمونه..
مارال معنیه این حاله میثاقونمیفهمید..میثاقه شادوسرحال..میثاقی که همه حرفاش همیشه شوخوبامزه
بود..امروزچش شده...
پیرمردکه حاله این دوتا رواینجوری دید..ترجیح دادتنهاشوبذاره..تابلکه هرکدوم بتونه مرحمه زخم اون یکی
بشه..
بلندشدوبالبخندولحنه دلنشینش گفت
_من میرم باباجون شماتنهاباشین کمی باهم حرف بزنید...شایدبتونیددردایه همودرمون کنید..خواست بره که
باصدایه مارال سره جاش ایستاد
_عموجون فاله مینوروتفسیرنکردین...فکرکنم شنیده باشین فالشو..البته اگه زحمتی نیس..
پیرمرد یه نگاهی به مارال انداخت وبامهربونی گفت
_دلم میخواست اینوبه خودش بگم...ولی حاالکه نیست تواینوحتمابهش بگو"وقتی به کسی نمیرسی؛آروم
تربروتاکسی که دوست داره بهت برسه "..اینوگفتویه لبخنده مهربونوپرمحبت به میثاق زدورفت...
مارال ابروهاشوتوهم گره زد...فاله مینوهم تفسیره کنجکاوبرانگیزی داشت..تنهاکسی هم که میتونست
توضیحی راجبعش بده خوده مینوبود..
کمی به میثاق نزدیک شد..
_خبببب که داداش کوچیکه ی من عاشق شده دیگه؟؟نه؟؟ای بالاا من اینوبایدازاین
عموفیروزمیشنیدم؟؟نبایدخودت میومدی بهم میگفتی؟
میثاق بازهمون لبخنده تلخوزد..همون لبخندی که تلخیش خودشم اذیت میکرد...
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_عشق..برامن یه خطه ممنوعس..زودبودهنوز...ولی..خب..پیش میاددیگه..هرکسی توزندگیش حقه عاشق
شدنوداره..
مارال به لحنه ناراحتوچهره ی گرفتش خیره شد..نتونست طاقت بیاروفوری کشیدش توآغوشش...آغوشه
برادرانه..آغوشه خواهرانه...عشقومحبته خواهرانه...مهرووفایه برادرانه...اینهاهمه درکناره هم..چقدرزیباست....
میثاق تکیه دادبه نیمکت..دلش میخواست بگه همه چیو..دختری که میخوادش...ولی..نمیتونست ازاون به کسی
چیزی بگه...حتی به تک دونه خواهرش..
_ازیه جایی به بعدفقط بایدنگاش کنی...منتظربمونی...بایددعاکنی نصیبه کسی نشه...ماله یکی دیگه نشه...
نفسشوعمیق بیرون داد...به مارال نگاه کرد...باناراحتیوچهره ای نگران بادقت به حرفاش گوش میدادومنتظره
ادامش بود..
برایه گفتنه همین چندکلمه هم کلی باخودش کلنجاررفته بود...یه لبخندزد..
_چیه چرااینجوری نگام میکنی؟؟؟ته دیگه ماکارونی رومیگم..اینوگفتوخودش زدزیره خنده..
مارال باتعجب وبعدم باحرص نگاش کرد
_خیلی بیشعوری میثاق داشتی مسخرم میکردی،؟؟؟
چقدردلش میخواست بگه نه...همش حرفایه دلم بود...ولی نشد...نتونست...
_آره...دیدم خیلی رفتی توحس گفتم یکم سربه سرت بذارم وگرنه منوچه به عشق!میگم به این فالهانمیشه
اطمینان کرد همینه هااا
جمع کن بریم..همینکه بلندشدن مینورودیدن که داشت میومدسمتشون..
سواره ماشین شدن..مارال روشوکردعقب سمته مینو...
_راستی مینو همینکه که تورفتی..یه پیرمرده اومدپیشمون..چه مهربون بودعموفیروزاسمش بود..مینو یه
لبخنده کمررنگ زد...
_اره میشناسمش..وقتایی که میومدیم اینجازیادمیدیدمش..خب؟_خب به جمالت!فاالمون تفسیرکرد!!
البته من به صحتشون شک...
_نه..عموفیروزهیچوقت تفسیره فاالش اشتباه درنمیاد..همیشه درسته درستن..امتحان کردم که میگم...
بااین حرفش انگاریه سطل ابه یخ ریختن روسره مارال...تااالن به این خوش بودکه تفسیرااشتباه ازاب
درمیانوچنین اتفاقایی نمیوفته..
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_میگم فاله منونگفتین تفسیرکنه؟؟؟
باصدایه مینوازعالمه فکروخیال پریدویه لبخنده هولکی زد
_اره..گفت بهت بگم..اگه به اونی که میخوای نمیرسی..ارومتربری تاکسی که دوست داره بهت برسه...
مینویه پوزخندنشست گوشه لبش...راس میگفت...تنهاراهش همین بود..بایدهمین کارومیکرد...
*******
_مادرجون دلم خیلی براتون تنگ میشه..ای کاش بیشترمیموندین ..طالخانوم همونطورکه لباساشومیذاشت
توچمدونش گفت
_فدات بشم مادر..منم دلم تنگ میشه..ولی بیشترازاینم نمیتونیم بمونیم بوشهرکلی کارداریم..
اینوگفتودره چمدونشوبست
بالحنه مادرانه ومهربونش گفت
_دخترکه قشنگم..یکی یه دونه ی من...میدونی که چقدردوست دارم؟؟ مارال لبخندی زدوسرشوتکون داد..
_واینوهم میدونی که هرچی بهت میگم ازرودوست داشنونگران بودنمه؟؟..مواظبه خودت باش..کاره اشتباهی
نکن که بعدش هم خودت پشیمون بشی هم نتونیم سرمونوجلومردم بلندکنیم..
مارال اخمش رفت توهم
_یعنی چی این حرفامامان؟؟میدونم حرفات ازرودوست داشتنمه میدونم نگرانمی ولی دیگه خواهشن دراین
مورداینجوری باهام حرف نزن...اینجوری که حرف میزنی حس میکنم بهم اعتمادنداری...حس میکنم دیگه اون
ماراله سابق نیستم برات...
_نه دخترم اشتباه نکن....تودختره منی برام ارزش داری که اینجوری باهات حرف میزنم قربونت برم ناراحت نشو
فدات شم..شایدمهردادخان دلش نخوادشما تانصفه شب بیرون باشین یاتوتنهایی بری بیرون..من به مسعودسپردم
خودش همه جا باهات باشه تنهات نذاره اینجوری خیالم ازبابتت راحت تره!
مارال نفسشوکالفه دادبیرون..مسعودهمینطوریم ولکنش نبود..حاالدیگه باسفارشایی که مادرش بهش کرده...دیگه
عمرن اگربتونه ازشرش خالص بشه..
چمدونه مادرشوکمکش ازروتخت اوردپایین
_خب دیگه نگرانیت چیه االن؟مسعودکه باسفارشاتت شده بادیگارده من حاالباخیاله راحت میتونی بری!
طالخانوم به صورت مارال نگاه کرد
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_نکنه ناراحتی ازاینکارم؟منکه اینجوری سالح دیدم حاال تومیخوای ناراحت باش میخوای نباش اینوگفتودسته ی
چمدونوگرفتودنباله خودش کشید..
مارال لبشوبه دندون گرفت..همیشه همین بود..ناراحت بودن یانبودنه یه دخترتوخاندانشون کالهیچ ارزشی
نداشت...همیشه حرفه اولواخرومرداوبزرگترامیزدن..یه دخترحقه انتخاب نداشت..حقه ناراحت شدن
نداشت...همیشه بایدزیره باره خواسته های پدرمادرش میرفت..اینومیدونست که اوناسالحشومیخوان..ولی گاهی
وقتا...این خوده ادمه که بایدتصمیم بگیره تصمیم برای اینده ای که انتظارشومیکشید..
میثاق کناره دره حیاط وایساده بودومنتظره پدرمادرش بود...مارال هنوزحرفایه دیروزش یادش نرفته بود..گفته
بودعاشق نیست..ولی تویه تمامه کلماتش یه احساسی بودکه نمیشدگفت غیره واقعی بودن...
_خببب مارال خانوم؟آبجیه گلم؟؟ هنوزوقت داریااا اگه میخوای تابمونم پیشت؟؟
مارال خندید
_نه توروخدا برداربرومن خودم وره دله مردومم اونوقت توهم میخوای بموونی!!
امروزروزه اخربود..خونوادش داشتن میرفتنواون غمگین ازرفتنشون بود..تواین چندروزبهشون عادت کرده بود...
میثاق باشیطنت یه چشمک به مارال زد
_میگم ماری خاک توسرت مردم خواهردارن منم خواهردارم حاالمیمردی یکی ازاین دافایه شیرازی برام
جورمیکردی؟؟
باصدایه مسعودسرشونوبرگردوندن سمتشون...مسعودومینواومدن کنارشون..مسعود
_این مارال اگه قراربودواسه توزن پیداکنه قبلش براخودش شوهرپیدامیکرد!! مینوریزخندید
_اره راس میگه!اول بایدمارالوشوهربدیم بعدبه فکرزندادنه توباشیم!!
مارال یه پشته چشم نازک کرد
_ع؟؟نه بابا؟؟من یکی که تاتووووروشوهرندادم عمررررن اگه ازجام تکون بخورم
میثاق لحنش جدی شد
_خب مینوکه زودترازمامیره...اینکه معلومه..هرچی باشه خواستگاراومده براش...
مینورنگش پرید..مارال گوشه لبشوگزیدوبه مسعودنگاه کرد..اخمایه مسعودرفت توهم
_خواستگار؟؟برایه مینو؟؟؟
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میثاق باهمون لحنه جدیش دستاشوبردتوجیبش
_یعنی تونمیدونی؟ مینوباهمون رنگه پریدش به مارال نگاه کرد..مارالم بدترازخودش بود..یه گندی زده بودکه
نمیدونست چراهرکاری میکنه نمیتونه پاکش کنه..عینه اینکه تویه باطالقه عمیق باشه وهرلحظه پایینتربره..
مسعودروبه مینوبااخماموکنجکاوی گفت
_میثاق چی میگه؟غضیه ی خواستگارچیه؟ مینوابه دهنشون باسروصداقورت داد..
_چیزه..همون...بافکری که زدبه سرش اول نفسشوعمیق دادبیرونوبعدشم فوری گفت
_پسره آقای کامرانومیگه دیگه...همونکه بامامانیناصحبت کرده بودن..
بااومدن طالخانوم مسعودچیزی نگفت ...طالخانوم یه لبخندوروبه مسعودگفت
_پسرم فدات بشم من..یادت نره من چی بهت گفتمااا...مواظبش باش دیگه..
مسعودیه نگاهه خاص به مارال انداختوبایه لبخنده کجکی که رواعصابه مارال رژه میرفت گفت
_چشششم خاله جان...مگه میشه شماکاری روازمن بخواینومن به درستی انجامش ندم؟؟
طالخانوم یه لبخندمهربون زدبهش
_میدونم که درست انجام میدی
طالخانوم مسعودوخیلی دوست داشت...ازاینکه برگشته بودایران خوشحال بود..بدش نمیومدکه اگه موقعیتی پیش
اومدمارالوبده به مسعود...
تویه کوچه وایساده بودورفتنشونوتماشامیکرد...
دلش ازهمین االن برایه میثاق تنگ شده بود...نفسشوفوت کردبیرونوپشته سره بقیه رفت توخونه...
لرزشه گوشیشوتودستش حس کرد...یه نگاهی به صفحه ی گوش انداخت...یه پیغام ازوایبرداشت ..بازش کرد..
_"سالم سکینه خانوم چطوره؟؛)"
خندش گرفت...هنوزم بهش میگفت سکینه..فوری مشغوله تایپ کردن شد..
_"سکینه که عمته ولی سالمتومیرسونه میگه بهت بگم قاسم آقاچطوره،؟"):
تااومدنه جواب سریع رفت سمته میزصندلیه توحیاطونشستوباذوق به صحفه ی گوشی خیره شد..بااومدنه جواب
سریع پیاموبازکرد
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_"الهی جدی؟پس توهم رفتی پیشه عمه خدابیامرزم؟بهش بگوفردین میگه عمه جون دمت گرم خالصم کردی
بیااین فرزینم ببرتامن کالیه نفسه راحت بکشم^_^"
مارال هم خندش گرفته بودهم حرصی شده بود...تاخواست چیزی تایپ کنه..شماره ی فردین
افتادروگوشیش...چندثانیه مکث کردوبعدم تماسووصل کرد..
_الو؟؟نمیدونستم اون دنیاهم میذارن گوشی ببری باخودت!!
مارال خندشوقورت داد
بالحنی پرازحرص گفت
_هرهرهراینقده خوشمزه ای موش نخورتت!
فردین کم کم لحنشوجدی کرد
_خب؟چه خبرا؟؟خونوادت چطورن؟رفتن یاهنوزپیشتن؟
_همین چنددقیقه پیش رفتن..
_که اینطور...خب لیدی حاالکه مامانتینارفتن ...اجازه هس من واسه یه مهمونی دعوتت کنم؟؟امشب راسه
ساعته9
مارال گوشه لبشوگزید...امکان نداشت بتونه اون ساعت ازخونه بزنه بیرون...سفارشایه مادرش به
مسعود..مهردادخانوخالش..بیشترازاین لفتش نداد..
_نه..نمیشه..خودت که وعضیعته منوبهترمیدونی..نمیتونم
_حاالنمیشه یه جوری بپیچونی بیای؟ تاخواست چیزی بگه متوجه ی صدایه مهردادخان باملک خانوم
شد...جلودرروپله هامشغوله حرف زدن بودن...مهردادخان_من امشب کارم تواداره طول میکشه نمیام
خونه...مواظبه خودتون باشین..
ملک خانوم
_واای چه بد...منم ممکنه امشب نتونم خونه بمونم...سوسن خانوم بچشوبه دنیااورده دست تنهاتوبیمارستانه
پدرمادرشم که اینجانیستن فردامیان منم مجبورم شبوتوبیمارستان بمونم پیشش..اگه توقرارنیست بیای خونه که
بچه هاتنهاخونن!
مهرداد کمی مکث کردوبعدگفت_یه جوری میگی بچه هاخونه تنهان که انگارداری راجبعه بچه شیش هفت ساله
حرف میزنی!دودخترویه پسره شاخوشمشادهرکدوم سنوسالی ازشون گذشته!میتونن مواظبه خودشون باشن
تونگران نباش مسعودم یه مرده کنارشونه..
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ملک خانوم لبخندی زدو حرفایه مهردادخانوتاییدکرد..
باصدایه فردین حواسش جمع شد..معلوم نبودازکی داشت به حرفایه خالشیناگوش میداد...
_الومارال؟زنده ای؟؟
مارال باحرفایی که شنیده بودفهمیدکه امشب نه خالش خونستونه مهردادخان..پس اگرمیخواست بره
بافردین...میتونست...ولی...بااومدنه اسمه مسعودتوذهنش همه تصوراتش خراب شد...بایدیه جوری اونم دس به
سرمیکرد..
_ببین فردین..معلوم نیست بیام یانه..منتظره تماسم باش..میزنگم بهت..اینوگفتویه خداحافظی کردن
ازهموگوشیوقطع کردوسریع رفت داخل...
ازپنجره رفتنه خالشونگاه میکردتامطمعن بشه که حتما رفته..مسعودخونه نبود...همیشه عصرامیرفت
بیرونوتانصفه شبم برنمیگشت..ازاین بابت خیالش راحت بود...رفت سمته کمدلباساش وبعدزیروروکردنش باالخره
یکی روپسندید..یه لباس شبه بلنددوکلته ی خاکستری..ازجنسه ساتن بودقسمته پایینش ساده وقسمته
باالسمته سینش پولکاری شده بود...
امشب عجیب دوس داشت که به خودش برسه..
موهاشوصافه صاف کرد..موهاش لختونرم بودن فردین عاشقه این موهاش بود..ولی برااینکه حرصشودربیاره
همیشه بهش میگفت موهاتومیبینم یاده اون سگایه پشمالومیوفتم..
خطه چشمشوباریک کشید..رژه صورتیه پررنگشوهم زد..بااون آرایششومدل موهاش خیلی خواستنی شده بود..
لباسوپوشید..قسمته باالیه لباس برهنه بودوازاین بابت معذب بود...یه فکری زدبه سرش..شاله خاکستریه
حریرشوبرداشتوانداخت روسرش که وقتی رفتن اونجاشالوبندازه رودوشش ...مانتوشوپوشید..خواست ازاتاق
بیادبیرون که چشمش خوردبه دستبندی که دستش بود...همون دستبنده یادگاریه مادربزرگش...
بافکری که اومدتوذهنش یه مکثه کوتاه کردوبعدم سریع رفت سمته کشویه میزش..جعبه نسبتابزرگی روازتوش
برداشتوبازش کردبعدازچنددقیقه گشتن باالخره پیداش کرد...
اوردش بیرونوجلویه خودش گرفتش..گردنبنده کلیدی که مسعودبراش خرید...بعدازاون روزکه اومدن خونه دیگه
ننداخته بودگردنش...واالن دوس داشت بادستبندش ستش کنه..باصدایه زنگه گوشیش سریع گرنبندوانداخت
گردنشوگوشیشوبرداشتوانداخت توکیفش..چون میدونست فردینه جواب ندادتانخوادشیش ساعت باهاش یکی
دوتاکنه سره دیراومدن
ازاتاقش اومدبیرونه یه تقه به دره اتاقه مینوزد..مینوکه انگارمیخواست ازاتاق بیادبیرون سریع دروبازکرد..بادیدنه
سرووعضه مارال یه چشمک بهش زد
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_جووووووون چه جیگرییی خانوم شماره بدددم؟؟
مارال یه پشته چشم نازک کرد
_یعنی مینوتواالن دختری اینقدرهیزی اگرپسربودیا یه شیرازازدستت آسی بودن!
مینوچشاشوریزکرد
_خبه حاالاا خانوم کجاتشریف میبرن که اینقدرتجمالتی به خودشون رسیدن؟؟؟
_بااجازت دارم میرم مهمونیه یکی ازدوستای فردین...
مینونیششوکه تابناگوشش بازبودوبستواخماشوبردتوهم
_دخترمگه مغزه خرخوردی که اینموقعه میخوای بری بیرون؟؟بخدامن اگه کسی سراغتوگرفت دیگه هیچی
نمیگمااا من یکی دیگه خستم شدازبس هی کارایه توروماسمالی کردم!
مارال بالحنی که سعی داشت سره مینوروشیره بماله گفت
_الهییی مارال فدات شه خوشکلکه من جونه مینوهمییین یه امشبه دیگه هم تکرارنمیشه خاله هم که امشب
نمیادخونه باباتم که ماموریته _مسعودچی؟
نفسشوکالفه دادبیرون
_مسعودم هیچی اون که تانصفه شب بیرونه خونه هم نمیاد..تااون بخوادبرگرده منم اومدم خونه قووووله قووول
میدم بهت!حاالبرم؟؟
مینوکه میدونست االن هیچ جوره نمیتونه مانعه ازرفتنش بشه یه نگاهه پرازحرص بهش انداختوبرگشت
تواتاقشودروهم محکم بست...
فردین جلویه یکی ازخونه باغ های قدیمیه باالشهرنگه داشت..دوتایی پیاده شدن..فردین یه پیرهنه مردونه ی
سفیدویه تک کته اسپرته شیری شلواره همرنگش تنش بود..موهاشوروبه باالزده بودوبویه عطرش فضاروپرکرده
بود..امشب عجیب هردوبه خودشون رسیده بودن...
وارده سالن شدن..چراغاخاموش بودوفقط نورایه رنگیه توسالن بودکه اونجاروروشن میکرد..مارال باراهنمایی
میزبان که یه پسره شیکوجذاب بودرفت سمته یکی ازاتاقابرای عوض کردنه لباسش..
شالشوانداخت رودوشش ازاتاق اومدبیرون بعدازچنددقیقه دیدزدنه اطراف باالخره فردینوپیداکرد..کناره فرزین
نشسته بود..رفت سمتشون..
فرزین بادیدنش یه لبخندکه چاله گونشوواضح نشون میدادزد
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_به به مارال خانوم جیگربودی جیگرررترشدیااابالاا
مارال همونطورکه صندلیه وسطشونومیکشدعقب گفت یه لبخندزد
_بگوماشاالاا فرزین به شوخی یه تقه زدبه میز
_ماشاالاماکه چشمون شورنیسسس!خبب چطوری خوبی؟
مارال انگشته شصت واشارشوبهم نزدیک کرد
_عاااالییی توچطوری فرزینن جاان
_منم تووپ بهترازنمیشم ببین منومهمونی دعوت نکردی تاخودم دست به کارشدمودعوتت کردم حاالهییییی
بگوفرزین بی معرفته منوفراموش کرده!!
مارال خندید
_اوهوووم دمتتتت جیزززز!!!من اشتباه فکرکردممم ایووول داری!!!عروسیتتت جبرررااان کنم
فردین که بیحرف نشسته بودوفقط به حرف زدنه اونانگاه میکردهمونطورکه بلندمیشدگفت
_من برم اونوربه بقیه یه سالمی کنم االن برمیگردم..
بارفتنه فردین فرزین سریع نیششوبازکردویه چشمک به مارال زد
_ خـــــب ماری خــــانوم کادوچی گرفتی براش؟؟؟ مارال گیج نگاش کرد
_کادو؟؟ فرزین که فکرکردمارال داره خودشوبه کوچه علی چپ میزنه گفت
_ع!اذیت نکن دیگه!!جونه مارال چیزی بهش نمیگم که چی گرفتی فقط زودتربگوکه دارم ازکنجکاوی میمیرم!!
مارال که ازهیچی خبرنداشت گفت
_کادویه چی؟چی میگی تو؟؟ فرزین باتعجب نگاش کرد
_نگوکه هیچی نگرفتی؟؟نچ نچ نچ ناسالمتی امشب شبه ولنتاینه هااا اماخب ازتوفردینم این چیزابعیدنیس که!
ولی مارال حاالخودمونیم فردین که هیچی فارغه ولی توخدایی چیزی نگرفتی؟؟
مارال بادهنه بازداشت به فرزین نگاه میکرد...
اصالازاینکه امشب چه شبیه خبری نداشت..
_وای خاکه عالم جونه فرزین من هیچی نمیدونستم..به کل فراموشم شده بودکه امشب چه شبیه...حاالفرزین
بودکه باتعجب داشت به مارال نگاه میکرد

193

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به
نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان سرانجام یک شرط |  baharbahadooriکاربر انجمن
_یعنی واقعاهیچی نمیدونستی؟؟پس فردین چطوری بهت خبرداد؟
_هیچی نگفت بخدافقط گفت یه مهمونیه اگه میشه باهام بیا..همین
فرزین سرشوتکون داد
_که اینطور! میدونست فردین اینچیزابراش مهم نیست وبراهمینم چیزی به مارال نگفته..خودشم چیزه دیگه
ای نگفت راجبعه اینکه چرافردین چیزی ازاین موضوع نگفته بهش چون نمیخواست مارال ناراحت شه..
یه سیب ازرومیزبرداشتودادبه مارال
_بیااینوبرام پوست بکن تامن همه چیه امشبوبرات توضیحی بدم
مارال سیبوازش گرفت یاده میثاق افتادکه همیشه ی خداخودش بایدبراش میوه پوست میکند..مشغوله پوست
کندنه سیب شد..
_خب ماهرسال شبه ولنتاین بادوستامون یه جاجمع میشیم ویه مهمونی میگیریم! اینایی که جفتن براهم
کادومیخرن وتوهمین مهمونی میدن بهم حاالاگه دوست داشتن جلوجمع میدن اگرم دوست نداشتن دورازچشمه
بقیه میدن بهم!
بعدم یه آهه عمیق کشیدوگفت
_هیییی روزگاررر!منه بدبختم که هیچوقت جفت نداشتم!ازبسسس معصوموپـاکــم
مارال خندش گرفت همونطورکه سیبوبرش میدادگفت_آخی دلـم کبــاب شــدبرات
پســره معـصوم وپـاکـ!!یعنی تاحاالکادوولنتاین نگرفتی پسره خوب؟
فرزین یه تیکه ازسیبوبرداشت
_چرایبارگرفتم! مارال یه ابروشوانداخت باال
_اوهوتعریف کن بینم
_یه بارروزه ولنتاین بادوستم رفتیم بیرون بعدش دوستم میخواست بره دستشویی کادوشونمیدونست کجابذاره
دادبه من که براش نگهش دارم!وااای نمیدونی چه حسه خوبی داشتم!!
اینوگفتوخودش زدزیره خنده..مارال باحرص یه مشت زدبه شونشوخودشم خندید..
مارال یه تیکه ازسیبوبرداشت
_وای خدایی خیلی بدشد...من نمیدونستم واقعاامشب چه شبیه..
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فرزین بالبخندگفت
_حاالاشکال نداره جیجرررغصه نخور
بااومدنه فردین هردونگاش کردن
مارال تودلش داشتن قنداب میکردن..دوست داشت بدونه فردین چیزی براش خریده یانه..
بااعتراض به فردین نگاه کرد_فردین چرابه من نگفتی امشب چه شبیوومهمونیه امشب مناسبتش چیه؟
فردین ریلکس نگاش کردولیوانشوبه لبش نزدیک کرد
_امشب چه شبیه مگه؟ مارال ازتعجب ابروهاش باالپرید
_یعنی چی؟میخوای بگی توهم نمیدونستی؟؟
فردین لیوانشوتاته سرکشید...
_واسه منوتوکه فرقی نمیکنه..حاالچه میدونستیم چه نمیدونستیم
چندنفری وسط بودنو منتظره یه اهنگ بودن که باهاش دونفره برقصن..
مارال اخماشوجمع کردوباحرص نگاشوبه بقیه دوخت..
فرزینم ترجیح دادچیزی نگه..چون کارایه فردین همیشه براش غیره قابله پیشبینی بودن...
باصدایه فردین روشوبرگردونت طرفش دستشودرازکرده بودسمتش
_افتخارمیدین خانوم؟؟ خیلی دوست داشت براباره دوم رقصیدن بافردینوتجربه کنه..
یکم اخماش ازهم بازشد..دستشوگذاشت تودسته فردینوباهم رفتن سمته پیست..
روبه رویه هم قرارگرفتن
باشروع شدنه اهنگ رقصشونم شروع شد..
'آخ که دیگه دلم میگه تمومه دنیایه منی
ستاره هایه اسمونوواسه تومیارم زمین
آخ که توتک ستاره ی شبایه تیروتارمی
آرزوهام تومشتمه وقتی که تومیگی بامنی
ای واای باورنمیکنم که تورودارم'
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دسته مارالوگرفتومارال چرخید...مارال تورقصه تانگویه پااستادبودوازدیده یه رقاصه حرفه ای رقصیدنه
فردینوواقعاقبول داشت...
'ای واای نمیدونم نباشی چیه چاره ام
میخوام اینوهمه دنیابدونن اونایی که عاشق
نیستن دیوونن"...
_عطرتوعوض کردی؟؟ باصدایه فردین دره گوشش نگاشوثابت دوخت توچشاش..براش جایه تعجب داشت که
فردین این سوالوازش پرسیده...
_نه عطره خودم تموم شده بودوقت نکرده بودم بگیرم ازاین عطره زدم..چرامگه؟؟
فردین مارال بابویه عطره شیرینش توذهنش ثبت کرده بود..همیشه بویه شیرینیه عطرشودوس داشت..ولی
امشب ازاون بوخبری نبودوبه جاش بویه یه عطره تلخومیداد فکرکردعطرشوعوض کرده..باجوابه مارال خیالش
راحت شد..
_هیچی آخه ترسیدم گفتم اخ که ازاین به بعدمارال میخوادازاین عطره بوگندواستفاده کنه پدره منه
بدبختودراره!!
مارال باحرص نگاش کرد..
'آخ که دیگه دلم میگه تمومه دنیایه منی
ستاره هایه اسمونوواسه تومیارم زمین
آخ که توتک ستاره ی شبایه تیروتارمی
آرزوهام تومشتمه وقتی که تومیگی بامنی'
سرشوگذاشت روسینه فردین..نفسایه منظمش سینشوباالوپایین میکرد..حسه خوبی بهش دست
داد...نمیدونست چرابااینکه االن ازدستش حرص خورده ولی بازم کنارش ارومه..نمیدونست االن درسته بغله
فردین باشه یانه...فقط اینومیدونست که این آغوشواین حسه خوبوبادنیاعوض نمیکنه...
'ای واای باورنمیکنم که تورودارم
ای واای نمیدونم نباشی چیه چاره ام
میخوام اینوهمه دنیابدونن اونایی که عاشق
نیستن دیوونن'...
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فردین دستشوبازکردودرحالیکه یه دستشون توهم قفل بودازهم دورشدن...مارال چرخیدودوباره توبغله فردین
رفت وفردین دوباره دستاشودوره کمرش حلقه کرد..

'ببین چه خوبه حالم آخه من تورودارم
اگه یه روزتورونبینمت تمومه کارم
ببین چه خوبه حالم آخه من تورودارم
اگه یه روزتورونبینمت تمومه کارم'
فردین دستاشوگرفتونیم دورچرخوندش پشتش چسبیده به فردین بوددستایه فردین قفل شدروشکمش
""اینوبدون من هرجایی که باشم
نمیتونم ازتوونگات جداشم""
""نمیشه که یه لحظه بی توسرشه
میشه زندگیم واسه تویه نفرشه""
""اینوبدون من هرجایی که باشم
نمیتونم ازتوونگات جداشم""
""نمیشه که یه لحظه بی توسرشه
میشه زندگیم واسه تویه نفرشه""
بازروبه رویه هم قرارگرفتن اخرایه اهنگ فردین بازازمارال فاصله گرفت مارال تاچرخیدبرگرده توبغلش فردین
تویه حرکته غافلگیرانه دستشوانداخت دوره کمره مارال
ببین چه خوبه حالم آخه من تورودارم
اگه یه روزتورونبینمت تمومه کارم
ببین چه خوبه حالم آخه من تورودارم
"آخ که دیگه دلم میگه("..اشوان/چه خوبه حالم)
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آخرین بیته آهنگ همزمان شدباچرخیدنه مارال توهواوخم شدنه فردین...واقعاعالی رقصیده بودن...مارال
حسی که االن کناره فردین داشتوخیلی دوست داشت..یه حسه تازه که برایه اولین بارفقط درکناره فردین تجربش
میکرد...یه حسه خوب....
دوتایی رفتن که بشینن..فرزین باهیجان نگاشون کرد
_ ایــول بابا عالیی بود! مارال قول بده به منم یادبدی!جونه توهرکاری میکنم این رقصویادنمیگیرم!!نمیدونم
چرا
مارال خندید
_نباشه غمتتت خودم یاادت میدممم
باصدایه یکی ازپسرانگاشونوبه روبه رودوختن..
همون پسری که میزبان بود..
"خب مهمونایه عزیز زوجایه خوشبخت کیامیخوان فانوس هواکنن؟هرکی میخوادزودبیادپشت بوم..زودباشین..
همه ی دختروپسراریختن توهموهمگی رفتن سمته پشته بوم..فردین خیلی ریلکس نشسته بودوبااخم به
میزخیره بود..مارال خیلی دوست االن فردینم دسته اونومیگرفتومیبردباالوباهم فانوس هوامیکردن..ازفکرش
خندش گرفت..خودش میدونست فردین هیچوقت اینقدررومانتیک نبوده..باصدایه فرزین ازفکردراومد
_ده پاشین دیگه شمادوتانمیخواین برین مگه؟؟
اینوگفتوخودش بلندشد..وقتی دیدفردین بیخیال نشسته روبه مارال گفت
_مارال بلندشوخودمون بریم مثله اینکه فردین نمیخوادبیاد..مارال باذوق بلندشدخیلی دوست داشت فانوسایه
روشنوتوهواببینه..باصدایه فردین ثابت سره جاش موند...
_الزم نکرده بشین روبه فرزینم گفت
_توبروماخودمون میایم..فرزین به مارال نگاه کردکه بدجورخورده بودتوپرش..ولی میدونست نمیتونه روحرفه
فردینم حرف بزنه..براهمینم حرفی نزدورفت..
مارال سوالی به فردین نگاه کرد..فردین بااخمایه غلیظی زل زدتوچشاش
_اون چیه گردنت؟؟
مارال یه نگاه به گردنبندش بعدم یه نگاه به فردین کرد
_خوگردنبنده..چیه
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فردین خودشوبه مارال نزدیکترکرد
_منم نگفتم گوشوارس چرااینوانداختی گردنت؟؟
مارال که تازه متوجه شده بوداین لحنه عصبیه فردین ازچیه دستپاچه شد..اصالیادش نبودفردین میدونه که
کی گردنبندوبراش خریده
_خب..چیزه...به دسبندم میومد..بعدگفتم بندازمش باهم ست بشن..همین...
فردین عصبی نگاش کرد..اون گردنبندوکه میدیدیاده مسعودمیوفتاد
تواین چندتادیداری که باهم داشتن به کل ازش متنفرشده بود..مارال میخواست یه جوری بحثوعوض کنه که
بعدتویه جایه خلوت گردنبندودربیاره..یه لبخنده مصنوعی به صورته پراخموجدیه فردین زد
_بلندشوبریم باالدیگه االن همه برمیگردنااا..اینوگفتوخودش سریع بلندشد..فردین بعدازچندثانیه بلندشد..روبه
رویه مارال ایستاد..تامارال خواست متوجه بشه تویه حرکت گردنبندوازگردنش کشید..مارال جاخوردباتعجب
نگاش کرد..فردین یه لبخنده کجکی زد
_حاالبریم
_چرااینکاروکردی؟؟دیوونه ی سادیسمی
فردین خونسرد یه نگاهه گذرابهش انداختودستشوکشیدوبرد...
هرکی فانوسه خودشونوروشن کرده بودنوداشتن میفرستادنش هوا...فردین اصالازاین چیزاخوشش نمیومد..نه
ازانجامشوونه ازدیدنشون لذت میبرددقیقابرعکسه مارال...
فردین ازباالبه پایین خیره شده بود...بازم بلندی...بازم ارتفاع ..باخودش میگفت"پسرکوچولویی که یه روزی
ارتفاع تنهاکابوسش بودچرااالن شده مایعه آرامشش"
فرزینومارالم کناره هم وایساده بودنوفانسوروتماشامیکردن..مارال هنوزتوشوکه اون کاره فردین
بود...فکرنمیکرددراین حدازاینکه اون گردنبندوانداخته حرصی شده باشه..بادستی که اروم رویه شونش قرارگرفت
حواسشوجمع کردوبرگشت پشتشونگاه کرد...بادیدنه کسی که دیدچشاش گشادشدوباتعجب نگاش کرد...
_سالاام مارال خااانوممممم حالت چطوره عسیسم؟
یه لبخنده مهربون بهش زدوتوچشایه خاکستریش خیره شد
_سالاام یاسی خانوم ممنوننن من خوبم توچطوری؟؟خوبی،؟
یاسمین یه لبخنده بامزه که مخصوصه خودش بودوزد
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_منم توپه توپم!!چه خبرا؟؟مینوکجاست پس؟
مارال بالبخندگفت
_مینونیومده خونس!خب رفیقه نیمه راه خبراکه پیشه توهه اونروزکجا رفتی یهوغیبت زد؟
یاسمین لبشوباسرزبون ترکرد
_واال اونروزازخونه بهم زنگیدن منم مجبورشدم برم تواون شلوغی هم که گمت کردم!اینقده دلم میخواست یه
باردیگه ببینمتون که نگووو!
فردین متوجه ی یاسمین شد..رفت سمتشون..
_سالم
یاسمین بادیدینه فردین اخماشوبردتوهم..وبابی میلی جوابشوداد
_سالم
فردین بی اهمیت به یاسمین روبه مارال گفت
_بیادنبالم کارت دارم ..مارال نفسشوکالفه دادبیرون
_االن نمیشه مگه نمیبینی دارم..
_اگه تاپنج دقیقه ی دیگه نیای پایین کشون کشون میام میبرمت پس زودباش
مارال حرصش گرفت هیچوقت زورگویایه فردینودوست نداشت..بارفتنه فردین روشوکردسمته یاسمین
_خبب توکجااینجاکجا؟؟
_هیچی واالمنم دعوت شدم!گفتم بیام یه حالی عوض کنم!!توهم که بااین دوس پسره گنده دماغت اومدی
دیگه؟ مارال یه اخمه الکی کرد
_ع
_ع نداره دیگه دروغ که نمیگممم من موندم توچطوری بااین میسازی!!من بودم تااالن یایه بالیی سره اون اورده
بودم یایه بالیی سره خودم!! مارال خندید..
_این اخالقایه بدشوداره اماخب اخالقایه خوبم داره دیگه!حاالبذارمن برم ببینم چیکارم داره تادوباره نیومده
بپره بهمون!!توهمینجابمون تابرگردم
یاسمین یه چشمک بهش زدویه لبخندمهربون زد
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_اره برواین زیاداعتبارنداره!!من همینجام نگران نباش
مارال لبخندی زدورفت..
یکی ازگارسونا اومدسمته مارال
_مارال خانوم شمایید؟
_بله
_پایین یه اقایی منتظرتون هستن گفتن بهتون خبربدم..
مارال تشکری کردوسریع رفت پایین...
فردین کناره میزاوایساده بود..بادیدنه مارال یه لبخنده محوزد
مارال کنارش وایسادومنتظرنگاش کرد_خب؟؟
_تاحاالکادوولنتاین گرفتی؟؟ مارال باتعجب نگاش کرد..تاحاالدوس پسری نداشته بخوادکادوولنتاین بگیره..
_نه چرامگه؟
فردین دستشوکه پشتش بوداوردجلو..یه جعبه ی قرمزه مربعه ای شکل...یه نگاه به جعبه انداخت ویه نگاه هم
به فردین...کم کم لبخندنشست رولبش..باذوق جعبه روازش گرفتوسریع بازش کرد...یه گرنبندبه شکل مرغ
آمین..متوسط بود..ورویه بالش چندتانگینه ریزکارشده بود..
_وااای خیلی قشنگههه مرسیییی واقعاااا
فردین یه لبخندزدوگردنبندوازش گرفت..مارال بی حرف به کاراش نگاه میکرد..فردین رفت پشته
سرشوگرنبندواروم انداخت گردنش...
ازگردنبندخوشش اومده بود..صدایه فردینودره گوشش شنید
_ازاین به بعداینومیندازی گردنت...نبینم درش بیاریااا
مارال خندید
_چشممم آقااا قول میدم هیچوقت درش نیارم
باصدایه یکی ازپسراازهم فاصله گرفتنوبه پسره نگاه کردن
_فردین خان بچه هاباالمنتظرتن میگن بایدفردین بیادبرامون گیتاربزنه..توروخدانه نیاریااا بدوبیاکه منتظرتیم تا
فردین خواست چیزی بگه پسره سریع رفت..
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مارال باتعجب به فردین نگاه کرد
_ع!!مگه توهم بلدی گیتاربزنی؟؟؟؟ فردین سرشوبه معنیه مثبت تکون داد..
_پس چرا رونمیکردی بالااا؟؟ یاالزودباش بریم که بیشترازبقیه من مشتاقم گیتارزدنتوببینم بدوبریممم
مهلته حرف زدنوبه فردین نداد..فردینم دیدکه دیگه هیچ جوره نمیتونه اعتراض کنه راه افتاددنبالش...
رویه یه صندلی نشست..بقیه ی بچه هاهم دورش جمع شدن..مارال ویاسمینو فرزینم کناره هم روبه رویه
فردین نشستن...
مارال بیصبرانه منتظربودتاشروع کنه..کم کم همگی ساکت شدن..فردین بامهارت گیتاروتودستش گرفته
بود..ازبچگی بافرزین دوتایی میرفتن کالسه موسیقی....بیشتره وقتا بااسراره دوستاش تودورهمیاشون براشون
گیتارمیزد..
هرکدوم ازبچه ها پیشنهاده یه اهنگومیدادن...
فردین بی اهمیت به اونا شروع کرد..
_"توچشایه تویه جادویه خاصی هست
تونگاهه توانگاریه احساسی هست
غمه دنیاروفراموش میکنم وقتی به تونگاه میکنم"
نگاشودوخت به مارالی که باذوق داشت نگاش میکرد..
"توهمه ی عمرمثله توروندیدم یه جورایی خاطرت عزیزه عزیزم
ازدیدنه توسیرنمیشه چشمه من به تونگاه میکنم
توچشایه تویه جادویه خاصی هست تونگاهه تو
انگاریه احساسی هست غمه دنیاروفراموش میکنم
وقتی به تونگاه میکنم توهمه ی عمرمثله توروندیدم
یه جورایی خاطرت عزیزه عزیزم ازدیدن توسیرنمیشه
چشمه من به تونگاه میکنم"
مارال بالبخندوبادقت به اهنگ گوش میدادوبه فردین نگاه میکرد..وقتی نگاهه خیره ی فردینوروخودش
میدیدهیجانش بیشترمیشد...اصالفکرنمیکردفردین صداش اینقدرخوب باشه..
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وقتی که نزدیکم به توانگاردلم میلرزه هردفعه صدبار
"واسه ی حسی که به تودارم به تونگاه میکنم
عزیزه جونم نامهربونم گوشه ی چشمی به این دله خونم
واسه ی حسی که به تودارم به تونگاه میکنم"
صدایه یاسمینودره گوشش شنید
_هوی مارال میگم فکرشم نمیکردم این آق فردینت اینقدرصداشوگیتارزندش خوب باشه هاا ایوول بابا مارال
لبخندزدوچیزی نگفت...
"آرومه جونم بدونه تودیگه نمیتونم"
"بخداخستس این دله خونم بدونه تودیگه نمیتونم نمیتونم"
آرومه جونم بدونه تودیگه نمیتونم
بخداخستس این دله خونم بدونه تودیگه نمیتونم نمیتونم....
تمامه مدت نگاش به مارال بود..خودشم نمیدونست چرانمیتونه ازش چشم برداره..تمومه احساسشوریخته
بودتوصداشواهنگی که میخوند..
به هوایه توتازه میشه حاله من
وقتی که هستی تازه میشه احواله من
تورودوست دارم تاابدکنارم باش به تونگاه میکنم
نمیدونست چرااین اهنگوانتخاب کرده برایه خوندن..ولی حس میکرددقیقاداره ازحالووهوای خودش میخونه..
""توهمه ی عمرمثله توروندیدم یه جورایی خاطرت عزیزه عزیزم
ازدیدنه توسیرنمیشه چشمه من به تونگاه میکنم
""آرومه جونم بدونه تودیگه نمیتونم""
""بخداخستس این دله خونم""
""بدونه تودیگه نمیتونم..نمیتونم""
""آرومه جونم بدونه تودیگه نمیتونم""
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""بخداخستس این دله خونم""
""بدونه تودیگه نمیتونم..نمیتونم"".....
همگی براش دستوسوت زدن...مارال بالبخندنگاش میکرد...چقدراحساسه خوبی باتک تکه کلماتی که ازدهنه
فردین خارج میشدپیدامیکرد..
همگی اسرارداشتن که دوباره براشون بخونه..ولی فردین گیتاروگذاشت روصندلیه سریع رفت پایین...
مارال خواست بره دنبالش که یاسمین صداش زد..
_مارال سرشوبرگردوندسمتش
_جانم؟ یاسمین همینطورکه صفحه گوشیشوبازمیکردگفت
_من دیگه میخوام برم گفتم تاقبل ازرفتنم شمارتوازت بگیرم..مارال یه لبخندزد..یاسمین دختره خوبوبامزه ای
بود..ازش خوشش اومده بودودوسش داشت..شمارشوبهش داد..یاسمین چشمش افتادبه گردنبنده مارال
_ماری خانوم اون چیه گردنت؟؟چنددقیقه پیش نبودش گردنت که؟؟ مارال باذوق به گردنبندش نگاه کردوهمه
چیوبرایه یاسمین تعریف کرد..
_ووواووو چه جلتنمنیه این فردین!!راستییی ازطرفه منم بهش بگوعالیییی گیتازدی واقعا من یکی که خوشم
اومد!!
مارال یه تشکرکردوبعدشم ازهم خداحافظی کردن....
گارسونامشغوله پذیرایی بودن...یکی ازگارسونااومدکناره مارال..سینیی که توش چندتالیوان شربته قرمزرنگ که
تانصفه پرشده بودن روگرفت جلوش..مارال حسابی تشنش شده بود..سریع یه لیوانشوبرداشتوبدونه معطلی تاته
سرکشید...فرزین بادیدنه این صحنه سریع اومدکنارش..
_واای دختروومیدونی این چی بودکه خوردی؟،مارال ازتلخیه اون مایعه قرمزرنگ اخماش رفت توهم.....
_نه..نه..مگه چی ب....تافرزین خواست چیزی بگه خودش فهمیدکه چیکارکرده واونی که خورده چی بوده...برایه
اولین باربودکه نوشیدنی غیر مجاز میخورد..برایه همین بدجورروش تاثیرداشت میذاشت..فرزین بانگرانی نگاش
کرد..سرش داشت گیج میرفت..فرزین کمکش کردتاببرتش پایین..
فردین بادیدنشون اومدکنارشون..فرزین سریع همه چیوبراش توضیح داد ...کم کم تاثیراته نوشیدنی غیر مجاز
داشتن خودشونو روش نشون میدادن..فردین باحرص به فرزین نگاه کرد
_ای خدا فرزین من به توچی بگم اخه؟مگه توبرگه چغندربودی؟؟چراکاری نکردی؟بهش میگفتی اونی که
میخوادبخوره چیه
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فرزین اخماش بردتوهم..نگرانه مارال بود..
_خب من چیکارکنم؟؟بخداتااومدم بهش بگم همه روتاته سرکشید!
چیکارش کنیم االن؟ببریمش خونشون؟؟
فردین عصبی نگاش کرد
_خومن اینوبااین وعضش ببرم خونشون چی بگم؟؟بگم دخترتون.....
گوشه لبشوگزیدوادامه ندادحرفش رو
مارال سرشوگذاشته بودرومیز..انگارصداهایه دوروبرش براش کامالنامفهوم بودن...
فردین کالفه دستی توموهاش کشید..چنددقیقه ای گذشته بودوهزیون گفتنایه مارالم داشت شروع
میشد..مهموناهمگی دیگه داشتن میرفتن...
فردین روبه فرزین گفت
_من مارالومیبرم ویال...تاحالش اومدسره جاش میبرمش خونشون ..فرزین باتعجب نگاش کرد..
_میبریش ویال؟شایدراضی نباشه..
_االن به نظرت راهه دیگه ای هم داریم؟؟تاصبح که نمیشه اینجاموند..بااین وعضش خونشونم که نمیتونه بره..پس
فقط یه راه میمونه که اونم اینکه ببرمش ویالتااوکی که شدبرشگردونم..
فرزین سری تکون دادوچیزی نگفت..
مارالوگذاشت توماشین...باصدایه فرزین برگشتونگاش کرد..
_منم باهات بیام؟؟
_نه توبروخونه..منم زودی میام
فرزین خداحافظیه زیره لبی کردورفت سمته ماشینه خودش..
مارال خوابش برده بود...ماشینوبردتوویال....
آروم گذاشتش روتخت...چندلحظه بهش خیره شد..چقدرصورتش توخواب معصوم شده بود...نمیدونست
چرانمیتونه دل ازدیدنش بکنه..نگاش سرخوردرولباش...فاصله ی زیادی باهاش نداشت...دلش میخواست برای یه
بارم که شده طعمه این لباروبچشه...بهش نزدیکترشد..فقط یه میلیمترباهاش فاصله داشت..ولی باتکون خوردنه
مارال سریع رفت عقب..
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مارال چشاشوبازکرد...هنوزسرگیجه داشت...نگاش افتادروفردین...هیچی یادش نمیومد..اینکه چرا االن
اینجاست...چشاشوروهم فشاردادتابلکه یه چیزی به خاطربیاره...کم کم داشت یادش میومد...گلوش خشک
خشک شده بود..
فردین انگارمتوجه ی تشنگیش شده بود..بدونه اینکه حرفی به مارال بزنه ازاتاق رفت بیرون...کالفه
دستشوکشیدتوموهاشویه نفسشوباصدا دادبیرون...داشت باخودش فکرمیکراگرمارال بیدارنمیشد..چه اتفاقی
میخواست بیوفته؟..ازکاره خودش پشیمون بودوتودلش خداروشکرکه بهش نزدیک نشده...نمیدونست چرااین
دختراینقدربراش عزیزه که به خودش اجازه ی نزدیکیه بهشونمیتونه بده..
رفت و با یک لیوان آب برگشت ونشست کنارش...مارال سعی کردبشینه...خواست لیوانوازفردین بگیره..ولی
فردین که متوجه ی بیحالیش بودخودش لیوانواوردباالوبه لباش نزدیک کرد...مارال تااخرآب
وخورد..لیوانوکنارگذاشت مارال سرشوتکیه دادبه پشته تخت...خواست بلند شه که مارال مچ دستش رو
گرفت.....روش رو برگردوندو بهش نگاه کرد
_چیزی میخوای؟؟!! اما مارال چیزی نگفت و توسکوت بهش خیره بود
یه چیزی توچشاش بود که باعث میشد نتونه نگاش رو ازش بگیره....همونطورکه به هم خیره بودن مارال اروم و
کشیده گفت:فردین؟؟میشه پیشم بمونی؟؟....میخوام امشب کنارم باشی....
فردین که متوجه شده بود مارال هنوز حالش سرجاش نیومده گفت:
_مارال تو حالت خوب نیست بهتره دیگه بخوابی تایکم بهترشی ..ومچ دستشو ازاد کرد
و خواست بره که مارال باز دستش و گرفت
_نه حالم خوبه میخوام کنارم باشی.....بی تو خوابم نمیبره...اینوگفتوتکیشوازتخت گرفت..فردین که وضعیت رو
اینجوری دید کالفه شد و گفت:
_مارال تو االن تو حاله خودت نیستی و نمیفهمی چی میگی...بعداً که یادت بیاد از این حرفات پشیمون میشی....
اما مارال بیتوجه به اون خودش و کشید جلوتر و فردین رفت عقب تر اما مارال باز اومد جلوترو فردین چشمش
افتاد به لباش اما بازهم سرش و تکون داد و سعی کرد مارال و پس بزنه اما مارال با سماجت فاصله شون و به
حداقل رسوند.....
فردین اخماش رو کشید توهم..نمیخواست اتفاقی بیوفته..
مارال لبخندی زد بهش..نگاهش رو از مارال گرفت
میترسیدنتونه مقاومت کنه..
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ازاونهمه نزدیکی انگار کنترلی نداشت روی خودش..
مارال سرش رو گذاشت رو شونه ی فردین..
داغ شده بود..کمی جابه جا شد؛مارال خیره نگاش کرد..
_تاحاالگفته بودم چقدردوست دارم؟
بااین حرف مارال انگار جاخورد...نگاش رواوردباالومات چشماش شد..؛
نگاش رو همه جای صورتش چرخوندورولباش خیره موند..
خواست چیزی بگه که حرفش نیومده قطع شدودستای مارال دورش حلقه شد...
******
ماشینوجلویه خونه پارک کرد...یه نگاهی به خونه ی روبه روش انداخت..یه خونه باغه قدیمی بودکه درختایه سربه
فلک کشیدش ازبیرون پیدابودن..یه پوزخندنشست گوشه ی لبش..یادش اومد..اینکه اون همیشه عاشقه یه
همچین خونه هایی بود..رفت سمته دروزنگوزد..باصدایه تیکه بازشدنه در رفت داخل..یه خونه ویالیی بزرگ..یه
مسیره سنگ کاری شده که یه راست میرفت سمته ویال..هردوطرفه مسیرپربودازدرخت..تویه یه طرف ازباغ یه
آالچیقه بزرگ بودکه درختادورتادورشواحاطه کرده بودن..توآالچیق بود..دونفرم کنارش..طرفه دیگه ی باغ بینه
درختاشبیه یه پارک بود..دوتاتاب ویه االکلنگ وسرسره..یه مردچهارشونه ی هیکلی که کت شلواره مشکی تنش
بودوصورته کامالجدی ای داشت اومدسمتش..
_سالم خوش اومدید...آقامنتظرتونن بفرمایید..اینوگفتوجلوترازفردین راه افتادسمته االچیق..صدای شرشره آبی
که تویه حوض سرازیربودبه فضایه باغ حالوهوایه ی دیگه ای داده بود....
هنوزم مثله گذشته هاش خوشتیپوشیک پوش بود..موهایه جوگندمیش وروبه باالزده بود..تونگاهه عسلیش برقه
خاصی بود..هیچوقت هیچ چیزی رونمیشدازچشاش خوند..چه خوشحالیشوچه ناراحتیشو...وفردینم تواین
مورددقیقا به خودش رفته بود..یه لبخندرولباش بودکه بانزدیکترشدنه فردین پررنگترشد..فردین دستاشوبرده
بودتوجیبشوبدونه هیچ احساسی باتمامه جدیتش بانگاهه شیشه ای وسردش خیره شدتوچشاش...
چقدردلش میخواست فردینوبکشه توآغوشش..
_بشین پسرم
فردین ازاین حرفش یه پوزخندزد..پوزخندی که پدرشم متوجهش شد"..پسرم" کلمه ای که یه روزی آرزویه
شنیدنشواززبونه پدرش داشت....
_حرفتوبگو..چرامیخواستی منوببینی؟؟
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فرزان خان ازاین لحنه خشکوجدیه فردین لبخندش محوشد..
_بشین تابهت بگم...میخوام باهات حرف بزنم..
فردین بابی میلی یه نگاه بهش انداختونشست روبه روش ..فرزان یه دورنگاشوتوصورته فردین
چرخوند...ازاینکه اینطوری سردوخشک زل زده بودبهش..قلبش به درداومد...بعدازچندتاسرفه نگاش دوخت
توجفت چشایه فردین
_خوبی؟؟ فردین باپوزخنده گوشه لبش نگاش کرد
_یعنی چی االن؟؟میخوای بگی حاله من برات مهمه؟؟
_این چه حرفیه پسرم...معلومه که مهمه..مگه میشه حاله تنهاپسرم که ازجونم عزیزتره مهم نباشه..فردین
دیگه داشت کالفه میشد..
_به من نگوپسرم..من پدری مثله توندارم..جوری هم وانمودنکن که مثالمن برات مهمم..بروسره اصله
مطلب..چی میخوای؟؟
فرزان خان سرشوانداخت زمین..نمیدونست بایدازکجاشروع کنه وچی بگه..بانگاهی که پشیمونیوناراحتی توش
موج میزدنگاشودوخت به فردین
_سالهاپیش عمویه من یعنی پدربزرگه تومنصورخان..بایکی ازدوستاش شریکی یه کارخونه روراه
میندازن...اوایل کارخونه بروبیایه زیادی نداشت...بخاطره همینم شریکه منصورسهامشومیذاره
برافروش..منصورخان هرچی بهش میگفت کمه دیگه صبرکن تاکارخونه رونق بگیره..اون گوش نمیکرد...منصورکه
نمیخواست کارخونه روباکسه دیگه شریک بشه تصمیم گرفت خودش سهامه رفیقشوبخره..
ازاین اون قرض کردتاباالخره تونست نصفه سهامه دیگه روهم بخره..
بعدازیه مدت کارخونه رونق گرفت...یه کارخونه ی بزرگه پردرامد...تااینکه منصورخان پدرمنوهم میبره
توکارخونه تاوردسته خودش کارکنه وبتونه خرجه خودشوزنوبچشودربیاره....
همه چی داشت به خوبی پیش میرفت..
تااینکه ..نگاشودوخت به دستاش که رویه میزتوهم قفلشون کرده بود..نفسه عمیقش که پرازغم
بودودادبیرون...تااینکه پدرم منوچهرخان فکره خیانت میادتوسرش...به طمع میوفته..طمعه اینکه صاحبه نصفه
کارخونه بشه...اینقدرخودشوبه این درواوندرزدتاباالخره
باکمکه چندتاازسهامدارایه شرکت یه ورشکستگیه سوری راه میندازن...کارخونه ورشکست میشه..منصورمونده
بودویه کارخونه ی ورشکسته وطلبکارایی که دست ازسرش برنمیداشتن...منوچهرطبقه نقشه ای که کشیده
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بود..میره پیشه برادرش...بهش میگه اگرمیخوای ازاین وعضیت نجاتت بدم بایدنصفه کارخونه روبزنی به نامه
من...منصورم که تواون اوضاع چاره ی دیگه ای نداشت...مجبوربه قبول کردنه شرطه برادرش شد....
نصفه کارخونه رومیزنه به نامشومنوچهرم همه چیوبه رواله عادیش برمیگردونه...
دوسه سالی میگذره...ویکی ازسهام داراکه بامنوچهرهم دست بودبامنوچهرسره یه موضوعی اختالف
پیدامیکنه....
سره همین اختالف میونشون بهم میخوره...
یه روزتوکارخونه وقتی که باهم دعواشون شده بود..سهامداره راجبعه ورشکستگیه سوریه کارخونه حرف
میزنه...وازقضامنصورخان که متوجه ی دعواشون شده بودمیادوهمه چیومیشنوه....
اصالباورش نمیشد..که برادرش کسی که فکرمیکردنزدیکترین کسشه بهش یه همچین خیانته بزرگی کرده
باشه...
هیچ مدرکی نداشت برایه اثباته اینکه منوچهرگولش زده وسرشوکاله گذاشته..سهامداری که بامنوچهرمشکل
پیداکرده بودمیادپیشه منصوروبهش میگه من میاموشهادت میدم که منوچهرچه کاری باتوکرده..ولی یه شرط
دارم...شرطم اینه که پایه خودم گیرنشه وتوازمن شکایت نکنی...
منصورشرطوقبول میکنه و...باالخره باهرسختی ای که بودمنوچهروهمدستاشومیندازن زندانونصفه کارخونه
روازش پس میگیرن....
اونموقعه من خارج ازکشوربودم..تازه درسم تموم شده بودوازدنیابیخبربرگشتم ایران...وقتی فهمیدم پدرم
زندانه واقعاشوکه شدم...رفتم زندان دیدنش...دلیله اینکه چرازندانه روازش پرسیدم...واون...دقیقا همه
چیوبرعکسه حقیقته اصلیش برام تعریف کرد...خودشوبیگناه وعموموگناهکارجلوه داد...منم که ازهیچی
خبرنداشتم همه ی حرفاشوباورکردم...بهم گفت میخوادازمنصورانتقام بگیره..وبه من تواینکارنیازداره...من اولش
قبول نکردم..ولی اونقدرتوگوشم ازبدبودنوعموم خوندتاباالخره قانعه شدم که کمکش کنم....
بهم گفتقدمه اولمون اینه که ...یه جوری خودموتودله عموم جاکنم..بعدشم برم خواستگاریه تک دونه
دخترش...اونقدری اونموقع ازعموم بدم میومدکه بخوام اینکاروکنم...
فردین اخماشوبردتوهم...یه اخم غلیظ...بااین حرفش عصبی شده بود..بانگاهه پرازخشمش به پدرش نگاه کرد..
_اونقدری پست بودی که بخاطره انتقامه پدرت یه دختروکه هیچی ازاین غضیه نمیدونسته روآیندشوسیاه
کردی...منوکشوندی اینجاکه ازپست بودنوکثیف بودنت حرف بزنی؟؟خودم میدونم که جورادمی هستی پس نیازی
نیست خودتم برام توضیح بدی..
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تواونقدرپست بودی که بعده مرگه مادرم حاضرنشدی یباربیای دیدنه تنهاپسرت..هیچوقت باخودت نگفتی یه
پسردارم..یه پسرکه بااتفاقایی که توزندگیش افتاده ممکنه دیگه اون معنیه سابقونداشته باشی براش...
فرزان چشاشومحکم رویه هم فشارداد..پارچه آبوبرداشتولیوانشوپره آب کردوتااخرسرکشید..چقدرهضمه
حرفایی که ازدهنه پسرش خارج میشدبراش سخت بود..نمیتونست بهش اجازه بده ندونسته راجبعش حرفی
بزنه...بیگناه نبود..
ولی گناهش گناهی نبودکه قابله بخشش نباشه...
لیوانشوسفت تودستش فشرد..
_توازهیچی خبرنداری..من نکشوندمت اینجاکه دروغ تحویلت بدم...اگه بعده اینهمه سال خواستم ببینمت
بدون حتما حرفایه مهمی برایه گفتن داشتم..
بذارهمه روبگم..تاوقتی حرفم تموم نشده هیچی نگووفقط گوش کن..بعدازتموم شدنه حرفام تصمیم
باخودته..اینکه بخوای منوببخشی یااینکه بازم بادیده گذشته نگام کنی...
فردین باپوزخندی که اومدرولبش حرفشوتودلش تکرارکرد"اینکه بخوای منوببخشی یابازم بادیده گذشته نگام
کنی" "بخشش"اونم بخشش پدری که ازش نفرت داشت"...
نگاشودوخت به پدرش تاادامه ی حرفاشوبزنه هرچندکه اون حرفابراش ارزشی نداشتوچیزی ازنفرتش کم
نمیکرد...
_همونجوری که پدرم گفته بودشد...اونقدری خودموبه عموم نزدیک کردم که شدم یکی ازسهامدارایه
کارخونش...اون منومثله پدرم نمیدونست..ازبچگی براش عزیزبودم..منم قبل ازاون اتفاقادوسش داشتم...ولی
باوجوده اتفاقایی که افتادوفکرانتقامی که پدرم توسرم انداختونفرتی که ازش تودلم به وجوداورده بوددیگه به
چشمه اون عمویه مهربونی که یه زمانی دوسش داشتم نگاش نمیکردموهمه ی ابرازه عالقه دوست داشتنام به
ظاهربود...
باالخره ازعموم دخترشوخواستگاری کردم...اولش هیچ عالقه نسبت به مرضیه نداشتم...ولی بعدازعقدمون کم
کم شدهمه زندگیم...کسی که همه چیزموعوض کرد...فکرنمیکردم یه روزی برسه که تااین دوسش داشته باشم...
فردین باحرص دندوناشوروهم فشارداد...ازفکره اینکه پدرش ازدوست داشتنه مادرش دروغ میگه عصبی شده
بود..ولی حرفی نزد..بایدتاتموم شدنه حرفاش ساکت میموند...تابعدآبه پاکی روبریزه رودستش تااخره عمرچشمش
نیوفته به چشش...
فرزان لبشوباسرزبون ترکرد....
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_تااینکه توبه دنیااومدی...بااومدنه توعشقم نسبت به مرضیه بیشترازپیش شد..بعدازبه دنیااومدنه توهمه چی
خیلی خوب داشت پیش میرفت..دیگه اون رده انتقام داشت تودلم کمرنگ میشد...که باازادشدنه پدرم
اززندان..انگاریه بختک افتادروزندگیمون...
هرچقدرکه پدرم رده انتقام تودلش پررنگ بود..تودله من داشت کمرنگ میشد...اونموقعه مرضیه تازه
برادرشوازدست داده بود...برادری که یه پسرهم سنوساله توداشت ....فرزین... ..اونروزازیادحالش خوب
نبود...تنهابرادرشوازدست داده بودوروزایه بدی روسپری میکرد...مریض شد...بردمش زیره نظره بهترین
دکترا...بعدازکلی دوادرمون حالش بهترشد...تواون موقعه هنوزبچه بودی...مادرتم هیچی ازبیماریشوبه رویه
تونمیاورد...
پدرم گفته بودقدمه دوم نفوذبه مرضیه هس...اینکه راضیش کنم باپدرش حرف بزنه تایه جوری کارخونه روبه
اسمه مرضیه بزنه...چون میدونست مرضیه هیچوقت هیچیوبرایه خودش نمیخواست وبه محضه اینکه سنده
کارخونه بخوره به اسمش کافی بودمن لب ترکنم که کارخونه روبه نامه من کنه...من بااینکارمخالف بودم..دیگه
نمیخواستم ازمرضیه سوءاستفاده کنم...به پدرم گفتم اگرمیخوادکه انتقاممونوبگیریم ازراهه دیگه ای واردبشیم
چون من نمیخوام ازمرضیه کسیکه هم زنم بودهم مادره بچم سوءاستفاده ای بکنم...ولی پدرم قبول نکرد...چون
میدونست نمیتونه ازهیچ راهه دیگه انتقامشوبگیره وزهرشوبه منصوربریزه...اونقدررومخه من کارکردتاباالخره
راضی شدم که خواستشوانجام بدم...ولی ازش مهلت خواستم...یه مدت دیگه دوربرم آفتابی نشدتامن کارموتموم
کنم...
به هردری زدم که یه جوری سربحثوباهاش بازکنم ولی دیدم نمیشه...نه اینکه نشه...نمیتونستم...انگاربرام
غیرممکن بود..
تااینکه پدرم منوچهرخان صبرش لبریزشدویه روزباتوپه پراومدخونمون...رفتیم تواتاق کارم که اونجاباهم حرف
بزنیم...باعصبانیت بهم توپید که چراکاری که گفته روبراش انجام ندادم...هرچی گفتم نمیتونم نمیشه...گوشش
بدهکارنبود...هرچی ازدهنش دراومدوبارم کرد...بهم گفت مثله اینکه یادت رفته برایه چی بامرضیه ازدواج
کردی....قراره مااین بودکه توبامرضیه ازدواج کنی وازطریقه مرضیه به مالوامواله منصوردست
پیداکنیموانتقاممونوازش بگیریم...توهیچ عالقه ای به مرضیه نداری..پس بهتره کارتموم کنیوبیشترازاینم کشش
ندی...
تاخواستم دهن بازکنموبگم مرضیه شده همه زندگیم..باصدایه افتادنه سینیواستکانایه چای روزمین حرفم
تودهنم ماسید..وقتی برگشتم دیدم مادرت تودرگاهه اتاق وایساده وبابهت وناباوری خیره شده بهمون...بااولین
قطره ی اشکی که ازچشاش افتادحس کردم منم همراش ازچشاش افتادم....
فردین یاده اونروزافتاد...همون روزی که اشکوتوچشایه مادرش دید..همون روزی که صدایه شکسته شدنه قلبه
مادرشوشنید...چهره ی مادرش جلوش نقش بست...صورته مهربونشولبخنده شیرینش....
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باصدایه فرزان نگاشودوخت بهش..
_هرچی خواستم باهاش حرف بزنموهمه چیوبراش تعریف کنم نشد...اون حتی دیگه نمیخواست
قیافموببینه...دیگه باهام حتی یه کلمه هم حرف نمیزد..خوردوخوراکش کم شده بود..درحدی که اصالبعضی
روزاازصبح تاشبش هیچی نمیخورد...اگریادت باشه تواون روزاتورفته بودی شمال عمت میخواست ببینتت ومنم
ازخدام بودکه توروبفرستم یه جایی ویه جوری بامادرت صبحت کنم..
یه لبخنده تلخ زد....
_نمیدونستم که توهم اونروزهمه چیوشنیدی...
تورفتی شمالویه روزبیشترم اونجانموندی...منم به هردری زدم که مادرتومتقاعدکنموبهش بفهمونم دوسش
دارم...ولی اون...اونقدرناراحت بودکه...بیماریه چندسال پیشش برگشت سراغش....دکتراهمه قطعه امیدکرده
بودن...مادرت بهم گفت دوتا خواسته بیشترازم نداره...اول اینکه تازندست دیگه نرم سمتش...چون بارارباردیدنم
اون اتفاقاته تلخ براش زنده میشد...هرچی خواستم بهش ثابت کنم که ازاولش توقلبم جاداشته...نشد..دیرشده
بود...وقتی برایه جبران نداشتم....مادرت یکی دوماه بیشترزنده نمیموند...
توچشاش یه حلقه اشک بسته بود...بیشترازاین انگارنمیدونست حرف بزنه...یاداوریه این خاطراته تلخ بدجوری
شکنجش میدادن...ولی بایدتااخرحرفاشومیزدوبه فردین میفهموندکه اینهمه سال نبرتی که ازش داشته حقش
نبوده...
_دومین خواستش..دومین خواستش این بودکه بعده مرگش توبدم به پدربزرگت منصورخان...ودیگه دورتم خط
بکشم...مرضیه فکرمیکردمن واقعایکی مثله پدرمم....بخاطره همینم نمیخواست کناره توباشموتوبشی یکی مثله
من...باهردوخواستش مخالفت کردم....چون هردوش برام غیره ممکن بود..ولی...بعدازگذشته چندهفته...وقتی
دیدم مادرت کالهیچ توجهی دیگه نسبت به من نداره کمترجلوش ظاهرشدم...کمتراومدم خونه...بهش حق
میدادم..اینکه بخواداینجوری باهام برخوردکنه..بدجورشکسته بودمش...بعدازمرگش...خواستم
دستتوبگیرموباخودم ببرمت خارج ازکشور...ولی....تودیگه نیومدی سمتم...رفتی که باپدربزرگت زندگی
کنی....وقتی دیدم نسبت به من کشیش نداری...ترجیح دادم به خواسته ی مادرت عمل کنم....رفتم...ولی همیشه
دورادورهواتوداشتم....همیشه مثله یه سایه پشتت بودم....اماتوازم نفرت داشتی درسته..میدونم تقصیرکارم...حق
داری ازم متنفرباشی...ولی به حرفام فکرکن...شایدتونستی پدره پیرتودرک کنی...
بعدازسالهاکه برگشتم ایران فقط بخاطره توودیدنه تووگفتنه حرفایی که خربارهاخاک نشسته بودروشون
توزیرزمینه دلم...
فردین بانگاهی که ناباوری توش موج میزدخیره شدبه پدری که اینهمه سال ازش نفرت داشت...نفرتی که حقش
نبود...نفرتی که به اشتباه تودلش نسبت به پدرش نگه داشته بود...امانمیدونست چرانمیتونه این
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حرفاروباورکنه...باخودش می گفت اگرواقعیت داشتن حرفاش اینهمه سال صبرنمیکردوزودترازینابهم
واقعیتومیگفت...
صندلیوکشیدعقبوبلندشد_..داستانه قشنگی بود...ولی ای کاش واقعیت داشت..
فرزان غمی که توچشاش بودایستادروبه رویه فردین...
_فکرشومیکردم باورنکنی حرفامو...ولی اگه باخودت فکرکن..من چرابایدبعده اینهمه سال برگردمویه مشت
دروغوبهم ببافموتحویلت بدم؟اگرباورنداری...ازپدربزرگت منصورخان بپرس...اون همه چیومیدونه...قبل ازرفتنم
همه چیوبهش گفتم...توسپردم دستشورفتم...اگرحرفایه من برات اعتباری نداره برووازپدربزرگت بپرس...حرفایه
اونوکه دیگه بایدباورداشته باشی...اگه یه روزی حرفاموباورکردیوتونستی منوببخشی بیاهمینجا...من منتظرتم...
فردین بااخمایه درهمش نگاشوازپدرش گرفتوبدونه هیچ حرفی باسرعت رفت سمته در...اززمینوزمان گله
داشت..باورش نمیشدحتی پدربزرگشم موضوعه به این مهمیومیدونسته وبهش چیزی نگفته.....
پتوروکشیده بودروسرشوچشاشوبهم فشارمیدادتابلکه خوابش ببره..ولی تواین سه چهارروزانگارخوابم باهاش
قهربود...فکروخیالوترس ازفردایی که نمیدونست قراره چی بشه خوابوازچشاش گرفته بود...توخودش بودوحالش
ازاین روزاش بهم میخورد....دوست داشت به فردین زنگ بزنه وهرچی ازدهنش درمیادوبارش کنه...ولی وقتی
یادش میوفتادکه تقصیرکاره اصلی خودش بوده پشیمون میشد...باصدایه زنگه گوشیش به زورخودشواززیره
پتوکشیدبیرون..بادیدنه شماره یه ترسواسترس مثه خوره افتادبه جونش..برایه وصل کردنش
مرددبود...بعدازچندثانیه کلنجارتماسووصل کرد..
_الو؟مارال؟؟
بعدازچندسرفه که صداشونسبتاصاف کردگفت
_الو..سالم مامان..
طالخانوم باشنیدن صداش چندلحظه سکوت کردوبعدبالحنی پرازنگرانی گفت
_الهی دورت بگردم مادرصدات چرااینجوری شده؟خالت گفته بودسرماخوردی ولی دیگه فکرنمیکردم اوضاعت
دراین حدخراب باشه...
_نه مامان من...من خوبم...یه سرماخوردگیه سادس...
_فدات بشم من ماادرچی چیویه سرماخوردگیه سادس؟وعضیته صدات که این باشه دیگه خدامیدونه رنگوروت
چطوری شده!
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تودلش به خودش نالید..ازاینکه اون سرماخوردگیه ساده خیلی هم ساده نیست...تمامه تنش ازعذابی که
میکشیدوترسی که همش فردایه نامعلومشوبهش گوشزدمیکردبه لرزه افتاده بود...
_دخترم عزیزم چرانمیری دکتراخه؟؟یه چندتاقرصوشربت بهت میده میخوری خوب میشی..
تودلش به حاله خودش داشت زارزارگریه میکرد...باخودش میگفت ای کاش دردایه دیگمم باچندتاقرصوشربت
درمون میشد...باصدایی که به زور سعی میکردهق هقشوپنهون کنه گفت
_مامان من خوبم...دوسه روزدیگه استراحت کنم خوبترم میشم...
_چی بگم دیگه...میدونم من االن هرچی بگم تویه بهونه واسه انجام ندادنش پیدامیکنی...چندباربهت گفتم
نروزیزه بارون؟چندبارگفتم توسرماپیاده روی نکن!؟گوش نکردی که نکردی...حاالاینم عاقبتش
میفهمیدایناهمش ازرونگرانی و محبته مادرانشه...ولی ازاینکه همیشه مثه یه دختربچه ی کوچولوباهاش
رفتارمیکردن خسته شده بود....
یاده اون روزه بارونی افتاد..نحسترین روزه زندگیش...روزی که ازش ترس داشت...صبحی که آرزوداشت بجایه
بیدارشدن تواون وعضیت هیچوقت بیدارنمیشد...باصدایه مادرش به خودش اومد
_خب دخترم بیشترازاین خستت نمیکنم استراحت کن تاحالت بهتربشه به خالت چندتاجوشنده یاددادم گفتم
برات درست کنه...حتمابخورشون تاحالت بیادسره جاش...
باشه ای گفتوبعدازخداحافظی گوشیشوانداخت پایینه تختش...تواین مدت کالخاموش بودوفقط امروزبه اسراره
خالش روشنش کردچون خالش گفته بودمادرت میخوادبهت زنگ بزنه...
بعدازاون شب سه چهارروزی میشدکه دانشگاه نرفته بود...سرماخوردگیش شده بودبهونه ای برایه
چندروزتوخونه موندنش...به ظاهرسعی داشت نشون بده حاله خرابش فقط بخاطره سرماخوردگیشه...ولی درونش
خبرازچیزه دیگه ای رومیداد...حتی مینوهم ازاین اوضاعش بیخبربود...دلش میخواست به یکی حرفاشوبگه
وخودشوخالی کنه ...ولی...
باصدایه دروپرت شدنه یکی روتختش فوری اززیره پتواومدبیرون...
مینوبانیشه بازوچندکتاب تودستش خودش انداخته بودکنارش
_سالاااااااام صبحه عالیییی متعالییییی بلندشووودیگه چقدمیخوابی تووو الکی خودتوزدی به موش مردگی من
که میدونم همه ی اینابرااینکه نیای دانشگاه واززیره امتحانادربری!!پس بیخودی بررااام نقش بازی نکن
یاالبلندشوچندتادرسوگیرکردم توش بایدبرام توضیح بدی
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همه ی حرفاشوتندتندوپشته سره هم داشت میگفت...بعدازتموم شدنشون ابه دهنشوباسروصداقورت
داد_اوخیششش مردم تاهمه گفتم!!
مارال باچشایی که زیرشون گودشده بودصدایی که به زوروتمناسعی داشت صافش کنه وحرف بزنه زل زدبه
مینو...اصالحالوحوصله ی خلوچل بازیایه مینورونداشت...بادرموندگیوزاری زل زدبه مینویی که ازهیچی
خبرنداشت...
_مینوبروبیرون حال ندارم...
مینوچشاشوریزکردوزل زدبه مارال
_چته که حاال نداری؟؟؟همش درحاله استراحتی من موندم دیگه چه مرگت میتونه باااشههه همونطوری که
کتابشوبازمیکردومیذاشت روپایه مارال گفت_بیااا ایناروبرامن توضیح بده تادس ازسرت بردارم جیجر
مارال نفسشوکالفه دادبیرون...مینوسمج ترازاین حرفابودکه االن بخوادولش کنه...ولی نمیتونستم که
بخوادچیزیوبراش توضیح بده...
باصدایه تقه ای که به درخوردهردوتوجهشون به درجلب شد..مسعودسرشوازالیه دراوردتو
_اجازه هس؟
مینوبانیشه بازبه جایه مارال جواب داد
_اره بیاتو
مسعوددرروبازکردواومدتو..روبه مینوگفت
_من دارم میرم بیرون...خریدایی که بایدبکنم همون لیستیه که دادی بهم یاچیزه دیگه ای هم هس؟؟
مینوباذوق به مسعودنگاه کرد_نچچچ چیزه دیگه ای نیسسس فقط لطفا کیکم همون طرحی باشه که خودم
گفتمااا فرداشب نیادببینم چیزه دیگه ایه!!!
مارال کالفه وبیحال داشت باکنجکاوی نگاشون میکرد...اماحاله پرسیدنه چیزی رونداشت...
مسعودچشمش که افتادبه مارال باتعجب نگاش کرد..فکرنمیکردیه سرماخوردگیه ساده تونسته باشه مارالوبه
این روزبندازه...زیره چشاش گودرفته بودوچشاش یه غمیوفریادمیزدن...یه حسی بهش میگفت همه چیزنمیتونه
یه سرماخوردگی باشه....
ازوقتی مارال بخاطره سرماخوردگی تواتاقش بودوبیرون نیومده بوددیگه نتونسته بودببینتش..چون
غذاشوتواتاقش میخوردوپایینم نمیومد....
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یه لبخندزدبهش
_صبح بخیر!بیمارماچطوره؟؟ مارال یه لبخنده بی جون زدوباصدایی که به زوربه گوش میرسیدگفت
_خوبم ...مینوکه فکرمیکردمارال واقعاسرماخورده برایه عوض کردنه روحیش سعی داشت مزه بپرونه ویه جوری به
بهترشدنش کمک کنه...
_اره باباااازمنم بهترههه الکی نقش بازی میکنه میخوادبرافرداشب تولده من کادونده بهم
باتعجب به مینونگاه کرد...باصدایی که کامال تغییرکرده بودوخرخرمیکردگفت
_تولده تو؟
مینوچشاشوریزکرد
_آره تولده مننن یعنی میخوای بگی نمیدونستی فرداشب تولدمه؟؟؟
مارال همونطورکه نگاش پرازتعجب بودنگاش کرد
_نه...
_خب حاالکه دیگه میدونی!بایدتافرداشب خودتواوکی کنی که میخوام بترکونیمااا آخ جون مهردادخانم نیس همه
چی آزاده چقدخوبههه
مسعودیه ابروشوانداخت باال_یعنی چی االن؟؟مهردادخانونیست پسرشوکه هس!! مینویه پشته چشم نازک کرد
_وو حاالپسرشویه کاری میکنیم پارتی بازی چیزی..اون بامن تونگران نباش!! مسعودسری تکون دادو
همونطورکه میرفت سمته درگفت
_ مطمعنی دیگه چیزی نمیخوای؟ببین بعدنیام بگی فالن چیزونخردیا...
_نه همه چی اوکیه بروخیالت راحتتتتت
مسعودبیحرف رفت سمته در...
مارال بی رمق تکیه دادبه پشته تخت...حالوحوصله ی هیچ چیزیونداشت...ازهمه چیزایه دروبرش بدش
میومد...حاله خودشم دیگه نداشت ...داشت به تولده فرداشب فکرمیکرد...بااین حالش مونده بودچطوری
میخوادتوتولدباشه...
مینوکتاباشوازروتخت جمع کرد
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_ببین مارال من االن میرم نمیخوادچیزی توضیح بدی برام استراحت کن که برافرداشب حالت میزووون میزون
باشه هاااا!!!کادوتم اماده کننن من برم لیسته مهموناموبچکم کسی ازقلم نیوفتاده باشه...
همینطورکه میرفت سمته دریهوایستادوبرگشت سمته مارال
_میگم فردینوفرزینوخودم دعوت کنم یاخودت اوکیشون میکنی؟
بااومدنه اسمه فردین رنگش پرید...سرفش گرفته بود...همینجوریشم برافرداشب حالوحوصله ای نداشت...حاالاگه
قراربودفردینم بیادکه دیگه هیچی...
روش نمیشدبخوادحتی برایه لحظه هم توچشاش نگاه کنه...
دلش میخواست زمین دهن بازکنه وبره توزمین..
_هووی مارال باتوامااا!! _...حاال..حاالواجبه اوناهم باشن؟؟؟ مینوچشاشوریزکردومشکوک نگاش کرد
_یعنی چی؟چرانباشن؟؟ مارال ابه دهنشوبه زورقورت داد..داشت مینوروبه شک مینداخت..سریع سعی کردیه
جوری ماسمالی کنه
_هیچ..هیچیی..همینجوری گفتم ...مینوبرگشتواومدنشست کنارش..
_مارال یه سوال دارم...خیلی ذهنمودرگیرکرده...بپرسم؟؟
مارال لبایه خشکشوباسرزبون ترکرد
_بپرس
مینوچشاشوریزکردوخیره شدبه مارال
_میگم تووفردین...مشکلی پیش اومده بینتون؟
مارال فوری نگاش کرد_چ..چی؟
_ازاون شبی که بافردین رفتی مهمونی...من نفهمیدم کی برگشتی خونه...خوابم برد...مسعودم حتی اونشب خونه
نیومد...گفتم شایدمشکلی بینه تووفردین پیش اومده...اخه حس میکنم یه جوری شدی ...مارال سریع گفت
_نه..نه..هیچی نشده..من که بهت گفتم..اون شب که برگشتم خونه...ازبس خسته بودم سریع خوابیدم...صبح که
باصدایه بارون بیدارشدم..گفتم یه خورده برم زیرش راه برم...بعدشم که خودت میدونی..وقتی برگشتمم
توهنوزخواب بودی کسی هم خونه نبود...همه چی فقط همین بود...اونشبم هیچی نشدهیچی
مارال اون روزکه توبارون برگشته بودخونه وقتی دیدکسی خونه نیستومینوهم خوابه یه راست رفته
بودتواتاقش....تمامه طوله راهوگریه کرده بودوحتی چشاشم درست جایی رونمیدین...به زورخوابش برده
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بود....وقتی هم بیدارشده بودمینوروباالسرش دید...گلوش دردمیکردوسرش گیج میرفت....وقتی دیدمینوازکی
اومدنش خبرنداره تصمیم گرفت حقیقتوبهش نگه ویه دروغی سرهم کنه وبهش بگه...واولین چیزی هم که یادش
اومده بودوگفته بود...اینکه شب برگشته خونه وصبح توبارون پیاده روی کرده وسرماخورده...سرماخوردگیشم
اونقدری شدیدبودکه مینوحرفشوباورکنه...
مینوباتعجب نگاش کرد
_وا حاالمگه من چی گفتم که اینقدرتاکیدمیکنی هیچی نشده...خیله خب حاالکه اینطوره پس خودت
فردینودعوت کن..من برم دیگه..
_نه
با نه ی بلندی گفت مینوباتعجب نگاش کرد
_چته تو؟،چی نه؟
داشت گریش میگرفت...نمیدونست چیکارکنه وچی بگه....
به زورجلوگریشوگرفت
_هی..هیچی..بروخودت بهش زنگ بزن من..من حالم خوب نیست..بروبیرون تااستراحت کنم...اینوگفتومهلته
حرف زدن به مینوندادورفت زیره پتو..
مینواخماش بردتوهم..دلیله این رفتاره مارالونمیفهمید...ولی میدونست مارال تاخودش چیزی رونخوادبگه
هرچقدرم اسرارکنه هیچی بهش نمیگه...شونه ای باالانداختورفت سمته در....
توآینه قدی به خودش نگاه کرد....دیگه اماده شده بود..صورته بیروحش زیره اون آرایش بهتربه نظرمیرسید...به
اسرارمینوباهاش رفته بودآرایشگاه ومدله موهاشوآرایششواونجادرست کرده بود.....دستی به لباسش کشید ..یه
ماکسیه بلنده مشکیه آستین حلقه ای..که ازرویه سینه تارویه رونش به صورته کج سنگکاری شده
بوده...استرسواستراب یه لحظه تنهاش نمیذاشتن..میدونست فردینم ممکنه االن پایین باشه..روش
نمیشدبخوادنگاش کنه..امابایدعادی رفتارمیکرد..نبایدمیذاشت کسی بهش شک کنه.....دستاش میلرزیدباقدمایه
لرزون ازپله هارفت پایین..تولدوقراربودتوویالیه پشته باغ بگیرن..چون فقط دوستایه مینوومسعوداومده بودن..وبه
اسراره مینوملک خانوم ویالروبراشون آماده کرده بود...یه نفسه عمیق کشیدورفت سمته ویال...
همین که خواست بره داخل سینه به سینه ی مسعود شد...قبل ازخودش نگاش به تیپش افتاد..مثله همیشه
خوشتیپوجذاب شده بود..یه پیرهنه مردونه ی سفیدوکت وشلواره جذبه سورمه ای ویه پاپیونه سورمه
ای...موهاشوبه حالته کج فرستاده بودباال...بویه عطره کاپیتان پالکش پیچیده بودتودماغش..وباعث شدسرفش
بگیره..خودشوکشیدعقب
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مسعودبااخم نگاش کرد..
_داشتم میومدم دنبالت...چرااینقدردیرکردی،؟ همینکه سرفش قطع شدباصدایه گرفتش گفت_حالم خوب
نبود...یکم استراحت کردم تابهترشم...حاالهم بااجازت میخوام برم داخل..مسعودنگاهی بیتفاوت به سرتاپاش
انداختورفت کنارتامارال ردبشه..بعدم خودش پشته سرش راه افتاد...
همه وسط بودن...حتی یه لحظه هم به خودشون استراحت نمیدادن...مینوهم باذوق نگاشون میکردوگاهی هم
خودش میرفت وسطوهمراهیشون میکرد...چندباری هم اومدتابلکه مارالوببره وسط ولی مارال بایه بهونه ای دکش
میکرد.....بویه عطرایه مختلف توهم قاطی شده بودوباعث میشددم به دقیقه سرفش بگیره...
سرفش قطع شد..یه نفسه عمیق کشید...همیشه ازسرماخوردگی متنفربود...بایه سرمایه کوچیک گلوش
دردمیگرفتویه سرماخوردگیه شدیدمیومدسراغش...
تکیه دادبه صندلیشوبه آهنگه درحاله پخش گوش سپرد...
"امادوسم نداری"
"تادلتنگ میشم توکمرنگ میشی"
"تاتنهامیشم تودلتنگ میشی"
میای دستامویواش میگیری"
"تااروم میشم...میذاری میــــری"
"توکه بدنیستی مگه مجبوری"
"بهم دل بستی چرامغروری"
"هنوزتکلیفم باتوروشن نیست"
"ولی عشقه توکسی جزمن نیــــست"
ساعت نزدیکایه یازده بود...ولی خبری ازفردین نبود..استرس داشت...قلبش عجیب تندتندمیزد...
"بااینکه بیقراری سربه سرم میزاری"
"امادوسم نداری ...امادوسم نداری"
"عاشقتم میدونی میخوام پیشم بمونی"
"بااینکه مهربونی امادوسم نــــداری"
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"بااینکه بیقراری سربه سرم میزاری"
"امادوســــم نداری...امادوسم نداری"
"عاشقتم میدونی میخوام پیشم بمونی"
"بااینکه مهربونی امادوسم نــــداری"
خداخدامیکرداین یکی دوساعتم هرچه زودترتموم بشه وفردین نیاد....
تادلتنگ میشم توکمرنگ میشی"
"تاتنهامیشم تودلتنگ میشی"
میای دستامویواش میگیری"
"تااروم میشم...میذاری میــــری"
"توکه بدنیستی مگه مجبوری"
"بهم دل بستی چرامغروری" ری"
"هنوزتکلیفم باتوروشن نیست"
ولی عشقه توکسی جزمن نیــــست"
به دختروپسرایه که وسط بودن نگاه کرد...بعضیاشون تنهایی میرقصیدنوبعضیایه دیگشونم باخنده وشادی دونفری
باهم میرقصیدن...
"بااینکه بیقراری سربه سرم میزاری"
"امادوسم نداری ...امادوسم نداری"
"عاشقتم میدونی میخوام پیشم بمونی"
"بااینکه مهربونی امادوسم نــــداری"
"بااینکه بیقراری سربه سرم میزاری"
امادوسم نداری ...امادوسم نداری"
"عاشقتم میدونی میخوام پیشم بمونی"
"بااینکه مهربونی امادوسم نــــداری"
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(مهدی مقدم/امادوسم نداری)
داشت دلش ضعف میرفت...نهاره درستوحسابی نخورده بود...باصدایه مینوکه همه روبه شام دعوت کردسریع
بلندشد..
پشته کفشش پاشومیزدوازاین بابت داشت اذیت میشدونمیتونست درست توشون راه بره...برایه همینم تصمیم
گرفت بره تواتاقشوکفشاشوعوض کنه...
اصالحالوحوصله ی بیرون رفتنونداشت..ولی به اسرارفرزین آماده شده بودتاباهاش بیاد..ولی بعدم که باخودش
فکرمیکردمیدیدواقعا برایه عوض کردنه روحیش به یه مهمونی احتیاج داشت تابتونه دوربشه ازاونهمه دغدغه ی
فکری...به خودش که نمیدونست دروغ بگه بیشتربخاطره دیدنه مارال اومده بود...مارالی که شده بودآرامشش...
فرزین زودترازفردین رفت داخلوفردینم همینکه ماشینوپارک کردرفت سمته ویال...
دستش رودستگیره بودهمینکه دروبازکردخیره شدتودوجفت چشمه سبزومعصوم که غافلگیرومات نگاش
میکرد...
مارال هول شده بود....فوری نگاشوازش گرفت..گوشه لبشوگزید..باصدایه مسعودهولترشدوانگارقلبش هوری
ریخت پایین...
دستاشوبرده بودتوجیبشوخیلی خونسردنگاشودوخته بودبه فردین...یه لبخنده کجکی زدورفت سمتشون جفته
مارال ایستاد
_به به ببین کی اینجاس...فردین خان...چرادمه دروایسادی بفرماداخل...
مارال فوری ازجلویه دررفت کنار...استرسش هرلحظه بیشترازپیش میشد...
ازفردین حسابی دلگیروعصبانی بود...
فردین اخماش غلیظ بودونگاهش پرازحرص..لبخنده یه وریه مسعودبیشترحرصیش میکرد..
مارال خشکش زده بود..به طوره عجیبی احساسه گرمامیکرد....
مسعودجلویه چشمه فردین دسته مارالوگرفتوبی توجه به خواسته ی مارال پشته سره خودش بردش به سمته
سالن...
مارال ازاین حرکته یهویی مسعودجاخورده بودووقت برای تقالکردن نداشت...
فردین اخماشوغلیظترکردودندوناشوباحرص رویه هم فشارمیداد...راه افتادسمته سالنه پذیرایی....
همه سره میزاشون نشسته بودن وگارسوناغذاهارویکی یکی پخش میکردن بینشون..
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سره یکی ازمیزادوتاصندلی خالی بود..مسعودرفت سمتشونشستومارالم مجبورکردکه بشینه کنارش..فردین
کامالزیره نظرشون داشت...بیشتره حرصی که میخوردبخاطره مارال بود..نمیدونست چراهیچ مخالفتی باکارایه
مسعودنمیکنه..دمه درحتی یه سالمه خشکوخالی هم بهش نکرده بود..حدس میزددلیله این کاراش چی باشه...
دست به سینه نشسته بودوبااخم به میزخیره بود..میدونست چرااالن مسعودکنارش نشسته...برایه اینکه فردین
بهش نزدیکه نشه یایجوری حرصشوازطریق دربیاره...هنوزتویه نفرته ناتمومه مسعودبه فردین گم بود..به
مسعودنگاه کردخیلی ریلکس نشسته بوددرست برعکسه مارال که دل تودلش نبود
_چرااینکاروکردی؟؟شایدمن میخواستم یه جادیگه بشینم..مسعودبدونه اینکه نگاش کنه گفت
_مثالکجا؟؟البدتوبغله فردین؟؟
مارال باحرص نگاش کرد
_اصالبه توچه؟؟ها؟؟
مسعودیه لبخنده کجکی زد
_من فقط دارم به وظیفم عمل میکنم..
_میشه بپرسم چه وظیفه ای؟؟؟ مسعودتکیه دادبه صندلیش
_یادم میادخاله طالبهم گفت چشم ازدخترم برندار..
باحرص روشوبرگردوندوبه پیتزایه روبه روش خیره شد..به کل اشتهاشم ازبین رفته بود..نگاش رفت سمته
صحفه ی گوشیش که رویه میزبودیه لحظه صحفش خاموش روشن شد..خواست بی اهمیت خاموشش کنه که
نگاش افتادبه اسمه فرستنده..سریع گوشیوبرداشتوپیاموبازکرد"....مارال اگه تایه دقیقه ی دیگه ازکناره پسرخاله
ی عزیزت بلندنشی کاری میکنم که ازکنارش نشستن پشیمون شی"
مارال آبه دهنشوبه زورقورت دادونگاشواطراف چرخوند..خبری ازفردین نبود..یه نگاهی به مسعودانداخت که
باغذاش درگیربود..اصالحوصله ی یه دردسره جدیدونداشت...نمیدونست بایدبلندشه یابشینه...اشتهایی که براش
نمونده بود..برایه همینم تدرجیح دادبلندشه...
مسعودنگاش کرد
_کجا؟؟؟ کالفه نفسشودادبیرون
_دستشویی...میخوای بلندشوبیاباهام بیا
مسعودخندش گرفت..اماچیزی به رویه خودش نیاورد..
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راه افتادسمته دستشویه طبقه ی باال..ویالیه پشته باغم یه ویالیه کامالجداگونه بود...باهمون طرحه ویالیه
اصلی..ولی کمی کوچیکتر..بایه سری تغییرات..
پارچه روی میزوبرداشتوپره آب کردوتاته سرکشید..ازپنجره به بیرون خیره شده بود...باصدایه دره گوشش
خشکش زد..
_آفرین به تودختره حرف گوش کن...مارال آبه دهنشوبه زورقورت دادوفوری برگشت سمتش چندقدم رفت
عقب..فردین یه ابروشوانداخت باالویه لبخنده کجکی زدودوقدم رفت جلو..
_من حس میکنم داری ازفرارمیکنی...یانه...واقعاداری ازم فرارمیکنی؟؟
مارال انگارداشت زیره نگاهه خیره ی فردین ذوب میشد..اصالنمیتونست مستقیم توچشاش نگاه کنه...
_سواله من جواب نداره خانوم؟ مارال یه نگاهه حرصی بهش انداختوخواست ازکنارش ردبشه که فردین
دستشوگرفت..
_االن بااین بی محلیات میخوای چیوثابت کنی؟؟
مارال همونطوری که تقالمیکردستشوازادکنه باحرص گفت
_ول کن دستمو
_تاجوابموندادی هیچ جانمیری ..مارال نگاهه پرازحرصی بهش انداخت
_جوابه چی؟؟چی بگم؟؟انتظارنداری که االن بیام دستموبندازم گردنتوبهت بگم خوش اومدی عشقم؟ فردین
اخماشوبردتوهم..دیگه کامالفهمیده بوددلیله این رفتاره مارال چیه..بالحنی جدیواروم گفت
_نه مثله اینکه یه چیزی هم االن بدهکارت شدم؟ تاخواست ادامه ی حرفشوبزنه مارال سریع گفت
_آره بدهکاری بدهکاری چون بدبختم کردی بدکاری چون جلومونگرفتی
بدهکاری چون میدونستی هیچی حالیم نیستوکارام دسته خودمونیست بازم کاری نکردی..اصالچرامنوبردی به
اون ویالیه لعنیت؟
فردین بااخمایه غلیظوعصبانیت نگاش کردوچندقدم رفت جلومارال سریع رفت عقب پشتش خوردبه دیوار...آبه
دهنشوبه زورقورت دادازنگاهه عصبیه فردین ترسیده بود
فردین بالحنی که سعی داشت عصبانیتشوکنترل کنه گفت
_جوری حرف نزن که خودتوبیگناه ومنوگناهکارکنی..میگی چرابردمت ویال؟انتظارداشتی تواون وعضیت توروبااون
حالی که داشتی کجامیبردم؟میاوردمت خونتون؟؟میگفتم بفرماییداینم دخترتون..فقط یکم زیادی روی کرده تو
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خوردن مواظبش باشین..میگی چراجلوتونگرفتم؟؟مگه اون موقعه توچیزی یادت هس که میگی من سعی نکردم
جلوتوبگیرم؟
مارال سرشوانداخت پایین اشکاش یکی یکی ازرویه گونش سرمیخوردنومیوفتادن پایین..به فردین حق
میداد..تقصیرکاره اصلی خودش بودونمیتونست فقط فردین مجازات کنه..
فردین نگاشورویه مارال چرخوند..آسمونه ابریه نگاهشوکه میدیددلش میسوخت براش...بدونه لحظه ای فکرکردن
فوری کشیدش توآغوشش..مارال هیچ تقالیی نکرد..خودشم نمیدونست چرا...امامیدونست این آغوش االن
ازصدتامسکنم براش بهتره..سرشوبه سینه ی فردین چسبوند..بوی عطرش حسه خوبیوبهش منتقل میکرد...
_مارال ازچی میترسی؟؟منکه کنارتم...
مارال چقدرمحتاجه شنیدنه همین چندکلمه از زبونه فردین بود...میدونست فردین حرفیوبزنه سرش
میمونه...میدونست فردین اونقدری مردهس که تاآخرش پاش بمونه...ولی...یه حسی تهه قلبش میگفت این موندن
این حرفا هیچ کدومش موندنی نیس...واین حس چقدرآزارش میداد...
فردین مارالوازخودش جداکرد..صورتشوبادستاش قاب گرفت وهمونطوری که باسرانگشت اشکاشوپاک میکردگفت
_میدونی که رمانتیک بازی بلدنیستم نازکشیدنم همینطور...ولی اینوهم میدونی که اگه حرفی بزنم پاش
میمونم..اگه میگم پشتتم یعنی پشتتم..تاوقتی من کنارتم نمیخوام ازچیزی بترسی...
مارال چقدراین ارامشی که باحرفایه فردین میگرفتودوس داشت...
_یعنی...یعنی همیشه هستی دیگه؟....
فردین نگاشودوخت تواون دوتاچشمه معصوموپاکی که پراب شده بودن..دوس نداشت حرفیوبزنه که نتونه سرش
بمونه..دوس نداشت قولیوبده که نتونه بهش عمل کنه...ولی دوست داشت بهش بگه بگه که باهاش میمونه
ونمیذاره اتفاقی براش بیوفته...
_ببین مارال..من ..نمیخوام قولی بدم که نتونم بهش عمل کنم..ولی..مطمعن باش تاجایی که میتونمودرتوانمه
باشم...باشمونذارم اذیت شی...
مارال چقدردوس داشت کناره این حرفا...یه چیزه دیگه که خیلی وقته منتظره شنیدنشه روبشنوه...کلمه ای که
تاحاالحتی یبارم ازفردین نشنیده بود"...دوست دارم "..واقعامحتاجه شنیدنه این کلمه بود....باصدایه فردین
ازفکراومدبیرون...
_خب سکینه خانوم تونستم متقاعدت کنم یانه؟ مارال نگاش اتیشی شد..وچقدرازدیدنه این چشایه بامزه ای که
االن روبه روش بودنواتیش میباریدازشون لذت میبرد....
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نگاش افتادرولباش..که باحرص جمعشون کرده بود..مارال خواست چیزی بگه امافردین مانعش شد.....
بعدازچندلحظه فردین سرشوبردعقبو نگاهی به مارال انداختباشیطنت یه چشمک بهش زد
_ماکه کارمون تموم شد...بریم دیگه..دستاشوبردتوجیبشوعقب عقب رفت..
عینه پسربچه هایی که یه کاره بدکردنومیخوان یه جوری اززیرش دربرن ..مارال اول خجالت میکشیدولی بعدکه
این حرکته فردینودیدباحرص نگاش کرد
_یعنی فردین کشتمتتتت
فردین باخنده گفت
_اوه اوه سکینه ارامشتوحفظ کن گلم
مارال همونطوری که میخواست کفششوازپاش دربیاره گفت
_حاالوایساارامشواالن حالیت میکنم
فردین باخنده سریع رفت سمته پله ها...
مارال باخنده سری تکون دادورفت پایین...
مینوجلویه کیکش وایساده بودوباذوق داشت نگاش میکرد...مارال کنارش ایساد..االن یه حسه دیگه داشت...یه
حسه خوب...
مینوصداشوصاف کردوروبه مهمونا گفت
_خبببب خببب سااااکت حاال نوبتی هم باشه نوبته کیکهههه...البتههه ازاالن گفته باشمااا فقط کسایی که کادو
دادن کیکم گیرشون میاد!بقیه بیخودی دلشونوصابون نزنن..
همه به این حرفش خندیدن ...فرزین ازوسطه جمع اومدبیرون ویه لبخنده شیطنت امیززد
_واالمن فکرکردم خودم کادوهم که اومدم!!براهمینم کادونیاوردم!حاالتکلیفم چیه؟؟
مینویه پشته چشم نازک کرد
_هیچی یه گوشه میشینی کیک خوردنه بقیه رومیبینی تاتوباشی ازاین فکرانکنی!!!
همه دوباره زدن زیره خنده...مارال یه لبخنده شیطنت امیززدوروبه مینوگفت
_نه این چه کاریه!! من یه فکره دیگه دارم!!چاقوروبدیم فرزین تابره وسط برامون رقصه چاقوانجام بده!اینجوری
هم کادوشوداده هم ازکیک بی نصیب نمیمونه!!
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فرزین چشاشودرشت کردوباحرص به مارال نگاه کرد
_داااارم برااات بدممم دارم برات! مارال یه لبخنده کجکی زدبهش
_فقط سفت بگیرش در نره!!
مینوبقیه خندیدنورفتن سراغ بریدنه کیک...
کرباتشوشل کردویه لیوان آب برداشت...همینکه به لبش نزدیکش کردباصدایه پشته سرش اخماش جمع
شدولیوانوبردعقب
_خب فردین خان...توکجا...اینجاکجا..؟مثله اینکه حرفی که بهت زدمویادت رفت نه؟؟یادمه اخرین باردمه دره
همین خونه بودکه بهت گفتم دوره مارالوخط بکش..
ولی مثله اینکه حرفونشنیده گرفتی...
فردین سعی میکردعصبانیتشوکنترل کنه..روشوبرگردونت سمتش...اخماشوغلیظ کردوبالحنی که عصبانی
بودنشوکامالنشون میدادگفت
_توچی میخوای؟یعنی بااین کارات میخوای بگی رودخترخالت غیرت داری؟؟هه اگه بگی اره جکه سال میشه
بخدا!!
مسعودیه لبخنده کجکی زد
_حاالتواگه دوس داری اینجوری فکرکن..ولی بهت قول میدم یه کاری کنم که حتی چشمتم دیگه به مارال نیوفته
..
فردین باحرص نگاش کردرفت سمتشویقشوچسبید...تواشپزخونه بودنوکسی نه صداشونومیشنیدونه میدیدشون..
_تنهاسوالی که االن توذهنمه اینه که من چیکارت کردم که اینقدرسوزندتت که حاالاومدی شاخ شدی؟
مسعودامشب میخواست همه چیوبرافردین روشن کنه..بهش بگه دلیله نفرتش چیه...بگه که چه ضربه ای
خورده..وتاهمون ضربه روبه خودش نزنه ولکنش نیس...
_چندسال پیش...تومهمونیه آرشان...یکی ازبچه های اکیپتون..یادته که؟
فردین اخماشوجمع کردوبعدازکمی فکرکردن سرشوتکون داد..شبی که تاخره خره خورده بودومسته مست
بود..شبی که یاده گذشتشومادرش افتاده بودوبازداشت ازپدرش حرص میخورد..پدری که گناهش انقدری که
فکرمیکردنبود..
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_اونشبی که براتوخیلی خوبوخوش گذشت برامن پره دردبود...دختری که توبغلت بود..دختری که داشتی باهاش
میخندیدیودستت دوره گردنش بود...دختری که اخره شب باخودت بردیش..میدونی کی بود؟
فردین لحظه به لحظه اخماش بیشترمیرفت توهم..چون مست بودچیزه زیادی ازاون شبواون اتفاقاتوبه
خاطرنداشت..ولی کنجکاوبودبدونه اون دختری که اونشب اونجا خودشوبه زورچسبونده بودبهش کیه..
_اون دخترکسی بودکه حاضربودم زندگیمم بدم براش...کسی که فکرمیکردم قراره ایندموباهاش بسازم...کسی
بودکه رواسمش قسم میخوردم...ولی...وقتی توبغله تودیدمش همون لحظه ازچشمم افتاد...ازاون کینه وازتونفرت
برداشتم...همیشه باخودم میگفتم زمین گرده یه جایی میشه که هردوتونوموقعه درموندگیوبیچارگی
ببینم...بیشترازتومتنفرشدم...میدونی چرا؟؟ چون مونده بودم چیه توروبه من تدرجیح داد؟؟
فردین باتعجب به مسعودوحرفاش خیره بود...مسعوددستشوبردتوجیبشوازپنجره به بیرون خیره شد..
_من اون موقعه خودمویه بازنده میدیدم..فکرشم برام عذاب اوربوداینکه یه دختردورم زده باشه..ازایران
رفتم..رفتم تاشایدفراموش کنم...ولی نشد...نتونستم...کینه ی کورعینه یه گره ی کوره وهیچوقت فراموش
نمیشه...بعدازسالهادوباره برگشتم...برگشتم تاکاری کنم که توهم حاله چندساله پیشه منوپیداکنی...عاشق
شدی؟؟هه تورسیدن بهش میسوزیوآخرشم نمیرسی بهش...یعنی من نمیذارم که برسی..میخوام توهم بفهمی چه
دردی داره وقتی ازتهه دلت بخوایشوبهش نرسی"...
فردین هنوزگیجومنگ بودوداشت اون شبه مهمونی رومرورمیکرد...مست بود...چیزی حالیش نبود...چشه خیلی
ازدختراتومهمونی دنبالش بود...کی بودکه یه همچین فرصته خوبی روبخوادازدست بده...دختره ازمست بودنه
فردین داشت سواستفاده میکرد..صدایه خنده هاش توکله باغ پیچیده بود...
حرفایه مسعودانگارداشتن رومخش رژه میرفتن"....عاشق شدی ؟؟هه تورسیدنه بهش میسوزیوآخرشم نمیرسی
بهش..یعنی من نمیذارم که برسی...میخوام توهم بفهمی چه دردی داره وقتی ازتهه دلت بخوایشو بهش نرسی"...
حاالدلیله نفرته مسعودبراش روشن شده بود...اینکه چرا هی سره راهش قرارمیگیره...اومده تاانتقام
بگیره...بادوستیش بامارالم یه نقطه ضعفه بزرگ به دست اورده...نبایدمیذاشت چیزی که
مسعودمیخوادبشه...بایدیه جوری وانمودمیکردکه هیچ عالقه ای به مارال نداره و اونم مثله دخترایه دیگس
براش...مجبوربوداینکاروکنه..نمیخواست به خاطره نفرتی که مسعودازخودش داره زندگیه یکی دیگرم خراب
کنه...میدونست مارال عاشقشه..میدونست مارال دوسش داره...
مارال براش عزیزبود...دختری که تواوجه ناارومیاش باچشاشولبخندایه قشنگش آرومش میکرد...هیچوقت بهش
نگفت دوسش داره...ولی خودش میدونست که چقدربراش عزیزه...امشب بایدنقش بازی میکرد...نقشه همون کسی
که اول بود...نقشه کسی که فقط بخاطره یه شرطبندیه ساده اومده بودسمته مارال...
بایه پوزخندنگاشودوخت به مسعود
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_االن البدفکرکردی من عاشقه مارالموتومیخوای اونوازمن بگیری که مثالمنم عینه توضربه بخورم درسته؟هه نه
مسعودخان..اینجارواشتباه کردی...مسعودابروهاشوبردباالویه لبخنده کجکی زد
_یعنی چی؟البدتوهم میخوای بگی هیچ عالقه ای تواین مدتی که بامارال بودی نسبت بهش پیدانکردیواصالبرات
مهم نیست؟
برایه گفتنه حرفایی که میخواست بزنه تردیدداشت...ولی بایدمیگفت...میگفت تامسعوددس ازسرش برداره ودیگه
اینقدرنیادسره راهش...
_به نظرت ادم واسه چندماه که بایه دخترباشه یعنی دیگه عاشقشه؟ مسعودیه قدم اومدنزدیکوروبه روش
ایستاد_توفرق داری..میدونی چرا؟؟ چون سابقه نداشتی که بخوای تایه مدته طوالنی بایه دختربمونی...آمارتودارم
فردین نوری...پس سره منوشیره نمال...
فردین اخماش رفت توهم...امابازم خونسردیشوحفظ کردتاموادادوباره یه آتوهه جدیدبده دستش...
_خوب حاالگیریم فکرت درست...من عاشقه مارال...اونوقت میشه بگی چجوری میخوای ازهم جدامون کنی؟
مسعودیه دستشوبردتوجیبشویه لبخنده مرموز زد
_توخانواده ی ما دختراهمگی زیره سلطه ی پدرمادراشونن..هیچکدوم اجازه ی درازکردنه پاشون
ازگیلمشونوندارن...حاالفکرشوکن...خونواده مارال بفهمن مارال بایکی ازجنسه مخالفش رابطه داره....
به نظرت واکنششون چیه؟....فردین به زورداشت خودشوکنترل میکردکه نزنه یه جاییشوخوردکنه...
سعی کردریلکس باشه...وخودشوکنترل کنه...
_بروهرکاری که میخوای بکن...چون مارال برایه من هیچ فرقی بابقیه نداره...عوض نشدچون کیسه مناسبی
بودواسه یه مدت...حاالهرکاری میخوای بروانجام بده..چون نه تونه دخترخالت برام مهمین...
مسعودیه نیشخندزدوروبه فردین گفت_خیله خب میگی برات مهم نیس نه؟فردین باجدیته تمامواخمایه غلیظی
مسمم گفت
_نه نبوده ونیست...زبونش یه چیزیومیگفتوقلبش چیزه دیگه...امامجبوربود...بایداینکارومیکردتامسعوددس
ازسرش برداره..
مسعوداخماشوبردتوهم...ازلحنه جدیه فردین جاخورده بود...فکرنمیکردواقعافردین عالقه ای به مارال نداشته
باشه...هنوزشک داشت...ولی تاخواست چیزی بگه صدایه افتادنه یه شی شیشه ای رویه زمین حرفشوخورد..
دقیقا توقسمتی ازحرفاشون رسیده بودکه فردین ازعالقه نداشتن نسبت بهش داشت حرف میزد...چیزایی که
شنیده بودوباورنمیکرد...صورتش غرقه اشک شده بود..اشکایی که حتی خودشم نفهمیدازکی شروع شدن..نفس
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کشیدنوانگاریادش رفته بود..بغضی که راهه گلوشوبسته بودداشت خفش میکرد..اشکاش جلوچشمشوگرفته
بودنوجلوشودرست نمیدید...بشقابه کیک ازدستش افتاده بودروزمین...
فردین بادیدنه مارال جاخورده بود...انگارزبونش بنداومده بود...باچشاش به مارال التماس میکردکه
باورنکنه...ولی...چشایه مارال پراشکه بودونگاهش جایی رونمیدید...االن بایدچیکارمیکرد؟میرفت جلووبهش
میگفت همه حرفام دروغ بود؟...مارال باورمیکرد؟
مسعودفردینوزیره نظره داشت...االن وقته مطمعن شدن بود...وقتی که حرفایه فردین بهش ثابت بشه...
فردین میخواست بره جلووبگه دوسش داره بگه اینهمه احساس نمیتونه یه شبه به پایان برسه...ولی
نتونست...نتونست چون میخواست مسعودومطمعن کنه ازحرفاش...
اینکاروفقط بخاطره خوده مارال کرد....نمیخواست اتفاقایی بدترازاینابیوفته براش...نمیخواست زندگیشوخراب
کنه...هیچی نگفت...نگاشوازش گرفت...سعی میکردباتمامه حسی که نسبت بهش داره بیتفاوت باشه...روبرگردونه
ازکسی که جزعی اززندگیش شده بود...شایدعشق..امادوست داشتنومطمعن بود..
مارال بادیدنه این رفتاره فردین بیشترازپیش خوردشد...همراه بااشکاش تیکه هایه قلبشم میوفتادن روزمین...
همه ی صداهاتوسرش اکومیدادن...
بااینکه بیقراری سربه سرم میزاری"
"امادوسم نداری ...امادوسم نداری"
"عاشقتم میدونی میخوام پیشم بمونی"
"بااینکه مهربونی امادوسم نــــداری"
"بااینکه بیقراری سربه سرم میزاری"
"امادوســــم نداری...امادوسم نداری"
"عاشقتم میدونی میخوام پیشم بمونی"
"بااینکه مهربونی امادوسم نــــداری"
فوری ازویالزدبیرون توباغ زیره درختازجه میزد...اشکاش به صورتش سیلی میزدن...نگاهه فردینوهرجوری که
میخواست معنی کنه اخرش میشدهمونی که نمیخواست...همونی که طاقته شنیدنشونداشت...مردی که همه
زندگیش شده بودمردی که بهش قول دادپشتش باشه..االن بهش پشت کرد...
دیدکه رفت...خوردشدنشودید..صدایه شکستنه قلبی که برای خودش میتپیدوشنید...خودشم ازاین بابت
ناراحت بود..نمیخواست اینجوری تموم بشه..نمیخواست اینجوری تنهاش بذاره..حس میکردهمه ی پل های
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پشتشوخراب کرده وراهی برای برگشتن نداره...میدونست این حقه مارال نیست...چقدردوست داشت بهش بگه
نرو و وایساتابهت بگم فراموش کردنت چقدربرام سخته...ولی نتونست..نمیشد...دیگه دیرشده بود...
"نـــروخـواهــش مــیکنـــم"
" فقـط یـه لحظـــه صبـــرکـن"
" که هــنوزحـرفه نگفتــه واســه تـوخیلــی دارم"
ازتـــوخـواهـــش میکـنم طـاقـت بیــار"
"یـه ثـــانیــه قــوله مـــردونـه میــدم"
دستــاتـوتنهـانـــذارم نـروخواهش میکـنـم"
" یکم بــه حــرفم گـوش کـن مــن نــدونسته عـزیــزم"
" تــورو رونـــدم ازخـودم"
_فردین..یعنی..یعنی همیشه کنارمی دیگه؟
دستاشومشت کرد..حالش ازخودش بهم میخورد...بهش گفت کنارش میمونه...بیشترازاینکه زیره حرفاش زده
ازخودش بیزاربود...
"لحظــه رونگیــرازم یکــم تحمـل تـابگــم"
" کـه نفــهمیـــدم چـراازتـــویـه دنیــــادورشــــدم"
" تـــوروازدستـ دادم چیـــزی نمیـمونه بــرام مگــه"
"مگه جــزتـوچیـــزی هـست کــه ازدنیــابخـــوام"
" نمیـتـــونم ببیـنم یـه نفـــس ازتــوجــدام "
دستشوبه درخت تکیه داد..جونی توپاهاش برایه سرپاموندن نداشت...تاریک بودهمه جا...صدایه گریه هاش
توزوزه ی بادوصدایه موزیک گم شده بود...
"دارم اغراق میکنــــم بی تـوبمونم میمـیــرم"
" تـرسی نـــدارم کـه بگــم نفــس ازتــومیگیـرم"
" نــذارایــن خـواهـشه قلبـم حـرفـایه آخــرم بـشــه"
" نگــوکه بــرنمیگردی نــذارکه بــاورم بشــه"
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حرفی که بهش دل خوشکرده بود..حرفی که فکرمیکردحاالحاالهااعتبارداشته باشه توسرش پیچید..
_مارال ازچی میترسی؟منکه کنارتم...
"نـروخـواهـش میکــنم فقـط یــه لحظــه صبـرکن"
" که هنــوزحـرفـه نگفتــه واسـه تـوخیلـــی دارم"
"ازتــوخــواهش میکنم فقط یــه فـرصته دیگــه"
دستشوتوموهاش فروبرد...کرباتشوشل کرد..انگاریکی پاشوگذاشته بودروگلوشوداشت خفش میکرد...
" اشکــه چشمـــاموببین ببین نگــاهم چــی میگـــه" "نــروخواهــش مـیکنــم دارم
گـناهمومیگـم"
" میــدونم اونکـه غرورتوازت گـــرفت منــم "
"اگــه میتــونی ببــخش وگرنــه بعــده رفتنت شـک نکـن"
" از نفــس کشیـدنـــم دستـ میکشـــم"
_فردین تاحاالبهت گفته بودم چقدردوست دارم؟؟
تودلش اول به مسعودوبعدم به خودش لعنت میفرستاد..مسببه همه ی این اتفاقات بااینکه خودشم توشون نقش
داشت..ولی بازم اول مسعودومقصرمیدید...باخودش میگفت ای کاش امشب نمیومدمهمونی...یادش اومدکه بخاطره
چه کسی اومده بوداینجا...اومده بودتامارالوببینه وبادیدنه چشاش اروم بشه..ولی ازامشب دیگه آرامشی براش
باقی نمونده بود ..
"دارم اغراق میـکنم بی تـوبمــونم میمیـرم"
" تــرسی نــدارم کــه بگــم نفـس ازتـومیگیــرم"
" نـذارایـــن خـواهش قلبـــم حرفایه آخرم بشه"
" نگـــوکه بـرنمیگــردی نــذارکه بــاورم بشــه"
"نــروخــواهش میکنم فقط یه لحظه صبرکن"
"کـه هنـــوزحـرفه نگفتـــه واســه تــوخیـلی دارم"
سیلی ازاشک روصورتش بود...چشاشوبسته بودهق هق میکرد...نفس کشیدن براش سخت بود...
"_مطمعن بااش تاجایی که بتونم کنارت میمونمونمیذارم اذیت شی"

231

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به
نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان سرانجام یک شرط |  baharbahadooriکاربر انجمن
"ازتــوخــواهش میکنم فقط یــه فـرصته دیگــه"
"اشکــه چشمـــاموببین ببین نگــاهم چــی میگـــه"
"نــــروخــواهش میــکنم"
چشاشومحکم روهم فشارداد...ای کاش میتونست به مارال بفهمونه همه ی این حرفاش ظاهری بوده
وهیچکدومش واقعیت نداشته وبخاطره بهم نخوردنه زندگیه خودش بوده....
فرزین به طرفه جلوخم شدودستاشوتوهم قفل کرد....
_باآقاجون صحبت کردی؟؟
فردین پاشوانداخت روپاشوبابی حوصلگی به مبل تکیه داد
_نه..اونموقعه که بایدهمه چیوبهم میگفت هیچی نگفتوهرچی بودوپنهون کردازم..حاالهم دیگه نمیخوام راجبعه
این موضوع باهاش حرفی بزنم....فرزین یه تاره موش افتاده بودروپیشونیش همونطورکه بادستش
موهاشومیبردباالگفت
_البداالن به جایه بابات باآقاجون قهری؟
فردین یه پوزخندزد
_اصالموندم چطوری تونست اینهمه سال موضوعه به این مهمی روازم پنهون کنه...فرزین تونمیفهمی نصفه
زندگیت بانفرته بی دلیل ازپدرت گذشتن یعنی چی..االن دیگه دیرشده...
__فرزین بروپایین مادربزرگت کارت داره
باصدایه منصورخان هردوسرشونوبرگردوندن سمتش..فرزین بلندشدوهمونطورکه میرفت سمته درگفت
_خوفدات شم بگومیخوام بفرستمت دنباله نخودسیاه مادرجون که کاری بامن نداره!!
منصورخان باچشم ابروبه دراشاره کرد..فرزین عینه بچه هاسرشوانداخت پایینوسریع رفت بیرون..فردین دست به
سینه نشسته بودوبه میزخیره بود..همیشه احترامه خاصی برای منصورخان قاعل بود...هیچوقت دوس نداشت
جلوش به ایسته یاحرفی بزنه که باعثه ناراحتیش بشه..چون خوب میدونست حقه پدری گردنشوداره وباجونودل
همیشه پشتش بوده وهیچوقت تنهاش نذاشته...اماانتظارنداشت موضوعه به این مهمی روازش پنهون کنه...وازاین
بابت ازش ناراحت بود...
منصورخان اومدوروبه رویه فردین نشست...
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_پسرم ودخترمووقتی هنوزسنوساله زیادی نداشتن ازدستشون دادم...همیشه باخودم میگفتم کاش خداجونه
منومیگرفتوبه اونامیداد...عزیزام بودن...ازجونم عزیزتربودن..ولی رفتن...رفتنویادگاریاشونوبرام
گذاشتن...یادگاریایه که االن همه کسم شدن...یادگاریایی که باجونودل دوسش دارم...یادگاریایی که هیچوقت
بدشونونخواستموهمیشه هواشونوداشتموهیچوقتم هیچی براشون کم نذاشتم...وقتی پدرت واقعیتوبهم
گفت..شوکه شده بودم...نمیتونستم باورکنم...چون همیشه پدرتومقصره مرگه مادرت میدیدم...ولی کم کم که
واقعیت روشن شدوحرفایه پدرت بهم ثابت شدخواستم برگرده برگرده وکناره توباشه....خودش برات پدری
کنه...ولی اون نخواست...میگفت میخوادوصیته مادرتوعملی کنه...ونمیخواست توهم هیچی ازموضوع بفهمی...به
روحه مرضیه قسمم دادکه توچیزی نفهمی ازاین موضوع...
وقتی دیدم نمیخوادبمونه منم اجبارش نکردم...چون میدونستم باالخره یه روزبرمیگرده وخودش همه چیوبهت
میگه...
حاالاونروزی که فکرمیکردم زودترازاینابرسه رسیده...پدرت برگشته ومیخوادکه توببخشیش..من نمیخوام به کاری
اجبارت کنم...ولی حرفه دلتوگوش کنوتصمیمی که فکرمیکنی درسته روبگیر...
فردین سرشوبلندکردوخیره شدتوچشمه مردی که اینهمه سال بااقتدارسرپامونده وباشرافت زندگی
کرده...همیشه این اخالقه پدربزرگشودوست داشت..هیچوقت به کاری زورش نمیکرد..همیشه میذاشت تصمیمی
که خودش میخوادوبرایه زنگیش بگیره...چون معتقدبودهرکسی قراره زندگیه خودشوداشته باشه..واون زنگی
واتفاقاتش یه مسئله ی شخصیه...که خوده فردبایدتصمیم بگیره براشون...
_میخوادتاقبل ازرفتنش دوباره برم دیدنش...
_خب؟؟ میخوای بری؟
_نمیدونم...
_ببین پسرجون میدونم االن شایدباخودت بگی چطوری بایدتوچشمه کسی که ازش یه زمانی نفرته به اشتباه
داشتم نگاه کنم...ولی اینوبدون اوهیچ تقصیری نداری...خوده پدرت خواست که همه چی اینطوری بشه...پس
ازاین بابت نگرانی نداشته باش...برودیدنشوباهاش حرف بزن...بذاربفهمه که بخشیدیش...
_بخشیدم؟
منصورخان چشماشواروم بستودوباره بازکرد..
_بله پسرم..اون مردارزشه یه فرصته دیگه روداره...ولی بازم میذارم خودت تصمیم بگیری...االن فقط تووتصمیمت
مهمین ..
فقط امیدوارم تصمیمی بگیری که بعدش خودت پشیمون نشی...
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اینوگفتواروم بلندشد...فردین همراش بلندشد...دستشوگذاشت روشونه ی فردین
_خوب فکراتو کنووقتی به نتیجه ای رسیدی برودیدنش..
فردین سرشوتکون دادومنصورخان لبخندی زدورفت به طرفه در....
نفسشوکالفه دادبیرون....این روزاسخترازاونی که فکرشومیکردداشتن میگذشتن..
سرشوانداخت پایینودستشوبردتوجیبش...تکیه دادبه ستونه آالچیق...
فرزان بالبخندوچهره ای خوشحال اومد طرفش...
_سالاام خوشحالم که میبینمت پسرم...
فردین باهاش دست دادولی نمیدونست چراهرچی میخوادلبخندبزنه نمیتونه...
هردوروبه رویه هم تویه آالچیقه باغ نشستن..
فرازن لبخندش یه لحظه ازلبش کنارنمیرفت
_خب پسرم..چیزی میخوری بگم بیارن؟؟
"پسرم"نمیدونست چراشنیدنه این کلمه اززبونه پدرش براش یه حسه غریب داره...براش خنده داربود...پدری که
تزش نفرت داشت االن نشسته روبه روش...نمیدونست قرارچی بگه وچی بشنوه...این روزاخسته ترازاونی بودکه
فکرشومیکرد...
_اومدم باهات حرف بزنم...
_قبل ازهرحرفی..میخوام یه چیزی روبهم بگی..بهت گفتم منتظرتم تابری راجبعه حرفام فکرکنیوبرگردی...یکماه
گذشت...وحاالبرگشتی...اولین چیزی که میخوام ازت بشنوم نتیجه ی فکرکردنته...
_یه راست بگومیخوام بفهمم هنوازم بدت میادیانه...ببین..من اومدم رکوراست حرفاموبت بگم مقدمه چینی هم
بلدنیستم...نمیخوام بگم ازت خوشم میاد..ولی خب اون نفرته ثابقوهم ازت ندارم...فکرنکن یه روزه اومدیوبایه
سری حرف میتونی یه روزه منوبکشونی طرفه خودت...شایداگه چندساله پیش برمیگشتی
راحترازاینامیبخشیدمت..ولی االن....
فرزان لبخندش محوشد..انتظاره شنیدنه این حرفارونداشت...
_منم نخواستم که تویه دفعه ای منوبپذیری...فقط خواستم به دیده ثابق نگام نکنی..اگه به چشمه پدرت
منونمیبینی پس لطفابه چشمه یه طمعه کاره بیرحمم نگام نکن...
فردین همونطوری که بلندمیشدگفت
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_یه سری چیزاهستن که ادم به همین راحتی نمیتونه چشاشوروشون ببنده وساده ردبشه وببخشه...وقت
میخواد...
فرزان بلندشدوروبه رویه فردین ایستاد..
_تودرست میگی پسرم...اما...من بیشترازایناوقت ندارم....بایدبرگردم...
فردین یه پوزخندزد..
_هه..ببین..هنوزم نمیخوای وقت بذاری برایه پسرت...فکرکردی میایودوتاحرف میزنیومنم ساده میگذرموتوهم
خوشحال برمیگردی...نه...اشتباه کردی..
فرزان باچهره ای درهم وناراحت نگاش کرد..
_منظورم ازنداشتنه وقت...اینه که...من..من ممکنه تاچندماهه دیگه بیشترزنده نباشم...قرصوداروهاجواب گویه
بیماریه من نیست..اینجانمیشه درمان شم..بایدبرگردم...سرطان خیلی وقته خرموگرفته...همش فکرمیکینم آهه
مرضیه دنبالمه...اگه میبینی برگشتم چون نخواستم تاقبل ازاینکه تومنوببخشی بمیرم...اومدم تاالاقل آخره عمری
کنارم باشی...اومدم که اگرمنوبخشیدی باخودم ببرمت...
فردین باتعجب نگاش کرد...
_ سرطان؟؟نمیدونست هضمه این حرف چراازبقیه ی حرفاسختربودبراش...
_آره..سرطان...ممکنه همین االنم برایه درمانم دیرشده باشه...من یه ماه به جایه بیمارستان بخاطره
تواینجابودم...ولی اگرتومنوببخشی این یه ماه برام هیچ ارزشی نداره...
فردین هنوزتوشوک بود...نمیدونست چی بگه...اینهمه اتفاق اینهمه ناراحتیواسترس تواین یه ماه براش اتفاق
افتاده بودکه نمیدونست به کدوم یکی اعتراض کنه...
_میدونم اینوبایدزودترازاینابهت میگفتم...ولی...ولی نشد..نتونستم..
بعدازچندتاسرفه که انگارجون توپاهاش نذاشته بودن نشست روصندلی..
_به زورسعی میکنم جوری وانمودکنم که انگاریه آدمه سالمم که هیچیم نیست..حتمااونروزی که اومدی اینجاهم
حالم خوب نبود..ولی وانمودکردم که خوبم..بااینکه میدونستم اگربدم باشم برایه تومهم نیست..بعدازرفتن دوسه
روزی بیمارستان بودم..دکتراگفتن بایدشیمی درمانیموشروع کنم...سرفه هاش داشت بیشتروبیشترمیشد..یه
مرده کت شلواریه چهارشونه که معلوم بودیکی ازنگهبانایه باغه فوری اومدسمتشوبه یکی دیگه ازنگهباناگفت که
زنگ به دکترا شخصیش بزنه تابیاد...
_آقاحالتون خوبه؟؟االن دکتروخبرمیکنیم که بیادنگران نباشید..
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فرزان سرشوتکون داد...نگهبان یه لیوان آب دستش..فردین هنوزمات وگیج به صحنه ی روبه روش خیره
بودوحرفاشون توسرش میپیچید..
دکتربعدازمعاینه وسایالشوجمع کردوازاتاق اومدبیرون..فردین دمه دره اتاق ایستاده بودمنتظربه درخیره بود...
دکترکه قدی نسبتاکوتاه باصورتی گردوعینکه ته استکانی چهره ای مهربون داشت به فردین نگاه کرد..
_شمابایدپسرشون باشین درسته؟؟
اول نگاهی به درانداختوبعدم به دکتر..آروم سرشوتکون داد..
دکترلبخندا محوی زد..
_من دکتررسولی هستم...خوشحالم ازاشناییت پسرم..فردین سری تکون داد
_منم فردین هستم..
دکتررسولی عینکشودراوردوروبه فردین گفت
_پدرتون اصالوعضیته خوبی ندارن...هرچه زودتربایددرمان شروع کنن...تاهمین االنشم خیلی ریسک کردن که
اینجاموندنودرمانوپشته گوش انداختن...من تواین یه ماا هرکمکی ازدستم براومدوکردم..به حرفه من گوش
نمیده..لطفاشما بهشون بگیدتادرمانشونوشروع کنن...
_یعنی اوضاعشون دراین حده وخیمه؟
_بله..سرطان بیماریه شوخی برداری نیست..هرروزی که برایه پدرتون تابه االن گذشته یه ریسکه بزرگ
بوده...کمکش کنیدتادرخارج ازکشوردرمانشونوشروع کنن..مطمعنن به امیده شمااینکارومیکنه...
بابازشدنه دره اتاق هردونگاشون رفت سمته در...فرزان باسرفه تویه درگاهه اتاق وایساد.
دکتریه لبخندزدوروبه فرزان گفت
_خب من برم دیگه...توصیه هاموجدی بگیرفرزان خان بعدم نگاهی به فردین انداخت
_حرفامویادتون نره آقافردین..
فردین سرشوتکون دادودکترتنهاشون گذاشت ..فرزان رفت سمته سالنونشست رویه یکی ازکاناپه ها..فردینم
دنبالش رفتوروبه روش نشست..
_چرانموندی که اول درمان بشیوبعدبرگردی ایران؟فرزان تکیشودادبه مبل ونفسشوآه ماننددادبیرون..
_برایه چی بایددرمان میشدم؟
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_که زنده بمونی..
_برایه چی زنده بمونم وقتی حتی برایه پسره خودمم مهم نبودم..اومدم تاحقیقتوبهت بگوتوهم منوببخشیومنم
به امیده تودرمانم بشم..اگرقرارباشه دسته خالی برگردم...دیگه هیچ امیدی برای درمان نمیمونه برام..اما..مکثی
کردوبه صورته فردین نگاه کرد..
_اماچی؟؟
_لبشوباسرزبون ترکردوگفت
_امااگرتومنوببخشیوباهام بیای..برایه زنده بودنم امیدپیدامیکنم...فردین پسرم..میخوام اگه منوبخشیدی...اگه
درمانم نیتجش مثبت بود..تمامه روزایی که نبودموجبران کنم..شایددیرشده باشه ولی همینم برایه شروعه دوباره
بدنیست...
فردین براش ناراحت بود..ولی نمیدونست چرانمیتونه به چشمه یه پدرنگاش کنه...نمیدونست چراحسی که
نسبت بهش داره هنوزبراش غریبس..
_اگه درمان نشدی چی؟ فرزان گرفته نگاش کرد..
_اگه درمانم نشدم الاقل خیالم راحت پسرم بخشیدتم..
_دکترت گفت هرچه زودتربایدبایددرمانتوشروع کنی..
_برایه چی بایددرمان بشم وقتی امیدی برایه زندگی ندارم؟
فردین بلندشدودستاشوبردتوجیبش روبه رویه پدرش ایستاد
_مگه نمیگی میخوای گذشته روجبران کنیوازاول شروع کنی؟پس بایددرمان بشی...
فرزان باتعجب نگاش کرد..فوری بلندشد..
_یعنی..یعنی تومنو..
_اگه درمان بشی میبخشم..
_اما..شایددرمانم نتیجه..
_میده..اگرنده بخششی هم درکارنیست...
میدونست حرفش زیادمنطقی نیستویه جورایی زورگوییه
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ولی میخواست کاری کنه که دربرابردرمان قوی باشه وکم نیاره..میخواست بشه امیده زندگیش..میخواست به
امیده بخشیده شدن طاقت بیاره...
رفت سمته درکه باصدایه فرزان ایستادسره جاش
_پس باهام بیا...بیاتابه امیده اینکه برایه یکی مهممویکی منتظره خوب شدنمه درمان شم...فردین
دستشوکشیدپشته گردنش..هنوزبه این موضوع فکرنکرده بود..
_بایدفکرکنم...االن نمیتونم جوابی بدم...
_نیازی به فکرکردن نداره پسرم...باهم میریم..واگه خداخواستومن درمان شدم دوباره باهم برمیگردیم..نگاای
به پدرش انداخت
_تدرجیح میدم اول فکراموکنم...فرزان نخواست بیشترازاین پافشاری کنه تاموادافردینوکالمنصرف بشه..
_خیله خب باشه پسرم هرطورخودت سالح میدونی..فقط اگرهرچه زودترفکراتوکنی بهتره...فردین سری تکون
دادورفت سمته در..میدونست پدرش هرچه زودتربلیددرمانشوشروع کنه..ولی نمیتونستم همینطوری یهویی
تصمیم بگیره..
نشست توماشین..حالش اصالخوب نبود...به ظاهرخوبوازدرون داغون بود...انگارزمینوزمان دست به دسته هم
داده بودن که کاری کنن اون بیشترازپیش ازخودش متنفربشه...سیگارشوگذاشت رولبشوتکیشودادبه صندلی...به
اتفاقاتی که تواین یه ماه براش افتاده بودفکرمیکرد..اومدنه پدرش...بهم خوردنه رابطش بامارال...دیگه گنجایشه
افتادنه هیچ اتفاقه بدی رونداشت...باصدایه زنگه گوشیش ازفکراومدبیرون..نگاهی به صفحه ی گوشیش
انداخت..فرزین بود..تماسووصل کرد...
_الو؟فردین؟
_بله؟
_کجایی توپسر؟چراهرچی زنگ میزنم جواب نمیدی؟
_گوشیم توماشین بود..نشنیدم..چی شده مگه؟
_هیچی آقاجون کارداشت رفت بیرون ازشرکت..یه قرارداده مهمم واسه امروزداریم...آقاجون گفت به توبگم
بیای راشون بندازی..زودباش بیاتاسرکلشون پیدانشده
_باکدوم شرکت قراردادداریم؟
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_ع!خوب شدگفتی!!جونه توهنوزفامیلشونم درست یادنگرفتم ولی یه چیزی تواین مایع هابودنصب تهران
شاداب؛شاداب تهران نصب نمیدونم یه همچین چیزی بوددیگه!! ببین کارتشوفکرکنم توداشبولته ماشین باشه!..یه
نگاهی بنداز
_من موندم توتواین سالهایی که درس خوندی چی یادگرفتی که یه فامیلی روهم درست نمیتونی لتفظ
کنی!لطف کن بهشون بگوامروزنیان قراروبذارن واسه یه وقت دیگه که آقاجون باشه..من حالوحوصله شرکتوندارم
_خوچه کاریه آقاجون نیس توهم نیا خودم راشون میندازم دیگه!!
_الزم نکرده تودوبارجلوشون فامیلشونوبگی خودشون میذارن میرن!
فرزین بادهن کجی گفت
_هه هه خوفامیلشونونمیگم اسماشونوصدامیزنم!!اسماشونودیگه خوب بلدم سیماجووون وپروانه جوون
اینوگفتوخودش زدزیره خنده
فردین بی اهمیت به حرفاش گفت
_نیشتوببند..قراره امروزکنسل کن..کاری نداری دیگه؟
فرزین که تواین مدت به این رفتاره توذوق زنیه فردین عادت کرده بودگفت
_اوکی باشه برو..بای..
گوشیوانداخت روصندلیه کنارش..آخره سیگارشوازشیشه انداخت پایین دوباره تکیشودادبه صندلیوخیره شدبه
قطره قطره های بارونی که میوفتادن روشیشه..دستشوبردسمته داشبلت تاکارتی که فرزین
میگفتوپیداکنه..همینکه بازش کردچشاش خیره موندرویه عروسکه مکعبی شکلی که چشایه بزرگی داشتولبخنده
پهنی زده بود"..عروسکه باب اسفنجی"
آوردش بیرون..سرشوتکیه دادبه صندلیونگاش خیره بودبه عروسک..
صدایه موزیک موزیکه تویه ماشین..صدایه قطره های بارونی که دیوانه وارخودشونوبه شیشه ی ماشین میزدن
همه دست به دسته هم داده بودن تااونویاده روزایه دوری که انگارخیلی بهشون نزدیکه بودبندازن..
خاطراتی که بهترین روزایه زندگیشورقم زدن...روزایی که دیگه تکرارشدنی نبودن..روزایی که بابودن باکسی
که آرامشش بودگذشتن...
"بـعــده تـومــرد احســـاســم انــگار"
"کـاش میشـــداون روزابــازواســم تــکرار"
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"بعــده تومونــدتودلــم حــرفـام "
"دیگـه حتــی نمــوندتـــوچشمـــم اشکـام"
" دنبـــالت اومــد پشتــه سـرت دل مـن "
"من کله پاساژودنبالت گشتم اونوقت تواینجاداری عروسکارونگاه میکنی؟؟"
"نشنیـــدی حــرفامونشـــدکه بهــــت بگـــــم"
" کـه یه عـالمـه دوســـت دارمــ هی "
"خوب چیه مگه آدم بایدروحیش شادباشه وبچه گونه حاالبروکناراون اخماتم واکن شبیه غوله شرک شدی"
لبخنده تلخی زدی...دستاشوگذاشت دوره فرمونوسرشوهم تکیه دادبهش..
"همیشه یــاده تـــو کنـارمــــه یــه آدمــه دیگـه"
" شــدم بعـــده تـوکـارم شدخیـره شـدن"
" بــه درودیـــواربــرگـردوبیــاروزایــی"
" که دیگه نمیـشه تـــکرار کـــه یه عـالمـه"
" دوسـت دارمــ هی همیشه یــاده تـو کنـارمـه"
" یـه آدمـه دیگـه شــدم بعـده تـوکــارم شد"
"خیــره شـــدن به درودیـــواربــرگـــردوبیـــاروزایـــــی"
" که دیـــگه نمیـــشه تـــکرار"
"قاسم جان شبت شوکوالتی سالمه منوهم به فرزین برسون"
"نشـــدش هیچکــــس مثــــله توبـــرامــن"
" هــنـوزنتـونســتــم ازفـکـــرت درام نــه "
"بعــده تــوپیشمـــه دنـــیایه تــاریـک نمیشـه"
" پـــرباکســی جـــایه خــالیـــت"
چهره ی مارال که باذوق داشت نگاش میکرد"ووای فردین تومگه گیتارم بلدی؟؟؟"
" بـــدجـــوری دوریـــت نــــزدیـــکه بــه مـــن"
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"کــاش میـدونستـــی کـــاش میشـــدبهت بگــــم "
"کـــه یه عـالمـــه دوســـت دارمــــ هی همیشه یــاده"
" تـــو کنـارمــــه یــه آدمــــه دیگـــه شــــدم"
" بعـــده تـوکــارم شدخیــره شـــدن"
" بــه درودیـــواربــرگـــردوبیـــاروزایـــــی"
" که دیـــگه نمیــــشه تـــکرار"
سرشوبلندکرد...دلش تنگ بود..برای خنده هاش..حرف زدناش..بچه بازیاش...امادیگه راهی برایه برگشت
نداشت...میدونست اینباردیگه نمیتونه برگرده...دیگه هیچیونمیتونست درست کنه...شایداگرباپدرش میرفت یه
خورده حالوهواش عوض میشدو فکروخیال دس ازسرش برمیداشت...
باخودش که خوب فکرکرددیدتنهاراهی که داره همینه...اینکه یه مدت نباشه...میدونست هیچوقت فراموش
نمیکنه...ولی دورشدن ازخاطرات خودش کلی بود..
"کـــه یه عـالمـــه دوســـت دارمــــ "
هی یــاده تـــوهمیشـــه کنـارمــــه "
"یــه آدمــــه دیگـــه شــــدم بعـــده تـوکــارم شد"
"خیــره شـــدن به درودیـــوار"
بــرگـــردوبیـــاروزایـــــی که دیـــگه"
" نمیـــشه تـــکرار"(رضارمیار/بعده تو)
_اه مارال بسه دیگه تاکی میخوای عذابگیری تو؟؟بابا اینهمه پسرتواین شهرهس فردین نشدیکی دیگه!!به درک
که رفت توکه خودتوازبین بردی!!شدی عینه دختردبیرستانیایی که شکست عشقی خوردنوگوشه گیرشدن!! تاکی
میخوای اینجوری ادامه بدی؟اینکه صبح بامن بیای بیرونومن برم دانشگاه وتوهم بری خونه یاسمین؟شدی
پوستواستخون مامان خانومم که ازوقتی شده مربیه باشگاه کالازخونواده غافل شده وفکرمیکنه بخاطره فشاره
امتحاناس که تواینجوری شدی نمیدونه خواهرزادش یه ماهه دانشگاه نمیره
مارال بی رمق نگاش کرد...به حرفایه مینوعادت کرده بود..ولی لب ازلب بازنمیکردکه چیزی جوابشوبده...نمیدونس
چرا هرچی میخوادماجراروبهش بگه نمیتونه...ذره ذره داشت نابودمیشد..مینوهم که بیخبرازهمه چیزبود...ازاینکه
مارال دیگه نگاهش اون برقه سابقونداشتوخبری ازشیطنتاشون نبود داشت عذاب میکشید..هرکاری میکردبلکه
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بتونه حالشوعوض کنه..ولی حالش که بهترنمیشدهیچ..بلکه گوشه گیرترمیشد..هرباریه جوری مادرشومیپیچوندکه
بهش گیرنده...طالخانومم که زنگ میزدبیشترازدوسه کلمه باهاش حرف نمیزدوامتحاناشوبهونه میکرد..
یه عالم حرف تودلش بودکه نمیدونست ازکدومشوازکجاش بایدشوع به گفتن کنه...ازآینده ای که درانتظارش
بودمیترسید...آینده ای که فکرکردن بهشم ترس مینداخت به جونش...
صدایه مینوغرزدناش رواعصابش بود...
_ مینـــوبـــس کــن!توچی میدونی مگه؟؟توچه میدونی من درده اصلیم چیه؟؟توچه میدونی که من دارم
نابودمیشم..
مینوحیرت زده نگاش کرد..
به مینوحق میداد..اون هیچی نمیدونست..پس حق داشت سرش غربزنه...حق داشت نصیحتش کنه...حق داشت
نگران باشه ...ولی دیگه خسته شده بود...میخواست بهش بگه...اون چیزی که خیلی وقت پیش بایدمیگفتواالن
میخواست بگه...تابلکه بتونه کمی نفس بکشه...تابلکه راه گلوش بازبشه...
_یعنـــ..یعنی چی؟مارال من...
زانوهاشوبغل کردونگاشودوخت به زمین..نمیدونست ازکجاشروع کنه..نمیدونست باشنیدنه حرفاش عکس
العمله مینوچیه..ولی دلوزدبه دریاوباالخره لب بازکردوهمه چیوگفت..نمیتونست ازسیرتاپیازوبگه ولی همینایی
روهم که میگفت باعث میشدمینوبیشترازپیش توشوک قراربگیره..باتموم شدنه حرفاش مینوانگاریه سطله آبه یخ
ریختن روسرش...خشکش زده بود...انگارداشت آتیش میگرفت...باوره این حرفابراش سخت بود..حیرت زده به
مارال نگاه میکرد...مارال انگارچشمه ی اشکاشم ازبس باریده بودن دیگه خشک شده بود..دیگه اشکی نمونده
بودبراش...نگاهه غمگینشوازمینوگرفتوتکیشودادبه پشته تخت..دیگه بایدمنتظرمیموندتاغرزدنایه مینوباموضوعه
جدیدشروع بشه...مینوانگارلباشوبهم دوخته بودن..چیزی که شنیده بودوباورنمیکرد...بعدازیه مکثه طوالنی
باالخره قفله لباش بازشدنوسکوته بینشونوشکست...
_تــ..تــوچه غلطـی کـردی؟؟؟؟...وای...نه...این امکان نداره....نمیتونم باورکنم ...میخواست بگه داری شوخی
میکنی..ولی تواون وعضیتی که مارال داشت شوخی کردنی درکارنبود...
حرفایه مینواعصابشوتحریک میکرد..
_تومیدونی اگه مادرتینابفهمن چه بالیی سرت میارن؟؟؟مرگ کمترین مجازاتته مارال ...یه
پوزخندزد..نمیدونست اینوچطوری به مینوحالی کنه که خیلی وقته مرده...فقط به جایه قبرش تواتاقش دفنه....
_اصالتوچطوری موضوعه به این مهمیوازمن پنهون کردی،؟؟من االن بایداینوبفهمم؟؟؟
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مینوازکنارش بلندشد...یکی زدتوپیشونیه خودش_..وای نه..آخه مگه میشه؟...وای..خاله
طال...بابات...داداشات...مارال میکشنت..
باعصبانیت بلندشد...ازاینکه مینوبدبختیاشوبهش یاداوری میکرداعصابش بهم میریخت...مانتووشالشوازروکاناپه
برداشتوسریع رفت بیرون..به صدایه مینوهم که پشته سرش داشت صداش میزدومیگفت
_کجامیری اهمیتی نداد..فوری ازخونه زدبیرون...نمیخواست مینودنبالش راه بیوفته...ازخونه
دورشد...میخواست قدم بزنه...دیگه عادت کرده بودبه قدم زدنوتنهایی اشک ریختن..عادت کرده بودبه هواهایه
دونفره ای که توشون یه نفری قدم میزد..
تازه به این حرف ایمان آورده بود"همیــشه تــلخترین لحظـه هاروکـــسی میسازه کـه قشنگتــریـن
لحظــه هاروبـاهــاش داشتی"..
خیلی وقت بودکه دیگه خستگیش درنمیشد..دردمیشد..
آسمون ابری بود...بارون بنده اومده ولی انگاربازم میخواست بباره...انگاراونم فهمیده بودتواین شهریکی ازتهه
دلش خستس..خسته اززندگی ای که فکرمیکردقراره بهترین روزابراش رقم بخورن...تازه فهمیده بودهرچی ازاین
عشقامیگفتن دروغه...عشقی درکارنبود...ازطرفه فردین نه ولی ازطرفه خودش چرا..
بارون نم نم شروع شد..بارون میباریدوچشایه مارالم میباریدن...دیگه مثله گذشته ازبارون لذت نمیبرد..
"تــوهـرشهـردنـیــاکــه بـارون بیــاد"
" خیـــابـــونی گـم میشــه تـوبغضـوغــم"
"_ع چراشیشه روبردی باال؟" "_سرمامیخوری بچه" "
_خوبارون دوس دارم" "
_آمپول چی؟اونم دوس داری؟"
" تــوبـارون مگــه میشـه عاشـق نشـــد"
"تـوبـارون مگــه میشــه گــریــه نکــرد"
"_عطرتوعوض کردی؟" "
_نه عطره خودم تموم شده بودوقت نکرده بودم بگیرم ازاین عطره زدم..چرامگه؟؟" "
_هیچی آخه ترسیدم گفتم اخ که ازاین به بعدمارال میخوادازاین عطره بوگندواستفاده کنه پدره منه
بدبختودراره!!"
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"مگـــه میشـه بــارون ببــاره ولــی"
" دله هیشــکی واســه کسـی تنــگ نشــه"
گرنبندوسفت تودستاش فشارداد...
" _ازاین به بعداینومیندازی گردنت...نبینم درش بیاریااا"
"_چشممم آقااا قوللل میدم هیچوقت درش نیارم"
" چـه زخمــه عمیقــی تــویه کـوچـه هـاس"
" کـه بــارون یـه شـهــروبــه خـون میـکشــه"
تویه پیاده روبودوبارونم شدیدشده بود...باصدایه رعدوبرق سرشوبلندکرد...ازعالموادم دلگیربود...حتی ازخداهم
شاکی بود...روبه آسمون باگریه دادزد"
_خــدایـــادنیــاییــه کــه خـــودت ســاخــتی گــریــه چـــرا؟؟خــودتم دلت گرفت
نه؟؟خـــدایـــاااچـــراهــرکـــی خــوبه تهــش بـــدمیشــــه؟؟؟خدایاااخستم...خیلی خستم"...
" تــوهـرجـایـه دنیــایـه عــاشــق داره "
"بــاگـریه تـــوبـــارون قــدم میــزنـــه "
خیسه خیس شده بود...اشکاش بانمه بارونه رویه صورتش یکی شده بودن...نمیدونست ازکی داره گریه میکنه
وبی هدف فقط قدم میزنه...یاده صبحه بارونی افتادکه آروم الیه پلکاشوبازکرد...فکرکردداره خواب
میبینه...ولی..نه..بیداربود...باترس بلندشد...حتی نفهمیدچه جوری لباسشوپوشیدوازخونه زدبیرون...صبحی که
مثله امروزش داشت بارون میومد...ازتوبارون تاخوده خونه روفقط زجه میزدوگریه میکرد...چقدرحاله امروزش
شبیه به همون روزبود...ولی االن خیلی بدتربود...خیلی بدتر...
"خیـــابــونا ایـــن قصـــه رومیــدونــــن "
"رسیــــدن ســـرآغــــازه دل کنــدنـــــه "
صدایه گیتارزدنه فردینوآهنگی که باتمامه احساسش میخوندتوسرش اکومیداد ..توچشایه تویه جادویه خاصی
هست
تونگاهه توانگاریه احساسی هست...
غمه دنیاروفراموش میکنم وقتی به تونگاه میکنم"
"هــنوز تنهـایـــی سهـــمــه هــر عــاشقــه"
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معلوم نبودازکی به پنجره خیره بودبه بیرون...پنجشنبه شب بودولی چون بارون شدیدبودهیچکس نیومده
بودبام...دوست داشت برایه آخرین بارم که شده جایی که براش پرازخاطره بودوببینه...دستاشوبرده بودتوجیبه
کتشوخیره بودبه شهری که هم خاطره های تلخ داشت براشوهم خاطرهای شیرین...یاده اولین باری که
مارالوآورداونجاافتاد...چقدرهیجان زده شده بود..
" _وااای پسرررراینجارووو چه قشنگهههه"
یه لبخنده محونشست گوشه لبش...
هواخیلی سردبود...ولی دیگه نه سرمایی روحس میکردنه هیچ گرمایی گرمش میکرد...نگاهی به اطرافش
انداخت..باورش نمیشدچطوری اومده اینجا...رویه سکوایستاد...تمامه شهرزیره پاش بود...شهری که یه عالم
خاطره روبهش یاداوری میکردن...
یاده فردین افتادکه برایه اولین باراینجاروبهش نشون داد..
"_اینجا بامه شیرازه بلندترین جایه شهر"..
نشست..دستاشودوره زانوهاش حلقه کرد...انگارروحی توتنش نبود...جسمش یه جاهوفکرش جایه دیگه...
"_اینجاچندتاکافی شاپوقهوه خونه هم هست اگه دوس داری بیابریم"
نگاشواطراف چرخوند...توتاریکه ی شب چراغه کافی شاپاورستورانایه اون اطراف پیدابودن....انگاردیگه حتی
اختیارشم دسته خودش نبود...راه افتادسمته کافی شاپ..
اصالحواسش به اطرافش نبود...یکی ازصندلی هاروکشیدعقبونشست سره میز..
نگاش ازشیشه ی کنارش به بیرون بود...دستاشوگذاشت رومیزوسرشوگذاشت روشون...چنددقیقه توسکوت
گذشت..باصدایه گارسون سرشوبلندکرد...
_چی میل دارید؟؟
حواسش جایه دیگه بود_...ها؟چ..چی؟
گارسون نگاهی بهش انداخت...انگاراونم متوجه ی حاله خرابش شده بود_...حالتون خوبه؟؟ مارال بی رمق نگاش
کردوسری به نشونه ی مثبت تکون داد_...چیزی میخوریدبیارم براتون؟؟؟ سرشوبه طرفین تکون دادکه یعنی
چیزی نمیخواد...گارسون منو روازرومیزبرداشتوبیحرف ازمیزفاصله گرفت..
چقدردلش برای قبلنایه خودش تنگ شده بود..قبلنایی که تادلش ازچیزی میگرفت بدوبدومیرفت سراغه
میثاق...ولی االن حتی ازمیثاقم فراری بود....حرفایه مادرش یه لحظه ازذهنش کنارنمیرفتن_"...مواظبه خودت
باش..کاره اشتباهی نکن که بعدش هم خودت پشیمون بشی هم نتونیم سرمونوجلومردم بلندکنیم_ " "..میگم
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مارال توکه میدونی توخانواده ی مااصالرسم نیست که دخترتنهایی بره بیرونوتااخره شب برنگرده!یازبونم الل
باپسری چیزی دوس باشه؟؟" "_ .دخترم توکه میدونی بابات یکی ازمعتمدایه بازارطالفروشایه بوشهره..اگه یه
روزی یه چیزی بشه اون دیگه حتی سرشم نمیتونه جلومردم بلندکنه..حتی منوبرداراتم هرچی آبروتواین
چندسال جمع کردیموهمه روازدست میدیم "..چشاشومحکم روهم فشارداد...چقدرازاینده ی نامعلومش
میترسید...
صدایه گارسون که پشته سرش داشت بایه نفرحرف میزدباعث شدازفکربیادبیرون...حوصله ی کنجکاوی
نداشت...بعدازچنددقیقه که گارسون ازکنارش ردشدناخداگاه سرشوچرخوندعقب...دختری که نیمرخش سمتش
بود...انگاریه لحظه حس کردضربانه قلبش اوج گرفت...چقدراین نیمرخ براش آشنابود...چقدردلش تنگ شده
بودبراش...امااین دخترانگاربااون کسی که توخاطراتش بودزمین تاآسمون تفاوت داشت...چقدرالغرشده
بود..صورتش بی روحوموهایه خیسش روپیشونیش بود...
نمیتونست نگاشوازش بگیره...اماهمینکه صورته دختربرگشت سمتش فوری سرشوچرخوند...دستشومشت
کردوگذاشت رولباش..همه ی اینابخاطره اون بود..میدونست االن چه دردی میکشه...ازجاش بلندشد..دیگه
نمیتونست بیشترازاین اونجابمونه...دوقدمه اولوکه برداشت باصدایه گارسون گوشه لبش
گزید...نفسشوباصدادادبیرون..
_آقاگوشیتونوجاگذاشتین...
دلش نمیخواست برگرده وباچهره ی معصومی که االن پشتشه روبه بشه..
ولی وقتی گارسون برای باره دوم حرفشوتکرارکردآروم برگشت سمتش...
نگاهش ازرویه گارسون کشیده شدسمته فردین...وهمین کافی بودبرای شروعه تپشهای نامنظمه
قلبش...ناباورانه نگاش قفله نگاهه فردین شده بود...ابه دهنش خشکه خشک شده بود...حاله بدش بدتروخراب
ترشده بود...اشکاش دوباره میخواستن شروع به باریدن کنن...نمیخواست دوباره اشکاشوببینه وبرای باره دوم
بیشترجلوش خوردبشه...فوری ازجاش بلندشد...باتمومه جونی که توپاهاش مونده بودازکافه زدبیرون...
فردین سریع گوشی روازگارسون گرفتوپشته سرش ازکافه اومدبیرون..دوباره رعدوبرق....دوباره صدایه بارون....
میخواست بدوهه ولی توانش دراون حدنبود...عزمشوجزم کردوباتمامه جونی که توپاهاش مونده بودتوبارون
میدویید...فردینم دنبالش...حتی نمیخواست دیگه صداشم بشنوه...داشت نفس کم میاورد...پاهاش سست
شد...گریه امونشوبریده بود...هنوزسعی داشت خودشوازاونجادورکنه که فردین فوری خودشورسوندبهش
دستشوسفت گرفت...
نفس نفس میزد...تقالمیکردبراآزادکردنه دستش..امافردین ولکنش نبود..
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باتمامه عصبانیتوبغضی که توگلوش بودسرش دادزد_..ول کن دستمو...بروگمشو..چی میخوای ازجونم؟؟؟
فردین سعی داشت آرومش کنه ولی تالشش بی ثمربود_..مارال آروم باش..وایسا..بخداکاری باهات ندارم..فقط
وایساباهات حرف بزنم..
هردوتاشون خیسه خیس شده بودن..مارال دستشوازدسته فردین کشیدبیرون..
_چی میخوای بگی؟؟؟؟حرفی هم هس که نزده باشی؟؟ازت متنفرم فردین متــنــــفـرم ..دس ازسرم بردار
بهش حق میداداینجوری باهاش حرف بزنه...هیچ چیزه قانع کننده ای براش نداشت...چقدراون چشایه سبزش که
روبه آبی میزد غمگین بودنودیگه اون برقه سابقونداشتن واین چقدربراش عذاب آوربود...
_قصدم آزاردادنت نیست مارال_...اسمه منونیار..نزدیکم نشوخیلی دلم ازت پره حاالبه حرفایه مسعودرسیدم تویه
خودخواه مغروری که هیچ کسوهیچیزبرات مهم نیس خیلی راحت راهتوکج کردیورفتی...حاالچی میخوای بگی؟؟
اونگاهه سردوشیشه ایه مارال همه چیوبراش ثابت میکرد..اینکه چقدراالن ازش پره...
_میدونم بدکردم...ولی..من..من نمیخواستم اینجوری شه..نمیدونست چرانمیتونه بگه حرفام دروغ بود..نمیدونس
چراکلمه ی دوست دارم روزبونش نمیچرخید...
_توکه روبه راهی واست فرقی نمیکنه این منم که عذاب میکشم نه ازدروغایه تونه ازجداییت نه ازرفتنت ازبالیی
که سرم اوردی..روزی صدبارآرزومیکنم برگردم عقب بشم همونی که اصالهیچوقت انگارتوزندگیم نبودی...دیگه
بسمه..دیگه نمیکشم...تونمیفهمی حاله منواینکه میخوای بخندی ولی بغض خفت کنه اینکه ازهمه دورووریات
فراری باشی...اینکه بخوای فراموش کنیونتونی..
حرفی برایه جواب دادن نداشت...مارال درداشومیگفت..چه جوابی برای پاسخ به زخماش داشت...دلش
شکست..ولی ازقصدنبود...تنهاش گذاشت ولی ازعمدنبود...رفت تابلکه همه چی بهتربشه..ولی نمیدونست
بارفتنش همه چی بدترمیشه...
مارال هرچی که رودلش سنگینی میکردومیگفت...حرفایی که تودلش مونده بودنوفکرمیکردهیچوقت نتونه
بزنتشون....میخواست سبک بشه ..حرفایی که سنگینیشون داشتن بیشترازپیش خوردش میکرد...
_باشه..میدونم..من جازدم...من پستم...هرچقدرمیخوای ازم نفرت داشته باش...ولی...کاش یه روزی بتونم بهت
بفهمونم..بفهمونم که...
"بفهمونه که اون روزایی که بااون همه احساس گذشت بهترین روزایه زندگیش بودنواحساسی که نسبت بهش
داشته دروغ نبوده"..
ولی این حرفایه مهموبهش نزد..نمیدونست این غرورشه که جلوحرف زدنشومیگیره یانه چیزه دیگه ایه...
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مارال حالش بدوبدترشده بود...دیگه حتی دوس نداشت اسمشوبشنوه....زیره لب خیلی اروم باخودش زمزمه
میکرد"تمامه روزایی که سرگرمیت بودم زندگیم بودی" عقب عقب رفت..دیگه تحمل دیدنشونداشت..فردین
انگارلباشوبهم دوخته بودن..حرفی نداشت...حرفی که قانعه کننده باشه واسه جدایی..فقط باچشاش میگفت
متاسفم...
نگرانش شده بود..چندبارم بایاسمین تماس گرفته بودکه اگررفت خونش بهش خبربده تاازنگرانی دربیاد..داشت
خودشوسرزنش میکردکه چرااینجوری باهاش حرف زده...دیروقت شده بودوخبری ازش نبود..دیگه نتونست دس
رویه دس بذاره ومنتظرباشه..ازاتاقش اومدبیرونورفت پایین..مسعودرویه کاناپه نشسته بودوبالبتاپش مشغول
بود...کنارش نشست...سعی کردخونسردباشه...ولی نمیتونست قیافش همه چیوتابلونشون میداد...مسعودیه نگاهه
بیتفاوت بهش انداخت
_چیزی شده؟؟ مینوآبه دهنشوقورت دادوبالحنی پرازاسترس گفت
_..مارال..رفته بیرون..هنوزم برنگشته ...مسعودریلکس نگاش کرد
_خب؟؟ مینونقسشوآروموعمیق دادبیرون..
_خب..چیزه..وقتی میرفت حالش روبه راه نبود...نگرانشم..موبایلشم همراهش نبرده...
مسعوداخماشوبردتوهم نفسشوباصدادادبیرون..دستشوبردتوموهاشوتکیشودادبه پشته مبل..
_هنوزسره غضیه ی فردین ناراحته؟؟ مینوگوشه لبشوبه دندون گرفت..اصالفکرنمیکردفردین دراین پست باشه
که مارال بااون وعضیتش تنهاول کنه وبره..
_آ..آره..
مسعودلبتابشوگذاشت رومیز..دلش نمیخواست این وسط مارال آسیبی ببینه...ازکاری که کرده بودپشیمون
نبود...اونشب خودش به یه بهونه ای مارال کشونده بوداونجاتاحرفاشونوبشنوه...هنوزتوحسه فردین به مارال گم
بود..میدونست فردین دروغ گفته...ولی براش مهم نبود..مهم جداییشون بودکه اونم همونطوری که میخواست
شد...ولی االن بایدکاری میکردکه مارال ازفکره فردین بیادبیرون..دیگه نبایدمیذاشت بهش فکرکنه...میدونست
بهش بدکرده ویه جوری بایدجبران کنه...ولی..نمیدونست دیگه خیلی دیرشده ومارال دیگه..دیگه دخترنیست..
خیابون خلوت بود..خودشم دیگه آماره قدماش ازدستش خارج شده بود....مردنوتدرجیح میدادبه زندگی ای که
بهش زهرشده بود..زندگی ای که خونوادش اگه میفهمیدن وعضیتشوخودشون زنده به گورش میکرد..بدنش
سردوقدماش سست شده بود...
صدایه فردین توسرش اکومیداد"دارم ازایران میرم..معلوم نیست کی برگردم"..
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صدایه ترمزه ماشینی که کنارش بودرفت رواعصابش..باحرص سرشوبرگردونت..یه BMWمشکی...یه پسره
تقریبابیستوچهارپنج ساله توش بود..لباسه مشکیه آستین بلندی تنش بودکه آستیناشوتاباال تازده بود..چشایه
مشکی داشتوبینیه قلمی..موهایه مشکیشوبه صورته یه ورزده بودباال..قیافه ی نسبتاجدی داشت..تویه توصیفه
ساده میشدگفت جذاب بودوخوشتیپ..ولی هیچ کدوم ازاین چیزا دیگه برایه مارال جذابیتی نداشت نگاهه
پرازحرصشوازش گرفتوخواست راهشوباقدمایه نیمه جونش ادامه بده که باصدایه پسره سره جاش قفل شد..
_ببخشیدخانوم..میشه یه لحظه وقتتونوبگیرم؟؟
مارال بی تفاوت راه افتاد..سرش گیج میرفت...حوصله ی اینودیگه نداشت..
_خانوم قصدم مزاحمت نیس بخدا..
مارال حرصی نگاش کردوباهمون یه ذره جونی که براش مونده بودباصدایه نسبتابلندی گفت
_پس اگه قصدت مزاحمت نیس نصفه شبی راه افتادی دنباله من که چی بشه؟؟؟ها؟همتون لنگه ی
همید..کثیفوآشغال یکی ازیکی پست همتون برین به جهنم دس ازسرم بردارین...
پسره ازاین لحنه مارال جاخورده بود..باتعجب وچشایه گردشده نگاش میکرد..ازماشین پیاده شدورفت سمته
مارال..
_واقعامعذرت میخوام..من..من فقط میخواستم یه آدرس ازتون بپرسم..آخه تازه اومدم تواین شهروهیچ آشناییه
خاصی ندارم بااینجا..شمامثله اینکه..حالتون خوب نیس..
مارال انگاردیگه حتی صدایه پسره روهم نمیشنید..دنیاجلویه چشاشه تاریکوتیره شده بود...باتارشدنه
چشاش..دیگه نه چیزیوشنیدونه چیزودید...
یاسمین باقدمایی تندخودشوبه دره اتاق رسوند..
_وای یونس قلبم اومدتوحلقم تارسیدم اینجا چی شده؟؟تصادف کردی؟؟زدی به کسی؟؟ یونس
نفسشوباصدادبیرون_نه بابا..تصادف کجابود..وقتی تازه رسیدم اینجا..آدرسه خونتوهرچی میکشتم
پیدانمیکردم..ازقضاخوردم به پسته این خانومه که االن اوردمش اینجا..میخواستم ازش ادرس بپرسم که یهوغش
کرد..
_واییی نمیره یه وقت رودستمون یونس یه نگاهه عاقل اندرسیفی بهش انداخت
_االن دقیقابه نظره تواین چه جوری وبرچه علت بایدبیوفته بمیره؟ وایسااالن دکترش میاد..
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یاسمین همینطورکه دره اتاقوبازمیکردکه بره تو گفت_میگم این کسوکاری چیزی نداشته که بهش زنگ
بـزنـ...بادیدنه کسی که رویه تخت بودحرفش تودهنش ماسید..باتعجبوچشایه گردشده به تختوکسی که روش
بودخیره شد..
_وای...خدا...این..اینکه ماراله..
یونس ابروهاشوتوهم گره زد
_تواینومیشناسی؟
یاسمین بی توجه به یونس رفت سمته مارالی که بی جون روتخت افتاده بود...
_وای خدامرگم بده..این چش شده آخه...ماکه نصفه عمرشدیم...کله شیرازودنبالش گشتیم...خداروشکرباالخره
پیداشد
یونس نگاهی به ساعته استیله رویه دستش انداخت..
_من برم توماشینویه نگاهی بندازم...االن دیگه موقعه بیدارشدنه آرشانه..همینکه ازدرخواست بره بیرون
دربازشدودکتربه همراهه یکی ازپرستارااومدداخل...دکتررفت سمته تخته مارالویه چیزای روبه پرستارش
گفت..یاسمین بادلهره واسترس نگاش کرد
_ببخشیداقایه دکترحاله مریضه ماچطوره؟؟ دکترعینکشوکمی جابه جاکردوبالحنه کامالجدی گفت
_ایشون مشکله خاصی ندارن..فقط به علته دل ضعفه وراه رفتنه زیاددچاره این اتفاق شدن..تویه آزمایششون یه
مورده مشکوک بودکه به نظره من چیزه زیادخاصی نیستوبعدازبه هوش اومدنه بیمارمرخص میشه..
یاسمین یه نفسه راحت کشیدوازدکترتشکرکرد..یونسم که تواون مدت اونجاوایساده بودپشته سره دکترازاتاق
خارج شد..
مارال کم کم چشاشوبازکرد...هنوزچشاش درست جایی رونمیدید..بعدازچندبارپلک زدن باالخره تونست
محیطه اطرافشودرست ببینه...یاسمینومینوفوری متوجهش شدن..مینوبانگرانی نگاش کرد
_وای مارال خوبی عزیزم؟؟
سرش دردمیکرد..جونی توبدنش نبودحتی برایه حرف زدن..
یاسمین یه لبخنده محوبهش زد
_باباتوکه ماروزحله ترک کردی که!خداروشکرباالخره بیدارشدی!!
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مارال نگاشواطراف چرخوند...تازه متوجه ی محیطی که توش بودشد...چیزی یادش
نمیومد...اخماشوبردتوهم...همینکه که خواست چیزی بگه باصدایه بازشدنه
درنگاشوچرخوندسمتش..مسعودوپشته سرش یه نفرکه بچه بغلش بوداومدن تو..چقدرقیافش براش اشنابود...کمی
به ذهنش فشاراوردوباالخره همه چی یادش اومد..همون پسری که دیشب توخیابون دیده بود...
یاسمین نگاهی به یونس انداختوروبه مارال گفت
_اینم داداشه منه..همونی که رسوندت بیمارستان..اینوگفتوبچه روازبغله یونس گرفت..یه پسره کوچولویه تپل
باچشایه سبزوموهای بور..انگشته شصتشوبرده بودتودهنشوسرشوگذاشته بودروشونه ی یونس..
مینویه نگاه بهش انداخت
_خوشبختم ازآشناییتون خیلی ممنون بابته اینکه مارالورسوندین بیمارستان مدیونتونیم
یونس یه لبخنده مردونه زد_خواهش میکنم وظیفه بود..بعدم روبه مارال گفت
_حالتون بهتره مارال خانوم؟
مارال که هنوزگیجومنگ بودفقط سری تکون دادوروبه مینوگفت
_مینو...من ..حالم خوبه میشه بریم خونه؟
مینوبانگرانی یه نگاه بهش انداخت
_قربونت بشم یکم دیگه تحمل کن خونه هم میریم مامان رفته کارایه حسابداری روانجام بده..
باصدایه جیغه یاسمین همگی نگاشون رفت سمتش_..ای واای عمه این چه کاری بودکه
کردی انگشته منوبالسه گیرت اشتباه گرفتی که گازمیگیری؟
یونس یه لبخندزد
_داره ابرازه احساسات میکنه به عمش
یاسمین یه ب*و*س محکم ازلپاش گرفت
_فدایه ابرازه احساساتت عمه جون بعدم روبه بقیه گفت
_وای راستی یادم رفت این آقاکوچولورومعرفی کنم ایشون یکی یه دونه ی عمش آقاآرشان هستن مینوباتعجب
به یونس نگاه کرد..اصالفکرشم نمیکردیونس باتیپوقیافه پدره یه بچه باشه...
_وای چه نازه خداحفظش کنه!
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مارال دیگه داشت کالفه میشد..مسعودبااخمایه توهم ساکت دس به سینه وایساده بود...باوروده ملک خانوم
همگی ازتخت فاصله گرفتن
_الهی خالت دورت بگرده چت شده توآخه؟یعنی دلم عینه سیروسرکه میچوشیدخداروشکرباالخره
چشاتوبازکردی عزیزه دلم مارال قیافش اونقدری مظلوم شده بودکه هرکی میدیدش غمه تونگاهشوبه راحتی
میفهمید..نمیتونست لبخندبزنه..ولی سعی اخمم نکنه..ولی نمیتونست..حالش خراب ترازاونی بودکه بخواد باچیزی
مقابله کنه..به هرزحمتی که بودنشست رویه تخت..ملک خانوم پتوشوکشیدروش..دستشوگذاشت روپیشونیه
مارال
_خداروشکرتبشم اومده پایین...خیرببینه داداش این دختره یاسمین!حاالاگه این نمیبردت بیمارستان
ماازکجابایدپیدات میکردیم؟ مارال هنوزاحساس سرگیجه داشت..دلودماغه حرف زدنواصالنداشت...تودلش به
یونس فحش میدادکه چراپیداش کرده...دلش میخواست کسی پیداش نکنه تابلکه تواون وعضیعت بمیره..دلش
زنده بودنونمیخواست..
مسعودبااخم دستاشوبرده بودتوجیبشوروبه روش ایستاده بود..مینوهم کنارش نشسته بودوبانگرانی زل زده
بودبهش...ملک خانوم که حاله مارال دیدبلندشد
_خب بچه هابیاین بیرون تامارال یکم استراحت کنه..اینوگفتوخودش زودتررفت بیرون..مینوهنوزنشسته
بودمنتظربودمسعودبره بیرون تابامارال حرف بزنه..
_مینوبروبیرون..
مینوتاخواست چیزی بگه مسعودبااخم به دراشاره کرد..مینوکه میدونست نمیتونه روحرفش حرفی بزنه
بلندشدونگاهی به مارال که انگاریه جسده متحرک شده بودانداختوازاتاق زدبیرون...
همینکه ازاتاق اومدبیرون ملک خانوم کناره درایستاده بوددستشوگرفتوباخودش بردپایین
_ع!مامان؟چیکارمیکنی!
رفتن سمته آشپزخونه..ملک خانوم به صندلیه کناره میزاشاره کرد..هردونشستن..ملک خانوم نگاشودوخت
توچشایه مینو..
_خب تعریف کن ببینم
مینوباتعجب نگاش کرد
_چیو؟؟ _مارال چش شده؟؟ _من..من چه مـــی..
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_ببین مینوبرامنی که موروازماست میکشم بیرون بیخودی تفره نرو ازوقتی شدم مربی باشگاه ازتون غافل شدم
باباتم که صبح تاشب فقط یاماموریته یاتوادره س..مسعودم که بودونبودش فرقی نداره ویکی بایدمراقبه خودش
باشه..میدونی که مارال دسته ماامانته..اونقدری هم برام مهم هست که هرکاری بخوادوبراش انجام بدم..اونم مثله
دخترمه وهیچ فرقی برام باتونداره...نمیخوام تاوقتی اینجاس اتفاقی براش بیوفته که بعدخواهرم بخوادبگه امانت
داره خوبی نبودی!دلم نمیخواددس آخرطوری بشه که شرمنده ی خواهرموشوهرش بشم..
مینوتودلش نالید""..ملک خانوم کجایه کاری تو...اتفاقی که نبایدافتاده...دیگه هیچ کاریشم نمیشه کرد""..
نمیدونست چی به مادرش بگه..هیچ جوابی نداشت...حتی یه دروغه ساده هم نمیتونست بگه...اون حتی
بیشترازخوده مارال نگرانه آیندش بود...باخودش میگفت شایدازاولشم آشناشدنش بافردین کاره اشتباهی بوده...
یه اشتباهه بزرگ که اشتباهات ریزودرشته دیگه ای به دنباله خودش داشت...اشتباهاته ریزودرشتی که
شایدنشه بخشیدشون...شایدنشه جبرانشون کرد...وشایدم برایه جبرانشون به وقت الزمه...
سرشوانداخت پایین...درجوابه مادری که یه امانتدارشده بودبرایه خواهرزدایه یکی یه دونش..چی داشت که
بگه...
_مامان چیزه خاصی نیــ__ ..مینوبیاباالکارت دارم
هردونگاشون رفت سمته مسعود..
مسعودبدونه اینکه نگاشون کنه گفت
_مینوزودباش..
مینوکه ازخداش بودیه موقعیت برافرارگیربیاره فوری بلندشد
_مامان من برم ببینم مسعودچیکارم داره
ملک خانوم یه نگاه به مسعودانداختونگاهه دیگه ای هم به مینو
_باشه بروامابعدامفصل بایدراجبعه این غضیه باهات حرف بزنم مینوابه دهنشوبه زورقورت دادواروم اروم
ازاشپزخونه اومدبیرون..
مسعوددره اتاقشوبستونشست روصندلیه کنارمیزش ..مینوسوالی نگاش کرد
_خب چیکارم داشتی؟ مسعودریلکس نگاش کرد
_هیچی
مینوباتعجب نگاش کرد
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_وا الکی صدام کردی؟؟
_بدکردم ازاون مخمسه ای که توش افتاده بودی نجاتت دادم؟؟دلت میخواست جوابه بازجویی های ملک
خانوموبدی؟؟
مینوکه تازه دوهزاریش افتاده بود نفسه عمیقی کشیدورفت سمته تخته مسعودونشست
_االن دررفتم دفعه های بعدی روچیکارکنم؟؟
_تادفعه بعدیم هم خدابزرگه! فعالبایدیه کاری کنیم مارال به این حالوروزی که داره خاتمه بده..وگرنه خبرش
دیریازودبه گوشه خاله اینامیرسه ...مینونمیدونست چطوری بایدبه مسعودبفهمونه مارال االن توچه
وعضیتیه..وعضیتی که اگه خونوادش چیزی ازش بفهمن مردش بیشتراززندش براشون ارزش پیدامیکنه..........
حرفایه مسعودتوگوشش پیچید"..ببین مارال..االن دیگه نه میخوام نصیحتت کنم نه اتفاقایی که افتاده
روتوسرت بزنم..االن میدونم خودت به همه ی حرفام رسیدی...دیدی چطوری عینه یه دستمال ازت استفاده کرده
وبعدم دورت انداخت؟ یادته بهت گفتم فردین اونی نیس که به درده توبخوره؟یادته گفتم جلوخودتوبگیرعاشقه
همچین ادمی نشو؟اگه همه ی این حرفابهت گفتم فقط نمیخواستم آخرش وعضیته االنتوپیداکنی"..
اولین قطره اشکی که افتادروگونشوسریع پاک کرد...چقدراون روزایه دوراون حرفاانگاربهش نزدیک
بودن...خیلی دلش میخواست برگرده عقبوبشه همونی که هیچوقت پدرمادرش اجازه اومدن به شیرازوبهش
نمیدادن..بشه همونی که مادرش باسختگیریاش همیشه توذوقش میزدونمیذاشت بره خونه دوستاش..بشه کسی
که هیچوقت فردین توزندگیش نبود"...مارال االنم دیرنشده...تومیتونی به زندگیه سابقت برگردی..باهمون رواله
عادیش..خیلیاهستن مثله توکه ازیه نامردناروخوردن ولی جانزدن..درسته اولش سخته ولی اگه بخوای میتونی
فراموش کنی..میتونی دوباره خودتوپیداکنیواونی که خودت میخوای بشی"..
نفسشومحکموعمیق دادبیرون..چقدراین روزانفس کشیدنم براش سخت شده بود...تودلش به خودش
مینالید..ازخودشوزندگیه آشوبش..به حرفایه مسعودیه پوزخندزد..چطورمیتونست دوباره مثله سابق بشه
وزندگیش رواله قبلوپیداکنه؟چطورمیتونست بالیی که سرش اومده روفراموش کنه وازش دم نزنه؟چطورمیتونست
کلمه ی بی ابروروازروپیشونیش پاک کنه؟..نمیتونست..نمیشد..تدرجیح میدادقبل ازاینکه خونوادش چیزی بفهمن
خودش یه بالیی سره خودش بیاره...
مینوبچه روازبغله یاسمین گرفت
_بفرماییدداخل
لپه آرشانوبوسید
_ووشش خاله قربونش تپل خان یاسمین یه پشته چشم نازک کرد
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_هوی یه ماشاالیی چیزی بگودیگه! مینوهمینطور که میرفت سمته سالن گفت
_بروبابامن چشم شورنیس که!
هردورفتن سمته اتاقه مینو..مینوآرشانوگذاشت پایینویه سیبم داددستش..
یاسمین یه نگاهی به مینوانداخت
_مارال چطوره؟ مینوبالحنی که پربودازناراحتی گفت
_بهترکه نشده هیچ روزبه روزم بدترمیشه..هرده دقیقه یباربهش سرمیزنم...میترسم بالیی سره خودش بیاره..
یاسمین سری تکون دادونفسشوباصدادادبیرون..
_حق داره بیچاره...منم بودم اینجوری میشدم...پدرمادرش اگه بفهمن بدبخت میشه..من به جایه اون دارم دق
میکنم..هنوزبیست سالشم نشده واینهمه مشکل پیش اومده توزندگیش...یاده یونسه خودمون افتادم...طفلی
داداشم...
مینوباکنجکاوی نگاش کرد
_چش شده مگه؟
_چی بگم واال...چندساله پیش...دخترعموم که باخودمون بزرگ شده بودوازبچگی خودشویونسوبراهم نشون کرده
بودن ...به عقده یونس دراومد...یونس بیچاره همه کاربراخوشبختیشون کرد...دخترعمومودوس
داشت..ولی..بعدازیه مدت..فهمیدزنش بادوست پسره دوره ی مجردیش رابطه داره...دیوونه شدوقتی
فهمیدازخودش حاملستوبایکی دیگه هم رابطه داره...نمیدونست تواون موقعیت بایدچیکارکنه...دیگه هیچ عالقه
ای نسبت بهش تودلش نمونده بود...دختره باگریه وزاری به یونس التماس میکردچیزی به خونوادش نگه..قسم
خورددیگه دوره اون کاراشوخط بکشه وبچسبه به بچشوشوهروزندگیش...یونس بخاطره بچه یه فرصته دیگه بهش
داد..اون موقعه هفت ماهش بیشترنبود...یونس دیگه رابطش بادخترعموم مثله سابق نبود...خب حقم داشت..حق
داشت دیگه به یه همچین زنی عالقه نداشته باشه...
بعدازچندمدت بعدکه آرشان به دنیااومد...یونس دوباره متوجه شدزنش دوباره رفته سراغه کارایه قبلشوبازم
باهمون پسررابطه داره...ایندفعه دیگه نتونست جلوخودشوبگیره...میخواست طالقش بده..دیگه گریه وزاری هاش
براش ارزشی نداشت..چون میدونست همش دروغه...دختره تاحرفه طالقوشنیدازترسه خونوادش بچشوول
کردوبادوس پسرش فرارکرد...چندروز بعدش برامون خبراوردن که هردوتاشون همون شب که فرارکردن تویه
تصادف مردن...عموم که همون روز سکته کردوازدنیارفت..زن عمومم به بیماریه قلبی دچارشدوهنوزکه هنوزه
ازاین بیمارستان به اون بیمارستان منطقلش میکننوهزینشم یونس میده...
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یونس تهران زندگی میکنه...یه شرکته تبلیغاتیه بزرگم داره...بیشترتوکاره مدومدلینگواینچیزان...االنم اومده
بودشیرازبراقراردادبایه شرکت..که چون من خونموعوض کرده بودمواونم شیرازودرست نمیشناخت خورده بودبه
پسته مارال..
هرکسی توزندگیش یه مشکلی براش پیش میاد..این مشکالهمش ازاشتباهاته خوده ماادماس...
مینوبابهتوتعجب به یاسمین خیره بود..اصالفکرنمیکردیونس زندگیش اینهمه تلخ گذشته باشه...میدونست
یاسمین یه برادرداره ولی تاحاالچیزه زیادی راجبعش نشنیده بودازش..یاسمین برایه دانشگاهش اومده
بودشیرازوتنهایی تویه آپارتمان زندگی میکرد...بعدازآشناییش بامارالومینودیگه بیشترباهمیناارتباط داشت..
مینودوروبرشونگاه کرد
_میگم آرشان کجاست؟؟؟
نفسشوعمیق دادبیرون..دیگه ازاین اتاقوفکروخیاالیی که تمومی نداشتن خسته شده بود..فکروخیاالیی که
هرلحظه ننگه بی ابرویی روروپیشونیش میزدنوهرلحظه بیشترازقبل به زندگیوزنده بودن ناامیدش
میکردن...نگاشوبه یه نقطه ی نامعلوم دوخته بود...دره اتاق نیمه بازبود..نوری که تویه صورتش میخورداذیتش
میکرد...همینکه نگاش رفت سمته درچشمش افتادبه یه بچه ی کوچولوکه تویه درگاه نشسته بودوبه سیبی که
تویه دستایه کوچولوش بودنگاه میکردوباخودش حرفایه نامعلومی میزد..موهایه طالییش روپیشونیش افتاده
بودن..سیبومیبردسمته دهنش ولی چون نمیتونست گازش بزنه اخماشومیبردتوهمواین باعث میشدلپای تپلش
آویزون بشنوصورتشوبامزه ترکنن...ازکاراش یه لبخنده محونشست گوشه ی لبش..همیشه بچه هاروخیلی دوست
داشت..مخصوصابچه کوچولوهای تپله اینجوری...یواش بلندشدوآروم رفت سمتش...آرشان مشغوله کاره خودش
بودومتوجه ی اطرافش نبود..مارال خم شدسمتشوبه کاراش خیره بود..چقدردلش میخواست بغلش کنه..یه نگاهی
به بیرونه اتاق انداخت..کسی نبود...متوجه ی اومدنه یاسمین شده بود..وچون اتاقه مینودرست روبه رویه اتاقشه
مطمعن بودارشان ازاونجااومده...
دستاشوگرفت جلویه آرشانوبهش اشاره کردکه بیادسمتش..آرشان اول اخماش توهم بودوبالپایه آویزونش
همچنان مشغوله وررفتن باسیبش بودوتوجهی به مارال نشون نداد...ولی بعدازچندثانیه باچشایه سبزودرشتش به
مارال نگاه کردوسیبوانداختوکمی رفت سمته مارال..مارال باهمون لبخنده محوش اروم بغلش کرد..چقدربراش
شیرین بوداین بچه..آروم آروم باهاش حرف میزد_..ای جونم..عزیزم..لپاشونیگااا آرشان دستایه کپلشوگذاشت
روصورته مارالوبالبخندی که دوتادندونه کوچولویه جلوشونشون میدادنگاش به مارال بود..مارال کفه دسته
کوچولوشوبوسید..تویه اتاق راه میرفتوباآرشان حرف میزد..آرشانم بااینکه هیچی ازحرفاش نمیفهمیدولی گاهی
میخندیدوباعث میشدمارال همه ی غموغصه های تودلش کمی کمرنگ بشه و واسه یه لحظه هم که شده باخنده
های آرشان لبخندبزنه..
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مینوویاسمین ازاتاق اومدن بیرون..دنباله آرشان بودن..یاسمین متوجه ی دره بازه اتاقه مارال وحرف زدنش بایه
نفرشد..اروم یه نگاهی به اتاق انداخت...مارال آرشانوبغل کرده بودوهردوروبه پنجره بودنوبه حیاط نگاه
میکردن...ارشان باکارایه بامزش باعثه خنده ی مارال میشد..
مینوباکنجکاوی رفت سمته یاسمین..همینکه خواست چیزی بگه یاسمین فوری انگشته اشارشوبه بینیش نزدیک
کرد
_هیسس..
مینوباکنجکاوی یه نگاه به اتاق انداخت..اونم مثله یاسمین تعجب کرده بود...
یاسمین دسته مینوروگرفتوآروم بردسمته اتاقه خودش..
هردوروبه رویه هم نشستن روتخت..مینوابروهاشوانداخت باال
_جونه من این مارال بود؟؟اینکه تامنومیبینه میره زیره پتوشویه کلمه هم حرف نمیزنه!!حاالچی شده که داره
باارشان میخنده؟؟ یاسمین نفسشوفوت کردبیرونوگفت_منم تعجب کردم...ولی شایدارشان بتونه یه جورایی
حواسه مارالوازاتفاقایه گذشته کمی پرت کنه..ماکه کاری دیگه ازمون برنمیاد..این اگه اینجوری بخوادامه
بده..بعیدمیدونم خونوادش چیزی نفهمنوبالیی هم سره خودش نیاره...راستی گفتی به مامانت چی
گفتی؟؟مینولبشوباسرزبون ترکرد_گفتم یه پسره افتاده دنبالش...اذیتش میکنه..اونم چندوقت خونه مونده
ودانشگاه نمیره...یاسمین نگاشوثابت رومینونگه داشت
_االن مامانتم به همین سادگی باورکردنه؟؟
مینوکالفه نفسشودادبیرون
_هووفف چی بگم..معلومه که نه...موندم فردین چطورتونست یه همچین کاری کنه...چطورتونست مارالوبااین
وعضیت ول کنه وبره...اصالفکرنمیکردم اینقدرنامردباشه...
یاسمین روشوترش کرد_واالمن ازاولشم که دیدمش اصالازش خوشم نیومد...حسه خوبی نسبت بهش
نداشتم...انگارمیدونستم قراره اینجوری توزردازاب دربیاد!!بعضیاازآدم بودن به جای ژنش فقط ژستشودارن!...
مینوسری به معنی تاییدحرفاش تکون داد..حرفی نداشت که بگه...تواین مدت اونم به اندازه ی مارال ناراحت
بود..دوس نداشت مارالوتواین وعضواوضاع ببینه..
_بایدیه کاری کنیم..یه کاری که ...یه کاری که فردین برگرده...برگرده پیشه مارال...تابلکه همه چی درس
شه...دانشگاهش که یه سال مرخصی گرفته..اگه خونوادش بفهمن گنده همه کاراش درمیاد..اگه فردین برگرده
میشه یه تضمین برایه اینده ی مارال...درغیراینصورت...هیچ تضمینی برای اینده ی مارال وجودنداره...یاخودش یه
بالیی سره خودش میاره یاخونوادش..
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یاسمین نگاشودوخت به مینو_نمیدونم...ولی مطمعنی اگه برگرده همه چی مثه قبل میشه؟؟من که بعیدمیدونم اگه
فردین واقعاعالقه ای به مارال نداشته باشه..برگشتنش هیچیوعوض نمیکنه..بلکه بدترم میکنه...مینواینوهمیشه
بدون"...زخماخوب میشن اما...خوب شدن کجاومثله روزاول شدن کجا"...
یونسم یه فرصته دیگه به زنش داد..ولی آخرش چی شد؟هیچی..بدترشد..خودش موندویه بچه چندماهه که داره
تنهایی بزرگش میکنه...
باصدایه بازشدنه درهردوسرشونوبرگردوندن سمته در..
آرشان داشت گریه میکردومارالم سعی داشت ارومش کنه...ولی مثله اینکه کاراش نتیجه ای برای ساکت شدنش
نداشت
یاسمین سریع بلندشدورفت سمتشون
_به به سالاام مارال خانوم چطوری عزیزم؟؟؟آرشان چشه؟
مارال همونطوری که حواسش به آرشان بودسریع گفت
_سالم...نمیدونم فکرکنم گشنش شده..اخه تادو دقیقه پیش هیچیش نبود ..یاسمین یه نگاهی به آرشانی که
اشکاش روصورتش سرازیرشده بودنودستاشوبرده بودتودهنش انداخت..
_وای اره!!گشنشه ببین چطوری داره دستاشومیخوره کپل خان!!
مینوبی حرف باتعجب به مارال خیره بود...
هنوزبراش جایه تعجب داشت که چرامارال یهویی اینقدربه ارشان توجه نشون داد..میدونست عاشقه بچه
هاست..ولی فکرنمیکردبااین وعضیتی هم که داره هنوزم یه بچه بتونه حالشوعوض کنه...امابااین حال خوشحال
بودکه حداقل برایه یه دقیقه هم که شده مارال حالوهواش عوض شده....
یاسمین شیشه شیرآرشانواورد..نشست کناره مارالی که تواین چنددقیقه همش باآرشان حرف میزدوبازی
میکردتابلکه گریه اش کمتربشه..
_خببب بفرماااا اینم شیره آقاارشاان بیاعمه فدات شه بیا پیشه من
همینکه خواست ارشان وازش بگیره مارال سریع گفت
_بده خودم بهش میدم یاسمین ابروهاشوبردباالوباتعجب به مارال نگاه کرد..سری تکون دادوگفت
_باش..باشه..
مارال همونطوری که نگاش به صورته گردوتپله ارشان بودیه لبخندبهش زدوشیشه روازیاسمین گرفت..
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شب شده بود...مارال مشغوله خوابوندنه آرشان بود..امروزباروزایه دیگش کالفرق داشت...اماغمایه تویه دلش یه
ذره هم کم نشده بود...ولی همینکه خودشوبایه چیزی سرگرم کرده بودکافی بودبراش...یاسمین ومینوهم آلبومایه
قدیمی رونگاه میکردنومینویکی یکی به یاسمین معرفیشون میکرد..هردوخوشحال بودن که آرشان فسقلی
تونسته بودحاله یه دخترکه دیگه امیدی به ایندش نداره وهرروزش ازروزه دیگش بدتره روعوض کنه ..ملک خانوم
بالبخنداومدباال..
_خب دخترا بیاین پایین شام بخورید
یاسمین سریع بلندشد_..وای نه چرازحمت کشیدن اخه..من االن داداشم داره میاددنبالمون!
ملک خانوم یه لبخندزد
_وا این چه حرفیه به جونه مینواگه بذارم برین!!حاالکه اینطوری شد زنگ بزن بگوآقایونسم بیاداینجازودباش
عزیزم
_اما..
_اماواگرنیاردیگه پاشوعزیزم زودباش
یاسمین یه لبخندزد..نتونست نه بیاره..گوشیشوبرداشتوشماره یونسوگرفت.....
همگی سره میزه شام بودن..یونس تازه رسیده بود..مهردادخانم که طبقه معمول ماموریته ویژه داشتوخونه
نبودمسعودکناره یونس نشسته بودمینوویاسمینم کناره هم..ملک خانوم بعداز آوردنه دیسه پلونشست
کنارشون..یه نگا به همگی انداختوروبه مینوگفت
_پس مارال کجاست مادر؟؟
_خوابش برده! امروز کالبافسقل خان درگیربوده!همینکه آرشانوخوابوند خودشم خوابش برد!صداشم زدم ولی
بیچاره خسته بودبیدارنشد!
یونس یه لبخنده مردونه که چاله گونشوواضح نشون میدادزدوگفت
_ای وای پس وروجکه ما امروزکلی شیطنت کرده وباعثه دردسرشده!!ببخشیدتوروخدا
مینویه لبخندزد
_نه بابا ماراله ماعاشقه بچس شیطنتاشونم دوس داره! یاسمین قاشقوچنگالشوبرداشت
_من موندم آرشانی که یه دقیقه باکسی نمیسازه چطوری االن اینطوری یهویی بامارال جورشده!! ملک خانوم
_این مارال ماشخصیته کششی داره قربونش برم توفکوفامیل تکه به مهربونیاش
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مسعودباجدیت به بشقابش زل زده بودوبی حرف باغذاش بازی میکرد..نمیدونست چراحسه خوبی نسبت به یونس
نداره...توش هیچ عیبوایرادی ندیده بود..وهمین بی عیبوایرادیش انرژی منفی بودبراش...
پلکاشواروم تکون داد..صدایه خنده های ارشان باخنده های یکی دیگه قاطی شده بود..چقدربراش اشنابوداین
صدایه مردونه..بویه عطره مردونش..
فوری چشاشوبازکرد..
یونس آرشانوبغل کرده بودوارشانم داشت برایه باباش میخندید..
اخماش بردتوهم..کناره ارشان رویه تخته مینوخوابش برده بود..سریع خودشوجمعوجورکردوبلندشد
یونس نگاش افتادبه مارال...مارال موهاش افتاده بودن روشونه هاش..
خودشم جاخورد..یه لبخنده هول هولکی زد
_ب..بخشیدبیدارتون کردم؟ آرشان داشت گریه میکردشماهم خواب بودین..منم اومدم اینجا..
مارال سریع ازتخت اومدپایینوشالشوازروتخت برداشتشوگذاشت روموهاش..
_نه..اشکالی نداره!مهم نیس..ارشان سرشوگذاشت روشونه ی یونس..
یه لباسه مردونه ی دکمه ایه سفیدوکته اسپرته مشکی تنش بود..مدله موهاشوبویه عطرش جذابه ی خاصی بهش
بخشیده بود..
قدش ازفردین بلندتربودوازلحاضه تیپوقیافه هم کامل بود..
_خب مامیریم بیرون دیگه..همینطورکه میخواست بره سمته در دوباره برگشت سمته مارال_همه توحیاطن
شمانمیاید؟
مارال گوشه ی شالشوگرفت
_..ب..باشه..منم االن میام..
_پس ماپایین منتظرتون میمونیم
میخواست بگه نه برین..ولی نمیدونست چرا ازحرف زدن بایونس خجالت میکشه..هیچی نگفتوفقط سرشوتکون
داد..
هردوباهم رفتن توحیاط...همگی مشغوله حرف زدن بودن دوتاازدوستایه ملک خانومم اومده بودن..بی حوصله
باهمگی احوال پرسی کرد..اگربخاطره ارشان نبودیه لحظه هم ازاتاقش بیرون نمیومد..نشست کناره بقیه..یکی
ازدوستایه ملک خانوم روشوکردسمته مارال
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_ماشاال چه گل دختری!!نامزدی چیزی نداری تو؟؟ازبس خوشکلونازی بدجوربه دلم نشستی منم یه داداش
همسنوساله خودت دارم!!آخ اگه میشد
عروسمون بشی چی میشد!!
اون یکی دوسته ملک خانوم سریع گفت
_ع!!حاالچراداداشه توسوسن جون!! پسره من که دقیقا همسنه مارال جونه تودانشگاهشونم که هس!!دیگه ازاین
بهترچی میخواین؟خونه وماشین کارم که داره!!
ملک خانوم همونطور که میوشوپوست میکندگفت
_میگم چرا اینقدرراهه دورمیرین!!واالمن خودمم یه پسردارم مثه شاخوشمشاد!!اگه مارال جان بخوادازدواج کنه
خوپسرخالشوهس!
یاسمین لباشوجمع کردوزیرچشمی یه نگاه به یونس انداخت
_آقاحاالکه اینجوری شدمنم یه داداش دارما!!اونم به لیسته خواستگارا اضافه کنید!!
همگی به این حرفش خندیدن..
ازروزی که مارالودیده بودبدجوری به دلش نشسته بود..بعدازدیدنه فردینورابطش بامارال..هرچندازفردین خوشش
نیومده بودولی براشون ارزویه خوشبختیوداشت..بعدازجداییه مارالوفردین..واومدنه داداشش..انگاریه نوره
امیدافتاده بودتودلش..نمیدونست چرادوس داره یه جوری بخته ایناروبهم گره بزنه...میدونست غیره
ممکنه..میدونست مارال دیگه گنجایش یه رابطه ی جدیدونداره..ولی بازم ناامیدنمیشد..
یونس خودشوباارشان سرگرم نشون داد..مسعودم سرش توگوشیش بودوسعی درتظاهره نشنیدنه حرفاشون
داشت..
مارال اخماش توهم بود..میدونست االن هردختره دیگه ای بود ازخوشحالیه اینکه چندنفردورشنودارن براش
شوهرجورمیکنن زمینوگازمیزد!!ولی اون اصالخوشحال نمیشد..شایدیکی ازبزرگترین دالیلشم این بودکه االن
بادخترایه دیگه فرق داشت..دیگه داشت ازاون جمعولبخندایه مصنوعیی که دادمیزدن مصنوعیین خسته
میشد..اشکاش داشتن مثله یع صفحه ی شیشه ای رویه چشاشومیگرفتن..میخواست تاشروع نشدنوازاونی که
بودرسواترش نکردن ازاون جمع دوربشه..ازکناره بقیه بلندشدوبه بهونه ی دستشوازشون فاصله گرفت...
زیره یکی ازدرختارویه یه نیمکت نشست..سرشوگذاشت رودستاش..دیگه نتونست جلواشکاشوبگیره..شروع
شدن..اشکایی که دردایه بیکسشوبهش یاداوری میکردنومثه سیلی ازروصورتش پایین میومدن..
با صدایه کنارش فوری سرشوبلندکرد..
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یونس بایه اخم که کلی صورتشوجذابترکرده بودخیره نگاش میکرد..سریع خودشوجمعوجورکردوابه دهنشوبه
زورقورت داد..
_چیزی شده مارال خانوم؟ مارال نگاشوانداخت پایینوسعی کردچیزی به رویه خودش نیاره..
_ن..نه..شما..شمااینجاچیکارمیکنید؟؟؟
یونس همونطوری که نگاش به مارال بودگفت
_ازحرفه خواهرم ناراحت شدین؟؟ مارال ابروهاشوتوهم گره کرد..میخواست بگه کدوم حرف که سریع یادش
افتاد..
_نه..فقط یاسمین که نگفت بقیه هم بودن..بعدشم..اینکه حرفه ناراحت کننده ای نبود..همش شوخی بود..
_پس چراگریه میکردین؟؟ یونس کنجکاوترازاین حرفابودوعجیب ازحرف زدن بامارال خوشش میومد...دقیق
برعکس دخترایه دیگه ای که دوروبرش بودن..حتی نگاشونم نمیکردولی نمیدونست چی تویه مارال هس که
اونووادارمیکنه باهاش حرف بزنوچیزی ازش بپرسه...نمیدونست مارال چراوازچی ناراحته..یه غموتوعمقه چشاش
میدیدچشایی که معصومیتشودادمیزدن..تشیخصه یه غم توچشایه مارال برایه یونسی که خودشم کم غموغصه
نداشته چیزه سختی نبود..
_هیچی..حالم یه خورده بدشده..فقط همین..
_اگه حالتون خوب نیست تابرسونمتون بیمارستان..
دیگه داشت کالفه میشدازجواب پس دادن..
نفسشوباصدافوت کردبیرون_..نه الزم نیس..فقط میخوام یکم تنهاباشم همین..
یونس سرشوتکون دادوسریع گفت_..ببخشیدنمیخواستم مزاحمتون بشم...پس من برم دیگه...اینوگفتوعقب
عقب رفت..
مارال گوشه لبشوگزید..حس میکردبرخورده خوبی باهاش نکرده..سریع گفت_نه اشکالی نداره..اگه دوس
داریدبمونید..این حرفش برخالفه میلش بود..ولی اجبارن به میلش قبولوندش...
یونس یه نیم نگاه به مارال انداخت..
_مطمعنیدکه میخوایدبمونم؟
_من گفتم اگه دوس داریدبمونید..به دوس داشتن یانداشتنه من ربطی نداره...
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فکرمیکردبااین حرفش یونس دیگه عمرا پشتشم نگاه کنه..ولی درکماله ناباوری یونسودیدکه اومدرونیمکته
روبه روش نشست..ماتش برده بود..زیادم ازاینکه نرفته بودناراحت نشد..چون دیگه ازتنهایی نشستنوتنهابودن
حالش بهم میخورد..
یونس دستاشوتوهم گره کردوبه اسمونه تاریکه پرستاره چشم دوخت..
_میشه یه سوال ازتون بپرسم؟؟ مارال کنجکاونگاش کرد_بپرسید
_تاحاالشده..یکیوخیلی دوس داشته باشین..ولی بعدازیه مدت طرف خودش بی لیاقتیشونشون بده ومشخص
بشه لیاقته دوست داشتنه تورونداشته؟
یه نگاهه پرمعنابه مارال انداخت
مارال سرشوانداخت پایین...نمیدونست بایدچی بگه..ازبی لیاقتی فردین میگفت؟ازاینکه لیاقتشونداشته وراحت
اینجوری گذاشتشورفت؟..یاداوری خاطراته تلخوسختیایه راهی که توش پاگذاشته
بودوناهمواربودنشوکامالفهمیده بود اخماش رفت توهموقلبه بی جونش تیرکشید..نمیدونست یونس چرایه همچین
سوالی پرسیده..نمیدونست جوابی که قراره بده چیه..
_شایدبگین چه سواله بی ربطی پرسید..یاشایدم توجواب دادنه بهش گیج شدین..این اتفاق واسه من
افتاد..خیلی سخته بفهمی اونی که دوسش داری یکی دیگه رودوس داره..تمامه مدتی که کناره توبوده توفکره
یکی دیگه بوده...نمیدونم چرا این حرفارودارم به شمامیگم ولی اینم نمیدونم که چرافکرمیکنم شمابهترازهرکسه
دیگه معنیه حرفامومیفهمین..
مارال ابروهاشوتوهم گره کرد..همینطوری که یونس هیچی ازاونوگذشتش نمیدونست اونم اززندگیوگذشته ی
یونس چیزی نمیدونست...
_چرافکرکردین من حرفاتون بهترازهرکسه دیگه ای میفهمم؟؟؟
_ازغمی که توچشاتونه این حدسوزدم..اگه نمیفهمین خب..بهتره سرتونوبیشترازاین دردنیارموبرم..
مارال نگاشویه دوراطراف چرخوندویه نفسه عمیق کشید..
_چه بادقتین شماا یونس بدونه اینکه تغییری تویه حالتش ایجادکنه جدی نگاش کرد_خب این خیلی هم دقت
الزم نداشت هرکسی بایه نگاه راحت میتونه بفهمه...
مارال اخماشوبردتوهم اگرهرکسی مثه یونس میخواست اینجوری سواله جوابش کنه همه چیزوبه راحتی
لومیدادوتمامه زندگیش به فنامیرفت..
یابایدبحثوبه یه جای دیگه میکشوند..یامیذاشت یونس همه چیوبفهمه که این محال بود..
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_شماکسیودوس داشتین قبال؟
یونس یه نگاه بهش انداخت_ازلحنه حرف زدنتون پیداس این جملتون فقط واسه بحث عوض کردن بودنه چیزه
دیگه..
مارال چشاش گردشدباتعجب نگاش کرد..به من من افتاده بود_..نه..چیزه..اشتباه میکنید..من..
_کسی که فکرمیکردم عاشقمه کسی که واسش هرکاری میکردم..کسی که مادره پسرم بود...رف..زندگی خیلی
بازیش عجیبه..یکیودوس داری..اون یکی یکی دیگه رودوست داره..ودرکماله ناباوری بعضی وقتامیبینی طرفه
سومم یکی دیگه رودوس داره..همه ی ماادمایه قسمتی اززندگیمون هس که خیلی تاریکه وهمیشه ازش
فراریم...نه اینکه ازتاریکی بترسیم نه..ازاتفاقایه اون تاریکی میترسیم..اغلبه اوقاتم این تاریکی توگذشتمونه..
اگه قسمت نبود اونی که دوسش داری کنارت بمونه مطمعن باش قراره یکی بهترازاون بیادتوزندگیت کسی که
شایدباعثه نشه گذشته روفراموش کنی ..ولی باعث میشه به ایندت امیدوارباشی...
مارال بادقت به حرفاش گوش میداد..لحنه حرف زدنش جوری بودکه ادم ناخواسته بهشون گوش
میسپرد...چقدربراش جایه تعجب داشت..یه زن چطورمیتونه ازبچشوشوهرش بخاطره یکی دیگه بگذره..
دلش برایه ارشان کوچولومیسوخت..
_یعنی..مامانه ارشان..
_اره...مادربود..ولی ازبچش گذشت واسه خاطره عشقه دوران مجردیش..هه..ادماخیلی زودرنگ عوض میکنن..
_االن..کجاس؟یعنی تاحاالنیومده که ارشانوببینه؟
_تویه تصادف باکسی که مثالعشقش بود..مرد..
گاهی وقتاباخودم میگم ادمایی که بدتامیکنن اخرش چه این دنیاباشه چه اون دنیا..به سزایه بدبودنشون
میرسن..بعضی وقتاهم میگم اگه االن زنده بود..جوری زندگی میکردم که حسرت بخوره که یه همچین
زندگیوازدست داده..
مارال هرلحظه بیشترازبیش متعجب میشد..داغه دلشم هرلحظه تازه ترمیشد..چقدرزندگیه یونس شبیه خودش
بود..فقط باتفاوته اینکه اون زنش بخاطره یکی دیگه ولش کرد..ولی فردین..بخاطره اینکه عشقی نسبت بهش
نداشتوهمه چی یه خوشگذرونی بوده براش....این وسط دلش بیشترازخودشویونس واسه ارشان
کوچولومیسوخت..یه بچه کوچولوکه چندماه بیشترنداشت اینجوری اسیره بازیه سرنوشت شده بود..
هرلحظه بغض بیشترگلوشومیفشرد..چیزی نخورده بودودل ضعفه هم بیشتربهش فشاراورده بود..
این روزاسرگیجه وسردردیه لحظه تنهاش نمیذاشتن...
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یونس بلندشد..دستاشوبردتوجیبش..توتاریکی صورتش درست پیدانبود..
_ببخشیدسرتونودرداوردم..شماحالتون خوب نبودم منم باحرفام بدترتون کردم..
مارال یه لبخنده مصنوعی به زور زدواروم بلندشد..
_نه..مهم..نیــ..یه لحظه حس کرد دیگه تعادل نداره ونمیتونه سرپاوایسه..همینکه خواست بیوفته یونس سریع
رفت سمتشوفوری گرفتش..دیگه نه چیزی رومیفهمیدونه چیزی رومیشنید همه جاجلویه چشمش تیره وتارشده
بود...
یاسمین یه نگاه به چهره ی رنگ پریده ی مینوانداخت..حاله خودشم بهترازاون نبود..یونس ابروهاشوتوهم گره
کرده بودونگاهش پرازسوال بود..ابه دهنشوبه زورقورت داد..
_اقای دکتر..شما..شمامطمعنید؟؟ دکترکامالجدی نگاهی به هرسه تاشون انداخت
_دفعه ی قبل هم که ایشون اومدن اینجا بهتون گفتم یه مورده مشکوک تویه ازمایششون هست..بایدهمون
موقعه یه ازمایشه دیگه میدادن تاجوابه اصلی معلوم میشد..ولی شماعجله داشتین که هرچه زودتربیمارمرخص
بشه..حاالهم که چیزه مهمی نیس حاالدیریازودفهمیدنش چه اشکالی داره!مهم االنه که دیگه ازهمه چی
خبردارینو بایدبیشترمواظبه مادروبچه باشین..اینوگفتوروشوکردسمته یونس
_خانومه شمااالن دوهفته ونیمه که بارداره..
یونس باچشایی گردشده زل زده بودبه دکتر..باناباوری نگاهی به یاسمین انداخت..مینوانگارزبونش بنداومده
بود..هرسه توشوکه بزرگی قرارگرفته بودن..تاخواست چیزی بگه...باصدایه دراتاق فوری سرشونوبرگردوندن..ملک
خانوم باچهره ای نگران ازاتاق اومدبیرون بادیدنه دکترسریع اومدسمتشون...مینو اشک توچشاش حلقه بسته
بود...دلش برایه مارال میسوخت..مارالی که هنوزسنی نداشتواینهمه مشکل سره راهش اومده بود..مشکالتی که
مثه یه دیوارسده راهش شده بودن..مشکالتی که مانعه خوشبختیش میشدن..
دکترنگاهی به جمع انداخت
_خب من حرفازدم..مواظبه بیماروبچـ
_مامان مارال هنوزبه هوش نیومده؟؟
بااین حرفه مینوهمگی نگاش کردن..مینونگاهه کوتاهی به دکترانداخت..
_ممنون دکترفهمیدیم
دکتراخماشوبردتوهموسرشوبه ارومی تکون دادوازجمع فاصله گرفت..
مینونفسشواروم فوت کردبیرون..ملک خانوم چهرش هنوزنگرانومسترب بود
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_خدایامن نمیدونم این بچه چش شده!!نمیدونم چی بگم..رنگ توروش نمونده..عینه یه تیکه چوب شده..ای
خداجوابه خواهرموچی بدم من!..
مینوسعی کرد خونسردرفتارکنه..نبایدمیزاشت فعال مادرش ازاین غضیه بویی ببره..
_ مــ..مـامان آ ..اروم باش..چیزی نشده که..فشاره درسیه..همین..الهی قربونت برم بروخونه تویکم استراحت کن
مااینجاییم اگه خبری شدکه خدانکنه بشه بهت اطالع میدم!.اونجوری هم که دکترگفت زیاداینجانگهش
نمیدارن..فردامرخص میشه!!اینوگفتوتاقبل ازاینکه ملک خانوم چیزی بگه دستشوگرفتوبردسمته دره خروجیه
بیمارستان
_درضمن مامان چیزی..چیزی هم به خاله اینانگو..بیخودی چرانگرانشون کنیم اخه!!
.......
صداهایه اطرافشومیشنید..ولی پلکاش به قدری سنگین بودن که نمیتونست بازشون کنه..صدایه ارومه
یاسمینومینوروخیلی واضح میشنید..
مینوگوشه لبشوبه دندون گرفت
_وای خدایا..حاالچه غلتی بکنیم اخه؟؟؟
_مامانتوفرستادی خونه؟؟
_اره باصدتاخواهشوتمنافرستادمش رفت..ولی اخرش که چی؟؟مصیبتمون دوتاشد..اخه اینوکجایه دلم بذارم؟؟؟
یاسمین یه نگاه به مارال انداختوبعدم روبه مینوگفت
_وای..یونس..اونم همه چیوفهمید..اماخب هنوزهیچ سوالی ازم نپرسیده..اگه بپرسه مجبورمیشم همه ی
واقعیتوبهش بگم...چاره ی دیگه ای ندارم..
مینوچشاشوروهم فشارداد..
_زنگ بزنم به فردین؟؟؟یانه به فرزین؟؟
_زنگ بزنی چی بگی؟؟؟بگی مارال حاملس بیاین یه کاری کنیدبراش؟؟؟
این حرف مثه یه شوکه برقی به مارال واردشد..فوری چشاشوبازکرد..
این حرکتش اونقدرسریع بودکه مینویاسمین چون نزدیکش بودخیلی زودمتوجهش شدن..
باصدایی که انگارازعمقه چاه میومدبیرون باترس به یاسمین نگاه کرد
_یاس..یاسمین..تو..چی ...گفتی؟؟؟؟
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یاسمین نگاشوانداخت پایین..
چهره ی مظلومه مارال دلشوبه دردمیاورد...
_اروم باش..اروم باش عزیزم..دستشوگذاشت رودسته مارال ..مارال سریع دستشوکشیدعقبوفوری خواست
بلندبشه که مینوویاسمین سریع دستاشوگرفتن..
_الهی مینوفدات شه اروم باش چیزی نشده..
مینواشکاش ریختن روصورتش
مارال انگاردنیادوره سرش میچرخید..نمیدونست چش شده که حتی دیگه اشکی هم ازچشماش نمیباره..اروم
باخودش زمزمه میکرد _یاسی..یاسمین..گفت..مارال..مارال بارداره...منظورش..منظورش من بو..بودم؟؟..کدوم
بچه..منکه..هق هقش جلوحرف زدنشوگرفته بود..
یاسمین اشکاشوپاک کرد..بایدمارالواروم میکرد..
صدایه مارال رفته رفته بلندمیشدوبه زجه تبدیل میشد..
_این بچه ..وای..مینو..مینوبابام..داداشام..منومیکشن..مینوچیکارکنم...
مینودستشوگرفت جلودهنش..نمیدونست چیکارکنه چی بگه..
دربازشدوپرستارودکتراومدن داخل یونس پشته دربودولی نیومدداخل..
پرستارروبه مینوویاسمین گفت
_شمابفرماییدبیرون بفرمایید..
هردوروازاتاق بیرون کرد..صدایه مارال هنوزمیومدوچقدر مینوویاسمین براش ناراحت بودن...بعدازچنددقیقه دیگه
ازاتاق صدایی نیومد..هردوبه درخیره بودن..
_بچه ماله کیه؟؟
باصدایه یونس هردونگاشونوازدرگرفتنوبه یونس دوختن..
یاسمین که هرلحظه منتظره این سواله یونس بوداول نگاهی به مینوانداختوبعدم به یونس_..االن وقته این سوال
نیـــ_ ..میشه بپرسم کی وقتشه؟؟یه دخترکه
شوهرنداره بارداره...غضیه بارداربودنشم ازخونوادش پنهون کردین...این یعنی چی؟؟پس پدره اون بچه کیه؟؟
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_ فــردیـن نـــوری ...میشناسیش؟؟؟یه نامردکه هرکاری که خواست بایه دخترکه عاشقش بودکردوبعدم مثه
یه دستمال انداختش دور..
باصدایه مینونگاشوچرخوندسمتش..
چندتاازدکتروپرستاراجمع شدن اونجا..یکی ازپرستاراازاتاقه مارال اومدبیرونوسریع اومدسمتشون_ چتونه
شما؟؟اینجاروباچاله میدون اشتباه گرفتین؟؟؟اینجابیمارستانه خانوم!!ناسالمتی مریضه خودتونم تواین اتاقه یکم
رعایت کنید!!
کم کم همه ازدورشون رفتن..یاسمین رفت سمته مینوونشست کنارش..
یونس دستی کشیدتویه موهاشونفسشوباصدادادبیرون..حاالمعمایه غمه توچشایه مارالوفهمیده بود...حدسش
درست بود..اونم زخم خورده بود..
ولی ازنوعه خیلی بدش..وبازهم اینوسط یه بچه قراره توان پس بده...
....
فرزین تافرودگاه همراهش اومده بود..یه لبخنده کمرنگ بهش زد_خب اق فرزین!!تونبوده من که مواظبه همه چی
هستی دیگه؟؟خیالم راحت باشه؟؟
فرزین یه لبخندزد
_خیالت تختتتت مثه یه مــردمراقبه همه چی هستم!!فقط توسرجدت زودبرگردمن حوصله کاروباره کارخونه
روندارمااا!!
فردین بادستش یکی زدروشونه فرزین
_ اتفاقامیخوام تایه مدته طوالنی بمونم تاتوباکاروباره کارخونه یه مرده واقعی بشی!!
فرزین ابروهاش انداخت باال_دستت دردنکنه دیگه یعنی االن نیستم؟؟
فردین یه نگاه ازباالتاپایین بهش انداخت
_هستی ولی بایدبیشترازایناباشی...باصدایه وکیله پدرش که تااونجاهمراهیشون کرده بودسرشوبرگردون
_اقافردین زودباشین مسافراهمه دارن میرن..فردین سری تکون دادوروشوکردسمته فرزینویکی دیگه
زدروشونشوگفت
_خب مرردمراقبه همه چی باش دیگه..اینوگفتویه چشمک به فرزین زدوازش فاصله گرفت..
چقدراین تظاهربه خوب بودن براش سخت بود...
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فرزین چشمش به هواپیمایی بودکه رفته رفته ازش دورودورترمیشد...ازهمین االن دلتنگیش شروع شده
بود..میدونست دوباره برمیگرده..میدونست فردین بیشترداره ازخاطراتش فرارمیکنه...خاطراته بودن بامارالی که
مطمعن بودعاشقه فردینه...چقدراین روزاحاله خودشم گرفته بود..روش نمیشدبخوادبه مارال زنگ بزنه
وحالشوبپرسه...همه ی تقصیراته شروعه این بازی روگردنه خودش انداخته بود...خودشومقصره همه ی این
اتفاقات میدونست...فکرنمیکردیه شرطبندیه ساده واسه یه خوشگذرونیه یه شبه..سرنوشته دونفرواینجوری ازهم
بپاشه..ولی باخودش میگفت هردووقت دارن..واسه شروعه یه رابطه ی دیگه بایه ادمه
جدید...نمیدونست..نمیدونست مارال االن توچه وضعیتیه واوضاعش درچه حاله...
باصدایه زنگه گوشیش چشم ازاسمون گرفتودست بردتویه جیبشوگوشیواوردبیرون..چشمش به صفحه که
افتادابروهاش پریدباال..
شماره ی مینوبود..سریع جواب داد..
_الو؟؟؟ صدایه پراسترابه مینوپیچیدتوگوشش..
_الو...س..سالم ..ازلحنه نگرانوپراسترسش اخماشوبردتوهم..همونطوری که میرفت سمته ماشینش گفت
_سالم..اتفاقی افتاده؟؟؟اخه ..باصدایه مینوکه سریع پریدوسطه حرفش چیزی نگفتوفقط حرفایه مینوبودکه
توگوشش پیچید...
.........
_ازش خوشت اومده بودنه؟
_نه..
یاسمین یه لبخنده غمگین زد..
_من اگه داداشه خودمم نشناسم که یاسی نیستم!..
یونس دستی کشیدرویه موهاشونفسشوکالفه دادبیرون..
_...یه چیزی تووجودش هست ..که باعث میشه اونوازبقیه ی دخترایه اطرافم جدافرض کنم...نمیخوام بگم عاشقش
شدم یاحسه خاصی نسبت بهش پیداکردم نه...ولی..
_یه جوره متفاوته..درسته؟؟ یونس سرشوبه ارومی تکون داد..
_منم ازروزی که دیدمش خیلی ازش خوشم اومد..نمیدونم چرا..ولی حس میکردم یه روزی بهترین دوستم
میشه..همونطورم شد...نمیدونم چراولی همش باخودم میگفتم کاش زنه یونسه مامیشد..ولی وقتی فهمیدم بایکی
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دیگه دوسته..همه ی رشته هام پنبه شد..چقدرفردینودوست داشت...ولی اون یه ازخدابی خبره نامردبودکه این
بالروسره این طفله معصوم اورد..
یونس تکیشوازنیمکت گرفت
_خونوادش ازاون تعصبی هاهستن نه؟
_اره....اگربفمهن اوضاعه مارال اینطوریه..حتی نمیذارن جنازشم پیدابشه...طفلکی..
یونس نگاهی به ساعتش انداخت..هشته صبح بود..ازدیشب تاحاالتوبیمارستان بودنوارشانم برده بودخونه ملک
خانوم..
_خب..االن بایدچیکاره کنه؟؟نمیخواین به پسره خبربدین؟؟ _پسره ایران نیس که...
یونس باتعجب نگاش کرد...
یاسمین نگاهی به یونس انداخت
_هرکاری خواست کردحاالهم بدونه هیچ درده سرونگرانی رفت دنباله زندگیش...
_کسوکاری چیزی نداره؟؟
_معلومه که داره..پدربزرگش ازادمایه گنده ی شیرازه..اماخب..به نظرت اونامیان یه دختره حامله روکه نوه ی
عزیزشون به این روزانداخته روقبول کنن؟؟
یونس چیزی نگفتوازرونیمکت بلندشد..
یاسمینم پشته سرش سریع بلندشد..
_یونس؟؟
برگشت سمتشوسوالی نگاش کرد..
_میگم..میگم هنوزم دیرنشده ها..تو..تواگربخوای...میشه که مارال ماله توبشه..
یونس خیلی ریلکس نگاش کرد
_احتماالچون دیشب تااالن نخوابیدی اب بندیه مخت به هم ریخته...اگرمیخوای ببرمت خونه یکم استراحت کن!
یاسمین جدی نگاش کرد..
_یونس جدی دارم باهات حرف میزنم..شمادوتاهردوتاتون االن تویه شرایطین!! توزنتوازدست دادیویه بچه
داری..اونم که تنهاست واالنم حاملست..خب دیگه..توواسه بچه اون پدری میکنی اون واسه بچه تومادری
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یونس جدی نگاش کرد
_نه مثله که این که واقعنی مخت تاب برداشته!!
ده اخه خانومه باهوش!مگه تونمیگی اگرخونوادش بفهمن میکشنش؟؟بعدشم حاالازکجامعلوم مارال بخواداون بچه
رونگه داره؟؟ حاالایناهیچ..به نظره خودت مارال تواین وعضی که داره میتونه یه فرده جدیدوتوزندگیش قبول
کنه؟؟اونم یکی نه دوتا!!
_وااای یونس چقدبهونه میاری بخداهمه ی ایناراهه حل داره!! خب مابه خونوادش حرفی ازبارداربودنه مارال
نمیزنیم..میریم خواستگاری..بله روکه گرفتیم تاقبل ازاینکه مارال شیکمش بیادباالیاعالیمه بارداریش
خودشونونشون بدن هرچه زودترباهم ازدواج میکنید..
_همین دیگه؟؟بدونه هیچ عشقوعالقه ای خیلی خوشوخرم کناره هم زندگی میکنیم البد؟؟
یاسمین کالفه نگاش کرد..یون ...مینورودیدکه باعجله ازدره ورودیه بیمارستان اومدبیرونوتومحوطه
ایستاد..انگارمنتظره کسی بود..همینکه نگاشوازمینوگرفت چشمش افتادبه یه پسرکه باقدمایی بلندمیرفت سمته
مینو..تونگاهه اول نشناختش..ولی خوب که نگاش کرد..یاده اونشب تومهمونی افتاد..شبه ولنتاین..مارال بهش
گفته بوداین داداشه فردینه...اخماشوبردتوهم...هرچی به مینوگفته بودفعالبه کسی چیزی نگه مینوقبول
نکردومیخواست هرچه زودتراین غضیه رویه جوری حل کنه..
فرزین ابروهاشوتوهم گره کرده بودودنباله مینومیرفت سمته اتاقی که مارال توش بستری بود...ازوقتی مینوهمه
چیوبراش توضیح داده بودهمه ی فکروذهنش درگیرشده بود...حتی فکرشم نمیکردرابطه ی فردینومارال تااین
حدپیش رفته باشه...همینکه رسیدن به اتاق مینوسریع برگشت سمتش_اقافرزین...ببینیدمارال االن توبدوعضیتی
قرارداره...
خونوادش اگربفهمن(..گریه اش گرفت) بخدازندش نمیذارن...
فرزین دستشورویه صورتش کشیده..مینوازجلویه دررفت کنار..دروبازکردورفت داخل..
چشمش که به مارال افتاد اخماش بیشتررفت توهم..خیلی وقت بودکه ندیده بودتش..باورش نمیشدتواین مدت
اینقدرتغییرکرده باشه...الغرترشده بودوچهرش رنگ پریده بود..همینکه چشاشوبازکردسریع نگاشوازش
گرفت...تحمل نداشت بخوادنگاش کنه..شرمنده بودچون خودشومقصرمیدونست..نمیدونست چرافردین
مارالوتواین اوضاع اینجوری ولش کرده...اماخودش جوابه خودش داد"..شایداینم جز یکی ازخوشگذرونی های یه
شبه ی فردین بوده"..
مارال چشمش که به فرزین افتاداخماشوبردتوهم..یه ارامبخشه قوی بهش تزریق کرده بودن چون
زیادسروصدامیکرد..تازه بیدارشده بودولی هنوزگیج بود..بادیدنه فرزین هق هقش شروع شد..
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_فرز..ین توروخداتویه کاری کن..توروجونه عزیزت..یه کاری کن بکشمش ..توقران خواهش میکنم..مینوسریع
اومدداخل اتاقوسریع رفت سمته مارال..
_اروم باش مارال اروم باش عزیزم..
فرزین دستشوجلویه دهنش مشت کردوسرشوبرگردونددیدنه حاله زارمارال والتماس کردناش داغونش میکرد..
پرستاراومدتواتاق ورفت سمته مارال..
_وای دخترتوچته اخه؟ازدیشب تاحاالیه بندفقط یا گریه میکنی یا زجه میزنی!خدابیامرزه پدره اونی که
ارامبخشواختراع کرد!!وگرنه ماباامساله شماهاپدرمون درمیومد!!
روبه مینووفرزینم گفت
_باباشماهم دودقیقه تنهاش بذارین این شماهارومیبینه بدتراینجوری میکنه!!اینچیزاواسه بچش سمه!
فرزین سریع ازاتاق زدبیرون...هوای اون اتاق سنگین شده بودبراش...
نشست تویه ماشینشوسرشوگذاشت روفرمون..االن بایدچیکارمیکرد؟کدوم یکی تقصیرکاره اصلی بودن؟؟
فردینی که معلوم نبودحسش به مارال چیه..یامارالی که عاشقه فردین بود؟..واین وسط قراربودیه بچه تاوانه
اشتباهاته پدرومادرشوپس بده...
چندروزی ازمرخص شدنش ازبیمارستان میگذشت...ارومترشده بود..دیگه بریده بودازهمه چی..تونگاش فقط
ترس بود...همش منتظره یه موقعیت بودتاهرچه زودتربچشوازبین ببره..هیچ مهره مادری نسبت به اون بچه
نداشت..عالیمش کم کم شروع شده بود..مدام حالت تهوع داشت..
مینوویاسمین باصدتاکلکوتوطعه ملک خانوموبادوستاش فرستاده بودن یه مسافرت چندروزه..موقعه رفتن ملک
خانوم کلی سفارش کردبهشون که مراقبه مارال باشن..حتی تادمه دررفتودوباره برگشتوگفت نمیخوادبره چون
میخوادمراقبه مارال باشه..ولی باالخره هرجوری که بودفرستادنش رفت..
فرزین مدام یابامینودرتماس بودوحاله مارالومیپرسیدیاتویه موقعیته مناسب میرفت دیدنش..
مهردادخان هم ماموریت بودومسعودم بیشتره مواقع خونه نبود...
فرزین رفت سمته در مینوهم سریع رفت دنبالش یاسمینم دنبالشون راه افتاد..
_اقافرزین؟؟ فرزین برگشت سمتش..
_حاال..کی ببریم کاره بچه روتموم کنیم؟؟ فرزین اخماشوبردتوهم
_یعنی چی؟؟میفهمی چی میگی؟خیلی راحت داریدراجبعه کشتنه یه بچه حرف میزنید..متاسفم براتون..
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شماهیچ ارزشی براجونه ادماقائل نیستید..
مینوعصبی نگاش کرد_اون ادمی که االن باید به فکره جونش باشیم ماراله نه بچه ای که هنوزهیچیش تشکیل
نشده..پسرعمه ی بی همه...یاسمین سریع پریدوسطه حرفش
_بس کنید دیگه..این چه وعضشه؟؟؟این مانیستیم که بایدبرا زندگیه مارال تصمیم بگیریم..خودش بایدتصمیم
بگیره...مابه جایه خودسرانه تصمیم گرفتن برایه زندگیه یکی دیگه بایدتوانتخابه راهه درست کمکش کنیم..
فرزین نگاهی به مینوانداخت_حق باایشونه..مارال وفردین بایدبرازنده بودن یانبودنه اون بچه تصمیم
بگیرن..من نمیتونم توکشتنه یه بچه بهتون کمک کنم..
اینوگفتوخواست ازدربره بیرون که مینوسریع رفت جلوش
_مثله اینکه شماهیچ جوره نمیفهمین من چی میگم نه؟؟؟میگین نظره خوده مارال مهمه؟؟؟مگه همین مارال
توبیمارستان بهت التماس نمیکردکمکش کنی بچه روبندازه؟ نظره فردین این وسط اصالمهم نیست میدونی
چرا؟؟چون زندگیه یه نفردیگه داره نابودمیشه..میفهمی چی میگم؟؟فعالکاری نمیکنیم مارال که حالش اومدسره
جاش خودش نظره واقعیشومیگه..نیازی هم به فردین نیست..
اینوگفتوسریع ازپله هارفت باال..
فرزین عصبی دندوناش روهم فشارداد..اگرتایه دقیقه ی دیگه مینواونجامیموندحتم میداد که
دندوناشوتودهنش خوردکنه..
یاسمین اومدسمتش
_ببینیداقافرزین..مینواالن عصبانی بودکه این حرفاروزدولی شماهم درک کنیدلطفا..هممون نگرانه
مارالوایندشیم...امابایدبزاریم خودش تصمیم بگیره...خواهش میکنم شماهم فعالبه کسی چیزی نگین..میفهمین
منظورموکه؟..بذاریدببینم مارال خودش چی میخواد..تاهمونوانجام بدیم ..چون بیشترازهرکسی این وسط
مارالونظرش مهمن...
فرزین دستی رویه موهاش کشیدونفسشودادبیرون..
_اوکی..پس میذاریم خودش تصمیم بگیره..
همینکه خواست بره بازصدایه یاسمینوشنید
_اقافرزین..خواش کردما..به کسی فعالچیزی نگید..حتی فردین..
فرزین بدونه اینکه چیزی بگه سریع ازخونه زدبیرون...
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سینیه غذاروگذاشت کنارش...میدونست چیزی نمیخوره ولی بازمیخواست شانسشوامتحان کنه...یاسمین تازه
رفته بودوکسی جزخودشومارال خونه نبود..مادرشم یکی دوروزازمسافرتش میگذشت..ولی هنوزمعلوم نبودکی
برمیگرده..
_مارال؟؟عزیزم؟؟توروخدابلندشویه چیزی بخور..خودتوازبین بردی که..
مارال همینکه بویه غذاپیچیدتوبینیش سریع بلندشدودستشوگذاشت رودهنشورفت سمته دستشویی..
مینوازتعجب ابروهاش پریدباال..نگاهی به غذاانداخت..قرمه سبزیی بودکه ازبیرون سفارش داده
بود..فکرنمیکردمارال دراین حدنسبت به بویه غذاهاحساس شده باشه...
معدش خالی بودوفقط یه مایه ی زردرنگ بودکه ازمعدش میومدبیرون...دیگه نایی نمونده بودبراش ازدستشویی
اومدبیرون...مینوسینیه غذاروبرده بودبیرون ودوباره برگشته بودتواتاق..
تنه بی جونشوتاکناره تخت بردونشست روش..مینونگاهی پرازنگرانی بهش انداخت_حالت بهتره
عزیزم؟ببخشیدتوروخدا..نمیدونستم دراین حدنسبت به بویه غذاهاحساس شدی..
مارال بی رمق نگاهی بهش انداخت..
_میگم مارال توکه دیگه تصمیمتوگرفتی برای بچه؟؟...سکوته مارالوکه دیدجوابشوگرفت..میدونست مارال برای
ازبین بردن بچه لحظه شماری میکنه..ترسوازتوچشاش راحت میشددید...
_مطمعنی نمیخوای دراین باره بافردین حرفی بزنی؟؟نمیخوای نظرشوبدونی؟؟_مینو...یه باردیگه اسمه اینوجلومن
بیاری من میدونموتو..اون هیچ حقی برای نظردادن توزندگی که خودش نابودش کردنداره..میفهمی چی میگم؟؟؟به
فرزینم بگو..بگونمیخوام کسی برام تصمیمی بگیره...زندگیه من همینجوریش نابودشدس...دیگه چیزی هم واسه
ازدست دادن ندارم..ولی اینوبهشون بگومن چه این بچه چه به دنیابیادچه نیاد تاکیدکرد(که غیره ممکنه
بیاد)تنهاکسی که تصمیم گیرنده هست خودمم..
مینوسرشوبه ارومی تکون دادوازکنارش بلندشد...پس من ترتیبه کارارومیدم...تامامان برنگشته شایدتونستیم
کاروتموم کنیم...
ملک خانوم چمدونشوپایینه پله هاگذاشت..فکرمیکردمینورفته باشه دانشگاه..اروم ازپله هارفت باالتابه مارال
سربزنه..حدس میزدکه نرفته باشه دانشگاه...همینکه رفت سمته دره اتاق مارال باشنیدنه صدایه مینوناخداگاه
سرجاش ایستاد..
_مارال..ببین مامان ممکنه امروزفردابرگرده...اگرتافردابرنگشت من سعیمومیکنم همه کاراروردیف کنم..تاهرچه
زودترترتیبه بچه روبدیم..دوستم یکی دوتادکتروسراغ داشت که بی سروصداکارویه سره میکنن..ولی اگرمامان
برگشت..کارمون سخترمیشه..ببین عزیزم..میدونم بارداری دورانه سختیه..میدونم حالت خوب نیست..فقط یکم
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جلومامان عادی ترباش..الهی قربونت برم..قول میدم به زودی همه چی درست بشه..مارال همونطوری که سعی
داشت بغضی که داشت خفش میکردوقورت بده سرشوبه ارومی تکون داد..مینوهمینکه خواست چیزی
بگه..باصدایه یاابوالفضل ملک خانوم سره جاش میخ کوب شدوحرفش تودهنش ماسید...
ملک خانوم تویه چهارچوبه درباچشایه گردشده بهشون خیره شده بود..انگاریه شوکه خیلی بزرگ بهش واردشده
بود..مارال شوکه ترازاون انگارخشکش زده بود..
مینوسریع رفت سمته مادرش..
_ما ..باسیلی که خوردتوصورتش فوری دستشوگذاشت روصورتشورفت عقب..مارال احساس میکرددیگه حتی
نفس کشیدنم براش سخت شده..سخت که نه اصالانگاریادش رفته بودنفس کشیدن چیه ..میخواست بلندشه ولی
توپاهاش جونی نبود..ملک خانوم بابهت خیره شدبه مارال..دهن بازکردتایه چیزی بگه ولی بازپشیمون
شد..مینوباگریه اومدسمته مادرش
_مامان توروخداوایسابرات توضیح بدم..هق هقش جلوحرف زدنشوگرفته بود..ملک خانوم چشاشواروم
بستوبازکرد..چقدردلش میخواست بفهمه حرفایی که شنیده همش یه خواب بیشترنبوده..
_مار..مارال..خاله..مینو..مینوچی گفت؟؟..بابهت به مارال نگاه میکرد...
مارال گلوش خشک خشک شده بودوحتی ابه دهنشم دیگه نمیتونست قورت بده..
_مامان وایساتوروخدا خودم برات توضیح میدم..ملک خانوم یه لحظه باعصبانیت به مینونگاه کرد_توساکت
مینو..بذارببینم چه خاکی توسرم شده..وای خدا..برگشت سمته مارال_ده چراحرف نمیزنی
دختر؟؟باردار..بارداری؟؟؟ازکی اخه،؟؟؟چطوری؟؟وای..نه..باورم نمیشه..امکان نداره..جوابه خواهرموچی بدم...
برگشت سمته مینو_خدامنوبکشه ازدسته توخالص شم مینو..میخواستین موضوعه به این مهمی روازمن پنهون
کنین؟؟
پاهاش بی جون شده بود..زنه بیچاره توانی توپاهاش نمونده بود..اگرتایه دقیقه ی دیگه
سرپامیستادمیوفتادروزمین..مینوسریع رفت سمتشوکمکش کردبشینه رومبل..
ملک خانوم بادرموندگیوچشایی اشکی به مارال نگاه کرد_این بودجوابه خوبیهایی که بهت کردم؟؟؟این بودجوابه
دوستداشتنام؟؟...سرشوبه ارومی تکون داد..چی میگفت...یه درده عجیبی افتاده بودتوسرش..چه جوابی بایدبه
اعتماده خواهرش میداد؟..دختریکی یه دونه ی خواهرش...نفسشودرداوربیرون فرستاد..
مارال همه چیوتموم شده میدیدپایان زندگیش...میدونست خالش به خونوادش خبرومیده..واونوقته که
اونابیانوکاری کنن که حتی جنازشم پیدانشه....
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نمیدونست جوابه خالشوچی بده..خالش راست میگفت..کم درحقش خوبی نکرده بود..همیشه مراقبومواظبش
بود...مثله مادرش براش دلسوزی میکرد...
ولی اون باوعضیتی که برای خالش درست کرده بودباعث میشدخالش دیگه حتی نتونه سرشم جلویه بقیه
بلندکنه...
_خیله خب..حر..حرفی که نمیزنی..فقط..فقط بگواون..اون بچه ازکیه؟؟بچه کیه؟؟؟
مارال چشاشوروهم فشارداد..بغضش داشت خفش میکرد...میگفت بچه کیه؟؟بچه ی یه نامرد؟بچه ی کسی که
عاشقش بودولی اون خیلی راحت پارویه عشقش گذاشت رفت؟...اماحاالکه به تهه زندگیش رسیده بود..دیگه
چیزی هم براش مهم نبود...اینکه کسی بفهمه اون بچه ازکیه براش مهم نبود...رویاهایی که یه روزبافردین
خودشوتوشون تصورمیکردمهم نبود...بچه ای که یه روزفکرمیکردقراره بافردین بزرگش کنه براش مهم نبود...زجه
های خودشوخوردشدنه غرورشوشکستنه قلبش مهم نبود...بچه ای که قراربودتاوانه اشتباهه خودشوبده مهم
نبود...تنهایه چیزبراش مهم بود...آبرویه خونواده ای که عاشقانه دوسشون داشت...دلش نمیخواست بخاطره
اشتباهاته خودش اوناروخوردوکوچیک کنه...لبایه خشکش میلرزیدن...
_چرا حرف نمیزنی دختر؟؟؟میدونی توچیکارکردی؟؟؟؟اصالمیفهمی اگه خونوادت بفهمن چی بالیی سرت
میارن؟؟؟؟؟میفهمی باابرویه ماچیکارکردی؟؟؟ده حرف بزن بگواون بچه ازکیه؟؟؟اونی که اینجوری ماروبه خاکه
سیاه نشوندکیه؟؟
__منم
هرسه نفرنگاهشون رفت سمته در...ملک خانوم بادیدنه کسی که روبه روش بودماتش برد...یه لحظه ساکت
شد..انگارخشکش زد..
مینوباچشایه گردشده به مسعودی که خیلی ریلکسوجدی مثله همیشه روبه روش ایستاده بودنگاه میکرد
مارالم انگاربرایه چندهزارمین بارتواین روزاشوک بهش واردشده بود...چشاشوبازبسته کردبلکه اگرایناهمش یه
خوابه دیگه بلندشه..ولی خواب نبود...زندگیه خودش بودکه به سرانجام تلخی نزدیک میشد...
ملک خانوم ازرومبل بلندشد..باقدمایه لرزون خودشوبه مسعودنزدیک کرد..اصالنمیتونست باورکنه..باورکنه که
پسره خودش..باعثه سرافکندگیش شده باشه..باعثه بی ابرویه خونوادش شده باشه...
مسعودکه چهره ی رنگ پریده ی مادرشودیداخماشوبردتوهم..میدونست بااین کارش شوکه خیلی بزرگی بهش
وارده کرده..میدونست مسئولیته خیلی بزرگیوازاین به بعدبایدقبول کنه..وهمه ی اینابخاطره مارال بود..چون
میدونست هراتفاقی که تواین مدت افتاده تقصیره خودش بوده ..میخواست ازفردین انتقام بگیره...ولی بخاطره
هدفه خودش زندگیه یه نفردیگه که هیچ گناهی نداشتوخراب کردوبه تاریکی وتلخی کشوند...وحاالسعی داشت
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جبران کنه...نمیدونست میتونه ازپس این مشکالت بربیادیانه..ولی میخواست تمامه تالششوکنه...تواین راهی که
پاگذاشته بودانتظاره هرچیزی رو داشت..
باسیلی که خورد..یه لحظه حس کردگونش داغ شد..دستشوگذاشت رو گونشوباتعجب به چشایه اشکیه مادرش
خیره شد...سرشوانداخت پایین..توانه اینکه توصورتش نگاه کنه رونداشت...مادرش بود..براش عزیزبود...بااینکه
همیشه ازش دوربود..بااینکه هیچوقت کنارش ننشست تاباهاش دردودل کنه..بااینکه همیشه جلوش سردوجدی
بودولی اینبارکم اورد...اینبارنتونست مثله همیشه نسبت به این زن بی تفاوت باشه...نتونست سردوجدی
نگاشوبدوزه توچشاش..سرشوانداخت پایین...میدونست بایدمثله همیشه دربرابره این مشکل هم قوی باشه...قوی
باشه تابتونه ازش بگذره..قوی باشه تابتونه حلش کنه...
باصدایه مینوکه مادرشوصدامیزدفوری سرشوبلندکرد..ملک خانوم افتاده بودروزمین...سریع نشست کنارش
هرچی صداش میزدن فایده نداشت..مسعودسریع روبه مینوگفت که به دکتره خونوادگیشون خبربده
تافوراخودشوبرسونه..مینوهول شده بود..سریع ازاتاق رفت بیرون..
_میفهمی چیکارکردی مسعود؟؟؟این چه حرفی بودکه زدی؟؟؟مریضی؟؟؟شوخیت گرفته؟؟دستی دستی داشتی
مامانوبه کشتن میدادی
مسعودبااخم جدی به مینونگاه کرد_این تصمیمیه که من گرفتم..به عواقبشم فکرکردم..وای به حالت
چیزیوجلومامان لوبدی من میدونم تو..خودم همه چیودرست میکنم..
_یعنی چی،؟؟؟میخوای مسئولیته به این بزرگیوقبول کنی که چی بشه،،؟یکی دیگه یه غلتی کرده اونوقت
تومیخوای تاوانشوبدی؟؟منکه نمیتونم همه چیوبه مامان میگم...نمیذارم فردین اونوره دنیابراخودش ول بچرخه
وتواینجاتاوانه گندکاریایه اونوبدی..
مسعودسریع دستشوکشیدوبردسمته سالنه اتاقه خودش بایه اخمه غلیظ خیره شدتوجفت تیله های ابی رنگ
چشاش
_ببین مینو..وای به حالت وای به حالت یه کلمه فقط یه کلمه بخوای چیزی به مامان بگی..بالیی سرت میارم که
ازکردت پشیمون بشی فهمیدی یانه؟؟؟این تصمیمیه که خودم گرفتم..به توهم هیچ ربطی نداره..زندگیه
خودمه..هرجوری که بخوام زندگی میکنم..شیرفهم شدیانه؟؟
مینولبشوباسرزبون ترکرد
_نه...نشد..اصالبذارببینم توکه ازفردین متنفربودی..براچی میخوای جوره اونوبکشی ها؟؟؟ دیگه داشت ازسوال
پرسیدنایه بیجاولجبازیایه مینوخسته میشد..
_اخه به توچه،؟؟؟به توچه ربطی داره؟؟؟
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_به من ربط داره..من خواهرتم..میدونی بااین کارت ابرویه مارومیبری؟؟میفهمی اگربابابفهمه چیکارت میکنه؟؟؟
_چیکارمیکنه؟؟؟؟البدبه جرم تجاوزمیندازتم زندان؟؟؟ _مسعودچرانمیفهمی...باباقلبش مریضه مامان حالش خوب
نیست..کی میخوای دردایه خونوادتوببینیوازشون چشم
پوشی کنی هان؟؟
_مگه نمیگی ابرویه خونواده برات مهمه؟؟؟مگه نمیگی مامان حالش خوب نیست؟؟مگه نمیگی بابااگه بفهمه
ممکنه سکته کنه؟؟ پس بذارکاری که میخواموبکنم..بخدابه نفعه هممونه..قسم میخورم حتی باباهم چیزی ازاین
ماجرانفهمه..قول میدم..فقط خواهش میکنم بذارکارموبکنم...بانگاهی اروم زل زدتوچشایه مینو
_باشه ابجی کوچولو؟؟ برااولین بارباخودش اعتراف کردکه چقدراین نگاهه اشکیونگرانواین حرفایه
ازسرنگرانیودوست داره...چقدروجوده مینوبراش ارامشبخش بود..اینکه زندگیش برایه نفرمهم بودخوشحالش
میکرد..مینوچشاش پراشک شده بود...
_ولی..ولی مسعود..
_ولی نداره مینو..تودوست داری خاله اینابفهمنویه بالیی سره مارال بیارن؟تودوست داری توکوچه ومحل نتونیم
سرمونوجلومردم بلندکنیم؟؟؟بهم اطمینان کن...قول میدم زندگیه هممون اونجوری که صالحه بشه...
مینونفسشوباصدادادبیرون...دلش راضی نبود...نه اینکه دلش نخوادزندگیه مارال نجات پیداکنه..نه..دلش
نمیخواست مسعودجوره کاری که نکرده روبکشه...
ولی وقتی میدیدمسعودمسممه وهیچ جوره نظرش عوض نمیشه...به اجبارمهره سکوت زدبه لباش تاببینه
مسعودچی توسرشه وقراره چیکارکنه...
دکترازاتاقه ملک خانوم اومدبیرون..مسعودمینوهردورفتن سمتش..دکتریه لبخنده مهربون زد
_حاله مادرتون خداروشکربهتره..نیازی هم فعالبه بیمارستان نداره...
شوکی که بهش واردشده نسبتاقوی بوده..ولی خداروشکربه خیرگذشته...لطفاازاین به بعدرعایت کنید...ممکنه
دفعه ی دیگه به این زودی حالشون خوب نشه ومن باخوشحالی نتونم خبره خوبی بهتون بدم...
مسعودسرشوبه ارومی تکون داد..
_باشه..ماتمامه سعیمون رومیکنیم..مواظبیم..االن میشه ببینمش؟
_نه..فعالیکم بایداستراحت کنه..خودشونم گفتن کسی رونمیخوان ببینن..
اشکاش صورتشوخیس کرده بودن...رولبه ی بالکن وایساده بود...دیگه نه ازچیزی ناراحت بودونه چیزی براش مهم
بود..فکرمیکردبارفتنش کاری میکنه که ننگه بی ابرویه نشینه روپیشونیه خونوادش...میخواست قبل ازاینکه
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خونوادش چیزی بفهمنوبیان سراغش خودش کاره خودشوتموم کنه..بیشترهرچیزوهرکس تواین
ماجراخودشومقصرمیدونست...بیشترازفردین خودشومقصرمیدونست..اگربافردین دوست نمیشد..اگراونشب به
مهمونی نمیرفت...اگه بی دقتی نمیکردوبه جایه اب چیزه دیگه ای نمیخورد...شاید..شایداالن این وعضیتش
نبود...چشاشوبستوکمی جلوتررفت...میترسید...ولی ترسش دربرابرخونوادش بیشتربود...دیگه هیچ امیدی تودلش
نمونده بود...گاهی وقتارفتنوفراموش شدن...بهترازموندنوبی ارزش شدنه...یه نفسه عمیق کشیداخرین نفس...
همینکه خواست خودشوبندازه..یکی ازپشت سفت گرفتش..سریع چشاشوبازکرد..هرچی تقالمیکردتاثیری
نداشت...تندتندنفس میکشید...
مسعودباعصبانیت برشگردوندسمته خودش
_میخواستی چیکارکنی تو؟؟؟دیوونه شدی؟؟فکرمیکنی اگربمیری چی میشه؟؟؟چی عوض میشه ماراال؟؟میخوای
اون عوضی ازکاری که باهات کرده خوشحال بشه،؟؟منوباش که فکرمیکردم قویترازاین حرفایی...منوباش که
بخاطره تواون حرفاروجلومادرم زدم....گریه های مارال رواعصابش بوداینکه اینقدرساده پاپس کشیده
بودومیخواست خودشوبکشه عصبیش میکرد
_بس کن..گریه نکن..یکم قوی باش..تاکی میخوای ضعیف باشی؟؟تاکی میخوای جوری باشی که بقیه فقط ازت
استفاده کننوبعدم ازت ردشن؟؟تواالن یه نفرنیستی..یه نفرنیستی که خیلی راحت بری خودتوازیه جایی پرت
کنی..یه نفرنیستی که فقط براخودت تصمیم بگیری..تواالن دونفری..اونم حقه زندگی داره..شایدبه اشتباه به
وجوداومده باشه..ولی بازم نمیشه الکی الکیوسری سری برازندگیش تصمیم بگیری..
_بخدامارال همه ی ایناهم میگذره..فقط کافیه تحمل داشته باشیوقوی باشی..من پشتتم نمیذارم بالیی سرت بیاد..
مارال بااون حاله خرابش یه پوزخنده تلخ زد
_چطوری قوی باشم؟؟؟؟؟چرانمیفهمی چه بالیی سرم اومده؟؟زندگیه من شروع نشده تموم شد..شماهاهمتون
مثله همین هیچکدومتون نمیفهمین من چه دردی میکشم..این درده من تمومی نداره..مگراینکه
بمیرم..اینوگفتوخودشوازتودستایه مسعودکشیدبیرون...مسعودباحرص نگاش کرد
_مارال توخودت نمیخوای که زندگیت درست بشه..اگه خودت بخوای میتونی برگردی به زندگیت..
مارال باصدایی که دیگه بلندنرفتنشونمیتونست کنترل کنه گفت
_براچی برگردم به زندگیم؟؟برگردم که چی بشه؟؟که زندگیه توهم خراب کنم؟؟که خالم بانفرت نگام کنه؟؟که
خونوادم ازبزرگ کردنم پشیمون بشن؟؟

279

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به
نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان سرانجام یک شرط |  baharbahadooriکاربر انجمن
_بس کن مارال..توکاری به زندگیه من نداشته باش..فقط بهم بگومیخوای کمکت کنم یانه؟؟ببین تواالن یه راه
بیشترنداری..به حرفام گوش کن اگه بهم اعتمادکنی خودم همه چیودرست میکنم..حاالهم اروم باش..بیابریم
توتاهمه چیوبرات توضیح بدم..
جلودره بالکن وایسادتااول مارال بره داخل بعدخودش..
مارال یه نگاهه خیره بهش انداخت..نمیدونست دلیله این کارایه مسعودچیه...نمیدونست چردمیخوادیه همچین
مسئولیته بزرگی روقبول کنه وخودشوتودردسربندازه..ولی اونقدرخسته وبی جون بودکه حتی حوصله ی
فکرکردن به اینچیزارو هم نداشت..
آروم نشست روصندلیه روبه رویه تخت
_خب..ببین مارال..االن تنهایی راهی که داری اینه که...یه نگاه به چهره ی بی روحه مارال که بی رمق نگاش
میکردانداخت..تردیدداشت واسه گفتنه حرفش...نمیدونس مارال قبول میکنه یانه...ولی این تنهاراهی بودکه
میتونست مارالوازاین تاریکی بکشه بیرون..ازفردین متنفربود..ولی این دلیلی نمیشدکه بخوادادم بودنشوفراموش
کنه وبیخیاله زندگیه مارال بشه..
دلوزدبه دریاوگفت
_تنهاراهی که داری..از..ازدواج بامنه..
مارال یه لحظه باچشایه گردشده به مسعودنگاه کرد..هرچندکه انگارخودشم انتظاره شنیدنه این
حرفوداشت..مسعودبدونه توجه به حاله مارال حرفشوادامه داد_من..من به مادرم گفتم بچه ی توازمنه..پس..بااین
حساب اگه توقبول کنی..بدونه اینکه حرفی به..به فردین بزنی بامن ازدواج میکنی..بامامان صحبت میکنم..نه
خونوادت نه هیچ کسه دیگه ازموضوع خبردارنمیشه..حتی پدرم..بهت قول میدم..یه ازدواجه سوری..فقط برایه
خالص شدن ازاین ماجراها..فکرکن..فکرکن میخوای بینه بدوبدتریکیوانتخاب کنی...اگه پیشنهاده منوقبول
کنی..خودم همه چیودرست میکنم...مطمعنم مامان هم مجبوربه کمک به مادوتامیشه..مطمعن باش اونم تواین
موقعیت دلش نمیخوادخونواده ی توچی ازاین موضوع بدونن..چون اونوقت باخاله طالوطاهرخان روبه
رومیشه...اون قول داده بودبه خوبی ازت نگهداری کنه ونذاره اب تودلت تکون بخوره..ولی حاال..
نگاشوتودوخت توچشایه مارال
_حاالبایدانتخاب کنی..وقته زیادی هم نداری..
ماتومبهوته حرفایه مسعودشده بود...راستی راستی مثله اینکه هیچ راهی براش نمونده بود...یابایدتسلیمه
خونوادش میشد..یا...درخواسته مسعودوقبول میکرد...به قوله مسعودبینه بدوبدتربایدیکیوانتخاب میکرد..اما..تابه
جوابه سوالی که توذهنش بودجوابی داده نشده بودنمیتونست تصمیمی بگیره..
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_تو..چرا..چرامیخوای بهم کمک کنی؟میدونی این کار..چه دردسری داره؟
مسعودکه هرلحظه منتظره این سواله مارال بود..سرشواوردباالنمیدونست چی بگه..میدونست اونشب فردین..فقط
بخاطره اینکه به اون ثابته کنه مارالودوس نداره اون حرفاروزده..میدونست فردین یه حسی نسبت به مارال
داره..ولی..حاالتنهاجوابی که میتونست به مارال بده این بودکه..
_فکرکن یه جورایی خودموتواین اتفاقات مقصرمیدونم...وحاالمیخوام جبران کنم..مارال وقتی برای پرسیدن این
سواالنداریم..بایدهرچه زودترتصمیمتوبگیری..من ازدره این اتاق برم بیرون بایددونه به دونه سواالیی که ملک
خانوم قراره ازم بپرسه روجواب بدم..ولی اگرندونم تصمیمه توچیه هیچ جوابی نمیتونم بهش بدم..
مارال لبایه خشکشوباسرزبون ترکردتصمیم گرفتن تواین شرایط خیلی براش سخت بود..این تصمیمش
قراربودآینده ای که نابودشده میدیدش روازنوبسازه..خیلی تصمیم گرفتن براش سخت بود..ولی بایدانتخاب
میکرد..راهی که نمیدونست اخرش به کجاختم میشه رومیخواست تی کنه...ولی ازطرفی هم دوست نداشت
زندگیه مسعودوخراب کنه وباعث بشه تن به کاری بده که نکرده..جرمی که نکرده روبه گردن بگیره...
_مارال چی شدپس؟؟وقتت برافکرکردن تموم شد..مارال نگاشوانداخت زمین..
_انتخابتوکردی؟؟
مارال یه نگاهه کوتاه بهش انداخت..مجبوربوداین وعضیتشوقبول کنه...مجبوربوددوباره ازنوشروع کنه...درسته که
زندگیش مثه ثابق نمیشد...ولی همین مجبوربودن بودکه باعث میشددرخواسته مسعودوبه خودش
بقبولونه..مجبوربودتن به این ازدواجه سوری بده..مجبوراین اتفاقاتوتوذهنش به یه جایه متروکه ی ممنوعه انتقال
بده...
_من..من...نمیدونست چجوری بایدحرفشوبزنه..چه جوری بایدجوابشوبگه..مسعودیه نگاه بهش
انداخت...انگارباهمون نگاه جوابشوفهمید...
_اوکی..
فهمیدم..خودتواذیت نکن...بهت قول میدم ازتصمیت پشیمون نشی..قول میدم کمکت کنم...همه چیوبسپاربه
من..خیالت راحت..
اینوگفتوبدونه اینکه منتظربمونه مارال حرفی بزنه ازاتاق زدبیرون..
مارال نفسشوعمیق بیرون فرستاد..بااین کاره مسعودخودشویه عمرمدیونش میدونست..بایدازاین لحظه به
بعدمنتظره اتفاقاته جدیدی توزندگیش میبود..زندگیه جدیدبافراموش کردنه فردینی که روزی جزعی اززندگیش
شده بود..هنوزسردرگم بودتویه خاطراتی که یه روزهمه دلخوشیش بودن..ولی کم کم بایدخودشوبازندگیه
جدیدش وقف میدادومنتظره اتفاقایه جدیدمیبود...
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.......
_توخودت میفهمی چه غلتی کردی؟؟؟آبرویه خونوادتوبردی..آخه..آخه من چی بایدبگم به تو؟چه جوابی بایدبه
خواهرموخونوادش بدم؟؟برم بگم پسرم بادخترتون...استغفراهلل..
میدونی اگه بفهمن نه توروزنده میذارن نه اونو؟؟شرمم میادکه بگم توپسره منی ...به خداشرمم میاد..تواون
مسعوده من نیستی...چی شدکه اینقدرعوض شدی؟چی شدکه اینطوری شدی اخه؟؟؟مسعوده من خونوادشوبی
ابرونمیکرد..مردبود..
سرشوتکون دادواشکاشوبادستش پاک کرد...
_میدونی اگه بابات بفهمه چی میشه؟؟بخداعاقت میکنه!!
_مامان بس کن...خواهش میکنم تمومش کن..بذارمنم حرف بزنم...قرارنیست هیچکسی چیزی ازاین موضوع
بفهمه که باعثه بی ابروییمون بشه..من یه کاری کردم تااخرشم سرش وایمیستم..من مارالودوس دارم...حاالکه
اینطورشده...میخوام...میخوام باهاش ازدواج کنم...ملک خانوم زل زدتوچشاشه تنهاپسرش..پسری که
بیشترازجونش دوسش داشت...پسری که هیچوقت انتظاره چنین کاریوازش نداشت_...میمردی میومدی به خودم
میگفتی که مارالومیخوای؟؟؟میمردی اگه میذاشتی من باخالتیناصحبت میکردموهمه چی طبقه رسمورسوم
اجرامیشد؟؟من چی بگم به تواخه؟؟؟االن چه خاکی بریزیم توسرمون...فکره قلبه مریضه منونکردی...
مسعوددستشوفروبردتوموهاش...هیچ کدوم ازحرفایه مادرش روش تاثیری نداشت..چون کاری نکرده بودکه االن
بخوادازشنیدنه این حرفاناراحت بشه وخودشوسرزنش کنه...
_مامان..خواهش میکنم شلوغش نکن...یکم منطقی باغضیه برخوردکن...االنم هیچی دیرنشده...درسته من یه
غلتی کردم...ولی خودمم درستش میکنم...توبه خاله اینازنگ بزنوقراره یه خواستگاریوبذار...خودتم خوب میدونی
خاله همچینم بدش نمیومدکه من دامادش بشم..پس بااین حساب به احتماله نودونه درصدجوابشون مثبته
...بعدازخواستگاری هم یه عروسی میگیریموهمه چی ختمه به خیرمیشه...
هیچکس حتی باباهم ازاین غضیه نبایدبویی ببره...این موضوع همینجابینه منوتوومینوومارال چال میشه...
_همین دیگه؟؟؟همه چیوتویه لحظه ختمه به خیرکردیوتموم؟؟حاالاومدیموگفتن دخترمون هنوزبچسونمیخوایم
شوهرش بدیم اونوقت چی؟؟؟ها،؟
_مامان توفقط کاری که ازت خواستموانجام بده...بقیشم هرچی که شدبامن...مامان...توروخدا...اگه هنوزیه ذره
فقط یه ذره برات ارزش داره زندگیم روموزمین نندازوکمکم کن..االن بیشترازهروقته دیگه ای به بودنت احتیاج
دارم...فقط تویی که اگراالن کنارم باشی پشتم گرم میشه به بودنت...باخاله صحبت کن..راضیش کن..هرچه
زودتربایداین غضیه روحل کنیم...مارال تووعضیته خوبی نیست...وقتی نیست...نمیشه زیادصبرکنیم...
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فرزین ابروهاشوتوهم گره کردوبالحنی که سعی داشت عصبانیتشوکنترل کنه گفت
_مارال توخودت میدونی داری چی میگی؟؟میفهمی داری بازندگیت چیکارمیکنی؟؟اون بچه بچه ی فردینم
هست..اونوقت توازمن میخوای بهش چیزی نگموهمه چیوپنهون کنم ازش؟؟
مارال نگاهه پرازالتماسشودوخت به فرزین
_فرزین من خودم غم برای خوردن دارم..لطفا..لطفاتودیگه برام لقمه نگیر!!...این تصمیمیه که خودم خیلی
قاطعانه برای زندگیم گرفتم..من راهه دیگه ای ندارم...فرزین قبول کن فردین چه ازاین موضوع خبرداربشه چه
نشه براش هیچ فرقی نداره..اون هیچی براش مهم نیست...یعنی ازاولشم هیچی مهم نبودبراش..فرزین من وقتی
برام نمونده هیچ فرصته دیگه ای ندارم توروقران درکم کن...
_بس کن...توازکجامیدونی که ازبچشم خیلی ساده میگذره؟؟ازکجامیدونی اون بچه اصالبراش مهم
نیست؟؟؟؟خب..خب اگراون اشتباهی کرده پس بایدبیادوگردن بگیره..اون بایدبیادتواین شرایط کمکت کنه...مارال
اخماشوبردتوهم میدونس متقاعدکردن فرزین سخترازاونچیزیه که فکرشوکنه...نمیخواست فردین چیزی
بفهمه...باحرفه فرزین که میگفت فردین بایدبیادواشتباهشوگردن بگیره چشاشوروهم فشارداد...فردین تقصیری
نداشت تواین اتفاق...مارال خودش خواسته بود...خودش همراهیش کرده بود ..خودش همه چیوشروع کرده
بود...پس نمیتونست بگه که خودش بی تقصیره وبیشتره اتفاقاته اونشب تقصیره فردینه..ولی اگرمیخواست
زندگیش بیشترازاین ازهم نپاشه باید فرزین ومتقاعدش میکردکه هیچی ازاین اتفاقات به فردین نگه..
نمیدونست اگرفردین چیزی ازبچه بفهمه چه اتفاقی میوفته...ولی درهمین حدمیدونست که ممکنه این موضوع
چیزه مهمی براش نباشه وعادیترازهرچیزی باهاش برخوردکنه...اگرقراربودبامسعودازدواج کنه پس بایدازنیومدن
فردین توزندگیش مطمعن میشد...میخواست هرجورشده طوری بافرزین حرف بزنه که فرزینم قبول کنه این برای
هردوشون بهتره هم فردین هم مارال..
ولی فرزین اصالنمیتونست به خودش چنین اجازه ای روبده...نمیخواست بچه ی فردین ومارال تاوانه
اشتباهشونوبده..فکراینکه اون بچه قراربودبیخبرازپدره واقعیش بزرگ بشه آزارش میداد..
_"ببین مارال..اومدن هیچکس توزندگیت بی حکمت نیست..یامیشه خوده زندگیت..یادرس
زندگیت!!"شایداالن باخودت بگی فردین یه زمانی زندگیت بودولی االن جزیه درس چیزه دیگه نمیتونه باشه...ولی
هرکسی فرصته جبران داره..
_اره فرصته جبران..ولی من فرصتی ندارم..چرانمیفهمی؟؟
_مارال امکان نداره من این شرایطوقبول کنم..من به فردین همه چیومیگم..بعدش خودتون میدونیدوتصمیمی
که قراره بگیرید..من اینووظیفه ی خودم میدونم که به فردین همه چیوبگم..حقه اونه که بدونه چه اتفاقاتی
اینجاافتاده..مارال عصبی نگاش کردازاینکه فرزینوهیچجوره نمیتونست قانع کنه اعصابش بهم میریخت..یه
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جورایی هم بهش حق میداد..میدونست ممکنه این جزوه سخترین کاره طوله عمرش باشه..ولی دوست داشت
فرزینم اونووعضیتی که توش قراردارن ودرک کنه..
یه قطره اشکی که افتادروگونشوباسرانگشت پاک کرد..باصدایی که هق هقشوسعی داشت پنهون کنه گفت
_ "این ..این روزابه شدت نیازدارم..یکی بیادپایینه زندگیم بنویسه چندسال بعد"...فر..زین...توروخداواسه یه
لحظه..فقط یه لحظه خودت جایه من بذار...راهی ندارم...بخدااگه خونوادم بویی ازاین ماجراببرن
بدبختم..منومیکشن..تواینومیخوای؟...
دلش براش سوخت..اون قیافه ی معصومی که مظلومانه ازش کمک میخواست...ولی..ولی انگاربازم
نمیتونست..نمیتونست اینهمه اتفاقانادیده بگیره...دیگه حتی خودشم نمیدونست کدوم کاردرسته وکدوم
کارغلط...فقط اینومیدونست بیشترازاین نمیتونه اونجابمونه واشکایه مارالوببینه...صندلیشوکشیدعقبوبلندشد....
مارال هم سریع بلندشد
_...فرزین..چی..چی شدپس..
جدی به مارال نگاه کرد
_"وقتی روزگار توشرایطه سخت قرارت دادنگوچرامن..بگونشونت میدم"..مارال اینقدرضعیف نباشوازهمه چی
اینقدرزودنگذر...من واقعانمیتونم....متاسفم...اینوگفت وبدونه اینکه منتظره جوابی ازمارال بشه ازکافه زدبیرون...
نشست توماشینشوباآخرین سرعت ازاونجادورشد...
.
سیگارشوازپاکت اوردبیرون...فندکشواوردجلووروشنش کرد...خیلی وقت بودرفیقه تنهاییاش شده
بود...تکیشوزدبه صندلیه ماشین وچشم دوخت به عروسکه باب اسفنجیه رویه داشبولت...هرلحظه ای که
میگذشت سخترین دقیقه هاش رقم میخوردوبهترین خاطره هاش یاداوری میشدن بهش...خیلی وقت بودکه وقته
استراحت مینشست توماشینوسیگاربه دست زل میزدبه عروسک کوچولویه روبه روش که شیرینترین قسمتایه
زندگیشوبهش یاداوری میکردن...
باصدایه زنگه گوشیش سکوتی که ماشینوپرکرده بودشکست...نگاهی به صفحه ی گوشی انداخت...بادیدنه
اسمه فرزین یه نفسه عمیق کشیدوسیگارشوخاموش کرد..تماسووصل کردوبعدازچندثانیه مکث گفت
_الو؟؟
_الو؟؟؟سالاام..خوبی؟؟؟ _ممنون..توچطوری؟؟
_ای..بدک نیستم..حاله بابات چطوره؟شیمی درمانیوشروع کرده؟؟..
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_اره...دکترانسبت بهش خیلی امیدوارن...خب..چه خبر؟؟مادرجون آقاجون خوبن؟؟
_اوناهم خوبن..فردین میخوام راجبعه یه موضوعه خیلی مهم باهات حرف بزنم...
تکیشوازصندلی گرفت..بااین حرفه فرزین یه اخمه کمرنگ نشست روپیشونیش..
فرزین نفسشوباصدابیرون فرستاد..خودشوانداخت روتختش..تردیدداشت واسه گفتنه حرفاش..نمیدونست
عکسلعمله فردین بعدازشنیدنه حرفاش چیه..حرفایه مارالواشکاش..اینده ی اون بچه ی معصومی که هیچ گناهی
نداشت...
دلش میخواست یه جوری بهش کمک کنه....
نمیدونست این کاری که میخوادکنه کمکه یایه دردسره تازه..
_فرزین بگودیگه..چیزی شده؟؟
مادرجون آقاجون خوبن؟کسی طوریش شده؟؟
انگارلباش روهم قفل شده بودن...نمیدونست بگه...یا..مهره سکوت بزنه به لباشوهمه چیوبه دسته
تقدیربسپاره....انتخابه سختی بود...التماسای مارال....چشایی که جزالتماسوغم چیزی توشون نمیدید"...فرزین
توروخداخواهش میکنم...خونوادم اگه بفهمن منومیکشن"...
_..چیزه..هیچی..حاالکه دارم فکرشومیکنم...چیزه مهمی نیس...بیخیال...
_شوخیت گرفته فرزین؟اگه چیزی شده بگو؟
هیچوقت عادت نداشت برایه گفتنه حرفه کسی التماس کنه...یاحتی برایه یباربهش بگه که اگه حرفی داری
بگو..ولی ایندفعه عجیب انگارمنتظره شنیدنه یه خبربود...نمیدونست چه خبری..خوب یابد...ولی میدونست یه
چیزی هست..لحنه جدی وگرفته ی فرزین...
_نه فردین..هیچی نشده...راجبعه کارخونه بود...ولی خب بیخیال..منواقاجون هردومون خومونم هستیم رسیدگی
میکنیم...
_مطم..
_کاری نداری؟منم برم مادرجون داره صدام میزنه...
چشاشوم روهم فشارداد...
_خیله خب..باشه...برو..
_خداحافظ..
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گوشیوگذاشت روعسلیه کنارشوبه تختش تکیه داد...این سکوتوتاکی میتونست ادامه بده؟ ...تاکی میتونست
توچشای فردین نگاه کنه وهمه چیوپنهون کنه...ولی..این راهی بودکه توش به اجباریدم گذاشته بود...فرزین باهمه
ی غرورواخموتخمایی که داشت..ولی دله بزرگوقلبی مهربون داشت...فرزین کسی بودکه همیشه سعی داشت
خونوادشوحفظ کنه ومواظبشون باشه...وحاال..میخواست به مارال کمک کنه...نمیدونست تاچه حدموفق
خواهدبودتواین راه...ولی ازاین به بعدبایدبااین اتفاقات خودشووقف میداد....
..
مینویه نگاهه پرمحبت به مارال انداخت
_الهی قربونت برم...همه چی داره درست میشه...درسته اونطوری که بایدودوست داشتی نشد...ولی بازم
خداروشکربدترازاینانشد"...تپشه قلب ونفس کشیدن مالک نیست..اگرهنوزتوی دلت آرزوهایی هست که ازفکره
رسیدنه بهشون سرذوق میای زنده ای"...بلندشوبریم...همه پایین منتظرن...مثالمراسمه خواستگاریه...اینهمه راه
نیومدیم بوشهرکه همه چی بدترشه ها...بلندشوعزیزم..این روزاهم میگذره...
_این روزامیگذره...ولی معلوم نیست چجوری قراره بگذرن...
اینوگفتواروم بلندشد...
همه منتظره مارال ومینوبودن...مارال باقدمایی کوتاه واهسته ازپله هاپایین اومد..
باصدای میثاق نگاش واوردباالویه دورتویه سالن چرخوند..
_بفرماااا اینم ازعروس خانوم!!
همگی نگاشون واوردن سمته مارال؛طالخانوم یه لبخنده مهربون زدوگفت
_ای جانم،گل دخترم!بیابشین مادر..
هرکاری میکردکه حتی فقط یه لبخنده مصنوعی هم بزنه..ولی نمیتونست..به هرطریقی که بودسعی کردعادی
رفتارکنه..مثله همه ی دخترای دیگه ای که شب خواستگاریشونه..مثله تموم دخترای دیگه ای که امشب میشدیه
شبه سرنوشت سازبراشون..شبی که ایندشورقم میزد...ولی...مارال فرق داشت؛دختری که تاوانه اشتباهشوپس
میداد..دختری که شبه خواستگاریش بارداربود؛دخترکه برای پنهون کردن واقعیت میخواست باکسی ازدواج کنه
که اونم یه جورایی خودشوتویه این اتفاقات مقصرمیدونست..هیچ کاری دیگه ازدستش برنمیومد..زندگی اینوبراش
رقم زده بودواونم بایدباهاش کنارمیومد...کناره مادرش نشست...مینوهم کناره مسعودرویه مبل دونفره نشست..
میثاق که طبقه معمول شیطنتش گل کرده بودگفت
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_خب..عروس خانومم که اومدددحاالبریم سره اصله مطلب!مهریه که تاریخ تولده مارال جان بایدباشه! یه خونه
ویه ویالهم به نامش؛ترجیحاخونه روبوشهربگیریدبه نامش بزنید..ویالهم قیطریه ی تهران باشه لطفا
مینویه لبخندزد
_نه بابادیگه چی؟یهویی بگومیخوای ورشکستمون کنی دیگه!بعده اینهمه سال یکی پیداشده
دخترتونوبگیره!حاالتوبااین شرطایه سختی که گذاشتی ببینم نمیپرونیشون!!
میثاق یه پشته چشم نازک کرد
_واالبینه خودمون بمونه هاایناهمش مقدمه چینیه الکیه!شماپنج تاشاخه گله رزم مهرش کنیدویه خونه کاهگلی
هم بزنیدبه نامش مادختروباجهزیه ی کاملوهمه ی مخلفاتش میدیم ببرین!!همه چیییی باماشمااافقط
اینووببریدشش!
طالخانومومهردادخان بالبخندبه بحثه این دوتاخیره بودن..ملک خانومم خودشوبالیوانه شربتش مشغول کرده
بودومسعودم بدونه هیچ حالته خاصی به حرفایه میثاق گوش میداد..مارالم برعکسه همیشه که تامیثاق یه چیزی
میگفت دوتاجوابشومیدادساکت نشسته بود...واین کارش باعث شده بودمیثاق بیشتربه حرفاش ادامه بده وفکرکنه
مارال جوابی برای حرفاش نداره...
باچشم غره ای که طاهرخان به میثاق رفت باعث شدمیثاق آبه دهنشوباسروصداقورت بده
وخودشوجمعوجورکنه...
_چیه خب پدرجان!میترسم یه دفعه ای خاله ایناپشیمون بشنو،ایی دختره ترشیدتون برگرده وره دله خودمون!
مهردادخان بالبخندیه نگاه به طاهرخان انداخت
_بچن دیگه؛بذارراحت باشن..
طاهرخان یه نگاه به میثاق انداخت
_واالچی بگم!اگراین بچس من دیگه هیچی نمیگم..
مهردادخان یه لبخندزد:
_راستی مصطفی جان کجاست؟
قبل ازاینکه طاهرخان جوابی بده طالخانوم گفت:
_مصطفی هم بخاطره وعضیته شغلش واینارفتن ترکیه..یعنی انتقالش دادن اونجا..یه چندماه اونجاس بعدشم
برمیگرده..خیلی بچم دلش میخواست االن اینجاتوخواستگاری باشه..ولی خب نشدکه بیادوخودشوبرسونه!..
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_آهان..که اینطور..خب حاالاین حرفاروولش کنیم..بریم سره غضیه ی اصلی...همونطورکه اطالع داریدخودتون
میدونیدغرض ازمزاحمت چی بوده..؛طاهرخان سری تکون دادونگاهی به مسعودانداخت:
_این چه حرفیه..مراحمین،بله؛مسعودجان ماشاالمردی شده براخودشووقته ازدواجشه..ملک خانوم که تااون
موقعه بی حرف نشسته بودلبشوباسرزبون ترکرد:
_بله..وبرای همینم مزاحمه شماشدیمواومدیم اینجا..تاازتون اجازه بگیریمومارال جانوبرای مسعودخواستگاری
کنیم..
_به نظره من..مارال هنوزاونقدری بزرگ نشده که بتونه ازپس یه زندگیه مشترک بربیاد..خودتون که
میدونیددانشگاهشم هنوزیکسال نشده که شروع کرده..ای کاش خودتون یکم بیشتردراین موردفکرمیکردین..
طالخانوم سریع پریدوسطه حرفه طاهرخان_نه واالماراال کجابچس؟ماشاالقربونش برم اونم بزرگ شده دیگه..به
نظرم اونقدری سنوسال داره که ازپس یه زندگیه مشترک به راحتی بربیاد..بعدشم باکمکه مسعودجان؛دوتایی
میتونن باهم خیلی راحت ازپس زندگیشون بربیان!!
طاهرخان نگاهی به مارال انداخت..ازاینکه دیداینقدرظاهرش عوض شده ورنگه نگاهش متفاوت هم تعجب کرده
بودوهم نگرانش شده بود؛ازصبح که اومده بودنتونسته بودیه جایه خلوت پیداکنه که دونفری درست بشیننوباهم
راجبعه خواستگاریه امشب حرف بزنن؛ازاین که اینباربرخالف دفعات قبل که تاکوچکترین اتفاقی پیش
میومد،مارال میومدپیششوباهاش مشورت میکرد؛ولی اینبارنیومده بودبه شک افتاده بود..
یه حسی بهش میگفت مارال ازتهه دلش به این خواستگاری وازدواج راضی نیست..وهمه ی اینابخاطره
تورودروایسی قرارگرفتن باخالش اتفاق افتاده..؛دلش میخواست تاقبل ازخواستگاری یه موقعیت پیداکنه وبشینه
باهاش حرف بزنه..ولی هرچقدرمنتظرموندکه مارال ازاتاقش بیادبیرون نیومد..حاالبااین حرفاش میخواست وقت
کشی کنه تاخواستگاری کمی کش بیادوعکس العمل مارال روببینه...؛مارال نگاهه خیره ی پدرشوروکه روی
خودش دیدسرشوبرگدوندسمتش..نمیتونست توچشاش نگاه کنه...مردی که اینهمه سال آبرومندانه بزرگش کرده
بودوهیچوقت نذاشت احساسه کمبودی توی زندگیش داشته باشه..
ولی اون بایه تلنگرباعث شدپدرش ازبزرگ کردنش پشیمون بشه..؛میدونست اگرهمه چی به خوب پیش بره هم
خودش هم مسعود نقششونوبه خوبی اجراکنن همه چی به زودی همونطوری تموم میشه که
انتظارشوداشتن،...ولی..یه صدایی ازدرونش بهش نهیب میزدکه همه چی اونقدراهم ساده ختمه به خیرنمیشه...
_مارال جان دخترم؟؟نظره توچیه مادر؟؟؟تونگرانه نظره مانباش..چون کسی که اصله کاریه خودتی عزیزم..نظره
تومهمترین نظره!..هرچندمیدونم االن همه ی فکراتوکردیوجوابتم امادس..
مارال ابه دهنشوبه زورقورت داد..سعی کردلبخندبزنه..وچقدراین لبخنده مصنوعی ازارش
میداد..چقدربیزاربودازلبخندی که به ظاهرشادنشونش میدادوازدرون خوردش میکرد..چقدردلش برای خنده های
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ازتهه دلش تنگ شده بود..دلش یه اتفاق خوب میخواست..یه اتفلق که باعث بشه اتفاقای بده این روزاش کمرنگ
بشن...
باصدای مادرش سرشوبلندکرد..؛
_عزیزم اگرمیخوای میتونی بامسعودجان برین تویه اتاقتویه باردیگه حرفایه آخرتونوبزنید..تامابزرگتراهم اینجایه
سری حرفایه نگفته ومخالفتایه ازرونگرانی روحل کنیم..؛طاهرخان اخماش توهم بود،..ازاینکه طالخانوم نمیذاشت
تواین موقعیت نظری بده وهمش فقط خودش نظرمیدادومخالفتایه اونوبیجامیدونست عصبی بود..
ملک خانوم نفسشوآروموباصدابیرون فرستاد..اونم تواین چندروزانگاربه اندازه ی بیست سال پیرترشده
بود..؛ازاین اتفاقاتی که یهویی تویه زندگیشون افتاده بودهنوزتویه شوک بود..نمیدونست ازدسته کدوم یکیشون
گله داشته باشه...؛پسرش مسعود...مسعودی که آرزوهای بزرگوزیادی برای ایندش داشت..یا..مارالی که دختره
خواهرش بودوفرقی بادختره خودش براش نداشت ومسلمااگرروزی قبل ازافتادنه این اتفاقا قراربودعروسش بشه
دوست داشت بادل شادومقدمه چینی های زیادبفرستشون خونه ی بخت...؛ولی روزگارعجیب اوناروبه بازی گرفته
بود..بازی که پایانش نامشخص بود...
_اره..به نظرم خواهرم راست میگه...اما..نظره طاهرخان هم خیلی برای مامهمه..وجوری هم که ماداریم میبینیم
انگارایشون به این وصلت..آنچنانم راضی نیستن...
طاهرخان سریع گفت:
_نه..نه..شمامنظورمنواشتباه برداشت کردین..من اصالنمیخوام رویه تصمیمی که مارال میگیره برای ایندش حرفی
بزنمو نه بیارم..ولی این حقوبه من بدین که نگران اینده ی تنهادخترم باشم...تصمیمی که مارال بگیره برای همه ی
ماارزشمنده..ولی خب...نظره بزرگترایه مارال هم حرفه دیگه ای رومیزنه...
مسعوداخماشوبردتوهم..میدونست اگردیربجنبه همه چی خراب میشه وهیچ چیزاونجوری که خودش میخواست
پیش نمیره..؛روبه طاهرخان کردوگفت:
_اول بذاریدمشخص کنیم بحث ماراله یا اطمینان نداشتن به من؟؟ طاهرخان کمی رویه صندلی جابه
جاشدوپاشوانداخت رویه پاش:
_نه..این چه حرفیه پسرم..معلومه که به تواتماده کامل دارم..ومیدونم اگربخوای خیلی راحت میتونی مارال
وخوشبختش کنی..ولی وعضیته منم درک کنید..خودتونوبذاریدجایه من..کسی که قراره دختره یکی یه
دونشوشوهربده...حق بدیدکه وسواس به خرج بدم...
روبه مهردادخان گفت:
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_خوده شما..فرض کنیداالن اومدن خواستگاریه دخترت مینوجان...مطمعن باش تواین موقعیت توهم سختگیریای
خودتوداری..
مهردادخان سری به نشونه ی تاییدحرفایه طاهرخان تکون دادوگفت:
_حرفای شمادرسته..کامالحق میدم به شما..ولی..این دوتااالن همه ی حرفاشونوبه هم زدن...وچون مطمعنن که
میتونن باهم خوشبخت بشن االن اینجان...طاهرخان نگاهی به مارال انداخت..هرلحظه منتظربودمارال حرفی بزنه
وچیزی بگه...وقتی دیدمارال اگربه خودش باشه؛تافرداهم حرفی نمیزنه،خودش دست به کارشدوگفت:
_مارال دخترم..توحرفی نداری؟؟
مارال آبه دهنشوبه سختی قورت داد..میدونست آخرتوجمع نوبته حرف زدنش میرسه...به سختگیریای پدرش
احترام میذاشت؛ولی این سختگیریای داشت بااینده ی مارال بازی میکرد...؛یاده حرفای مسعودافتاد..
"چی شدمارال؟؟باخت دادی؟؟یعنی دراین حدضعیفوبی عرضه ای که میخوای اون کثافت ازکاری که باهات
کردخوشحال بشه؟هه..اره واقعاضعیفوترسویی..برومارال برونشون بده هنوزهمون ادمه بدبخت وبزدلی که
هیچوقت نمیتونه ازپسه خودشومشکالتش بربیاد"..
دندوناشورویه هم فشارداد..به مسعودحق میدادکه اون حرفاروبهش بزنه..چون به تنهایی داشت جوره
مارالومیکشدواون هیچ کمکی بهش نمیکرد...ولی دیگه نمیخواست یه بازنده باشه..اگرگذشتشونتونست نجات بده
امامیخواست ایندشوازنوع بسازه...سخت بود...ولی غیره ممکن نبود..فردین وکارش فراموش نشدنی بودن..ولی
نمیخواست فراموششون کنه..میخواست بذاره یه گوشه ازدلش بمونن..تاهروقت نگاشون میکنه..براش درسه
عبرت بشن..
روبه پدرش یه لبخندزد...سخت بود..؛خیلی سخت بود..ولی میتونست...
_..من..من...نمیدونم..هرچی..که شمابگین...منم قبول میکنم...
میثاق باشیطنت گفت:
_بفرماااعروس خانومم لبخندزدهمی کافیه..بابابدین بره دیگه!!بعدم باریتم شروع کردبه خوندن:
_بادابادامبارک باداایشاالمبارک باداااا مینوهم بالبخندنگاش میکرد..بااینکه میدونست این ازدواج یه ازدواجه
سوری بیشترنیست ولی بازم خوشحال بودچون
مارال تونسته بودازوعضیته بدش به یه وعضیته بهترراه پیداکنه..؛بااین جمله که میگفت"رسمه امانتداری عوض
شده؛سالم دل میدی ولی شکسته پس میگیری اعتقاد داشت "..ولی به اینکه"گذره زمان همه چیوحل میکنه
تغییرمیده ایمان قوی داشت" !!..به قوله خودش مهم نیست کی خوبه...مهم اینه حاله توباکی خوبه"....
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طاهرخان ازکارایه میثاق سری تکون دادوافسوس خوردکه چراهرچی بزرگترمیشه اخالقش بچگونه ترمیشه...
بالبخنده مارال وحرفش مطمعن شده بوداونم به این ازدواج راضیه وهمه چی بامیل ورضایته خودش انجام
شده..باشناختی هم که ازمسعودداشت میدونست پسره خوبی هستومیتونه مارال روخوشبخت کنه..باصدایه
مهردادخان نگاش وازمارال گرفت وبه اون دوخت..
_خب طاهرخان حاالواقعامبارکه؟؟
یه لبخندزد
_چی بگم واال!!شماکه خودتون همه چیوبه خوبی بریدین؛پس بدوزیدبره دیگه!
طالخانوم بالبخنده گله گشادی گفت:
_پس وقتشه دهنمونوشیرین کنیم دیگه..مارا...
_ع!خواهرجان اجازه بده شایدبخوان حرفایه اخرشونوتنهایی باهم بزنن..
مسعودنگاهی به مادرش انداخت..دلیله این حرفشونمیفهمید..همه ی حرفایی که قراربودزده بشه روزده
بودن؛وچیزه دیگه ای نمونده بود..ولی چیزی نگفت..طالخانوم سریع گفت:
_ای وای اره..ازبس هول شدم یادم رفت؛مارال جان مادربلندشودخترم..برین باالحرفایه اخرتونم
بزنیدوبیاید..؛مارال بااینکه اصالازاین رسمورسومات تواین وعضیت خوشش نمیومدولی قبول کرد..چون حالش کم
کم داشت بدمیشدوبیشترازاون نمیتونست اونجابشینه...
رویه صندلیه کناره تخت نشست..
_من موندم مامان براچی گفت شایدحرفی براگفتن مونده که نگفتن براهمینم برن باهم حرف بزنن...بیخودی داره
ماجراروکشش میده..؛مارال قرصشوگذاشت دهنشولیوانه ابوتانصفه خورد..
_نمیدونم..ولی..؛به نظرم به موقعه اینوگفت؛آخه اگه تادودقیقه ی دیگه اونجامینشستم همه دلورودم باهم
میومدباال..
_االن حالت خوبه؟؟
_اره..بهترم
مسعودازروصندلی بلندشدونشست کناره مارال
_خب..توحرفی نداری بزنی؟؟
_نه..
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_یه سوال بپرسم؟؟
یه نگابهش انداختوسرشوبه معنیه مثبت تکون داد
_هنوزبه فردین فکرمیکنی؟یا...حسی نسبت بهش داری؟؟
سوالی رومسعودازش پرسیده بودکه خیلی وقت میشدکه خودشم توجوابش گم بود...ولی چون هنوزجوابی برای
این سوال نداشت..فقط خواست یه چیزی بگه که یه جورایی جوابی به سواله مسعودداده باشه...
_"همیشه چوبه اعتمادهایی روخودم که به احساسم کردم..؛کاش به عقلمم یه فرصت میدادم"..؛"دنیای
عجیبیه،..تامیای به یکی ثابت کنی چقدربرات عزیزه ودوسش داری اون زودتربی لیاقتیشوثابت میکنه!..
االن برای من میدونی قشنگ ترین حس چیه؟اینکه بفهمم بالیی که سرم اورده سرش اوردن...
نگاهشودوخت به مسعود...
_فکرکنم جوابتوگرفته باشی..
_اونجوری که بایدنه..ولی..؛به نظرم..زیادتندنرو..شایدیه روزی ازاین حرفات مثله کارای گذشتت که االن ازشون
پشیمونی پشیمون بشی"...خوشبختی اون چیزی نیست که آدم ازبیرون ببینه؛خوشبختی تودله ادمه...دل اگه
خوش باشه..آدم خوشبخته!..
باتقه ای که به درخوردهردوسرشونوبرگردوندن سمته در..
ملک خانوم باصورتی کامالجدی سریع اومدتواتاقودروپشته سرش بست..
هردوباتعجب نگاش کردن..؛
_چیزی شده مامان؟؟ ملک خانوم نشست روی صندلیه روبه روشون..
وبالحنه کامالجدی گفت:
_یه سری حرفامونده که میخواستم باهردوتاتون تنهایی راجبعش حرف بزنیم..؛خودتون میدونید..واقعاباکاری که
کردیدقلبه منوبه درداوردین..ولی..تواین ماجراخودمم مقصربودم...نبایدازتون غافل میشدم که این فاجعه روبه
وجودبیارین...حاالهم داریم جمعش میکنیم گندکاریاتونوبایدهردوتاتون تمامه سعی وتالشتونوکنیدکه همه چی به
نحوه احسن به اتمام برسه..
روبه مسعودکردوگفت:
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_اگرچیزی ازاین غضیه به پدرت نگفتم زیادخوشحال نشوکه بخاطره توبوده یادلم به حالت سوخته..؛نه..من دلم به
حاله پدره بیچارت سوخت که میدونستم باشنیدنه این خبرتحمل نمیکنه ومطمعن بودم یه بالیی سرش
میومد...واما...غضیه ی اصلی که بخاطرش اینجام...
هردوبه این جوررک حرف زدنه ملک خانوم تواین مدت عادت کرده بودن..بهش حق میدادن..اونم تواین
ماجراهابدجوری بهش شوک واردشد...
_غضیه ی اصلی...اون..اون بچس...ماهنوزبراش تصمیمی نگرفتیم...
مارال اخماشوبردتوهم نگاشواوردباالخیره به ملک خانوم نگاه کرد..
_یعنی چی مامان؟اون بچ...
_اول ازهرچیزیادتون نره اون بچه...یه..یه...حرومز_...ماامان!!!میفهمی چی میگی؟؟بهت حق میدم تواین مدت
اذیت شدی...وفکرکنم براثره فشاروخستگیه راه اصالنمیفهمی داری چی میگی...
_مسعودساااکت شو..باره اخرت باشه بیای وسطه حرفه من..چیه؟؟مگه دارم دروغ میگم؟؟؟؟اون بچه حاصله یه
رابطه ی نامشروعه براچی نمیفهمین؟؟
_شما..شماچه تصمیمی دارین؟
ایندفعه باصدایه مارال ملک خانوم نگاشودوخت تودوجفت تیله های سبز رنگی که پره آب شده بودنوهرلحظه
ممکن بودشروع به باریدن کنن...
_من دوستایه زیادی دارم توشیراز..که کاروسریع تموم میکنن..بدونه اینکه کسی خبرداربشه..قبل ازعقدبه بهونه
ی خریدایه اصلیه ازدواج باهم میریم...
شیرازوتویه سه چهارروزترتیبه کارومیدیم..
من بادکترهم هماهنگ کردم..فقط مونده نظره شما..
مارال سرشوانداخت پایین..میدونست دست آخرملک خانوم این حرفوبهش میزنه...ولی اینکه چه جوابی
میخوادبهش بده رونمیدونست...
_مارال وقتی برای فکرکردن نداری...ماتاریخه عقدوهم مشخص کردیم...مسعود..تونظرت چیه؟
مسعودنگاهی به مارال انداخت...نمیدونست چی بگه..تصمیم گیرنده ی اصلی مارال بودواون حقی تویه دخالت
درای موضوع روبه خودش نمیداد...
_نمیدونم...؛نظره مارال هرچی باشه..منم همونوقبول دارم...
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_خب مارال..ماهردومنتظره جوابه توهستیم...نمیخوای چیزی بگی؟؟؟
سکوتشوکه دیدازروصندلی بلندشدورفت سمته در:
_سکوت نشونه ی رضایته...نگران نباش..همه چی درست پیش میره...حاالهردوتاتون بیاین پایین..
اینوگفت وسریع ازاتاق رفت بیرون...؛مسعودپایینه تخت روبه مارال که سرش خم بودواشکاش سرازیرزانوزد
باانگشته اشارش سرشواوردباال
_آروم باش..اگراین تصمیم برخالفه میلته بهم بگو..
دستشوبردباالواشکایه مارال وپاک کرد
_بازشروع کردی؟مگه قرارنشدبه جایه گریه سعی کنی تصمیمه درست بگیریوخونسردباشی؟توهرتصمیمی که
بگیری من پشتتم...نگرانه هیچی نباش...
بادستاش صورته مارال وقاب گرفت..
_حاالهم آروم باش..بهم بگو..بگوتصمیمت چیه؟؟بگوتاکمکت کنم!...
_ن..نمیدونم..خودمم دیگه نمیدونم چی درسته وچی غلت...بخداخسته شدم
دیگه...نمیکشم...میترسم...مسعودمیترسم ازاینکه..ازاینکه...
_آروم باش دختر..چته تو..
آروم مارال وکشیدتوآغوشش..صدایه هق هقش کم کم قطع شد..چقدرتواین شرایط به همچین پشتوانه وارامشی
احتیاج داشت..
***
دکترکه یه زنه نسبتاجوون بودعینکشوازرویه چشمش برداشت ونگاهی به مارال انداخت..باصدای ملک خانوم
نگاشوازمارالگرفت؛ودوباره به برگهای آزمایش دوخت..،
_خب خانوم دکتر؛کی کاروتموم میکنید؟؟یعنی امروزمیشه؟؟آخه مایکم عجله داریم...
_نه..این برگهاجواب همه ی آزمایشاتتون هس؟؟
مارال سری به معنی مثبت تکون داد..
برگهارورویه میزگذاشت وروبه مسعودگفت:
_شماپدره بچه هستید؟؟
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مسعودنگاهه کوتاهی به مارال انداخت؛
_بله..
_خب..؛امیدوارم درک حرفایی که قراره بهتون بزنم آسون باشه...؛راستش..طبقه آزمایشاتی که دادین وعلمه
پزشکیه من،..مارال خانوم اگربچه روسقت کنن..ممکنه دیگه نتونن بچه داربشن...
بااین حرف هرسه نفرشوکه شدن،...ملک خانوم سریع گفت:
_یعنی چی؟؟مگه میشه آخه...؟
_بله..چرانشه..اکثرا اینجوراتفاقاارثی وژنتیکی اتفاق میوفتن...مثالاگرتویه خونواده پدریامادره بچه؛تک
فرزندباشن،..ممکنه اگرفرزنداول سقت بشه مادردیگه نتونه بارداربشه...
ملک خانوم نفسشوباصدادادبیرون..اصالانتظارشنیدن چنین حرفی رونداشت...بازهم دردسره ومشکله
جدید..؛مثله اینکه این گره ی کورقرارنبودهیچوقت اززندگیشون بازبشه...
ملک خانوم نگاهی به مارال انداخت وبعدروبه دکترگفت:
_علم اینقدرپشرفت کرده..؛یعنی نمیشه کاریش کرد؟؟من موندم اصالاین مشکل چه جوری به وجوداومده..آخه نه
پدره بچه تک فرزنده...؛نه مادره بچه...
مسعودبااین حرفه مادرش چشاشومحکم روهم فشارداد..حاالفهمیدسرچشمه ی این مشکل ازکجاست...فردین
تک فرزندبود...وحاالباعث شده بوداین به مارالم انتقال پیداکنه واین اتفاق بیوفته...
مارال باهمون بغزه همیشگیش زل زده بودبه دکتر..؛انگارزبونش بنداومده بود..این روزاازبس حرفاشوقورت داده
بودحرف زدنوفراموش کرده بود....حرفی نمیومدبراش...چی بایدمیگفت..زنی که اگربچشوسقت میکرد...دیگه
نمیتونست بچه داربشه...چه خبری میتونست ازاین بدترباشه برایه یه دختر...
********
_الوفرزین؟؟خوبی؟؟کجایی توپسر..خبری نمیگیریاا
_سالاام..مرسی دادا..ببخشیدواقعا...؛این روزایکم سرم شلوغه،...توکه نیستی تمامه کارایه کارخونه افتاده
گردنم..دانشگاه هم که هست...
_اوهوپس باالخره بزرگ شدیاااکاش زودتررفته بودم!!!خب دیگه چه خبرا؟
_سالمتی؛خبراپیش شماست!حاله پدرت چطوره؟؟
فنجونه قهوشوبرداشت وروکاناپه لم داد..اونقدری خسته بودکه به زورتااون موقع بیدارمونده بود:
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_اونم خداروشکر..وعضیتش خیلی بهترازقبل شده؛..دکتراخیلی بهش امیدوارن،..راستی حاله آقاجون ومادرجون
چطوره؟؟اذیتشون که نمیکنی؟بامادرجون که حرف زدم کلی ازدستت شاکی بودااا!!..
یه لبخنده تلخ زد...
چقدردلش برای کسی که مثله برادره بزرگترش بودتنگ شده بود..
_اوناهم خوبن..تایه شیرمثله من کنارشونه ازاین بهترنمیشن؛مادرجون هم که اگریه روزازمن تعرف کنه وشاکی
نباشه من اونروزونذری میدم!!
_اوهووم..شیر!!همون شیره پاستوریزه دیگه؟؟
_واالشیره پاستوریزه هم خوبه؛براسالمتی بسیاارمفیده!!..
یه لبخنده کمرنگ نشست گوشه لبش..خیلی وقت بودکه انگارخنده هم باهاش قهربود...
_راستی..برایه یه خبره مهم بهت زنگ زدم...
_چه خبری؟؟
_آخره هفته میخوام بیام ایران..
بااین حرفش فرزین شوکه شد..اصالانتظارشنیدن این خبروتواین وعضیت نداشت..؛توموقعیتی که مارال همه
کارایه عروسیش تموم شده بودوآخره هفته هم عروسیش بود...
_واق...واقعا؟؟؟چ..چرااخه؟؟
فردین اخماشوبردتوهم..
_چراداره؟؟اگه ناراحتی نیام!!
فرزین سریع گفت:
_نه..نه..آخه یدفعه ای گفتی..از..ازخوشحالی یهویی یه چی پروندم...پس..پدرت چی میشه؟؟؟
_بابام که این روزاحالش خوبه..خودش خواست که بیام ایران..یه سری کارداره که منوبه عنوان وکیلش
میخوادبفرسته..
_آها..؛که اینطور..فقط..مطمعنی دیگه..آخره هفته میای؟؟
_اره..بلیتمم ردیف کردم...
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_اوکی..خب..پس..خ..خیلی هم خوب..دیگه کاری نداری؟؟آخه میخوام برم این خبرخوبوبه اقاجون ومادرجون
بدم...
_نه...برو..شبت بخیرشیره پاستوریزه!
_شب بخیر...
همینکه گوشیوقطع کرد سریع انداختش روکاناپه؛..دستشوفروکردتوموهاش ونفسشوباصدادادبیرون...االن وقت
اومدن فردین نبودواین خبرکلی استرس بهش واردکرده بود..بااینکه ازازدواج مارال اصالراضی نبود؛ولی ازبهم
خوردنشم چیزی درست نمیشد،...میدونست فردین اگربیاد..ممکن بودیه جورایی ازیه چیزایی بوببره وحاله اونم
داغون بشه....چون هنوزبه این حسش که میگف فردین یه حسی نسبت به مارال داره اعتقادداشت؛مارال داغ
بودومیخواست هرچه زودترخودشوازباطالق بکشه بیرون...فردینم که ازهمه چیزبی خبر..میخواست برگرده......
***************
تویه آینه قدی نگاهی به خودش انداخت..تویه لباس سفیده عروسی بود..عروس شده بود...چیزی که ارزویه
هردختری بود..موهاشوهمه روجمع کرده بودن باال وحالته خاصی بهش داده بودن..قسمته جلویه موهاش فره
ریزشده بودوبه حالت یه ور روپیشونیش بود..باارایشه کاملش خیلی بی نقص شده بود...آریشگرش دوسته
صمیمیه ملک خانوم بود..به درخواست ملک خانوم اومده بودخونشون وکارایه آرایشو
مدل مویه مارال وانجام داده بود...؛هرلحظه بادیدنه خودش تواینه اشک توچشماش حلقه میبست..؛ازاین
سرنوشت...ازاین دنیادوادماش...ازهمه چیزدلگیربود...باصدایه آرایشگرنگاشوازآینه گرفت...
_خیلی ماه شدی دختر!!فکرنکنی دارم ازدستکارم تعریف میکنما...نه!کالتوخودت خوشکلی!!...ایشاالکه
خوشبخت بشی عزیزه دلم..
به اجباریه لبخنده کمرنگ زد..
_مرسی...ممنون..
دربازشدومینوویاسمین اومدن داخل..یاسمین یه لبخندزد:
_وواااوووو چه نایس شدی جیگررر!!ای جوونم
مینوهم یه چشمک به مارال زدویه رژازرویه میزبرداشتوهمونطورکه رژشوترمیم میکردگفت
_خیرندیده ازمنم خوشکلترشده!!
یاسمین ازگوشه چشم نگاش کرد:
_ازتوخوشکلتربوووود!!
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مینورژوپرت کردسمته یاسمین ..یاسمینم سریع روهواگرفتش..
_هوووش وحشی چته
_حاالچون روزه عروسیشه نمیخوام ازخودش ناامیدش کنم!!...وگرنه..یه پشته چشم نازک کرد_وگرنه همه
میدونن من چه جیگررریممم!!
سری ازتاسف برای هردوتاشون تکون داد..نگاهی دقیق به تیپوقیافه ی هردوانداخت..
مینوتازه موهاشوکوتاه کرده بودومدله خاصی نداشت وفقط کمی حالت داربه صورته یه ورروصورتش بودن...یه
رژه جیگری وخطه چشمه باریک..یه لباس شبه بلنده مخمله سبزه لجنی پوشیده بودکه قسمته پشتش رویه
کمرش ل*خ*ت بود..
یاسمین هم موهایه فندقیشوفرکرده بودویه ارایشه مالیم هم داشت..یه خطه چشمه کلفت ورژه قرمزکه باعث
شده بودلباش توصورتش خودنمایی کنن...
آرایشگرازحرفایه مینوویاسمین خندش گرفته بود..همینکه وسایلشوجمع کردبایه خداحافظی ازاتاق زدبیرون...
مارال دنباله ی لباسشوگرفت ونشست روصندلی..یاسمین نگاهی به ساعتش انداخت:
_من برم پایین آرشان وازیونس بگیرم..مارال توهم آماده باش همه مهمونااومدن..االنه که مسعودهم
بیاددنبالت!...
مارال سری تکون دادوتکیشوزدبه صندلی؛مینوهم پشته سره یاسمین رفت سمته در،
_منم برم به مامان خبربدم که کاره ارایشگرتموم شده باخاله طالبیان ببیننت..
اینوگفت وهردورفتن بیرون...
کت وشلوارشیکشوپوشید..کرباتشوکمی سفت کرد..؛ساعتشوبرداشت وازاتاق زدبیرون..؛همینطورکه
ساعتشورودستش میبست گوشیشوکه درحاله زنگ خوردن بودوبردسمته گوشش..
_الو؟؟ماراال؟ توراااهم ...باشه...باشه دیگه...دارم میام..اوکی..فعال!!
همینکه گوشیشوقطع کرد باصدایه فردین شوکه شد..
_جایی میری؟؟
سریع برگشت سمتش..آبه دهنشوبه زورقورت داد.
_چیزه...راستش..
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_بامارال حرف میزدی؟؟ نمیدونست چه جوابی االن بایدبده..چی بایدمیگفت که کنجکاوی فردین وبرطرف کنه...
_خب...
_تفره نرولطفا ..یه نگاه به سرتاپایه فرزین انداخت:..
_تیپت که خبرازیه مهمونی میده..ولی اینکه چه ربطی به مارال داره روهنوزنفهمیدم..
__اواااا فردین؟فرزین؟؟زودباشین دیگه!!فردین مادرچرااینجاوایسادی؟؟زودباش برواماده شودیگه!!تااقاجونتون
منصرف نشده ازاومدن زودی بیاین پایین!..
فردین اخماشوبردتوهم..ازاینکه اینقدرسردرگم بودمیونه حرفاشون اعصابش بهم ریخته بود..
_ای بابا...مثله اینکه قرارنیست هیچکس توضیحی به من بده نه؟؟چه خبره مگه امشب؟؟ فیروزخانوم باتعجب به
هردوتاشون نگاه کردوبعدم روبه فرزین گفت:
_فرزین مادرمگه بهت نگفتم به فردینم بگواماده بشه!!نگفتی بهش؟؟
فرزین دستشوبردتوموهاشونفسشوباصدادادبیرون..ازاولش جوری برنامه ریزی کرده بودکه زودترازهمه حاضربشه
وباماشین خودش زودی بره تامجبورنباشه به فردین چیزی بگه..میدونست فردین اگرخودش همراهش نباشه به
تنهایی به عروسی نمیومد..اماحاالهمه چیزه نقشش برعکس شده بود..
_فردین مادرامشب عروسی پسره مهردادخان هست چون یه دونه پسربیشترنداره اقاجونتم دلش نیومددسته
ردبه سینش بزنه..برای همینم االن ماهمگی حاضرشدیم بریم توهم زودباش پسرم..سریع بروحاضرشو!!
فرزین چشاشواروم روهم فشارداد..نبایدفردین به اون عروسی میومد..تمام تالششوکرده بود..به مارال قول داده
بودهمه چیزبه خوبی پیش بره...امااالن همه ی اون چیزی که فکرمیکردبرعکسش داشت اتفاق میوفتاد..
ولی ازاینجابه بعدشومیخواست بسپاره به دسته تقدیر..باخودش میگفت اگرقرارباشه یه روزی این دوتابهم برسن
هیچ چیزی نمیتونه مانع بشه"...گاهی وقتاتوکمترین زمان وغیرممکن ترین مکان یه اتفاقایی مثله معجزه رخ
میده که ماادمااونوقته که میفهمیم اون باالسری چقدربزرگه وتاچه حدهوای دله عاشقه بنده هاشوداره"...
_مادرجون من میخوام باماشین خودم برم..اخه سره راه یه سری کاراهم دارم که بایدانجام بدم...شماهم بافردین
وآغاجون بیاین..اینوگفتوبدونه اینکه منتظره جوابی ازاوناباشه سریع ازپله هاپایین رفت..اونقدری استرس که
خودشم نمیدونست کاری که کرده درسته یانه...
نفسشوباصدادادبیرون وتکیشودادبه مبل..تنهاتواتاق نشسته بود...انقدری استرس وواهمه داشت که یه لحظه
نمیتونست آروم باشه...باصدای بازشدن درسرشوبلندکرد..بادیدنه پدرش باتعجب خیره موندروش..مردی باقدی
متوسط وموهای جوگندمی..مردی که ازجونشم بیشتردوسش داشت...مردی که همیشه باوجودتمام خستگیاش
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بازم به روش لبخندمیپاشیدهمیشه بهش محبت میکرد...سریع ازجاش بلندشد...پدرش بالبخندرضایت بخشی
اومدسمتشوبهش اشاره کردکه بشینه..خودشم رویه مبل مقابلش نشست..نگاشوتویه صورته تنهادخترش
چرخوند..
_یکی یه دونه ی باباچه خوشکل شده..آرزوم بودتانمردم..عروسیه یکی یه دونه دخترموببینم...واالن ازاینکه به
ارزوم رسیدموتوروتولباس عروس دارم میبینم..واقعاخوشحالم...چهرش گرفته بود..؛بااینکه میگفت
خوشحاله..اماانگارازیه چیزی ناراحت بود...
_اماچهرتون...اینونشون نمیده هاااا!!..
یه لبخندتلخ زد...
_"ببین دخترم روزی که ازدواج میکنی...اونی که میخنده مادرته..چون توداری خوشبخت میشی وتوروتولباس
عروس میبینه !..امااونی که غم داره وازدرون ازجداشدنت اشک میریزه ..اونی که تاعمرداری ناموسشی اونی که
نمی تونه پشتت نباشه..اونی که توابروشی وبانابودیه توکمرش میشکنه...باباته...ناراحت نیستم دخترم...فقط
حاالکه میبینم اینقدربزرگ شدی وداری ازمون جدامیشی..یکم....دلم گرفته...االن باخودت میگی من اینهمه وقت
ازتون دوربودم هیچی نشد...اما..ای کاش میفهمیدی..االن خیلی فرق داره...توداری یه زندگی مستقل وجدابرای
خودت میسازی...ومن ازاین بابت هم خوشحالم وهم نگران....
مارال اشکاش دوباره هجوم اورده بودن به سمته چشاش..اون دوتاتیله ی سبزرنگش پره اب شده
بودن..تاحاالپدرشواینطوری ندیده بود..شنیدن این حرفا ازپدرش بیشترازقبل ناراحتش میکرد..یه روزی دوست
داشت اون زندگیه مستقلی که پدرش داره میگه رواونقدرخوب بسازه واونقدرخوشبخت بشه که تویه یه همچین
موقعیتی جلویه پدرش..خودشم کم نیاره...خودشم نگران نباشه...ولی نشد...باصدایه زنداداشش
مهرنازهردونگاشون رفت سمته در..مهرنازیه لبخندزدواومدداخل...
_ای وای ببخشیدمزاحم شدمااا..پدرودخترباهم خلوت کرده بودین!!
طاهرخان نگاهی به مهرنازانداخت..بیشترازمارال که نه ولی کمترازاونم دوسش نداشت..تویه این چندماهی هم که
مارال نبودواون بخاطره حاملگیش خونشون بود..بیشتربراش عزیزشده بود...
_نه دخترم!!راحت باش..من دیگه داشت میرفتم...اینوگفتواروم ازسره جاش بلندشدورفت سمته درنگاهی به مارال
انداخت ولبخنده کمرنگی زدوازاتاق بیرون رفت...مهرنازبااون شیکمه براومدش خیلی بامزه شده بود..بالبخنده
مهربونی یه نگاه به مارال انداخت..همینکه خواست کنارش بشینه باصدایه گریه ی یه بچه پشته درسریع صاف
سره جاش ایستاد..
_وااین صدابچه کیه؟
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مارال شونه ای باالانداخت وکنجکاوبه درنگاه کرد..مهرنازسریع دروبازکرد..یونس همونطوری که سعی داشت
آرشان وآروم کنه برگشت سمته مهرناز..
_سالم..چیزه...ببخشیدمزاحم شدم..میگم..یاسمین اینجانیست؟؟؟ مهرنازبه آرشان نگاه کردوگفت:
_نه....آخییی بچه ی بیچاره ازبین رفت ازبس گریه کردکه!!!بدینش به من..یاسمین که اومدمیدم بهش..
یونس نگاهی به مهرنازانداخت..
_نه..ممنون اذیت میشین..به شیکمش اشاره کرد..
مهرنازسریع خودشوجمعوجورکردوهمینکه خواست چیزی بگه باصدای مارال نگاشوازیونس گرفتوپشتشونگاه
کرد..مارال همینطورکه شنلشوروشونش مرتب میکرداومدسمتشون..
_سالاام...یاسمین همین چنددقیقه پیش اومدپایین..میخواست بیاددنباله شما ...یونس یه نیم نگاه به مارال
انداخت..یه نیمه لبخنده کمرنگ زد..
_سالم...واالمن االن پایین بودم..خبری ازش نبود..نمیدونم بازکجابساته شیکمش به راه شده!!
مهرنازخندش گرفته بود..دستشوگذاشت جلودهنش تابقیه متوجه نشن..
_خب پس..آرشانوبدین به من..مواظبشم تایاسمین بیاد..
_نه..مرسی..میرم پایین دنباله یاسمین میگردم میدمش به اون..
مارال نگاهی به ارشان انداخت که صورتش ولپای اویزونش قرمزشده بودن..یه کت شلواره کوچولویه قهموه
باپاپیونه همرنگش تنش بود...یونس هم یه کت شلواره مشکیه شیک وخوش دوخت که دقیقامثله مدالیه تلوزیونی
شده بود..
دستشوبردسمتش...ارشان که انگارتازه مارال وشناخته بودسریع به طرفش خم شد..یونس که دیددیگه نمیتونه
کاری کنه بچه رودادبه مارال..
مارال محکم لپه آرشانوبوسید..جای رژش روی لپش مونده بود..یه لبخندزدبهش..یونس همیکنه خواست بره..مثله
اینکه یه چیزی تازه یادش افتاده باشه سریع برگشت سمتشون
_راستی..تبریک میگم..منوارشان براتون ارزویه خوشبختی میکنیم!..
مارال سعی کردلبخندبزنه..ازاینکه میدونست یونسم همه چیومیدونه معذب بود..
_مرسی..ممنونم..
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نگاهی به ساعتش انداخت...هم نگران بودوازکارش پشیمون...بایدبه فردین همه چیوتوضیح میداد..اینکه امشب
دراصل عروسی کیه وعروسه این عروسی کیه..
میدونست فردین اگه قبول کنه وبیادعروسی تنهادلیلش فقط دیدنه ماراله...میدونست اگرمارالم اونوببینه ممکنه
ناراحترازقبلش بشه..وشایدتواین دیداراخر..خیلی چیزابتونن تغییرکنن...
مهموناهمگی اومده بودن..منتظرعروس وعاقدبودن..بااومدن عاقد..فقط عروس مونده بود..
به دلیل بزرگ بودن خونه ی مهردادخان تصمیم گرفته شده بودعروسی تویه خونه برگزاربشه..
کله باغ ومیزصندلی چیده بودن..عقدداخل ویالبرگزارمیشد..
ماشین وپارک کردوهرسه تایی پیاده شدن..فیروزه خانوم هنوزدرحاله غرزدن بود...
_وای خدامنکه دیگه روم نمیشه برم داخل !!..هرچی بهتون میگفتم زودباشین اماده بشین مگه گوش کردین!!
فردین بالبخنده کمرنگی نگاش کرد
_الهی قربونت برم من!اخه چی بگم به تو؟؟اوناکه تافیروزه خانوم نباشه مراسموبرگزارنمیکنن فدات شم!
_خبه خبه نمیخوادخودشیرینی کنی!!میگم راستی کادوهارواوردین؟؟
_اوهوم توکیفته
_ای وای اره..حواص ندارم که!..
دستشودوره بازویه مسعودحلقه کرده بودوهردواروم اروم ازپله هاپایین میومدن..همینکه به پله ی آخررسیدن
براشون دست زدن..تورش روی صورتش بودودرست نمیتونست مهموناروببینه...
ساکت یه طرف وایساده بودوبه افتخاره وروده عروس وداماددست میزد...باقرارگرفتنه دستی رویه شونش سریع
برگشت عقب..بادیدن فردین اب دهنشوبه زورقورت دادوسعی کردمعمولی باشه...یه لبخنده محوزد:
_باالخره اومدین!..پس مادرجون واقاجون کجان؟
_رفتن اونطرف سالن تابه پدرومادرعروس دامادتبریک بگن..خب توچراتنهایی اینجاوایسادی؟؟
فرزین یه قلپ ازابمیوه ی تویه لیوانشوخورد..
_هیچی..همینجوری..منتظره شمابودم...
_قبل ازاومدنت بامارال حرف میزدی فکرکردم االن بایداینجاباشه..
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یه نفسه عمیق کشید..ازاینکه هنوزفردین نفهمیده بودامشب چه خبره وبه نیت دیدن چه کسی اومده اینجادلش
به حالش سوخت..
_فردین؟؟ فردین منتظرنگاش کرد..
_چراازمارال جداشدی؟؟نگوبهش حسی نداشتی که عمرااگه باورکنم..
_اولنش اینجاجای این حرفانیست..دومنش یعنی چی؟میخوای بگی عاشقش بودم؟خوب اونم یکی مثله بقیه...
_عاشق که نه..ولی یه حسی نسبت بهش داشتی...همینکه سعی داری بابقیه یکیش کنی خودش همه چیوواضح
نشون میده..
نفسشوباصدابیرون فرستاد..به فرزین دروغ میگفت..به خودش چی؟؟به خودشم میتونست دروغ بگه؟؟میخواست
بگه فراموشش کرده..پس اگه فراموش کرده بود..االن اونجاچی میخواست؟میخواست بگه بخاطره خودش ترکش
کرد..ولی نمیتونست..چون اونقدری مهربون نبودکه االن فرزین حرفشوباورکنه....
_فردین؟؟؟دوسش داری؟؟ اخماشوبردتوهم..نمیدوست هدفه فرزین ازپرسیدنه این سواالیه امشب چیه..
_توچته امشب؟
_هووف خودتوبه اون راه نزن..میگم دوسش داری؟؟؟فقط بگواره یانه؟
توچندثانیه ای که گذشت جوابش فقط سکوت بود...حرصش میگرفت ازاینکه همیشه ازچیزی که میخواست به
خاطره غرورش میگذشتوبه زبون نمیاورد..شایداگراینبارتنبی میشدتااخره عمرش فراموش نمیکردوازچیزی که
دوست داشت به اسونی نمیگذشت
امازبونش نمیچرخیدکه بگه...بگه که برای همیشه داره مارال وازدست میده..سکوت کردوگذاشت خودش همه
چیوبفهمه..
یه دستشوبردتوجیبشوبادسته دیگش کرباتشوکمی شل کرد..دلیله ناراحتی وحرصی شدنه
فرزینونمیفهمید..هیچی نمیتونست بهش بگه هیچوقت نمیتونه مارال وفراموش کنه..اینکه تویه یه گوشه ازقلبش
خودشوخاطراتشوتاابدنگه میداره..اینکه اینباربرعکس تمامه دفعات قبل کم اورده...
باصدایه عاقداسترسش بیشترشد..ضربانه قلبش هرلحظه باالترمیرفت انگارمیترسیدهرلحظه اتفاقه جدیدی
بیوفته..
دوشیزه ی مکرمه ی معظمه..سرکارخانم مارال نورایی فرزنده طاهر..آیابه بنده وکالت میدهیدکه شمارابامهریه
ی یک جلدکالم اهلل ی مجید1394..سکه ی تمام بهارازادی به عقداقای مسعودنوایی
فرزندمهرداددربیاورم؟؟ایابنده وکیلم؟؟
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مینوهمینطورکه قنداروتودستش گرفته بودسریع گفت:
_عروس رفته گل بچینه!!
یه لحظه به گوشاش وشنیداریش شک کرد..منتظربودعاقدبرای باره دوم اسمه عروس وتکرارکنه..چشاش خیره
به لبای عاقدبود..که عاقددوباره شروع کردبه خوندنه ختبه ی عقد..
_برای باره دوم عرض میکنم..دوشیزه ی مکرمه ی معظمه سرکارخانم مارال نورایی فرزنده طاهر..
اینباردیگه مطمعن بوددرست شنیده..ناباورانه خیره شدبه عروسی که صورتشونمیتونست ببینه..باورش
نمیشد..امشب اومده بودعروسی کسی که حتی فکرشم نمیکرد..فوری برگشت سمته فرزین..
_اینجاچه خبره؟
_نمیدونم..به نظرا توچه خبره؟؟عروسیه..
_دارم میبینم..کورکه نیستم..فقط چرا...
_چرابهت نگفتم عروسیه ماراله؟؟فکرنمیکردم برات مهم باشه..اخه توکه دوسش نداشتی..هیچ حسه خاصیم
نسبت بهش نداری..
_برای بارسوم عرض میکنم آیابنده وکیلم شمارابامهریه معلوم..به عقداقامسعودنوایی دربیاورم؟؟
نگاشوازقران گرفت..سرشوبلندکردونگاشواطراف چرخوند..برای یه لحظه انگارضربانه قلبشوحس نکرد..چشاش
به عقلش برای باورچیزی که میدیدالتماس میکرد..نمیتونست باورکنه کسی که میبینه واقعیه یاجزیی
ازخیالتشه...
باصدایه مسعوددره گوشش به خودش اومد..
_مارال پس چراچیزی نمیگی دختر؟زودباش دیگه!!
چشاشوبستویه نفسه عمیق کشید...
"با یه سالم ساده زندگی من شدی"
"همه دل شوره هام رو بردی از باورم"
"یه مدتی که از رابطمون گذشت از تو و از خودم"
" یه قصه ساختم تو سرم"
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انگارلباشوبهم دوخته بودن...دوباره نگاش اوردباالیه نگاهه کوتاه به فردین انداخت..یاده اون شبی افتادکه
فردین میگفت هیچ حسی بهش نداره...همون شبی که تاخوده صبح فقط زجه زد..همون روزایی که
بادرموندگیوبیچارگی گذروندشون...
"تو قصه ی من تو بودی ستاره"
" تو عمق نگات تو با یه اشاره"
"عاشمق کردی به آسونی"
"گفتم زندگی بی تو دلیلی نداره"
" گفتی بهم که یه روزی قراره"
" بری و پیشم نمی مونی"
اخماشوبردتوهموبانفرت به فردین نگاه کرد...ایندفعه مسمم شدکه جوابشوبگه...بااینکه مطمعن بودفردین
حسی بهش نداره...ولی میخواست امشب بهش نشون بده..نشون بده که خوشحاله...درسته همش به ظاهربود..ولی
میخواست تالفی کنه...تالفیه همه ز اون حرفا...همه ی اون روزایه بدی که گذروند...
_بااجازه ی...پدرومادرم..بله...
صدایه دستوجیغ سالنوپرکرده بود...
دستشوبردسمته یقش..کرباتشوکالشل کرد...ازجمعیت فاصله گرفت...نمیدونست این حسی که اومده سراغش
چیه...ولی..به نظرش لعنتی ترین حسه مبهمه دنیابود..
"آخر قصه رو باز می زارم"
" شاید برگشتی کنارم"
"شاید برگشتی کنارم"
"آخر قصه رو باز می زارم"..
" شاید برگشتی کنارم"
"شاید برگشتی کنارم"...
*نمیدانم آلزایمربودی یاعشق...؛ولی میدانم ازوقتی که آمدی خودراازیادبردم*...
"مثل یه فیلم کوتاه که پر از تصویره"
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" خاطرات تو هر شب از تو ذهنم میره"
"سکینه میای شیرازگردی؟
سکینه عمته قاااسممم!!حاالکه قول میدی خرس بگیری برام باش میام!_من کی گفتم خرس میگیرم؟؟حرف
تودهنه من نذاارااا!!
"مثل کویر شدم که آرزوش بارونه"
" همیشه قلب من منتظرت می مونه"
"آخر قصه رو باز می زارم"..
" شاید برگشتی کنارم"....
(امیرعلی بهادری/فیلم کوتاه)
***پنج ماه بعد***......
صدای تپش قلبش کله اتاق وپرکرده بود..مارال بااشتیاق به صفحه ی مانیتورخیره شده بودوبه تصویره موجوده
کوچولویی که درست معلوم نبودنگاه میکرد..
دکتربادقت نگاش به بچه بودتابتونه جنسیتشومشخص کنه...بعدازچنددقیقه لبخنده مهربونی
زدوصندلیشوکشیدعقب:..
_خب خب!...مامانی توحدس میزنی نی نی چی باشه؟؟؟
مارال یه لبخندزد:..
_نمیدونم...ولی هرچی که هست مهم نیست..فقط سالمتیش برام مهمه!!
_اونکه بله!!همیشه اول سالمتی؛بعدجنسیت!!
میگم این آقای پدرنمیخوادبیادنی نی شوببینه؟؟وایساصداش کنم
کمی پرده روکشیدعقبوروبه مسعودگفت:
_ببخشیدشمانمیخواین نی نی روببینید؟؟
مسعودنگاش وبردسمته پرده..میدونست مارال بااین کارش ممکنه معذب بشه...ولی االنم نمیدونست چی به
دکتربگه..باصدای زنگ گوشیش نگاهی به صفحه ی گوشی انداخت وسریع جواب داد..
_الو؟
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مینوباهیجان سریع گفت:
_سالاااام!!آغااامیگممم بچههه چی بووود؟؟؟؟دختره دیگه؟؟؟توروخداابگووودخترررره
صدای میثاقم ازپشته تلفن میومد..
_دخترکیلوچنده!!پسفردامیخوادبه عمه شلوپلش بره!!پسسسره پسرررر مسعودبرادرم بگودیگه بگوکه پسره
تارویه این مینوکم شه!
اتاق ساکته ساکت بودوصدایه مینوومیثاق به راحتی ازپشته تلفن شنیده میشد...
دکتریه لبخندزدوروبه مسعودگفت:
_ای کاش دوقلوبودن یه دختریه پسرتااین دوتااینجوری دعواشون نشه!!حاالهم بهشون بگویه دخترکوچولویه
خوشکل قراره به جمعشون اضافه بشه!!
صدایه جیغه مینوباعث شدمسعودگوشیوازگوشش دورکنه..
_.آخ جوووووون میثاااق خودتوآمااده کن که شرطووووباختییییی!
مسعودسری ازتاسف برای هردوتاشون تکون دادوگفت:
_خب فعالاگه کاره دیگه ای نداری قطع کنم؟
مینوباخوشحالی گفت:
_نه نه برو..منم برم به مامانیناخبررربدم!
یه خداحافظی کردوگوشیوگذاشت توجیبش..مارال همونطوری که دکمه های مانتوش ومیبست ازپشته پرده
اومدبیرون..
مسعودنگاهی بهش انداخت:
_ازاالن خودتواماده کن که رفتیم خونه بایدتماشاچیه کل کل میثاق ومینوباشیم!!
مارال یه لبخندزدورفت سمته دکتر..
دکترپشت میزش نشست ودستاشوگذاشت رومیزوتوهم گره کرد:..
_من فکرکردم برای باره دوم هست که میاین سنوگرافی!چرااینقدردیراومدین؟؟بایدیه ماه پیش میومدیناا
مارال ومسعودکه هردوهرلحظه منتظره شنیدن این سوال بودن نگاهی بهم انداختن...هردوتصمیم گرفته بودن یه
ماه دیرتربرن سنوگرافی تاخونواده هاشون به چیزی شک نکنن..مسعودروبه دکترگفت:
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_حاالکه مشکلی پیش نیومده...دختریاپسربودن بچه برای مافرقی نداره..مهم سالمتیشه..
_درسته!...ولی بحث فقط جنسیته بچه نیس!گاهی وقتاخدایی نکرده ممکنه بچه مشکلی داشته باشه..واگرزودبه
مادرگفته نشه ممکنه کارازکاربگذره ودیگه نشه کاریش کرد!!...
اماخب شمانگران نباشید؛حاله دخترکوچولوتون خوبه خوبه!!فقط چون یه خورده زیادی کوچولوهه
مادربایدبیشترحواسش به خودش باشه..؛وهمه ی مقرراته خانومایه باردارورعایت کنه!!..
آقای پدرشماهم حواستون به خانومتونونی نی کوچولوباشه..تواین دوران هردوبیشترازهروقته دیگه ای به وجوده
شمااحتیاج دارن!!
مسعودنگاهی به مارال انداخت که بااین حرفه دکترکمی چهرش درهم شده بودوانگارناراحت بود..سری تکون
دادوگفت:
_باشه...حواسم هس..
هردوسواره ماشین شدن...مارال میخواست کمربندشوببنده ولی چون شیکمش باالاومده بودکمی تپل شده بودهم
اذیت میشدوهم بستنش براش دشوار!
مسعودهمونطوری که سعی داشت جلویه خندشوبگیره روبه مارال گفت:
_میگم حاالحتماواجبم نیس که توکمربندتوببندیااا!..بچه ی بیچاره له شد!!
مارال که خودشم خندش گرفته بودچپ چپ به مسعودنگاه کرد..مسعودسریع گفت:
_خوراست میگم دیگه..قندعسلم هس ظریفه بایدمراقب باشی!!
_گفتی قنده عسل یاده میثاق افتادم!!بیچاره راه به راه میومدبهم سرمیزدومیگفت کاکل به سرومامانش چطورن!!
مسعودیه لبخندزد:
_به زودی خودشوباقنده عسل وقف میده نگران نباش!حاالنمیدونم شرطبندیشون سره چی بوده!..
_هیچی دیگه سراینکه شب توسرماااهرکدومشون که شرطوباختن برن بپرن تواسترحت!
مسعودباتعجب به مارال نگاه کردوبعدم زدزیره خنده
_الحق که اینادیوونن!!
...
ازماشین پیاده شدن..ملک خانوم براشون اسفنددودکرده بودودورشون میچرخوند..
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مینوومیثاق سریع اومدن استقبالشون..مینوسرریع پریدبغله مارال وصورتشوغرقه ب*و*س*ه کرد..مارال باحالت
چندش خودشوکشیدعقب:
_هووی باباولم کن هم منوهم بچه روله کردی که!!
_الهییی قربونههه بچهههه بشممم من مباارکههه قنده عسلههه عمشهههه!
میثاق دستاشوزده بودزیره بغلشوعینه بچه هایی که به چیزی که میخواستن نرسیدن نگاشون میکرد..
_حاااالااچی میشددداین بچت دوقلووومیشد؟؟؟
مینوسریع گفت:
_اره اره مثالاادوتااااقنده عسسسل!!
_اوهووچه خبرههه!قندش میرف باالکه!دوتاکاکل به سربودخیلی خوووب میشد!!
ملک خانوم بالبخندگفت:
_ای باباچیکاربه نوه ی من دارین اخه!مارال دخترم بروداخل تااینادیوونت نکردن!!
مینوهم یه پشته چشم نازک کرد
_واالبخدااا حاالاگریه پسرمیشدوبه داییش میرفت ماچه خاکی توسرمون میریختیم؟؟
میثاق یه لبخنده گله گشادزدوگفت:
_هیچییی دستتونومیزدیدزیره چونتونوبه زیبایی وجمالورعناییش نگاه میکردینوخدداااروازداشتنش هزااارمرتبه
شکرمیکردین!!
مینویه نگاه به سرتاپای میثاق انداخت:
_ایششش من اعتماده به نفسه توروداشتمااا!!باچنگال به آمریکاحمله میکردم!!بعدشم حاالقنده عسل شده
قربونش برم وقراره به همه جونییش بره!!
میثاق روشوترش کردوادایه مینورودراورد
مینوهم گفت:
_بله وکورشودانکه نتواندببیند!!مارال نفسشوباصدادادبیرون ازکل کل این دوتاهم خندش گرفته بودوهم کم کم
داشت خستش میشد!!
_برین کنارلطفابچم به هیشکی جزمامانش قرارنیست بره
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_پس باباش چییی؟
مسعودبااین حرفه میثاق سریع نگاش رفت سمته مارال...
مارال کم کم لبخندش محوشد...درست بودکه مسعودپدره واقعیه بچش نبود...ولی میدونست تااینجاکه همراهیش
کرده وپشتش بوده؛یعنی اینکه قبول کرده تاآخره پایه اونوبچش بمونه...ولی بااین حال...بازم پدره اصلیه
دخترش..یکی دیگه بود...یکی که...هنوزم...توکنجه قلبش باخاطرهاش زندس..
بایه لبخنده مصنوعی ازبقیه به بهونه ی خسته بودن جداشدوراه افتادسمته ویالیه خودشون که پشته باغ وویالیه
اصلی بود...قرارشده بودتاوقتی که مارال بارداره اونجاتویه ویالیه پشته باغ بمونن...تاوقتایی که مارال تنهاس
یامشکلی براش پیش اومدبقیه پیشش باشنوتنهانمونه..اونوقت بعداززایمانش اگه دوست داشتن برن یه جای
دیگه...
میثاقم چندروزی میشدکه برای عوض کردنه حالوهواش اومده بودشیراز..وچقدراالن به وجودبرادرکوچیکه ی
شروشیطونش احتیاج داشت...مواقعی که توخودش بودوحوصله ی کسیونداشت تنهاکسی که میتونست وادارش
کنه که بخنده وببرتش بیرون دوردورمیثاق بود...گاهی وقتا..داشتن یکی که بتونه حالوهواتوعوض کنه...بتونه
بخندونتت..بتونه کاری کنه که دلت بهش قرص باشه..خودش یکی ازبزرگترین نعمتاست..وچه خوبتروبهترازاینکه
اون شخص داداشت باشه..وقتی داداش داشته باشی..دلت به وجوده یه نفرکه همیشه پشتته گرمه..وقتی داداش
داشته باشی...تازه میفهمی دنیایه جوره دیگستویه رنگوبویه دیگه داره..شیطنتاسربه
سرگذاشتناا..غرزدنا..خندیدنا...همه وهمه میشن جزوی ازبهترین قسمتایه زندگیت...
دره ویالروبازکردویه راست رفت سمته اتاقش..بعدازاینکه لباساشوعوض کردخودشوانداخت
روتختش...دستشوگذاشت روشکمشویه لبخنده محوزد..خیلی خستش شده بود..میخواست یکم استراحت کنه
تابرای عصرکه قراربودبامینویاسمین بره خریدانرژی داشته باشه...نگاش رفت سمته کاناپه..یه پتووبالشت روش
بود..یادش رفته بودجمعشون کنه..
این چندوقتی که میثاق اومده بودپیششون مسعودمجبوربودبیارتویه اتاقه مارال روکاناپه بخوابه..تامیثاق به چیزی
شک نکنه.....
....
نگاهی تویه آیینه به خودش انداخت..یه بافته خاکستری باپوتایه بلنده مشکی وشال وکیفه مشکی که باهم ست
کرده بودوپوشیده بود..تواین چندماه بااینکه حوصله نداشت به خودش برسه ولی بااین حال بازم سعی
میکردچیزایی که میپوشیدیه ربطی به هم داشته باشنوشیک به نظربیاد...بیشتره لباساش دیگه اندازش نبودنواونم
مجبوربودبالباسایی که مخصوصه زنایه بارداربودن سرکنه...
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باصدایه مینوسریع کیفشوبرداشتوازاتاق زدبیرون.....
هرسه جلویه یه مرکزخریده بزرگ که مخصوصه لباسایه بچگونه وسیمونیواسباب بازی بودپیاده شدن...
یاسمین همونطورکه آرشان وازبغله مینومیگرفت گفت:
_خب حاالازکجاااشررروووع کنیم؟؟؟
مارال نگاهی به مغازه هاانداخت..همیشه عاشقه لباسایه بچگونه بود..بادیدن خرساواسباب بازیهاکلی ذوق زده
شده بود..
نگاش رفت سمته یکی ازمغازه هاکه یه زن ومردنسبتاجوون فروشندش بودن..اخماش رفت توهم...
"ووشش خداایناچه خوشکلن من این دوتاروانتخاب کردم!!بذاربرم پولشونوحساب کنم بعدمیام بریم"
"اولنش که توبااین سنت خجالت نمیکشی میخوای خرس بگیری؟؟دومنش توواقعاهنوزنفهمیدی وقتی بایه
مردمیری خریدنبایددست کنی توکیفت؟؟"
باصدای یاسمین سریع به خودش اومد..
_هووم؟؟
_توفکریااا!!بابابیابریم تویکی ازمغازه هایه چیزی بگیریم دیگه!!
سری تکون دادودنبالشون راه افتاد..همه ی مغازه هارومیشناخت..همگی جزعی ازخاطراتش بودن.
..همگی بوی خاطراته شیرینی رومیدادن که روزی فکرمیکردسرانجام خوبی داشته باشن....
چقدراون روزایه دورانگارنزدیک بودن...
مینوروبه مارال گفت:
_میگم مارال توبیابشین رواین صندلی آرشانم میدیم مراقبش باش بعدماعروسکاولباسارویکی یکی میاریم بهت
نشون میدیم توفقط ازبینشوهرکدوموکه خواستی روانتخاب کن!نظرت؟؟
مارال بااینکه عاشقه خریدبرایه بچه هابودولی چون زیادنمیتونست راه بره وزودخسته میشدترجیح
میدادپیشنهادمینوروقبول کنه...
آرشان وگذاشت روپاش ومشغول بازی کردن باهاش شد..تواین مدت عالقه شدیدی نسبت به آرشان پیداکرده
بود..بیشتره وقتاکه خونه تنهابودویاسمین ومینوهم دانشگاه بودن ویونسم مشغوله کاراش بودآرشان ومیاوردن
پیش اون تانه آرشان اذیت بشه ونه مارال تنهایی حوصلش سربره...
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هرچنددقیقه یبارمینویاسمین باچنددست لباس کوچولویه صورتی میومدن جلوشو اونم ازهرکدوم خوشش
میومدنظرشومیگفت ولباسوبرمیداشت..
نیم ساعتی گذشته بودوبیشتره خریداشون تموم شده بود..
مارال نگاهی به یکی ازمغازه های عروسک فروشی انداخت..مینوسریع قبل ازاینکه مارال چیزی بگه پریدتویه
مغازه ویکی ازخرسایه نسبتابزرگ پشمالوکه صورتی رنگ بودوبرداشت..؛صورتشوبردتویه شیکمه خرسه..
_وووییی خداچقدرنرمهه آغامن اینومیخوام برایه کادویه مالنی جون بخرم!!
مارال ویاسمین باتعجب نگاش کردن..مارال یه ابروشوانداخت باال:
_ببخشیدمیشه بپرسم مالنی جونت کیه؟؟! مینویه لبخنده خبیث زد:
_قربونش برم برادرزادمه!هنوزبه دنیانیومده!!
یاسمین ریزخندید:
_واالخوبه جلوجلواسمشم انتخاب کردی!!مارال رفت سمته خرسایه کوچولویه رنگی رنگی:..
_چه غلتا!!مگه مامانش مرده که توبخوای براش اسم بذاری!!؟
_نچ ولی عمشم گردنش حق دارم!!
نمیدونست چراتامینومیگفت برادرزاده یه بغضه عجیبی گلوشومیگرفت..وانگارمیخواست خفش کنه..بی اهمیت به
بغضش لبخندزد..
_اگه پشته گوشتودیدی اسمه بچه ی منم انتخاب میکنی!!
مینوخندید:
_یعنی خوشم میادجفت پاپریدی توضرب المثله بیچاره!!
یاسمین رفت سمته مینوویه عروسک موطالیی که یه لباسه بنفش تنش بودوبرداشت:..
_خب اینم ازکادویه من!چه قدرنازه این عروسکه ایشاالقندعسلمونم مثله این جیگربشه!!مارال یه
لبخندزدوهمینکه خواست عروسکوازیاسمین بگیره آرشان موهایه عروسکومحکم کشید!..یاسمین سریع آرشان
بردعقب
_ع ع ع این چه کاریه تپل خان؟؟ازاالن داری به مارال میفهمونی که باقنده عسل مشکل داری؟؟
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سه تایی باهم خندیدن..آرشانم باصورته تپلوشولپایه آویزونش اخماش توهم بودوباکلماته نامفهومی
احضاروجودمیکرد..
همه ی خریداروگذاشتن توماشین وسوارشدن...هواتاریک شده بودواوناهم کلی خسته شده بودن..قراربودشام
وبرن خونه ی یاسمین..
مینوهمینکه ماشینشوروشن کردکمی رفت عقب که محکم خوردبه یه چیزی..هرسه تاییشون
جاخوردن..مینوازاینه پشتشونگاه کرد..یه ماشین بوگاتیه سفیدبود..انگارکسی توش نبود..بخاطره همینم کمی
ازترسش کاسته شدوبدونه اینکه پیاده بشه وببینه باماشینه چیکارکرده خواست راه بیوفته که باتقه ای که به
شیشه ی ماشینش خوردسیخ سرجاش نشست..آب دهنشوباسروصداقورت داد..سعی کردکامالریلکس
باشه..شیشه رودادپایین..
بادیدنه کسی که جلوش بودچشاش گردشد..
_ببخشیدخانوم شماهمیشه میزنین به بقیه وبعدم قصده فرارمیکنین؟
مارال که بغل دسته مینونشسته بودبادیدنه فرزین یه لبخندنشست رولباش..
چندوقتی میشدندیده بودتش..وبیشتره ارتباطشون درحده تلفنی بود..
_سالم خانوووما!
مارال بالبخندگفت:
_به به آق فرزین خوبی؟؟
_تاقبل ازاینکه مینوخانوم بزنه به ماشینم اره عالی بودم!!
یاسمین باخنده گفت:
_االوه براینکه زده بودبه ماشین میخواست درم بره!!
مینوکه انگارکپ کرده بودتاخواستچیزی بگه فرزین گفت:
_بله دیگه رانندگیه خانوماازاین بهترنمیشه!!
مینوخانوم میشه بپرسم ازکجاگواهینامتونوگرفتین؟؟من یه صحبته کامالمهم واساسی بااونی که به شماگواهینامه
داده دارم!!
مینوکه کلی حرصی شده بودبادهن کجی گفت:
_هه هه نکه رانندگیه شماآقایون خیلی خوبه!!
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جالبه پسرابه رانندگیه خانوماایرادمیگیرن بعدهررزوچندتاشومیبینی کناریه ماشین تصادفی چپ کرده دارن
میزنن توسرخودشون ومیگن وای حاالبابامونوچیکارکنیم!!نه ایناشمانیستین اینا توریستن!!
فرزین که ازحرص دادنه مینولذت میبردگفت:
_حاالکه شمازدی به مااا!!نکنه یه چیزی من بایدبه توخسارت بدم؟؟
مینویه پشته چشم نازک کردوروشوکردسمته مارال
فرزین روبه مارال گفت:
_خب چه خبرا؟؟نی نی کوچولوچطوره مامان خانوم؟؟
مارال بالبخندی گفت:
_خداروشکرخوبیم!!
_اینجاچیکارمیکردین؟راستی جنسیته این جوجه کوچولو هنوزمعلوم نشده؟؟
مینوسریع باذوق گفت:
_اووهووم اتفاقا همین امروزمعلوم شدکه یه قندعسل توراه داریم!!
فرزین یه لبخندکه چاله گونشوواضح نشون میدادزد:
_ااای جاانم!!قندعسل حتمااالنم اومدا بودین
خریدکنیدبراش؟؟حاالخوب نبودیه زنگی به من بزنیدخبربدین که بچه چی بوده؟؟؟ناسالمتی من عموش..م
سریع یادش افتادکه چی داره میگه..نگاهی به مارال انداخت اصالدوست نداشت ناراحتش کنه...
مینوهم که متوجه شده بودسریع گفت:
_خب میگم راستی حاالماشینت چی شد؟؟واقعاضربه ای چیزی دیده؟؟؟
فرزین یکم رفت عقبونگاهیی به جلویه ماشینش که یه خطه نسبتا طوالنی روش افتاده بودانداخت:
_نه..مهم نیست..فقط میگم یه چیزی؟
مینومنتظرنگاش کرد:
_شماره اونی که بهت گواهینامه داده روبده بهم من باهاش کاردارم میخوام یه صحبتی باهاش کنم!
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مینونگاش حرصی شد..یاسمینم زدزیره خنده...مینوهمیکنه دستش رفت سمته دستگیره ی درفرزین سریع
باخنده ازماشین فاصله گرفت ورفت سمته ماشین خودش..
باکمک مسعودآروم نشست توماشین..اونقدری دردداشت که به زوراون چندقدم تاکناره ماشین وراه رفته
بود...مینووملک خانوم هردونگرانش بودن..دوتایی سوارماشین شدن وهمراهشون تابیمارستان رفتن..
رب ساعتی گذشته بودوخبری ازدکترانبود..مینوروی صندلی نشسته بودوسرشوبه دیوارتکیه داده بود..یاسمینم
تاخبره زایمان مارال وشنیده بودسریع خودشورسونده بودبه بیمارستان..ملک خانوم روبه مسعودگفت:
_ببین پسرم..میدونم همه چیوخودت خوب میدونی..ولی بازم من بهت یاداوری میکنم..االن که
خواهرمینااومدن..بایدبگیم مارال 7ماهه زایمان کرده..روبه مینوویاسمین هم گفت:
_شمادوتاهم حواستون باشه!!توروخداتوری رفتارکنیدکه همه چی طبیعی جلوه کنه...یاسمین روبه ملک خانوم
گفت:
_خیله خب..ولی..دکتراچی؟؟اگه اوناچیزی بگن ماچیکارکنیم؟؟
_نگران اونجاش نباشید..خودم بادکترمارال صحبت کردم..دوستمه..همه چی روبراش توضیح دادم..فوقش فقط یه
چندروزبیشترتوبیمارستان بایدبمونه...
مسعودنگاهی به دره اتاق عمل انداخت بعدم به ملک خانوم گفت:
_به باباگفتی؟؟
_آره..ولی ماموریته..بیچاره چقدرخوشحال شد..گفت سریع کاراشوتموم میکنه ومیاد..
**
باصدای گریه ی نوزادسعی کردچشاشوبازکنه...هیچی جزصدای گریه ی نوزادواون کسی که داشت باهاش حرف
میزدونمیشنید..
_ای جونم...خوشکل بابا..مامانی هنوزخوابه..اروم باش عزیزم!!
چشاشوبازکرد...تونگاه اول درست نتونست فضای دوروبرشودرست ببینه..ولی بعدازچنددقیقه به وضوح
اطرافشودید...مسعودکنارش بودبایه نوزادریزه میزه ی کوچولوکه بغلش بودوسعی داشت ارومش
کنه...مسعودهمینکه متوجه ی مارال شدسریع بالبخندنگاش کرد..
_باالخره بیدارشدی مامان خانوم؟؟بابااین دخترت کشت خودشوازبس گریه کرد!!
مارال خواست یکم خودشوجابه جاکنه تابتونه درست صورته دخترشوببینه..ولی باتکون اول سریع اخماش رفت
توهم وگوشه ی لبشوگزید..مسعودسریع گفت:
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_اروم خانوم..االن میدمش به خودت..اول بالشت پشته مارال ودرست کردوکمکش کردکه راحت بتونه
بشینه..بعدم نوزاده کوچولوروگذاشت توبغلش..نگاهی به صورته گردوسفیده کوچولوش انداخت توهمون نگاهه
اول عاشقش شده بود..یه موجوده کوچولوکه ازوجوده خودش بود..اروم یه ب*و*س*ه
نشوندروپیشونیش..انگشتای کوچولوشونوازش کرد...وچقدراین حس براش دوست داشتنی بود...
بابازشدن درهردونگاهشون رفت سمته مینوویاسمین که پشتشونم طاهرخان وطالخانوم ملک خانوم واردشدن
ومیثاقم اخرازهمخ اومدداخل..
همگی لبخندرولبشون بود..طالخانوم بااینکه خوشحال بودولی انگاریه نگرانی توصورتش موج میزد..سریع
اومدسمته مارال وپیشونیشوبوسیدوبعدم گفت:
_الهی دورت بگردم!!خوبی؟؟نمیدونم واقعاچه جوری شدتوکه االن وقته زایمانت نبودمادر!!ملک خانوم قبل ازاینکه
مارال چیزی بگه سریع گفت:
_این چیزااالن مهم نیست دیگه مهم سالمتیشونه که الحمداهلل هم مادرخوبه وهم نوه ی خوشکلمون!
طالخانوم اشکای شوقشوپاک کردودستشوبردسمته نوزادواروم کشیدش توبغلش
_الهی دورت بگردم!توچقدرریزه میزه ای عزیزدلم!!اروم پیشونی نوزادوبوسیدوبردش سمته طاهرخان..
میثاق باهیجان رفت سمته طاهرخان وباذوق به بچه کوچولونگاه میکرد...مینویه ابروشوانداخت باال:
_حاالمن موندم بعضیاچرااینقدردارن باالوپایین میپرن که نوزاده دختروببینن!!بااین حرفش همگی به میثاق نگاه
کردن..میثاق سریع خودشوجمع وجورکردویه لبخنده هول هولکی زدوصاف ایستاد:
_ها؟؟چیه مگه؟فقط میخواستم ببینم راسته که میگن حاللزاده به داییش میره یانه!!که االن که دقت میکنم
میبینم نه به عمه شلوپلش رفته!!
طاهرخان یه چشم غره بهش رفت مینوهم یه پشته چشم نازک کردومیثاق وکنارزدوخودش کناره طاهرخان که
نوزادکوچولوتوبغلش بود ایستاد..طاهرخان بالبخندنگاهش به نوزادبود:
_خب دخترم!!اسمه این کوچولوتونوقراره چی بزارید؟؟
مینوسریع گفت:
_مالنی مالنی
همگی نگاش کردن
_چیه خو!!حاالدوست نداریداصالبذاریدکینه!!
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یه لحظه نگاهه مارال رنگه غم گرفت...
""اگه تونستی برنده بشی من اسمه خودموعوض میکنم!!_خیله خب..حاالمیبینی!!ولی خب اگه اسمتوعوض
کردی چی میزاری؟؟_حاالیه چی میزارم!!توبزن حاال!!_نه نمیشه وایسایه اسم انتخاب کنم!!آهاااسکینه خوبه
نظرم!!""
_مارال مادر؟؟ سریع سرشوبلندکردوسعی کردلبخندبزنه..
_نمیدونم..هرچی شمابگیدهمونومیزاریم..
مینوباذوق گفت:
_پس مالنی دیگه!!مامیگیم مالنی!!
مسعودیه نگاه به مینوکرد:
_منظورش آقاجون بودنه تو!!
طاهرخان نگاشوازنوزادکوچولویی که هنوزاسم نداشت گرفت:
_نه دخترم!!این بچه روشماقراره بزرگش کنید..پس خودتونم بایدیه اسم زیباکه به قشنگیه خودش باشه روروش
بذارید...
مارال نگاهی به مسعودانداخت..مسعودیه لبخندزد
_هرچی که خودت دوست داریوبذار!
یه لبخنده کمرنگ زدوبعدازچنددقیقه مکث کردن گفت:
_خب..من میگم..ملیس ..میثاق سریع باهیجان گفت:
_آره آره به اسمه منم میاااد!!ملیس میثاق!!وای عالیه!!
همگی به این حرفش خندیدن..مینوهم باحرص به میثاق نگاه میکرد..
طالخانم یه جعبه ی قرمز که یه ربانه سفیدروش بودوازکیفش اوردبیرون
وبردسمته طاهرخان...ربانه دره جعبه رواروم بازکردوانگشترکوچولویی که یه نگین زمرده قشنگ وسطش
بودواوردبیرون..طاهرخان انگشتروازش گرفت اروم دسته دخترکوچولوکردش..به دسته کوچولوسفیدخیلی
میومد..مسعودیه لبخندزدودوتا جعبه ی کوچولویه صورتی رواوردودادبه مارال..
مارال کنجکاونگاش کرد...مسعودیه لبخندزد:
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_هدیه ی تووملیس!
مارال باذوق به جعبه هانگاه کردوسریع درشونوبازکرد..توهردودوتاگردنبندکه هردواوله اسمه خوده مارال بودن
بود!..وبه طوره خیلی ظریفوزیبایی روشون نگین کاری شده بود...
مارال بالبخندبه مسعودنگاه کرد..
_وای..واقعانمیدونم چه جوری تشکرکنم خیلی قشنگن..مرسی..ممنونم!!ولی یه چیزی..توازکجامیدونستی که
اسمه بچه قراره یه اسم باشه که اوله اسمش مثله اسمه خودم باشه؟؟
مسعودبالبخندی که چاله گونشونشون میدادگفت
_توجملت چقدراسم اسم کردیاااخومیدونستم دیگه..بماندحاال!!
مارال ابرویی باالانداخت ویه لبخندزد..این مهررونیایه ازسره محبته مسعودودوست داشت...ازاینکه به خوب کسی
اعتمادکرده بودبرای پدریه دخترش خوشحال بود...البته نه به اندازه ای که دوست داشت فردین االن باالسره
دخترش باشه...
***
روتختش درازکشیدونفسشوباصدادادبیرون...گوشیشوازرویه اصلی برداشت کلی تماسه بی پاسخ داشت...حوصله
حرف زدن باهیچ کسیونداشت...حتی به زورجواب تلفنایه منصورخان ومیداد...
بافرزین هم که کالقطع ارتباط کرده بودوهنوزازحرفایی که بهش زده بوددلگیربود...باخودش میگفت فرزین حقه
اینکه اون حرفایی که بهش زدونداشت...چون فقط یه رویه سکه رودیده بود...شایدیه سری حرفاش درست
بودامابازم بایدمنتظرمیموندتااون رویه سکه روهم ببینه وبعدقضاوت کنه..فردین...کسی نبودکه بخاطره عشق
ازغرورش بگذره...گاهی وقتا...توزندگیه بعضی آدما...فقط غرورشونه که تصمیم گیرنده ی نهاییه...
ولی فردین..غرورشوکمرنگ کرده بود...میخواست یه مدت نباشه تاهمه چی که بهترشدبرگرده...میخواست نباشه
تازندگیه کسی که براش ارزش داشت خراب نشه...ولی..خرابترشد...همه چیزشدیه خرابه واخرشم رویه سره
خودش آوارشد...
بااینکه زندگی شیرینه...ولی پایان هررابطه ای قرارنیست شیرین تموم شه...گاهی وقتایه رابطه خراب
میشه...تاباتلخیش یه رابطه ی شیرین دیگه درست بشه...
نگاهی به پوشک بچه انداخت وسریع اخماشوبردتوهم باحالت چندش صورتشوبرگردوندوجوری که مارال بشنوه
گفت:
_مارال بیاببین دخترت چه کرده همه روخفه کرده!
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ملیس دستشوبرده بودتودهنشوباچشای سبزش خیره بودبه مینو..انگارمیفهمیدمینوچی میگفت بهش..مارال
همونطورکه سرالک ملیس وهم میزدفوران رفت سمته اتاق ملیس..
_خاک برسرت که نمیتونی پوشک یه بچه هشت ماهه روهم عوض کنی!مینوبینیشوگرفت وخودشوکشیدعقب..
_بروبابامگه من چندشیکم زاییدم که االن بایدبتونم پوشک بچه عوض کنم؟؟
مارال سری ازتاسف براش تکون دادوملیسوبغل کردورفت سمت دستشویی..
گوشی مارال روی عسلی شروع کردبه زنگ خوردن..مینونگاهی به صفحه ی گوشی انداخت..بادیدن اسم مسعودبه
دره دستشویی نگاه کرد..
_مارال گوشیت داره زنگ میخوره مسعوده جواب بدم؟
مارال که درگیره ملیس بودسریع گفت:
_اره بگورب ساعت دیگه منوملیس آماده ایم بیاددنبالمون !..مینویه ابروشوباالانداخت..ازبیرون رفتنشون
خبرنداشت..تماسووصل کرد:
_الو؟؟ مسعودباصدای مینواول جاخوردولی بعدسریع گفت:
_سالم مینوخانوم حالتون؟؟ مینویه لبخندزد
_سالم خان داداش!!توخوبی؟
_تشکر!مارال کجاست؟؟ مارال همونطورکه حوله رومیپیچیددوره ملیس ازدستشویی سریع اومدبیرونونشست
روتخت...مینوهم توجواب مسعودگفت:
_داره پوشک ملیس وعوض میکنه االن گوشیومیدم بهش!!اینوگفتوگوشیوگرفت سمته مارال
_الو؟سالم مامان خاانوم وقت بخیر!!
مارال چسب پوشک ملیسوزدوگفت:
_سالمم آق مسعود
_آماده ای؟؟بیام دنبالتون؟؟
_نه وایسابه مینوهم بگم آماده بشه باهم بریم بیشترخوش میگذره!!
مسعودکه دیگه به این کارایه مارال عادت کرده بودبدونه هیچ مخالفتی باشه ای گفتوگوشیوقطع کرد..میدونست
مارال تنهایی باهاش واسه تفریح بیرون نمیاد..
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مارال نگاهی به مینوانداخت..
_پاشوبروحاضرشودیگه!!زودباش وقت نداریم
اینوگفتولباس عروسکی چین داره ملیسوتنش کرد..چون آستین حلقه ای بودمیترسیدسردش بشه برای همین
ژاکت صورتی کوچولوشوروش تنش کرد..کاله سفیدبافتنیشوهم سرش کردونگاهی کامل بهش انداخت..اونقدری
نازوبامزه شده بودکه آدم تابهش دست نمیزدنمیتونست بفهمه واقعیه یانه!
محکم لپشوبوسیدوقلقلکش داد..صدای خندهای هردوشون بلندشده بود..عاشق خنده های وقت وبی وقت ملیس
بود..
مینوکه ایندفعه رودیگه نمیخواست باهاشون بره سریع گفت:
_میگم مارال منکه نمیتونم بیام!!فردایه امتحان فوق العاده مهم دارم!! اینوگفت وسریع بلندشد..
_بایدبشینم بخونم..شمابرین خوشبگذره! مارال بلندشدروبه روش وایساد:
_آره ارواح عمت توهم که درسخوووون!!بدوبرواماده شووقت نداااریم
_جون مارال راه نداره نمیتونم بیام!!بایدبامامان هم برم خرید!اینوگفتوفورارفت سمته در..
_خوشبگذره عزیزم
مارال باتعجب نگاش کرد:
_کجا؟؟وایساببینم!
مینوسریع ازاتاق زدبیرون..مارال هم همونجاسرجاش ایستادوبه درورفتن مینوخیره شد..
وسایل های ملیس وگذاشت صندلی عقب وملیس هم تویه صندلیه مخصوصش گذاشت..سواره ماشین شدوراه
افتادن...مسعودنگاهی به مارال انداخت:..
_پس مینوکجاست؟
مارال همونطورکه حواسش به ملیس بودگفت:
_گفت فرداامتحان دارم براهمینم نیومد..
مسعودیه ابروشوباالانداخت:
_اوهونمردیمودرس خوندن مینوروهم دیدیم!خب حاالکجاببرمتون خانوما؟؟
_نمیدونم ولی به نظرم بریم یه رستوران سنتی
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_چشم خاانوم!اول میریم نهااربعدم ملیسومیبریم پارک تادختره بابایکمی بازی کنه!ازتواینه نگاهی به ملیس
انداخت که انگشت شصتشوبرده
بودتودهنشوچشاشوبسته بودواروم خوابیده بود..
روبه مارال کردوبالبخندگفت:
_خب چی میخوری؟
مارال نگاه دقیقی به منوانداخت وگفت:
_اوومم من جوجه میخورم!
خانوم کوچولوچی میخوره؟؟
مارال نگاهی به ملیس انداخت که خیلی بامزه نشسته بودوباجورابای صورتیه خوشکلش درگیربودومیخواست
هرطورشده درشون بیاره:...
_ایشون تازه غذاشونومیل کردن اشتهاندارن!!
باصدای ملیس دوباره نگاش کردکه ابروهاش پریدباال..ملیس یکی ازجوراباشودراورده بودوبالذت وسروصدا مشغول
مکیدن جوابش بود..
مسعودازاین حالت ملیس خندش گرفته بودروبه مارال گفت:
_ببخشیدشمامطمعنیدایشون همین االن غذاشونوخوردن وسیرن؟؟؟خانوم که کم مونده ماروهم بخوره!!
هردوخندیدن..بااومدن گارسون
خودشونوجمعوجورکردنوسفارشاتشونودادن..
مارال به ملیس تازه شیرداده بودومشغول خوابوندش بود..یه رستوران سنتی که تخت های مرتب وتمیزی ردیف
شده کناره هم چیده شده بودن..جوب های ابی که سنگهای تزیینیه ریزودرشتی توشون بودونمای زیبایی بهشون
داده بود..مارال همیشه عاشق رستورانهای سنتی بودومسعودم برای همین بهترین رستوران سنتی قصردشت
وبراش انتخاب کرده بود..
مارال باحرص به ملیس نگاه کرد:
_ای دختربد!!ببین بالباس مامان چیکارکردی!
مسعودگوشه لبشوگزیدتاخندش نگیره..نگاشویه دوررویه ملیس ومارال چرخوند..ملیس شیراورده بودباالولباس
مارال وکثیف کرده بود..
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_چیزی نشده که ملیسوبده به من برودستشویی لباستوتمیزکن!..
مارال که دیددستمال کاغذی کارسازنیست به ناچارملیسودادبه مسعودوخودشم رفت سمته دستشویی
نگاشواطراف چرخوند..تازه واردرستوران شده بود..دنبال دوستاش میگشت..توهمون نگاه اول چشمش افتادبه
مردی که یه دختربچه ی ریزمیزه ی تپل بغلش بود...توهمون نگاه اول شناختشون..دلش براش یه ذره شده
بود..ازآخرین باری که دیده بودتش خیلی وقت میگذشت..به سمتشون قدم برداشت..
_به به ببین کی اینجاست!ملیس خاانوم!!
مسعودباشنیدن صدااروم برگشت سمتش..بادیدن فرزین ناخداگاه اخماش رفت توهم..حس خوبی نسبت بهش
نداشت..بااینکه یه جورایی بهش مدیون بود..ولی بازم ازاینکه بخوادزیادخوشش نمیومد..
فرزین هم دست کمی ازاون نداشت وزیادازدیدن مسعودخوشحال نبود..ولی برای دیدن ملیس حاضربودهرکاری
کنه...
هردومجبوربودن برای تحمل هم تظاهربه بی تفاوتی کنن..
_سالم..فرزین یه لبخندروبه ملیس زد:
_سالم!چطورین!؟
مسعودبدون هیچ تغییری تویه حالتش بالحنی بی تفاوت گفت:
_ممنون!
فرزین رفت سمت ملیس..دلش براش لک زده بودواالن خیلی دوست داشت بغلش کنه...
_ای جانم ملیس خاانوم بیابغل عموببینم!
مسعودنگاهی به ملیس انداخت که لباشوجمع کرده بودوباچشای سبزابی ولپای تپلش درحال برسی فرزین بود..به
ناچارملیس روبه فرزین داد..فرزین آروم لپ ملیس روبوسید:
راستی پس مارال کجاست؟؟
_همین دوروبراست االن میاد..تواینجاچیکارمیکنی؟
_همون کاری که شمامیکنی بادوستام اومده بودم بیرون تصمیم گرفتیم نهاربیایم اینجا..چه خوب
شددیدمتون!دلم برای ملیس خانوم تنگ شده بودحسااابی!
باصدای زنگ موبایلش گوشیش که تودستش بودوباالاوردونگاهی به صفحه انداختودکمه ی
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سایلنتوزدومحکم ملیسوبوسیدوروبه مسعودگفت:
_خب خوشحال شدم ازدیدنتون..سالم منوبه مارال هم برسون..من بایدبرم دیگه..دوستام منتظرن..
لپ ملیس روکشیدوگفت:
_به امیددیدارخاله ریزه!
مسعودبی تفاوت نگاش کردوبالحن سردیگفت:
_فکرنکنم مارال زیاددلش بخوادکه باشمادیدارداشته باشه..
فرزین اخماشوبردتوهم:
_تویامارال؟
مسعودیه پوزخندزد:
_حاالمن یامارال چه فرقی داره؟؟اون مادره این بچس منم پدرش..فرزین یه لبخنده یه وری که چیزی
ازپوزخندکم نداشت زدگفت:
_د نه د خیلی فرق داره!درسته مارال مادرشه ولی...توپدرش نیستی!میدونی که!
پس بیخودی خودتوگول نزن!
مسعودملیسوگذاشت روتخت بعدم اومدطرف فرزین وروبه روش ایستاد:
_من خودموگول نمیزنم!!این یه حقیقته که دیریازودتوهم باهاش کنارمیای..این بچه شرعاوقانونن بچه ی
منه..وتوامثال توهم چه بخوان وچه نخوان بایدبااین موضوع کناربیان..فرزین باحرص لباشورویه فشاردادازاین که
مسعودباکمال پرویی داشت باهاش حرف میزدحرصی شده بود..یه دستشوبردتوجیبشوبادست دیگش یقه ی لباس
مسعودوبه حالت مرتب کردن گرفت:
_ببین آقای پدره قالبی!!اگه االن اینجایی ومارال زنته واین بچه هم کنارت همش بخاطره لطفیه که من بهت
کردم..فکرشوکن..اگه من همه چیوبه فرزین میگفتم چی میشد؟؟؟
حتی تاهمون روزه عروسیتونم تادقیقه ی آخرمیتونستم اینکاروکنم وهرچی که میدونموبگم ولی نگفتم...نه اینکه
دلم خواسته باشه به توهه بی لیاقت کمکی کنمانه...دلم به حال مارال واین بچه ی تفله معصوم سوخت وچیزی
نگفتم..مسعودخودشوکشیدعقب ویه پوزخندعمیق زد:
_هه تواگه دلت به حال این بچه سوخته بودهمه چیوبه پدرش میگفتی ومیزاشتی زیره سایه ی پدرواقعیش بزرگ
بشه!!حرف ازدلسوزی نزن که نه تونه اون پسردایی بی همه چیزت یخ جفت مردونگی وغیرت ندارین...
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باسوزشی که روی گونش احساس کردحرفشوقطع کردوباعصبانیت به فرزینی که چشماش قرمزه شده بودوفکش
منقبض نگاه کرد:..
_ببین مرتیکه ی عوضی ازمن خوشت نمیاد؟یه نقشه بگیردستت یه ماشین جورکن بروبه جهنم سفرخوبی داشته
باشی!!
باره اخرت باشه بامن درموردفردین اینطوری حرف بزنی..چون قول نمیدم دفعه ی دیگه خودموکنترل
کنم..اینوگفت وخواست تابالیی سرمسعودنیاورده سریع بره که باصدای مسعودمیخ سرجاش ایستاد..
_آره شماخونوادتن وحشی هستین هرکاری ازتون هرکاری برمیاد...بیشترازاینم ازتون انتظارنمیره باعصبانیت
برگشت سمتش وانگشت اشارشوبه صورت تهدیدگرفت جلوی مسعود..
_ببین یاروکاری نکن که همین االن جلوی خودت زنگ بزنم به فردین وتک تک اتفاقایی که تواین مدت افتاده
روبهش بگم..خودت میدونی االن هرکاری ازدستم برمیاد..به جون ملیس که میخوام دنیاش نباشه فقط یه باردیگه
زرمفت بزنی قسم میخورم زندگیتوبه جهنم تبدیل کنم..این گفتوگ وباعصبانیت به مسعودنگاه کرد..
_درضمن ازاین به بعدهروقت که دلم بخوادبرادرزادمومیبینم..چون عموشم..بعدم یه پوزخندزدعموی قالبی نه
هاااعموی واقعی! اینوگفتوبدون این که منتظرجوابی ازمسعودبمونه سریع ازرستوران زدبیرون..دیگه حتی حوصله
ی اینکه بخوادبادوستاش یه نهارم بخوره رونداشت..برای امروز ظرفیتش تکمیل شده بود..ازاینکه مسعوداینطوری
براش شاخ بازی درآورده بودکلی حرصی بود..میدونست اگربخاطره مارال نبودعمرا اگرمسعودوپروبازی
هاشوتحمل میکرد...
شیشه ی ماشینوبردباال..ملیس طبقه معمول همینکه پاش به ماشین رسیده بودخوابش برده بود..نگاهی به صورت
تپل وبانمکش انداخت..عاشقش بود..
درسته که پدرواقعیش نبودولی ملیس اونقدری بامزه وبانمک بودکه هرکس میدیدتش عاشقش میشد..خوشحال
بودکه برای همچین بچه ای داشت پدری میکرد...یاده دعوای امروزش بافرزین افتاد..میدونست تقصیرکاره اصلی
وشروع کننده ی دعواخودش بوده...ولی خودش به خودش حق میداد..نمیخواست نه فردین ونه هیچ یک ازکس
وکارش جایی توزندگیش داشته باشن...
نمیخواست حاالکه داره جوره کاره فردین وبه دوش میکشه دوباره مشکلی پیش بیاد..کم کم دیگه داشت به این
زندگیش عادت میکرد ..به پدری کردن برای ملیسی که نصفی اززندگیش شده بود..به مارالی که اسمش
توشناسنامش بودوهرچندبه ظاهربراش شوهری میکردولی بهش عادت کرده بودحتی بااینکه عشقی بینشون
نبود...
باسیلی که امروزازفرزین خورده بودوحرفایی که ازش شنیده بود..معلوم بودکه خیلی عصبیش کرده وبیشترازاین
نبایدباهاش یکی به دوکنه..نفسشوباصدادادبیرون..ذهنش حسابی درگیربود..
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درگیره آینده ای که چه خوب چه بدانتظارشومیکشید...
نگاهی به مسعودانداخت..متوجه ی اینکه توخودشه شده بود..حتی موقعه ای که تویه رستوران بودن هم متوجهش
شده بودولی چیزی ازش نپرسیده بودتابلکه خودش چیزی بگه...
_چیزی شده؟؟
مسعودسریع ازعالم فکروخیال خودشوکشیدبیرون ونیم نگاهی به مارال انداخت..
_نه..چیزی نیست..فقط..یوم سرم دردمیکنه همین..
_مطمعنی چیزه دیگه ای نیست؟!
مسعودسری به نشونه ی مثبت تکون داد..
_قراربودماروببری پارکهااا..ولی خب اگه حالت خوب نیست بریم خونه..
بااینکه اصالحالوحوصله ای براش نمونده بودولی یه لبخندزد:
_خب اگه دوست داری بریم میبرمتون..
_نه بیخیال..باشه واسه یه وقت دیگه..آخه ملیس هم که االن خوابه...
*******
پنج سال بعد....
روبه رویه مهدکودک وایساده بودومنتظربودکه بیان...باصدای زنگ موبایلش نگاشوازمهدگرفتوبه موبایل دوخت..
سریع تماسووصل کرد:..
_سالاام آقای ریئس...
_بازگفتی رئیس؟؟
_ع یادم رفت ببخشید!!
_طرح هاروحاضرکردی؟؟
_آره..االن جلوی مهدم بذاربچه هاروببرم خونه..بعدش طرح هارومیارم برات..همشونوحاضرکردم..نیم ساعت پیش
اومدم شرکت ولی تونبودی براهمینم دوباره رفتم..
_اوکی..پس زودی بیا..کاری نداری؟فعالبای
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سریع گوشیوقطع کردوانداختش توکیفش..نگاش رفت سمته مهد..بادیدن اونهمه بچه که یهویی دم درمهدتجمع
کرده بودن نفسشوباصدابیرون فرستاد..نمیتونست به راحتی بچه هاروپیداکنه..به محض دیدنشون بقیه
روکنارزدورفت سمتشون....
_تالااااام ماااااماانییی آرشان هم دست
کوچولوشواوردجلو
_تالاام خاله
مارال دست کوچولوشواروم فشردوهردوشونوبوسید:
_سالاام عشقای من!! ملیس باذوق گفت:
_مامااانیییی میخوای مالوببلی دوردورر،؟؟
_نه عزیزم سرویستون امروزنمیتونست بیاددنبالتون من اومدم به جاش..
ملیس لبولوچش اویزون شد..
مارال باخنده چتریای ملیسوبهم ریخت:
_قربون اون لبولوچه ی آویزونت قشنگم!!بدوبرو سوارماشین شو!!
آرشان سریع خواست بره سمت صندلی جلوکه ملیس جلوش وایساد..
_هوم؟کووجا؟؟من میخواام جلوبشینم!!
آرشان اخماشوبامزه کشیدتوهمودستاشوزدزیره بغلش
_نخیلم من بزلگتلم پس من بایدجلوبشینم توبلوکنارببینم!
ملیسم متقابالاخماشوکشیدتوهموپاشوکوبیدروزمین
_نخیل من جلومیشینم
مارال ازکل کلشون خندش گرفته بود..ملیس همیشه یه دنده بودوارشان هم دست کمی ازاون نداشت..
خداروشکرکردکه هرروزقرارنبودخودش بیاددنبالشون...
همونطورکه درعقب ماشین وبازمیکردروبه ملیس وارشان کردوگفت:
_خانوم واقای عزیزلطفابیخودی باهم دعوانکنیدبدوییدجفتتون عقب بشینید!..
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نگاهی به قیافه هایی که لبولوچشون اویزون شده بودانداخت وبالبخندروبهشون گفت:
_زودباشین سوارشیددیگه جلوجای بچه هانیست..هردوعقب میشینیدکمربندتونم میبندید..
همینکه ملیس دهن بازکردکه اعتراض کنه مارال سریع به ماشین اشاره کردوگفت:
_اعتراض وغرغرهم نداریم!یاالزودباشین
هردوباقیافه های آویزون رفتن سمت ماشین وسریع سوارشدن...
ازاینه ی جلوی ماشین نگاهی به هردوشون که بیحرف به بیرون زل زده بودن انداخت..
_خب بچه هاامروزتومهدچیکارکردین؟؟چی یادگرفتین؟؟
ملیس باذوق سریع کیفشوبازکردودفترنقاشیشواوردبیرونوگرفت سمت مارال
_مامانی نقاسیمونیگاه بتون!موضوع نقاسیمون این بودکه هرمامان باباشوبکشه!منم تووبابایی روکشیدم!
مارال همونطورکه حواسش به رانندگیش بودنگاهی به نگاشی انداخت
_آفرین گل دخترم چه نقاشی قشنگی!!خونه که رفتیم به باباهم نشون بده تابهت جایزه بده!
ملیس بالحنه بامزه ای گفت_اوهوووم باسه
مارال ازاینه به ارشان نگاه کرد:
_آرشانی عزیزم توچی کشیدی؟؟
ارشان خودشوکشیدجلوولباشوبرچید:
_هیشی
مارال باتعجب نگاش کرد:
_چراعزیزم؟؟
ملیس سریع گفت:
_آخه موضوع این بودکه هلکی بابایی ومامانیشوبکشه!!ولی آرشان که مامان نداله!!
بااین حرف ملیس اخماش رفت توهم نگاش رفت سمت ارشان که جفت تیله های سبزش پراب شده بودنواسمان
چشاش ابری..
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دلش ضعف رفت براش..بیشترازملیس که نه ولی کمترازاونم دوسش نداشت...مثله بچه ی خودش بود..همیشه به
چشم پسرکوچولوی خودش نگاش میکرد..
یکسال ازملیس بزرگتربودولی چون نیمه دومی بودامسال روتومهدکودک باملیس بود..ماشینوکناره خیابون پارک
کردوپیاده شد..رفت سمت آرشان ودروبازکردونشست کنارش..پیشونیشوبوسیدوبه چشای اشکیش نگاه
کرد..محکم بغلش کرد...
دلش به حال بچه کوچولویی که تاوان کارای مادرشوداشت پس میدادمیسوخت..بچه ای که گناهی نداشت..بچه ای
که حق زندگی کردن داشت...حق داشتن یه پدرومادرمثله بقیه ی هم سنوساالش...
باسرانگشت اشکاشوپاک کردویه لبخندمحبت آمیزبهش زد:
_گریه نکن عزیزم..مردکه گریه نمیکنه!!اصالکی گفته آرشان من مامان نداره؟؟پس من اینجاچیم؟؟همونطوری که
ملیس دخترمه توهم گل پسرمی دیگه!
ملیس اخماشوکشیدتوهمودستاشوزدزیره بغلش:
_نخیلم کی گفته؟؟توفقط مامان منی!
مارال بااخم بهش نگاه کرد..؛ملیس نگاشوازمارال دزدیدوبه ارشان نگاه کرد..اخماش کم کم بازشدوجاشوبه تعجب
داد..انگارتازه متوجه ی اشکای ارشان شده بود..لبای کوچولوشوجمع کردوچشاشودرشت کردوروبه ارشان گفت:
_ع..داداشی گلیه نتووون!!اشتال ندااله که!!من شوخی کلدم!!مادوتاییمون مامانی داریم
مارال یه ابرشوانداخت باالیه لبخندمحوزد..ازاین که دخترکوچولوش عالوه برلجبازیاش پوئنای مثبتی مثل
ازخودگذشتگیومهربونی روهم داشت خوشحال بود..درک باالیی که داشت براش تحسین برانگیزبود..
""نمیدانم آلزایمربودی یاعشق..ولی میدانم ازروزی که آمدی خودم راازیادبردم""..
تکیشودادبه صندلی..بادقت به طرح هانگاه میکرد..آخرین طرح روهم ازنظرگذروندولبخندرضایت بخشی زد:...
_عالین..مثل همیشه!!مارال لبخندزد..
سه سالی میشدکه توشرکت مدوتبلیغاتی یونس که تازه شروع به کارکرده بود؛کارمیکرد..بااینکه ربطی به رشتش
نداشت ولی استعدادخاصی توی طراحی داشت..جوری که همون اوایل کارتونسته بودجایگاه خاصی تویه شرکت
پیداکنه..
عالوه براینکه توشرکت یونس مشغول بودوتوکارابهشون کمک میکرد..
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دفتروکالتشوهم داشت..جوری وقتشوتنظیم میکردکه هم به کاراش برسه هم وقت برای رسیدگی به خونوادش
داشته باشه..زندگیش تازه انگاررنگوبوگرفته بود...ازچیدمان زندگیه جدیدش راضی بود..رابطش بامسعودمثل قبل
بود..به ظاهرشوهر..ولی دراصل دوتادوست..بودن ملیس توزندگیش یه امیدواری بزرگ بود...
یونس طرح هاروبرداشت وبلندشد:..
_خب من این طرح هارومیبرم!راستی..آخره این هفته یه قراردادفوق العاده مهم بایکی ازشرکت های بزرگ
داریم..خودتواماده کن!!اگه قراردادمون اوکی بشه نونمون توروغنه!!درضمن قراره یکی سهام دارای جدیدشرکت
هم بیاد؛جزوه سهام دارایه مهمه...حسابی بایدخودمونونشون بدیمااا
_چشم رییس!! یونس اخم جذابی کرد:
_این باره چندمه که میگم به من نگورییس؟؟
مارال لباشوجمع کردویه چشموبست وحالت حساب کردن به خودش گرفت:
_یه پنج شیش باری میشه اگه اشتباه نکنم!!!
یونس نگاهه عاقل اندرسیفه ای بهش انداخت:
_منظورت همون پونصدشیشصدتاس دیگه؟
_باشه باباحاالماریاضیمون خوب نی توهم هی به رخمون بکش!!
یونس سری ازتاسف براش تکون دادوازاتاق رفت بیرون...
_خب بفرماپدرجااان!اینم ازخونت همه چی مثل همون روزیه که رفتین!
فرزان لبخندرضایت بخشی زدونگاهی به دوروبرش انداخت:
_مگه توتواین مدت که میومدی ایران اینجانمیموندی؟
_نه فقط میومدم یه سری میزدمومیرفتم!بیشترخونه آقاجون بودم..درضمن االنم بهشون خبردادم که
شمابرگشتین..هرچی گفتن زشته تابیایم استقبال من قبول نکردم..براهمینم فیروزه خانوم دستوردادن
نهارحتمابریمودلی ازعذادربیااریم!!
فرزان لبخنده محوی زد..چقدرازداشتن فردین خوشحال بود..ازاینکه کنارش بودوتواوج اون روزای سخت درمانش
پابه پاش اومده بود..همه ی این حال خوبشوبرگشتن دوباره ی سالمتیشومدیون بودن فردین بود..
_خب آقافرزان من بایدبرم..یه سری کارادارم که بایدانجام بدم..سرظهرمیام دنبالت میبرمت خونه آقاجونینا
سری تکون دادولبخندی زد:..
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_بروپسرم..به سالمت
نگاش به ساعتش بود..چنددقیقه ای گذشته بودولی هنوزخبری ازش نبود..سرشوگذاشت روفرمون..تواین مدت
بیشتروقتشوتاقبل ازاینکه پدرش برگرده یه پاش ایران بودوپایه دیگش اونورپیش پدرش..
به کاراش برنامه داده بود..تغییرکرده بود..دیگه ازاون فردین بی مسئولیت ثابق که هیچی براش اهمیت نداشت
خبری نبود..به زندگیش عادت کرده بود..چه خوب چه بدباهاش کناراومده بود..باخودش میگفت این زندگی چه من
بخوام چه من نخوام به هرصورت میگذره..گذشتنش وتموم شدنش دست من نیست ولی خوب وخوش تموم
شدنش چرا..
بابازشدن دره ماشین سرشوازروفرمون برداشت ونگاه دیگه ای به ساعتش انداخت وبعدم ماشین وروشن کرد..
_رب ساعته منواینجاکاشتی!!حاالهم که اومدی سالمتودم درجاگذاشتی؟اینجوری پیش بره من
دیگهنیستماآقاروهام!
_فردین توروخداحوصله ندارم..راه بیوفت بریم..
_بازدعواتون شده؟؟
_این دعواهای ماتااطالع ثانوی ادامه داره..دیگه داره دیوونم میکنه..زنیکه ی...گوشه لبشوگزید..
فردین که دیدبحث جدیه گفت:
_خب اینباردعواتون سرچیه؟؟بابابهش بگودوروزدیگه دندون روجیگربذاره..چیزی نگه..تااین دادگاه برگزاربشه
ببینیم بچه
به کدومتون میرسه دیگه..
_منم همینوبهش میگم..ولی آخه مگه گوش میده؟میگه معلومه بچه ماله منه..بچه زیره هفت سال به طوره قانونی
میتونه پیش مادرش بمونه!!...شیطونه میگه جوری بزنمش که تواینه خودشوببینه بترسه..اخه معتادتوبه خودت
میگی مادر؟میگه من ترک کردم..ارواح خاکه ننش!!دنیاتایه سالگیش داشت باشیشه مارتینیه خانوم بازی
میکرد..تااینوبهش میگم میگه بچس کنجکاوه!
االنم دعوامون سره تولده دنیاست..من میگم تولدش خونه ماباشه..اون میگه نه..بایدخونه خودشون باشه..آخرشم
دیدم حوصله کل کل باهاشوندارم قبول کردم خونه اوناباشه..حاالمیگه نه..بایدتوباغ باشه..بخدانمیدونم به چه
سازیش بایدبرقصم دیوونم کرده..
فردین نفسشوباصدابیرون داد..
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_بله دیگه..اینم آخروعاقبته زن گرفتن!!خدااروشکرررکه ازهفت دولت ازاادم میدونی مشکل رابطه های امروزی
چیه؟اینکه ازاول ماجرابه آخرش فکرنمیکنن..اگراولش به فکرآخرش نباشی آخرش به فکراولش میوفتی...به یه
دوست داشتن ساده میگن عشق..باهمین عشق خیالی هم ازدواج میکنن...آخرشم یه بچه بایدتوان عشق خیالی
روپس بده..عشق اگرعشق باشه بامرگ هم تموم نمیشه....توزندگیه توهم من همه چی میبینم االعشق!!
همیشه یه پایان تلخ بهترازتلخیه بی پایانه...
_فردین دادادلت خیلی پره هااا
فردین نگاشودوخته بودبه جلووبادقت رانندگی میکرد:
_چیه بهم نمیاداین حرفا؟
_نچ!!االن به یه نتیجه ای رسیدم!!شماوکیالالحق که ادمای مرموزی هستین!!اگربتونین رابطه ی دوطرفوهم درست
کنین بااینجورحرف زدنتون کالکاری میکنین دوطرف قیده آشتیوبزنن!..
فردین چپ چپ نگاش کرد:
_ببخشیدولی تومثل اینکه منوباروانشناس یامشاوره خونواده اشتباه گرفتی!!!من یه وکیلم!مشاورکه نیستم که
بیام بینتونودرست کنم!!
روهام همونطورکه سعی داشت جلوخندشوبگیره گفت:
_ببخشیدبخدامنظوری نداشتم..ولی فردین..یه چیزی میگم بین خودمون باشه..نمیدونم بعدازترالن چجوری
تنهایی بایددنیاروبزرگ کنم...نمیدونم وقتی ازم ازمادرش پرسیدچه جوابی بایدبهش بدم...بگم مادرت
معتادبودمنم طالقش دادم؟...پدرشدن اونم پدریه دختربودن خیلی مسئولیته سنگینیه...نمیدونم چجوری تنهایی
ازپس این مسئولیت سنگین بربیام...مادروپدرهردونقش مهمی توزندگی یه بچه دارن..پاهای اصلیه زندگیشن...
اگریکیشونباشه...یه جای این زندگی میلنگه...شایداین حرفاموتونتونی درک کنی چون پدرنشدی...پدرنشدی
تابفهمی اگربچت نصف شبم بهت گفت فالن چیزومیخوام باتموم خستگیات به عشقش بریوبراش اونی که
میخوادوتهیه کنی...
فردین نیم نگاهی به روهام انداخت:
_اولش سخته..ولی بعدش مطمئن باش ازپسش برمیاای!خداروچه دیدی..شایدیکی بهترازترالن اومدوبرادنیامادری
کرد...
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_گاهی وقتاباخودم میگم ای کاش برمیگشتم به عقب...به اون روزایی که ترالن توزندگیم نبود..باخودم میگم کاش
روانتخابم فکرمیکردم...ولی بعدکه بیشترباخودم فکرمیکنم میبینم..ترالن ازاولش که اینجوری نبود..ماخیلی
روزای خوبی باهم داشتیم...مسافرتامون..خریدرفتنامون..
روحیه ی بچگونه وشادترالن باعث میشدهیچوقت ازش سیرنشم...همه و همه ی اون روزای خوبمون تاآخرعمرم
تواکتیویتیه ذهنم میمونه...ترالن بخاطره شکوشبه هایی که به من داشت اینجوری شد"...شک همیشه دشمن
همه ی رابطه هاست"..
فردین لبخنده تلخی زد...به شنیدن اینجوردردودالعادت داشت..یه وکیل بودوبااینجورآدمازیادسروکارداشت..
_خب توکه اینجوری...یه فرصت دیگه بهش بده...ببرش ترک کنه...هووم؟
_دوبارتاحاالبردمش...ولی اونجاهم به خودش میرسه!فایده نداره...راستی فرداشب تولددنیاست..میگه عموفردینم
بایدباشه..حتمابیا..خوشحال میشم ببینمت..
******
_ای سرتخته بشورمت فرزین!!ازبس عجله کردی
گوشیموجاگذاشتم!!فرزین باچشم ابروبه پشت اشاره کرد:
_ع ع عزیزم خونواده نشسته درست حرفربزن
یاسمین نگاهی به آرشان انداخت:
_این خودش به من درس میده!!تونمیخوادنگرانش باشی!!
_بله دیگه پسری که توعمش باشی ازاین بیشترازش انتظارنمیره خاله ریزه!
یاسمین یه دفعه ای نگاش اتیشی شدباکیفش یکی خوابوندتوگوشه فرزین:
_کصافط صدباربهت میگم به من نگوخاله ریزه یه باردیگه بگیاهمچین میزنمت عینه پشه بچسبی به دیوااار
آرشان ازپشت باخوشحالی خودشوکشیدجلو:
_آره آره عمه همچین بزنش که سوکس بشه!!
_عمه فدات شه؛سوکس نه وسوسک بعدشم چشم عزیزم توخون خودت کثیف نکن!
فرزین چشاش ازتعجب گردشده بود:
_یاخوده خدااشمافکرکنم ازنسل چنگیزخان موغل باقی موندید!!خونوادتن وحشییین!!
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یاسمین کیفشوبردباال:
_ببین فرزین میزنمااا
فرزین به حالت تسلیم دستشوبردباال:
_نه نه باشه باشه اصن هرچی شمابگین!!
_خیله خب؛یه لحظه وایسابرم گوشیموبردارموبیام
_ببین یاسی اگه رفتی دیگه نیا!!چون پاتوبذاری بیرون من رفتم!!تومثله اینکه اصالحواست نیست ساعت چنده
هاا!!تولداالن هیچیش که نگذشته باشه یه نیم ساعتی گذشته!اینوگفتوماشینوروشن کرد..
یاسمینم سعی کرددیگه قیده موبایلوبزنه..چون خودشم به فرزین حق میدادیکم زیادی لفتش داده بود..
چندماهی میشدکه پیشنهاددوستی فرزینوقبول کرده بودوباهم بودن..طی این چندسال وبروبیاهای فرزین بامارال
ازهم خوششون اومدهبودوازباهم بودنشون راضی بودن...
امشب هم قرارشده بودکه باهم آرشان روببرن تولدیکی ازهم مهدیاش...فردین چون زیادمطمئن نبودبتونه بره
تولددنیا؛به فرزین گفته بودکه حتمابره وکادوشوهم به دست دنیابرسونه...
محکم لپشوبوسید:
_خب خوشکل بابارسیدیم!!زودی پیاده شو
ملیس بامزه خندیدولباشوجمع کرد:
_ملسی بابایی!ولی ای کاش توومامانی هم میومدین..آخه تنهایی...
مسعودلبخنده مهربونی بهش زد:
_هووم؟؟نکنه میخوای بگی تنهایی میترسی؟؟مامانی امشب تادیروقت سرکاره منم که بایدبرم مادرجونوببرم
دکتر!خاله یاسی وآرشان هم اومدن تولد؛همینکه بری داخل میبینیشون بهشون خبردادم که توهم میخوای بیای
ملیس اخماش بازشدوباخوشحالی دستاشوکوبیدبهم:
_آخ جوون پس حتماعموفرزینم هست!
مسعودنفسشوباصدادادبیرون..تواین پنج سال نظرش اصالراجبع فرزین عوض نشده بودوهنوزکه هنوزبودباهاش
مشکل داشت..
_آره عزیزم..عموفرزینم اومده
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ملیس باذوق خواست دره ماشینوبازکنه وپیاده بشه که مسعودسریع ازعقب جعبه ی کادوشوبرداشت وگرفت
سمتش:
_خانوم گل کادوت یادت نره!!
ملیس بادستای کوچولوش جعبه روازمسعودگرفت وازماشین پیاده شد..؛ازپشت شیشه به رفتنش خیره
شد،..چقدراین دخترکوچولوی بامزه براش عزیزبودودوسش داشت..توزندگیشون هیچی براش کم نذاشته
بود..وچقدرازبودن ملیس درکناره خودش راضی بود..
ملیس همینکه چشمش افتادبه فرزین سریع دویدسمتش..؛فرزین لبخنده عمیقی زدومحکم بغلش کرد:
_جون دلم چه دختری!عشق عموچطوره؟؟
ملیس بالحنی چاپلوسانه گفت:
_االن که عموجونمودیدم بهتل شودم!
فرزین لپشوبوسید:
_جیگرمنی توعموجون!چه لباس خوشکلی پوشیدی!اینم ازشاهکارایه هنریه مامانته؟
ملیس باذوق یه لبخندزد..لبخندی که عجیب شبیه لبخندای مارال بود..لبخندایی که حتی چشاشم باهاش
میخندید..
یه لباس عروسکی سفیدآستین حلقه پوشیده بود..روقسمته باالتنش گالی یاسی کوچولوکه وسطشون مرواریدای
سفیدبودکارشده بود؛اکثره لباسشومارال براش طراحی میکرد..همیشه روی تیپ ملیس خیلی حساس بودودوست
داشت لباسایی که میپوشه خاص ومتفاوت باشن..
_خب خانومی!چرامامان وبابات نیومدن؟؟
_مامانی که هنوزسرکاربودوخونه نیومده بود..خاله مینواومدمنوآماده کردوبعدشم بابایی اومددنبالمواومدیم
اینجا..ولی بابایی هم گفت میخوادمادرجونوببله دکتربراهمینم نمیتونه بیاد
_خداروشکر
یاسمین یه چشم غره به فرزین رفت..اونم میدونست که فرزین ومسعودرابطه ی خوبی باهم ندارن..؛ولی دوست
نداشت ملیس هم پی به این غضیه ببره..ملیس نگاشواطراف چرخوند..باصدای پسربچه ی کوچولویی که کنارش
ایستاده بودسرشوبرگردوندسمتش؛یه پسره بامزه باموهای قهوه ای روشن وچشای عسلی که یه کت
وشلوارباپاپیون مشکی زده بود..؛بالبخنده بامزش خیره بودبه ملیس فرزین ویاسمین کنجکاونگاشون به ملیس
وپسره بود..
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پسره دستشودرازکردسمت ملیس:
_من اسمم آرسامه..میشه بپلسم افتخاره آشنایی باکیودالم؟
ملیس لبخنده جمعوجوری زدوبانگاهی که انگارخجالت کشیده دستشوگذاشت تودست آرسام
_:اسم منم ملیس..
آرسام کمی خم شدسمت ملیس ودستشوبوسید:
_باعث افتخاله که بایه همچین مالتمازلی مثل شماآشناشدم!
فرزین ویاسمین باچشای گردشده به این صحنه نگاه میکردن..فرزین بابهت روبه یاسمین گفت:
_ع ع!!میبینی توروخداا!!!من اندازه این بودم میترسیدم تومهمونیادسته باباننموول کنم!!چه برسه به اینکه
بخوادچشمم دنبال دخترای توی مهمونی باشه!آخرل زمون که میگن همینه بخدا
یاسمین سری ازتاسف براش تکون داد:
_خاک برسرت کنن که ازبچگیت بی عرضه بودی!!
فرزین لبخنده ملیحی زد:
_قربون خودم برم که ازبچگی چشموگوش بسته بودم!!!
یاسمین یه ابرشودادباال:
_آخی الهی بمیرم بچم آفتاب مهتاب ندیدس!!
باصدای ملیس وآرسام نگاشون رفت سمت اون
دوتا..آرسام دستشودرازکردسمت ملیس:
_افتخارمیدین؟؟
ملیس لبخنده خانومانه ای زد..همینکه خواست دستشوبذاره تودست آرسام؛آرشان که تازه ازجمع دوستاش
برگشته بودبااخمای توهم اومد؛سریع وسطشون وایساد..دستاشوزدبه کمرش وطلبکارانه به آرسام نگاه کرد:
_تواینجاشیکارمیکنی؟؟؟
آرسام که انگاردست وپاشوگم کرده بودگفت:
_هیشی بوخودااا..فقط داشتم باملیس حرف میزدم...
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آرشان اخماشوبیشتربردتوهم وبالحن بامزه ای که مثالعصبانیه گفت:
_اولندش که ملیس نه وملیس خانوم دومندش بدوبلودیگه هم اینجانبینمت!حقم دیگه ندالی به ملیس نیگاه
بتونی!
پسره که انگارازآرشان ترسیده بودسریع باشه ای زیرلب گفت ورفت سمت بقیه ی بچه ها...
ملیس اخماشوبردتوهم:
_چیکالش داشتی؟؟
_هیشی؛ولی تومگه هنوزیادنگلفتی که باغلیبه حلف نزنی؟؟؟؟اومدی تفلوده دنیاپس بیاببلمت پیشش!
ملیس بااینکه اخماش هنوزتوهم بودولی دیگه چیزی نگفت وارشان دستشوگرفت ودنبال خودش بردتاببرتش
پیش دنیا..
یاسمین وفرزین بابهت وحیرت به بحث این سه تانیم وجبی خیره بودن..یاسمین یکی زدپس کله ی فرزین:
_خاااک توسرت کنن غیرتشوحاال کردی؟؟؟یاادبگیر!!
فرزین همونطورکه پشت گردنشومیمالیدگفت:
_بابانزن دیگه دستت سنگینههه الحق که نوه ی چنگیزخانی!بابااین نیم وجبیابچه نیستن که گودزیالن بخداهمه
ی اینانشون های ظهوره!!حاالببین کی گفتم!!
یاسمین هم خندش گرفته بودوهم حرصی شده بود:
_عمت نوه ی چنگیزخانه!یه باردیگه اینوتکرارکنی جوری میزنمت که نفهمی ازکجاخوردی!
فرزین تکه خنده ای کردوگفت:
_دلت میادناناااس
یاسمین خواست یکی دیگه بزنتش که فرزین سریع رفت عقب..
یاسمین یه قلپ ازآب پرتقالشوخورد..بادیدن روهام که داشت بهشون نزدیک میشدصاف نشست سرجاش
وباچشم ابرواومدنشوبه فرزین خبرداد..؛روهام لبخندی زدوکناره میزشون ایستاد..فرزین سریع جلوش
بلندشدوباهم دست دادن..
_سالم خوش اومدین
فرزین لبخندی زد:
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_ممنون..تولدگل دخترت مبارک ایشاالعروسیش!
روهام لبخندپررنگی زد:
_تشکر..ایشاالعروسی خودت فرزین خان! میگم پس این آقای وکیل کجاست؟؟کل شبومنتظرش بودم!!
_واالاین آقای وکیلم چون کاراش زیادبودگفت ممکنه نتونه بیادبراهمینم ماروجای خودش فرستاد..بعدم اینودادکه
بدم به دنیاکوچولو(جعبه ی نسبتابزرگی روگرفت سمت روهام) روهام جعبه روازفرزین گرفت:
_دستش دردنکنه..ولی کاش همراه باکادوش خودشم میومد!!حاالوایسابچه داربشه منم شب تولدش این
کارشوجبران میکنم!
یاسمین ناخداگاه نگاش رفت سمت ملیس...داشت بادوستاش میخندیدوتودنیای بچگونه ی خودش غرق
بود..بارفتن روهام سرشوچرخوندطرف فرزین:
_میگم حاالمطمئنی نمیاددیگه؟
فرزین جدی نگاش کرد:
_حاالبیادیانیادچه فرقی میکنه؟؟
_خیلی فرق میکنه(..باسربه ملیس اشاره کرد)واسه خاطره ملیس میگم فرق میکنه..کاش نیاد..
فرزین اخماشوبردتوهم..
_چیه خب؟مگه چی گفتم؟؟دوست ندارم اتفاقی بیوفته..مارال امشب ملیسوسپرده دست من..
فرزین نگاهی بهش انداخت وتکیشودادبه صندلی:
_خب حاالگیریم که اومدوملیس روهم دید؛مگه قراره چه اتفاقی بیوفته؟؟ملیس هم مثل تموم بچه های دیگه ای
که اومدن جشن تولددنیا..فردین که علم غیب نداره که ازچیزی بویی ببره!!بعدشم اگرقرارباشه چیزی هم نفهمه
بااین حساسیاتاونفوذای بدی که میزنی مطمئن باش یه چیزی میشه...
یاسمین نفسشوباصدافوت کردبیرون:
_نمیدونم بخدا..ولی خب..نمیخوام حاالکه یه خورده زندگی مارال روبه راه شده دوباره بایه طوفان جدیدمواجه
بشن...
_من بیشترازتوتواین فکرم..نترس اتفاقی نمیوفته..؛بعیدمیدونم که فردین امشب بیاد..اگرقراربودبیامنوجای
خودش نمیفرستاد..
__سالاام

337

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به
نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان سرانجام یک شرط |  baharbahadooriکاربر انجمن
باشنیدن صداهردوسرشون وبرگردوندن عقب..؛بادیدن کسی که جلوشون بودهردوباتعجب نگاش کردن...
_هوم؟چیه؟؟مثل اینکه خیلی ازدیدنم خوشحال شدین!!
فرزین بلندشدولبخندهل هلکی زد:
_س..سالم...کی اومدی؟؟
فردین صندلی کنارفرزین وکشیدعقب:
_چنددقیقه ای میشه..داشتم دنبالت میگشتم..
یاسمین بااخمای توهم روشوازفردین برگردوندوخودشوبه نفهمی زد..اصالدوست نداشت بافردین هم صحبت
بشه..؛فردین ازسره عمدنگاهی به سرتاپاش انداخت وگفت:
_منم خوبم یاسی خانوم!شماخوبین؟؟
یاسمین ابروهاش ازپرویی فردین پریدباال..هرچندبهش عادت داشت..سعی کردریلکس جوابشوبده:..
_ بدترازاین نمیشم
فردین یه پوزخندزد..میدونست همه ی این رفتاراوحرفای یاسمین بخاطره ماراله..ولی اصالدوست نداشت بخاطره
کاری که برای بهترشدن زندگی مارال انجام داده اینجوری باهاش حرف بزنه وباعث بشه که خودش خودشوبرای
چیزی که سالهاس سعی داره فراموشش کنه؛سرزنش کنه..روبه فرزین گفت:
_آخی!خب سرراه میبردیش درمونگاهی چیزی!!میترسم طفلک ازدست بره
یاسمین باحرص نگاش کرد:
_الزم نکرده تونگران من باشی
فرزین یه چشم غره به یاسمین رفت:
_یاسی تمومش کن
_من چیزی روشروع نکردم که بخوام تمومش کنم!
فرزین باالتماس به فردین نگاه کرد؛فردین بدون اهمیت به فرزین روبه یاسمین گفت:
_من واسه کسایی نگران میشم که برام ارزش دارن؛توخودت قاطی نکن،مهم نیستی که بخوام نگرانت باشم
یاسمین بالحنی که حرصی شدنش کامالمعلوم بودگفت:
_پس مرض داری شیش ساعت داری بامن بحث میکنی؟
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فرزین باعصبانیت به یاسمین نگاه کرد..به فردین نمیتونست چیزی بگه چون میدونست ازپسش برنمیاد..باغیظ
به یاسمین نگاه کرد:
_یاسی
یاسمین باتوپ پرروبه فرزین گفت:
_چته؟؟؟همش هی میگی یاسی یاسی!مگه اینونمیبینی؟؟؟چرابه این چیزی نمیگی؟؟؟چیه میترسی ازش؟؟؟
همینکه فرزین خواست جوابی بده فردین دستشوکمی اوردباالوبه معنی سکوت گرفت جلوی فرزین
_نه..ازمن نمیترسه..فقط داره به بزرگترازخودش احترام میزاره..؛احتراموکه میدونی چیه؟؟یانه ننه بابات چیزی
ازش بهت نگفتن؟؟؟اگه االن چیزی بهت نمیگم فقط واسه خاطره فرزینه..من موندم چه هیزوم تری به توفروختم
که همش فازه پاچه گرفتن بهت دست میده!!
__عموفرزین میشه یه لیوان آب بدی بهم؟
هرسه تاییشون نگاشون رفت سمت ملیس که دستای کوچولوشوتوهم قالب کرده بودوخیلی بامزه بهشون نگاه
میکرد..
فردین توهمون نگاه اول..نگاش خیره موندروش..چقدرچهره ورنگ چشای دخترکوچولوی روبه روش براش
آشنابود..؛انگاراین نگاه یه جایی توی چندتاازبهترین خاطراتش بوده..انگارسالهاس این نگاه رومیشناسه....
یاسمین وفرزین متوجه ی نگاه خیره ی فردین به ملیس شدن،..فرزین سریع جوری که سعی میکردهمه چی
معمولی به نظربرسه روبه ملیس یه لبخندزدوپارچ اب روی میزوبرداشت ویه لیوان آب براش ریخت...ذهنش
حسابی مشغول تایپ بودکه اگرفردین چیزی پرسیدچی بایدبهش بگه...
لیوان آب وگرفت سمتش:
_بیاعزیزم؛حاالبدوبرو
ملیس نگاهی به لیوان آبش انداخت:
_میشه اول آبموبخولم بعدبلم؟
فرزین که تودلش پرازاستراب واسترس بودبااین حرف ملیس بادرموندگی نگاش کرد:
_باشه عموجون
فردین هنوزنگاش به ملیس بود:
_بچه کیه؟آشناس؟؟ندیدمش تاحاال..ازکجامیشناسه تورو؟؟
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ملیس لیوان آب وداددست فرزین:
_ملسی عمو
_خواهش میکنم خاانوم کوچولو
ملیس خندیدوهمینکه خواست بره فردین سریع خم شدجلوش:
_کوچولویه لحظه وایسا
ملیس نگاهی به فرزین انداخت وبعدروبه فردین گفت:
_مامانم گفته باغلیبه حرف نزن
این حرفشوبالحنه کامالبامزه ای گفت که فردین یه لحظه دلش غش رفت واسه دخترکوچولویی که توطول
عمرش این براباراول بودکه میدیدش..
یه لبخندزدبهش ولپشوکشید:
_خب توکه عموفرزینومیشناسی..منم دوست عموفرزینم..پس غریبه نیستم درسته؟؟
ملیس یه نگاه به قیافه ی فردین انداخت؛هیچوقت این مردی که جلوش بودوندیده بود..همیشه دیرباغریبه
هاجوش میخورد..خودشوپشت فرزین قایم کرد
یاسمین بادلهره به این صحنه نگاه میکرد..
فرزین به ملیس یه لبخندزد:
_ملیس عموبیاباعموفردین آشنات کنم این عموفردین داداشه منه..خودشم نمیدونست داره چیکارمیکنه وچی
میگه فقط میخواست هرطورشده یه جوری ازاین مخمسه بیادبیرون...
فردین دستشودرازکردسمتش:
_خوشبختم ملیس خانوم
ملیس اول به فرزین نگاه کردکه سری به نشونه ی تاییدتکون دادبراش..دست کوچولوشوگذاشت تودست
فردین:
_منم خوشوقتم؛میشه بلم پیش دوستام؟؟
فرزین به فردین نگاهی کردوروبه ملیس گفت:
_آره عموجون برو
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همینکه ملیس رفت قبل ازاینکه فردین چیزی بگه خودش سریع شروع کرد:
_بچه ی...
_بچه ی یکی ازدوستای منه..براهمینم فرزینومیشناسه...
باصدای یاسمین فردین وفرزین هردونگاش کردن..فرزین دوست نداشت بهش دروغ بگه...چون میدونست
فردین زرنگترازاین حرفاست ودیریازودممکنه بفهمه که ملیس دختره ماراله...
ولی چیزی نگفت وفقط حرف یاسمین وتاییدکرد...
_چه بامزه بود..؛اماازیه طرفم چه آشنابودقیافش..شبیه..یادش افتادشبیه کیه..یه آن حرفشوقطع کردودیگه
ادامش نداد..یه لبخنده مصنوعی زدوصندلی روکشیدعقب وبلندشد...
یه دستشوگذاشت لبه ی ترازوبادسته دیگش فندکشوبردسمت سیگارروی لبش..روشنش کرد..نگاهی به
سیگارش انداخت وزیرلب باخودش تکرارکرد"رفیق تنهایی"پوزخندی بهش زدونگاشودوخت به آسمون تیره
وتار..
"خدایا..این سرنوشتی که برام تجویزکردی..عوارزش زیاده..سینم میسوزه...گلوم میگیره..نفسم تنگ
میشه...راستی خدا...مدتهاست سرم دردمیکنه...فکرمیکنم..توده ای ازحرفهای نگفته توسرمه...حرفهایی که اگه
میگفتم شایداالن این وعضیته االنم نبود...من حرکتی نکردم..من چیزی نگفتم...ولی...تودیگه چراساکت
موندی"...
بادستی که روی شونش قرارگرفت ازعالم فکروخیال اومدبیرون:
_اگردیدی جوانی بردرختی تکیه کرده؛بدان عاشق شده وگریه کرده!!!
نگاش رفت پی روهامی که کنارش وایساده بود
لبخنده تلخی زد"..عشق"...کلمه ای که انگارباهاش قهربود...
_خوبی آقای وکیل؟؟دیگه داشتم ناامیدمیشدماااچقدرخوب شدکه اومدی...
سیگارشوخاموش کرد..
_مگه میشه تولددختریکی یه دونه ی موکلموفراموش کنم؟
روهام لبخندی زد:
_نه...فردین هرچی که باشه واسه رفاقتش کم نمیزاره..؛چته پسر؟اینجاوایسادی..اونم سیگاربه دست..
اون کیه که اینجوری عقل وهوش گلپسره ماروبرده؟؟؟
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_عشق کجابودباباتوهم دلت خوشه..منوچه به این چیزا
_منم که شاخ دارم!دلفینهاهم پروازمیکنن!
نفسشوباصدابیرون فرستاد..مدت زیادی نبودکه روهامومیشناخت..ولی ازروزی که روهام موکلش شده بود..مثل یه
رفیق فاب کنارش بود..بیشتراوقات بافردین بود..برای همینم فردین براش ارزش قائل بودوبهش اعتمادداشت..
_تاحاالشده که دلت دوراه بیشترنداشته باشه؟؟
روهام جدی نگاش کردومنتظرادامه ی حرفش شد:..
_وقتی دلت دوراه بیشترنداشته باشه..وقتی مجبوربشی بین خوب وبدیکی روانتخاب
کنی...وقتی دلت بدوانتخاب کنه..یابایدخون بشه یاسنگ..وقتی سنگ شدن و به خون شدن ترجیح بدی...وقتی
سیگارمیکشی وبقیه دودومیبیننوخودت خاطره...وقتی توحرف زدنات سعی میکنی لبخندبزنی تاغماتوپنهون
کنی....
_این یعنی یه گذشته ی پرازخاطره داشتی...خاطره های فراموش نشدنی..
_میدونی چیه روهام...گاهی وقتاباخودم میگم..زندگی یه نخ بودومنم یه سوزن...
_بعضی خاطره هاتموم نمیشن؛تمومت میکنن...خداخودش جای حق نشسته؛به هرکسی به اندازه ی قلبش میده....
فردین نگاهی به ساعتش انداخت..برای امشب دیگه ظرفیتش پرشده بود..
_خب..؛من دیگه برم آق روهام..فردا دادگاهته..زنت هنوزوکیل نگرفته؟
_نمیدونم..ازسره شب تاحاالحتی نگاشم نکردم..چه برسه به اینکه باهاش حرفی بزنم...میگم دنیاحتمامیادپیشه
خودم دیگه؟؟؟
_نه..اگرواقعاترالن ترک کرده باشه..کارمون سخت میشه..
_جواب ازمایشاتشوبایدچک کنم..
_تاقبل ازدادگاه اگرتونستی یه جوری اززیره زبونش بکش ببین جواب چیه..من فردایه جلسه هم دارم..اماتاقبل
ازدادگاه تموم میشه..بعدش میام دنبالت..
**
_ملیس باتوووام وایسابچهههه

342

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به
نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان سرانجام یک شرط |  baharbahadooriکاربر انجمن
ملیس بدوبدورفت سمت اتاقشوگردنبدوسریع انداخت زیره تختش..مارال فوری اومدتواتاق وباحرص به ملیس
نگاه کرد:
_مگه صدباربهت نگفتم نروسره وسایالی شخصیه من؟؟ اخماشوهم بردتوهم..میخواست جوری باهاش حرف بزنه
که دفعه ی دیگه ای توکارش وجودنداشته باشه..
_چی ازتوصندوق برداشتی؟؟؟هرچی برداشتیوسریع بیاربذارسرجاااش زودباش
ملیس لباش برچیدواشک توچشماش جمع شد
_هیشی..هیشی برنداشتم..بیامنوبگلداگرباورنمیتونی!
مارال بیخیال اشکاش شدچون دیگه به این کارای ملیس عادت کرده بود..سریع رفت طرفشوهم جیباشوگشت هم
دستاشو..وقتی مطمئن شدچیزی برنداشته..روبه ملیس کردوانگشت اشارشوبه نشونه ی تاکیداوردباال:
_ببین ملیس..فقط کافیه یباردیگه ببینم رفتی سروسایالی من!!فقط یباردیگه!!اونوقت من میدونموتووانباری ته
باغ!!فهمیدی یانه؟؟؟؟
ملیس روشوبرگردوندوپشتشودادبه مارال..
مارال هم دیگه چیزی بهش نگفت..چون خودشم دلش براش سوخت..تواینجورموقع هابااین که میدونست همه ی
این کاراجزیی ازنقشه ی ملیس ولی بازم جلواون چشای اشکیش کم میاورد..
ازاتاق اومدبیرون..
رفت تواتاق خودشودرونیمه بازگذاشت..
نشست روتختشودره جعبه روبست..جعبه ای که براش یه دنیاارزش داشت..جعبه ای که پرازخاطره بود..ازبچگی
عادت داشت یادگاریاشوبذاره توصندوق..یادگاریایی که براش عزیزبودنوازبهترین ادمای زندگیش هدیه گرفته
بود..
ملیس هم عادت داشت همیشه بره سراغ این صندوق وچیزایی که به نظرش جالب میومدنوبرمیداشت..مارالم
طبقه معمول سره بزنگاه سرمیرسیدوچیزایی که ملیس ازصندوق برداشته بودوازش میگرفت وکلی دعواش
میکرد..ولی هربارکه اینکارومیکردانگارنه انگاردفعه ی قبلی وجودداشته...
صندوق وگذاشت روعسلی..به کارای فرداصبحش که فکرمیکردخستگی ازسروکلش باالمیرفت..
باصدای زنگ گوشیش بدون اینکه به صفحش نگاهی بندازه تماسشووصل کرد:
_الو؟؟مارال؟؟
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یه خمیازه کشید..
_کوفتومارال نصفه شبی چته
یاسمین مرددبودواسه گفتنه حرفش..
_میخواستم ماجرای امشب توتولدوبرات تعریف کنم..
_بروباباتوام دلت خوشه..حوصله داریا..بروبذارکپه مرگموبذارم فرداکلی کاردارم
_مارال مهمه بایدبهت بگم
مارال ازلحن جدی یاسمین یه لحظه ساکت شدوبعدتکیشودادبه تخت
_چیزی شده؟؟
_امشب..امشب یه نفروتومهمونی دیدم..
_کی؟
_فردین...
یه لحظه انگاربه گوشاش شک کرد..
_ک..کی؟؟؟؟
_خیلی وقت که برگشته..البته..چه فرقی داشت برگشتن یابرنگشتنش..اون که کالیه پاش ایران بودویه پای دیگش
خارج...ولی...ایندفعه..ایندفعه کالمیخوادبمونه...باباش دوره ی درمانش تموم شده..امشب خیلی به ملیس نگاه
میکرد..ازفرزین پرسیدبچه کیه..منم قبل ازاینکه فرزین چیزی بگه گفتم بچه یکی ازدوستامه...
مارال تک تک حرفای یاسمین توسرش اکومیداد...قلبش تندتندمیزد..نمیدونست چراولی حس میکردیه طوفان
جدیدتوراهه...طوفانی که خیلی چیزادوباره بهم میریزه...
گلوش خشک شده
بود..میترسید..میترسیدازفردین..ازفردین وکارایی که ازش برمیومد..
_مارال؟؟حالت خوبه؟؟
سریع به خودش اومد..
_چرا..چرازودتربهم نگفتی؟؟؟با..باملیس حرف زد؟؟
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_اره..ولی منوفرزین پیشش بودیم..خداروشکرتوآخرای مهمونی اومد..همش حواسم پی ملیس بود..یه لحظه هم
ازش غافل نشدم..
_دستت دردنکنه..من..من..االن باید..چیکارکنم؟؟؟
_نگران نباش..اتفاقی نمیوفته..
ترس به دلت راه نده...همه چی درست میشه..حاالهم برواستراحت کن..شبت بخیر..
زیره لب یه شب بخیرگفت وگوشیوقطع کرد..
سریع ازتخت اومدپایینوازاتاق زدبیرون..سریع رفت سمت اتاق ملیس..
آروم دراتاقوبازکرد..ملیس عروسکاشودوره خودش چیده بودومشغول بازی باهاشون بود..
همینکه متوجه مارال شدسریع اخماشوبردتوهم روشوبرگردوند..
مارال سعی کردلبخندبزنه..
_گل دخترم؟؟عزیزمامان؟؟قهری؟؟
وقتی جوابی ازملیس نشنیدازقهربودنش مطمئن شد..دستاشوبردجلووآروم ملیسوقلقلک داد..میدونست ملیس
عاشق اینکاروبیشتراوقات همینجوری میشدکه باهم اشتی میکردن...
اینبارم بااینکارش ملیس زدزیره خنده..هرچی بیشترقلقلکش میداداونم بیشترمیخندید..عاشق خنده هاش
بود..
صدای خنده هاشون اتاقوپرکرده بود..
_حاالاشتی کردی؟؟
ملیس دستاشودوره گردن مارال حلقه کرد:
_اگه باهام بازی بتونی اشتی میتونم
_االن که وقت خوابه..ولی قول میدم فرداباهات بازی کنم!باشه؟؟
ملیس که تاحاالبدقولی ازمارال ندیده بودسرشوبه نشونه باشه تکون داد..
صورت ملیسوبادستاش قاب گرفت:
_امشب کیاتوجشن تولدبودن؟؟
_همه بودن مامانی..کلی جات خالی بود..خاله یاسی بود؛عموفرزین بود..ارشان بود..
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_آهان..پس کلی خوش گذشته..
_اوهومم..
_امشب بیابریم تواتاق من بخواب
ملیس باخوشحالی گفت
_باشه باشه..میشه علوسکاموهم بیااارم؟
_بیار..
ملیس دوتاازعروسکاشوزدزیره بغلشوبلندشد..مارال همینکه خواست بغلش کنه ملیس گفت:
_راستی مامانی..امشب یه آقای دیگه هم دیدم..اسمش شبیه اسم عموفرزین بود..
انگشت اشارشوبردتودهنشویه چندثانیه فکرکرد
_آهاآله..اسمش عموفرلدین بود..
مارال اخماش رفت توهم..ترسی که تودلش افتاده بودبیشترشد:..
_ببین دخترم..مگه من نگفتمباغریبه هاحرف نزن..نگفتم؟؟
_عموفرزین بهم گفت داداششه..غلیبه نیست..منم بالهمین باهاش حرف زدم..
_ازاین به بعداین آقاهه روهرجاااکه دیدی...دیگه باهاش حرف نمیزنی..فهمیدی؟
_چالآخه؟؟مثل عموفرزین مهلبون بود..
حوصله ی توضیح هیچ چیزه دیگه ای رونداشت..نمیدونست چجوری به ملیس بفهمونه که دوس نداره هر جای
دیگه ای که فردینودیدباهاش هم صحبت بشه...
_چرانداره..چیزی که من میگموتوفقط بگوچشم..حاالبدوبیابریم بخوابیم..
خواب ازکلش پریده بود..ولی بایدیکم به مغزش استراحت میدادتابتونه درست فکرکنه وتصمیم بگیره که
بایدچیکارکنه.
ازدرشرکت واردشد...چشمش افتادبه منشی که مشغول حرف زدن باتلفن بود...؛منتظرموندتامکالمش تموم
بشه..ازلحن پرازعشوه وصورت پرازآرایشش یه پوزخندزد..؛نگاش وازمنشی گرفت وبه فضای شرکت دوخت..؛برای
اولین باربودکه میومداینجا..نگاهی به ساعتش انداخت..هشت صبح
بودوبایدتا9کارشواینجاتموم میکرد..؛همینکه منشی مکالمش تموشدرفت سمتش..؛بالحنی جدی گفت:
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_سالم..آقای درخشان هستن؟؟
منشی لبخنده گله گشادی زد
_سالم!..نه..ولی همین االناست که پیداشون بشه..شمابایدآقای نوری باشین درسته؟؟
_بله..
_آقای درخشان گفتن هرموقع شمااومدین برین تواتاقشون ومنتظرشون بمونیدتاخودشون بیان..
سری تکون دادوپشت سرمنشی راه افتادسمت اتاق..روی یکی ازکاناپه هانشست؛منشی بالحن پرازعشوش گفت:
_چایی میخوریدیاقهوه؟
نگاه جدیشودوخت بهش:
_هیچکدوم..اگه میشه یه زنگ به اقای درخشان بزنیدوبگیدزودترخودشونوبرسونن اینجا..منشی که لحن
سردوقیافه ی جدیشودیدلبخندکمرنگی زدوباشه ای گفت وسریع ازاتاق زدبیرون...
رب ساعتی گذشته بودوهنوزهیچ خبری نشده بود،..تکیشودادبه کاناپه..باصدای بازشدن درسریع نگاشوبردسمت
در..بادیدنش نگاش ثابت موندروش..یه لبخنده محواومدگوشه لبش نمیدونست چراولی انگاریه جورایی ازدوباره
دیدنش خوشحال بود..توذهنش دنبال اسمش میگشت"..ملیس"بابه یاداوردن اسمش لبخندش پررنگترشد:
_سالم خانوم کوچولو
ملیس که انگارازدیدن فردین جاخورده بوددسته ی دروول کردودستاشوتوهم قالب کرد..
_تالم
فردین ازلحن بامزش خندش گرفت..نگاهی به تیپش انداخت..یه لباس عروسکی آستین حلقه ای که پایینش توره
آبی وقسمت باالتنش سفیدبود..موهای بلندشوتیغ ماهی بافته بودویه تل که باگالی سفیدوصورتی تزیین شده
بودهم روی سرش بود..
_میای داخل؟
ملیس نگاهی به بیرون اتاق انداخت وبعدبه فردین نگاه کرد:
_عمویونس نیومده؟؟
_نه هنوزنیومده..ولی میاد..بیاتو
ملیس نگاهی به دوروبرش کرد..

347

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به
نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان سرانجام یک شرط |  baharbahadooriکاربر انجمن
_اگه بیام به مامانم چیزی نمیگی؟؟
فردین یه ابروشودادباال..
_مامانت؟؟چرامگه؟؟
ملیس درواروم پشت سرش بست:
_آخه مامانم بهم گفته هرجاشمارودیدم باهاتون حرف نزنم!..
فردین باتعجب نگاش کرد..
_مامانت اینوگفته؟؟؟مگه مامانت منومیشناسه؟؟
ملیس اومدسمت فردین وهمونطورکه سعی داشت بشینه روکاناپه گفت:
_نیدونم
فردین اخماش رفت توهم..این دختربراش شده بودیه مجهول..ازشب قبل ذهنش درگیرش بود..درگیرچشایی که
رنگ اشنایی داشت عجیب به مارال شباهت داشت واالنم حرف ملیس به این درگیریای ذهنیش اضافه شده
بود..این دخترشده بودیه معما؛معمایی که جوابش پیچیده بود...
_بهش چیزی نگیااا..به عموفرزینم چیزی نگوممکنه به مامانم بگه!..
نگاشودوخت توچشای سبزش..لبخندی زد..
_چشات منویاده یکی میندازه...
ملیس چشاشودرشت کرد:
_یاده کی؟؟
_یه نفرکه وقته دیگه نیست..یه نفرکه عجیب شبیه توهه..
ملیس کیفشوگذاشت روپاش:
_مامانم همیشه میگه من دعاهام متسجاب میشه..بالهمینم دعامیتونم ایشاالبه زودی ببینیش..
ازاین حرف ملیس لبخندش محوشد..ولی چیزی به روی خودش نیاورد..
_متسجاب نه ومستجاب بعدشم ممنونم خانوم کوچولو..ولی اگه نبینمش خیلی بهتره..دعاکن دیگه هیچوقت
نبینمش..
_ع!چالآخه عمو؟
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لبخنده تلخی زد:..
_چون چ چسبیده به را
ملیس خندید..کیفشوگذاشت روپاش:
_عمومیخوام یه چیزی بهت نشون بدم!
فردین لبخندی زد:
_چی؟؟
ملیس کیفشوبازکردویه چیزی روازتوش بیرون آوردوتومشتش قایم کرد
_چشاتوببندتانشونت بدم
فردین لبخندی زدوچشاشواروم بست..کنجکاوبدونه ملیس قراره چی بهش نشون بده...
_حاالبازبتوون
سریع چشماشوبازکرد...بادیدن چیزی که ملیس گرفته بودروبه روش یه لحظه حس کردهیچی جزچیزی که روبه
روشه رونمیبینه..بادقت نگاش کرد..مطمئن بوداین همونه..همون گردنبندی که پنج سال پیش داده بودبه
مارال..نمیدونست چراولی هرچی جلوترمیرفت معمای دخترکوچولوی روبه روش پیچیده
ترمیشد...دستشودرازکردسمت گردنبندوازملیس گرفتش:
_عموجون...این..اینوازکجاآوردی؟؟
ملیس باذوق به فردین نگاه کرد:
_خوشتله نه؟؟ازتوصندوقچه ی مامانمبرش داشتم..اگه قول بدی بهش نگی..میدمش به تو
نمیدونست واقعا..جواب معماش ساده بود..ولی درعین حال پیچیده..توهرسوالی که به ملیس مربوط میشدجوابش
میرسیدبه مادره ملیس..مادری که خیلی دوست داشت بدونه کیه...
_میشه اسم مامانتوبدونم؟؟
ملیس لباشوبرچید:
_وای عمومیخوای بهش بگی؟؟قول میدم دیگه اینکارونتونم!..
فردین نفسشوباصدافوت کردبیرون:..
_نه عمونترس همینجوری میخوام بدونم...
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باصدای بازشدن درنگاهه منتظرشوازملیس نگرفت ومنتظرموندتاجوابشوازملیس بگیره..
_ع مامانییی
_من صدباربه تونگفت..حرفش تودهنش
ماسید..انگارپاهاش سست شد..باورش سخت بود...نیمرخ کسی که روبه روش نشسته بودوانگارخیلی خوب
میشناخت..دهنش خشک خشک شده بود..
فردین سرشوبرگردوندسمت کسی که ملیس مامان صداش کرد..نمیدونست چرا..ولی..ولی انگارانتظاره
دیدنشوداشت..انتظاردیدن کسی که جواب همه ی سواالش یه جورایی به اون برمیگشت..سخت بودبراش دوباره
دیدنش..
__به به سالم آقای نوری!
ببخشیدتوروخدااین پسرم یکم حالش بدشده بودبرای همینم تااومدم دیرشد..
هردوازاومدن یهویی یونس جاخورده بودن..یونس رفت سمت فردین ودستشوگذاشت تودست فردین...
مارال نگاش رفت سمت ملیس ازدستش حرصی شده بود..ازاینکه بهش گفته بودبه فردین نزدیک نشه ولی اون
بیتوجه به حرفش اومده بودکنارش نشسته بود..
یونس بالبخندبه مارال نگاه کرد..لبخندش محوشد..انگاراونم متوجه ی حال مارال شده بود..اماچیزی به روی
خودش نیاورد..
_مارال جان ایشون آقای نوری هستن سهام دارجدیدشرکت..
بیخیال حال بدش شد..مجبوربودخودشوجمع وجورکنه وبااین وعضیت روبه روش کناربیاد..نگاشوجدی
کرد..نمیخواست خودشودست کم بگیره..میخواست به فردین نشون بده دیگه اون مارال ضعیف ثابق نیست
وتغییرکرده..خودشوکمی بهشون نزدیک کرد:..
_خوشبختم
فردین زل زدبه چشماش...واقعامیتونست اعتراف کنه تاچه حددلتنگ این چشمابود..ولی سریع نگاش وازش
گرفت..یادش افتادمارال دیگه تنهانیست..یه زن شوهرداره که یه دخترکوچولوداره..زنی که پنج سال پیش
توهمون روزه عروسیش قسم خوردکه فراموشش کنه ودیگه اسمشم نیاره..چون ازش انتظارنداشت..انتظارنداشت
خیلی زودفراموشش وکنه وبادشمنش ازدواج کنه..پوزخندزد..یه زمانی داشت عشق مارال به
خودشوباورمیکرد...ولی باازدواجش بامسعود..مطمئن شدمارال هم حسی که بهش داشته عشق نبوده..وگرنه کدوم
عشقی به اون زودی فراموش میشد...
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_ایشونم خانوم نورایی هستن..طراح شرکت..
باهمون پوزخندگوشه لبش نگاش کرد
_منم همینطور..
یونس نگاهی به ملیس انداخت وخم شدروبه روش:
_عموبدوبروبیرون پیش خانوم مشیری بشین تاجلسه تموم بشه باشه؟؟
ملیس باشه ای گفت وسریع ازاتاق رفت بیرون..
رویه یکی ازصندلیای میزجلسه نشست..فردین دقیقااومدونشست روبه روش..نمیدوست چراولی حس
کرداینکارش ازروعمدبود..
مضطرب بودونمیتونست باحس بدی که بدجوری براش مزاحمت ایجادکرده بودچیکارکنه..
....نیم ساعتی گذشته بودوجلسه دیگه به اتمام رسیده بود..بلندشدوبایونس دست داد..یونس بالبخنده جذابش
گفت:
_امیدوارم همکاری خوبی باهم داشته باشیم..
فردین بدون اینکه به مارال نگاهی بندازه گفت:
_امیدواارم!
_ازاین به بعدبایدبیشترهموببینیم!
_چراکه نه..خوشحال میشم..
مارال هم مثل کسی که یه سطل آب یخ ریخته باشن روسرش بدون هیچ حرفی فقط نگاشون میکرد..ازچیزی
که میترسیدوانتظارشونداشت سزش اومد..باصدای زنگ گوشیش سریع نگاهی به صفحه انداخت وتودلش
هزاربارقربون صدقه ی کسی که پشت خط بودرفت..ازاینکه یه بهونه واسه بیرون رفتن ازاتاق پیداکرده
بودخوشحال بود..
روبه یونس کردوگفت:
_ببخشید..اگردیگه بامن کاری نداری برم..آخه امروزدادگاه دارم..یونس لبخندی زد:
_نه..میتونی بری..موفق باشی
برای اینکه یونس به چیزی شک نکنه روبه فردین کردوگفت:
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_خدافظ آقای..نوری
منتظرجوابی ازفردین نموندوسریع ازاتاق بیرون رفت...
_الو؟سالم..
نه باباتوجلسه بودم...نشدجواب بدم..
باشه..خودمومیرسونم..فعال
باحرص رفت سمت ملیس ودستشوگرفت وبردسمت ماشین...سوارش کردوکمربندشومحکم
بست..ماشینوروشن کردوراه افتاد
_ملیس مگه من نگفتم باغریبه حرف نزن؟؟؟مگه نگفتم این آقاهه روهرجادیدی بهش اهمیت نمیدی؟؟؟
ملیس همونطورکه سعی داشت کمربندشوبازکنه گفت:
_ماما...
_ملیس گفتم یانگفتم؟؟؟؟
_گفتی..اییی مامان کمربندوسفت بستیش!!
_فقط یه باره دیگه ازحرفای من سرپیچی کنی من میدونموتو...حاالاین کارتم بدون تنبی نمیمونه اینومطمئن
باش...
روهام بادیدن فردین سریع رفت سمتش...لبخندی زد:
_سالم آقای وکیل!!کجایی توپسر؟؟میدونی چنددقیقه ازوقتی که قول دادی بیای گذشته؟؟فردین نفسشوعمیق
دادبیرون..نمیدونست چراولی انگاردیگه حس وحالی براش نمونده بود..
_یه جلسه داشتم..؛تاتموم شدوخودمورسوندم یکم دیرشد..دادگاه که تشکیل نشده هنوز..
روهام نگاهی به ساعتش انداخت:
_نه؛پنج دقیقه دیگه شروع میشه..بیابریم..
فردین راه افتاددنبالش
_ترالن اومده؟؟
_آره..وکیلشم چنددقیقه پیش رسید..میگم فردین..اگراینباردادگاه به نفع مارای بده دیگه تمومه نه؟؟؟
فردین کالفه نگاش کرد:
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_میدونی این سوالوچندبارتاحاالازم پرسیدی؟؟پدرمودراوردی!!آره اگه ترالن هنوزمعتادباشه همه چی به نفع
ماست!
روهام سری تکون دادوچیزی نگفت...
هردوسرجای مخصوصشون نشستن..فردین نگاهی به اطرافش انداخت..خبری ازترالن نبود...باصدای در
هردوسرشون چرخیدبه سمت دیگه..چشاش ازتعجب گردشد..هردوازدوباره دیدن هم جاخورده بودن..
سریع بلندشد..مارال انگارتازه متوجه ی فردین شده بود..نگاش رنگ تعجب گرفته بود..ترالن نگاهی که
پربودازبرق خوشحالی رودوخت بهشونوروبه روهام بالحنی معنی دارگفت:
_سالاام آقایون بازنده!!حالتون چطوره؟؟
روهام اخماشوبردتوهم وباحرص روکردسمت ترالن:
_جوجه هاروآخرپاییزمیشمارن!!
ترالن پوزخنده مسخره ای زدودست مارال وگرفت وپشت سره خودش برد..
دادگاه بااومدن قاضی شروع شد..مارال نفس حبس شدشوعصبی بیرون فرستاد..دیگه داشت ازاینهمه دلهره
وترس ونگرانی کالفه میشد...نگاش به قاضی بودودلش جای دیگه...
فردین باجدیت به قاضی خیره بود..خیلی سعی داشت خودشوریلکس نشون بده...ولی سخت بود..
قاضی روبه همگی کردوگفت:
_جریان این پرونده رامرورمیکنیم..آقای روهام سلیمانی وخانم ترالن نژادی به دلیل اختالفاتی که باهم
داشتند؛ازهم جداشدند..واالن برسرموضوع دخترشان دنیاسلیمانی به مشکل برخوردند..وهرکدام ازطرفین
میخواهندکه حضانت دخترشان رابگیرند..این دومین جلسه ی دادگاه است..درجلسه ی قبل به دلیل اینکه خانم
ترالن نژادی به گفته ی همسرثابقشان آقای روهام سلیمانی به اعتیادمحکوم شدندجلسه برای آزمایش خانم
ترالن نژادی به روزدیگرموکل شد..واماامروز؛جواب آزمایش برسی میشودوهرکدام ازطرفین اجازه ی دفاع
ازخودرادارند..
ترالن بالبخنده پت وپهنی به مارال نگاه کرد..
مارال برگه های آزمایش روبالبخنده کمرنگی که به زورسعی داشت حفظش کنه ازترالن گرفت وبردسمت قاضی..
فردین وروهام هردوبااخم به برگه های توی دست قاضی خیره بودن..
قاضی بعدازچنددقیقه چک کردن برگه؛تک سرفه ای کردوگفت:
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_بله..طبقه آزمایشاتی که خانم ترالن نژادی دادند؛مشخص شدکه ایشان هیچگونه اعتیادی ندارند
روهام همینکه این حرفوازقاضی شنیدسریع ازجاش بلندشد..حرصی شده بود..بالحنی که عصبی بودنش
کامالمعلوم بودروبه قاضی گفت:
_اماجناب قاضی مگه امکان داره اخه؟؟من مطمئنم این خانوم معتاده..اصالچه معلوم شایدآزمایشاتودست کاری
کرده باشه؟؟ازکجامعلوم یه دوسه روزفقط واسه آزمایشش کنارنذاشته باشتش؟؟
فردین سریع بلندشدوباجدیت به روهام نگاه کرد:
_بسه روهام بشین سرجات
مارال اخماشوبردتوهم
_جناب قاصی من اعتراض دارم این آقاخیلی باپرویی دارن به موکل من تهمت میزنن!! روکردسمت روهام:
_اینویادتون باشه آقاموکل من بخاطراین تهمتاتون میتونن ازتون شکایت کنن!
روهام باحرص لباشوروی هم فشارداد
_توچی میگی این وسط؟؟من عمرااا نمیذااارم دخترم پیش یه عملی بزرگ شه..حاالچه دادگاه رای به اون بده چه
نده
مارال تااومدجواب بده فردین سریع ازجاش بلندشد:
_بهترنیست به جای این بچه بازیااجازه بدیم قاضی حکم اصلی روبده؟
مارال نگاشوبااخم ازفردین گرفت...
روهام باحرص روبه فردین کردوگفت:
_چی چیوقاضی حکموبده؟؟؟من تورواوردم اینجاکه چی بشه؟که خیلی راحت همه چیوبه نفع اوناتموم کنی؟؟
فردین جدی نگاش کرد:
_به نظرت میشه چیکارکرد؟وقتی معتادنیست تومیتونی به زوربگی نه معتاده؟؟
قاضی روکردسمتشون:..
_وامارای دادگاه..خانم ترالن نژادی وآقای سلیمانی به دلیل مثبت بودن جواب آزمایش وزیرهفت سال بودن
دخترشان دنیانژادی دادگاه حضانت رابه مادربچه یعنی ترالن نژادی میدهد..واماپدربچه روهام سلیمانی اجازه
داردهرروزی درهفته به میل خوددخترش راببیند..ختم جلسه
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روهام باعصبانیت به فردین نگاه کرد:..
_فردین این بوداونهمه امیدواری که میدادی؟؟این بوداون کمکی که قراربودبهم بکنی؟ببین چی شد!!دستی دستی
دخترموتقدیم یه عملی کردی!
ترالن باپوزخندی که کامالروی لباش خودنمایی میکرداومدسمت روهام:
_داری جوجه هاتومیشماری آقاروهام؟
_خفه شوزنیکه..
_روهام بسه..راه بیوفت بریم
اینوگفتودستشوکشید..
مارال رفت سمت ترالن وسعی کردازاون وعضیت بکشتش بیرون...
_ترالن بیخیال دیگه..این چیزامهم نیست که..مهم اینه که رای دادگاه به نفع ماست!ایناهم فقط دارن بیخودی
حرص میخورن؛راه بیوفت بریم عزیزم!
ترالن سرشوتکون داد:
_آره..آره..توراست میگی..من االن بایدخیلی خوشحال باشم..اصالمیخوام امشب همه روشام
بیرون دعوت کنم!!توهم بایدحتمابیای..
مارال لبخنده مصنوعی زد:
_خیلی دوست دارم بیام..ولی کلی کاره ناتموم دارم عزیزم..ایشاالتویه وقت دیگه شیرینی میگیرم
ازت!دنیاروازطرف من ببوس..؛مراقب خودتم باش..به روهامم اهمیت نده..خداحافظ
تاقبل ازاینکه ترالن چیزی بگه سریع راه افتادسمت دره خروجی...
حالش اصالخوب نبود..ازوقتی فردینودیده بودیه دلهره ی عجیب عینه خوره افتاده بودتوجونشوداشت
خونشومیمکید..
باصدای زنگ موبایلش نگاهی به صفحه انداختوبعدازچندثانیه تماسووصل کرد:...
_الو
_سالم مارال خانوم!!حالت چطوره؟نکبت تونبایدیه حالی ازمن بپرسی؟؟انگارنه انگارکه اصالیه داداش هم داااری!!
مارال باصدای میثاق نفسشوعمیق بیرون داد..حالش خوب نبودومیدونست میثاقم حاالحاالهاولکنش نیست...
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_علیک سالم میثاق خان!یالغوز نکه توخیلی سراغه منومیگیری!!حاالمن بچه دارم کاروزندگی دارم وقت نمیکنم
بهت زنگ بزنم ولی توهه آسوپاس چی؟
_اواخواهررر این چه جورحرف زدن گلم؟عین آدمحرف بزن؛ناسالمتی مادریا!!بعدشم عمت آسوپاسه!!بامهندس
مملکت درست صحبت کن!
_اولنش که دیگ به دیگ میگه روت سیاه!!بعدشم من آدمی نمیبینم که بخوام مثله آدم باهاش حرف بزنم!!این
مملکت چقدربدبخته که تومهندسشی!
_باعث افتخاره این مملکتم!توچی که این مرغه عشقای بدبختوبه جااینکه رابطشونودرست کنی ازهم جداشون
میکنی!
_بروبابا،این مرغه عشقااگررابطشون درست بشوبودنمیومدن پیش من!!
_خب حاال!این فسقلیه دااایی چطوره؟؟؟بزرگ شده؟؟
_نه په کوچیک مونده!
_ای جون امشب عکس تولتوبفرس یکم رفع دلتنگی کنم
مارال باحرص گفت:
_صدبارمیگم به بچه مننگوتوله!وایساببینمت به خدمتت میرسم!
صدای خنده ی میثاق پیچیدتوگوشی:
_به توچه اخه خواهرزدامه هرجوردلم خواست صداش میزنم!
_غلت کردی که هرجوری خواستی بچموصدابزنی!ازاخرین باری که بچه ی بیچاره ام تورودیده تااالن هنوزکه
هنوزه داره ازم میپرسه انسانهاوحیوانات مگه باهم یکین؟آخه دایی هربارمنوبه اسم یه حیوون صدامیزنه!
میثاق خندید:
_اگه ازمن میپرسیدمیگفتم آره باهم یکین مثالمامانت ازنوع وحشیه حیواناته!
مارال باحرص ازبین دندوناش غرید:
_میثاق
_چیه خومگه دروغ میگم!راستی مارال اخره هفته میام شیراز!

356

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به
نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان سرانجام یک شرط |  baharbahadooriکاربر انجمن
نمیدونست چرا..ولی انگارازاومدنش خوشحال بود..به وجودمیثاق کنارش نیازداشت..انگارباوجودش همیشه روحیه
میگرفت..
_مامانیناهم میان؟
_نچ؛فقط خودم میام!
_خوش اومدی بیامنتظرتیتم!
میثاق لبخندی زد:
_خب عنترخانوم روزت بخیرمن برم به کاروزندگیم برسم؛جوجه ی دایی روهم محکم ببوسش!
مارال که کلی دیگه حرصی شده بودگفت:
_گمشونکبت،اومدی شیرازبادمپایی ابری سیاه وکبودت میکنم
میثاق زدزیره خنده
_بیتربیته بی شخصیت
اینوگفت وسریع قطع کرد...
مارال حرصی گوشیوانداخت روصندلیه کنارش...توترافیک گیرافتاده بود..دیگه مثله قبلناحال وحوصله ترافیک
ونداشت..بعدازچنددقیقه توترافیک موندن راه افتادسمت خونه..
ماشینوبردتوپارکینگ..سریع ازماشین پیاده شدورفت سمت ویالی اصلی...
به محض ورودش مینورودیدکه بالبخندبه سمتش میومد:..
_سالاام مارااال جاان خسته نباشی خواهرم!!
مارال لبخندی زد
_ممنون بروبه ملیس بگوبیادببرمش خونه..خستم میخوام استراحت کنم:..
مینونگاهی به ساعت دیواریه بزرگ کنارش انداخت:
_نیم ساعت پیش مسعوداومددنبالش بردش ویالی خودتون!
مارال نفسشوفوت کردبیرون..
_اوکی..پس من برم
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مینوازچهره ی مارال انگارپی به ناراحتیش برده بود..
_چیزی شده؟
_فعالبایداستراحت کنم مینو..باشه واسه بعدتوضیح میدم...
_ازیاسمین شنیدم فردین برگشته..
دوباره همون دلهره وآشوب...دوباره همون ترسی که ازش بیزاربود...برگشت سمت مینو..
_آره..
_میخوای باهم حرف بزنیم؟؟
نیازداشت..نیازداشت به حرف زدن بایکی که بتونه خودشوخالی کنه..دیگه نمیتونست جلوی گریه
شوبگیره..مینوآروم بغلش کرد..
_آروم باش عزیزم...همه چی درست میشه..
کناره هم نشستن رومبل..باصدای بازشدن درهرمارال سریع اشکاشوپاک کردوخودشوجمعوجورکرد..
بادیدن مسعودخیالش راحت شد...
مسعودبادیدن قیافه ی درهمه مارال اخماش رفت توهم..اومدسمتشون..
_سالم..
نشست روبه رویه مارال..
مارال نگاهی بهش انداخت
_سالم..ملیس کجاست پس؟؟
_خونه خوابه..چیزی شده؟؟
مارال سرشوانداخت پایین..ساکت شد...
مینونگاهی به مارال انداخت وبعدم روبه مسعودگفت:
_فردین..برگشته...
مسعودنگاش رنگ تعجب گرفت..اخماش بیشتررفت توهم..
_خب؟حاالبرگشتنه اون به ماچه ربطی داره؟؟
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مارال نگاه اشکیشودوخت به مسعود:
_نمیدونم..به نظره توچه ربطی میتونه داشته باشه؟اگه..اگه یه چیزی بفهمه..اگه اتفاقی بیوفته...امروز..امروزاومده
بودشرکت..شده جزوه سهام دارای شرکت..ازاین به بعدهرروزجلوچشامه....
میخواست بگه ازاین به بعدمیشدآینه ی دقش ومیشدخاطره واسه حماقتی که کرد..
حتی تودادگاه هم دیدمش..امروزنحسترین روزه زندگیم بود..انگارزمین وزمان دست به دست هم دادن واسه بهم
ریختن آرامشم...
مسعودکمی به جلوخم شدوانگشتاشوتوهم گره کرد:
_مارال همه ی ترسات بیهوده والکیه..آخه فردین ازکجامیخوادازغضیه بویی ببره؟؟مگه کی به غیرازماچندنفرازاین
موضوع باخبره؟
_نمیدونم...ولی..ولی یه حسی بهم میگه همه چی اینجوری نمیمونه...ازاینکه ازاین به بعدهرجایی ممکنه
ببینمش...هروقت ملیس رومیبینه کلی باهاش حرف میزنه....
_خب فوقش دیگه نمیری شرکت..مجبورکه نیستی!بیخودی خودتوبااین همه کارخسته میکنی که چی
بشه؟؟همین وکیل بودنت کافیه..
مینونگاهی به مارال انداخت:
_منم موافقم..توکه دفتروکالتتوداری دیگه باشرکت رفتن چرابیخودی خودتوخسته میکنی؟تازه منکه کارم
توشرکت ازتوساده تره کلی خسته میشم..حاالچه برسه به توکه دوتاکارتویه روزانجام میدی!
مارال تکیشودادبه مبل..
مسعودبلندشد..
_خب حاالبلندشوتامامان نیومده یه آبی به سروصورتت بزن..چون مطمئنن اگه بااین وعضیت ببینتت یه توضیحی
ازت میخواد..بعدشم اصالدیگه نمیخوام به این موضوع الکی فکرکنی ...زندگیتومیکنی مثل روزای نبودنش...مثل
همه ی این پنج سال..سخته؟؟همه چی مثل گذشتس وهیچ تغییری نکرده...تنهاچیزی که تغییرکرده تویی واین
حاله بدیه که براخودت ساختی..فردین بعده اینهمه سال برگشته که چی بشه به نظرت؟میتونه چیکارکنه؟گیریم
که اصالبفهمه پدره بچس..میتونه بیادادعای پدربودن برای دختری که براش پدری نکرده کنه؟هیچ مدرکی هم که
ثابت کنه این غضیه رونداره...خواهشامنطقی به این مسئله فکرکن نه احساسی..
همونطورکه میرفت سمت درگفت:
_من میرم ملیس روبیارم..
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مارال نگاش به درخیره موند..ازاینکه مسعوداینقدرخونسردوبیخیال باموضوع به این مهمی برخوردکرده
بودواقعابراش جای تعجب داشت..سریع ازجاش بلندشد..نیازبه استراحت داشت..یه استراحت که بتونه بهش کمک
کنه بهترفکرکنه وبااین مسئله کناربیاد...
یه دوش آب سردگرفت...حولشوانداخت روموهاشوروبه رویه آینه ایستاد...لبخندی تلخ به خودش زد..دیدن
دوباره ی مارال باعث شده بودکالتوخاطرات گذشتش سیرکنه...خاطراتی که باوجودمارال رنگی شده
بودن...خاطراتی که زندگی تلخ وسیاشوازیه نواختی بیرون کشیده بودن...
باصدای تقه ای که به درخوردازفکراومدبیرون..
_بیاتو..
دربازشدوبادیدن فیروزه خانوم لبخندی زد..
_فردین پسرم بیاپایین شام آمادس!
باهمون لبخندش رفت سمتش
_چشم..نیازی نبوداینهمه راه بیای باالیه ندامیدادی خودم میومدم
فیروزه لبخنده مهربونی زد:
_هرچی این پسره فرزینوصداازدم گفتم بیاپایین به فردینم بگوبیادانگارنه انگاریه لحظه ترسیدم فکرکردم بالیی
چیزی سرش اومده!اومدم باالدیدم عین خرس خودشوتوپتوش پیچیده وخوابه..
فردین خندید:
_وایساخودم بایه روش شیکومجلسی بیدارش میکنم!شمابروپایین نگران هیچیم نباش
فیروزه همونطورکه میرفت سمت درگفت:
_فقط زهره ترکش نکنی مادر
_نه بابااین خودش همینجوریش ناقصه
فیروزه خندیدوازاتاق بیرون رفت..چقدرازاومدن فردین خوشحال بود..ازاینکه دوباره شده بودن یه
خونواده...امیدواربتونه به زودی راضیشون کنه که هرکدومشون ازدواج کنن وخودشون تشکیل خونواده بدن...
اززیره پتوخودشوکشیدبیرون...یه چشمی به گوشیش نگاه کرد..بادیدن اسم مارال
هردوتاچشمشوبازکردوتماسووصل کرد..
_الو؟
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_سالم..
_به به..سالام مارال خانوم حالتون؟؟
_بهترازاین نمیشم
_خداروشکر!حاالدلیل خوبیه این حالت چیه فرزندم؟
مارال حرصی نفسشوبیرون داد:
_پسرعمه ی عزیزت..
سریع بلندشدونشست سرجاش..لحنش جدی شد:
_چی شده مگه؟
_هیچی..فقط یه سوال اگه خودم متوجه ی اومدنش نشده بودم توکی میخواستی بهم بگی که فردین برگشته؟؟
دستشوفروکردتوموهاش..
_چون فکرنمیکردم برات مهم باشه...ولی..االن دارم به فکرم شک میکنم...مگه فردین برات مهمه؟
مارال اخماشوکشیدتوهم..ازاین لحنه منظورداره فرزین عصبی شد:
_یعنی چی این حرف؟؟نمیفهمم منظورتو...معلومه که مهمه...خودش برام مهم نیست..ولی
اومدنشودردسراواتفاقات نامعلومش برام مهمه...
_ببخشید؛منظوری نداشتم...اگه چیزی بهت نگفتم اولنش که نمیخواستم باعث بهم خوردن زندگی وآرامشت
بشم..دومنش مطمئن بودم یاسمین قبل ازمن خبراروبهت میرسونه...
_فردین شده یکی ازسهام دارای شرکت یونس خبرداشتی؟
اخماشوکشیدتوهم..همیشه ازکارای یهویی وبی خبرفردین بدش میومد..
_نه..نمیدونستم...چیزی به من نگفته بود..ولی شایدبه آقاجون گفته باشه..
_ازاین به بعدقراره هروزاقای نوری روزیارت کنم توشرکت...
_مارال؟؟چرابیخودی میترسی؟؟فردین ازکجامیخوادبفهمه ملیس دخترشه؟؟؟
__ازپسردایی عزیزم که مثله داداشم دوسش داشتم..
یه لحظه انگاربه گوشاش شک کرد...فوری سرشوبرگردوندسمت در...بادیدن فردین خشکش زد..
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انگارقدرت تکلمشوازدست داده بود..خیره بودبه فردینی که چشاش قرمزشده بودفکش ازعصبانیت
منقبض...عصبی بودنش ازصدفرسخی هم قابل تشخیص بود...اولین کاری که به ذهنش رسیدوسریع انجام
داد..گوشیوقطع کردوانداخت کنارش..دیگه نه راه پس داشت ونه راه پیش..ازروی تخت بلندشدووایسادروبه روی
فردین..نمیدونست چی بایدبگه...ازکجاشروع کنه..چه دلیل منطقی برای فردین بیاره..
_فردیــــ باسوزشی که روی گونش حس کردانگاربرق ازسرش پرید...همون یه ذره قدرت حرف زدنم ازدست
داد....هیچوقت به یه همچین لحظه ای فکرنکرده بود..روزی که فردین همه چیوبفهمه وازش توضیح بخواد..دروغ
چرا..میدونست آخرش یه همچین روزی فرامیرسه..ولی ازعواقب وحرفایی که قراربودبزنه فکرنکرده بود..
_آفرین..آفــرین فرزین خان..تواینقــدررازداربودی وماخبرنداشتیم؟؟ پوزخندی زد..
_منوباش دلموبه کی خوش کرده بودم..چطوری روت شدتواین پنج سال اینقدرپرووریلکس توچشام نگاه
کنی؟ها؟؟
اونقدری ازدستش عصبی بودکه حاضربوداالن بادستای خودش فرزینوزنده به گورکنه..
_اگراالن نمیفهمیدم..اگه حرفاتونشنیده بودم..تاکی قراربودازم پنهونش کنی؟؟تاکی قراربودراست راست توچشام
نگاه کنی وباهام حرف بزنی؟تاکی لعنتی؟؟
ازسکوتش حرصی شده بود..یقه ی فرزینوسفت چسبید..
_ده چرا حرف نمیزنی؟الل شدی؟؟یانه شایدم میخوای بگی شرمنده شدی!!
پوزخندعمیقی زد..
_نه..توکه ازشرمندگی وخجالت چیزی نمیدونی اصالاا..وگرنه تواین پنج سال نمیتونستی دووم بیاری!!ده آخه
المصب مگه من چه بدی درحقت کرده بودم؟ فرزین خودشوکشیدعقب بااینکه میدونست فردین االن هرچی
بهش بگه حقشه ولی بازم میخواست برای دفاع ازخودش یه سری حرفاروبگه...
_بســـــه فردین...هرچی بگی حق داری..فحش بده..اصالتامیتونی بیامنوبزن!ولی قبلش بذارمنم
حرفاموبزنم...توفکرکردی برای من آسون بود؟؟آسون بودکه پنج سال ازکسی که مثل برادرم بوددخترشوپنهون
کنم؟؟فکرمیکنی آسون بودتوچشاش نگاه کنم وباهاش حرف بزنم؟؟فکرمیکنی کم دربرابرت شرمنده بودم؟ولی
بخداهمش بخاطرتوومارال بود..همش بخاطره آرامش شمادوتابود..
انتظارداشتی وقتی مارال باگریه التماس میکردچیزی بهت نگم چیکارکنم؟؟انتظارداشتی وقتی اینقدرساده ازش
گذشتی ورفتی چیکارکنم؟انتظارداشتی وقتی بحث مارال میشدوتوخودتوبه بی تفاوتی میزدی وجوری
وانمومیکردی که اصالبرات مهم نیست من چیکارکنم؟؟
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بخداتواین پنج سال این راز مثله یه خوره افتاده بودبه جونم..شده بودمثل یه چیزی توگلوم که نه میتونستم
قورتش بدم ونه میتونستم باالبیارمش..امااالن دیگه نه..االن دیگه راحتم..االن دیگه شباراحت سرمومیزارم
زمین..استرس اینکه هروقت فردینومیبینم یهویی یه چیزی جلوش نپرونموندارم...
فردین به صورت پرازپشیمونی وشرمنده ی فرزین باخشم نگاه کرد..حرفای فرزین توکمترشدن عصبانیتش تاثئره
چندانی نداشت...
_حاالکه خودم فهمیدم راحت شدی؟؟حاالکه دیگه دخترمن داره به یکی دیگه میگه باباراحت شدی؟؟نه فرزین
خان توحاالحاالهاراحت نمیشی..حاالحاالهاباید این عذاب وجدان وباخودت داشته باشی..
_آره..من به این آسونیاراحت بشونیستم..ولی به خداقسم اگرکاری کردم فقط بخاطرتوومارال وملیس بود..میدونم
حق ملیس نبودکه بخوادباکسی که پدرواقعیش نبودودورازپدرواقعیش زندگی کنه..ولی مارال..مارال مظلومه
فردین..نمیتونستم وقتی ازم میخواست برادرانه درحقش برادری کنم دست ردبه سینش بزنم...خونوادش
اگرمیفهمیدن نمیذاشتن حتی جسدشم پیداشه..
این حقش نبود..بخدامن میخواستم کاری کنم که نه سیخ بسوزه ونه کباب...به حسی که به مارال داشتی شک
کرده بودم..شک کردم وقتی خیلی راحت گذاشتی ورفتی...شک کردم وقتی دیدم حسی که مارال بهت داشت
برات ارزشی نداشت..اینم میدونستم که توهیچوقت غروروت وبخاطره مارال زیرپات نمیزاری..باخودم گفتم یاهمه
چی فراموش میشه یا یه روزی همه چیومیفهمی...
فردین باعصبانیت خیره بودبهش..دلش میخواست یه تودهنی فرزین وبزنه که دندوناش همگی بریزن پایین
اماانگاراینکارم چیزی ازعصبانیتش کم نمیکرد..عقب عقب رفت..
_آدم ممکنه بایه نفربیست سال زندگی کنه واون شخص براش یه غریبه باشه..اماگاهی وقتاهم می تونه بایه
نفربیست دقیقه وقت بگذرونه وتااخرعمرفراموشش نکنه...حاالتوفکرمیکنی مارال برای من جزوه کدوم یک ازاین
افراده؟
رفت سمت دروپشتش ودادبه فرزین..میخواست بره اماسره جاش وایساد..
_دیدی دستتوباکاغذمیبری چقدرمیسوزه وفراموش نمیکنی؟؟درصورتی که وقتی باچاقومیبری زودفراموش
میکنی..درحقیقت کاغذازچاقوبرنده ترنیست..ولی توانتظارآسیب ازکاغذونداشتی..
اینوگفت وسریع ازاتاق زدبیرون منظورحرف فردین وفهمید...فهمیدمنظوراین حرف معنی دارشو..میدونست
فردین ممکنه تااخرعمرشم نبخشتش..نشست روتختشودستاشوفروکردتوموهاش..نمیدونست چجوری بایدبه
مارال این اتفاقوتوضیح بده..هرچه زودتربایدبهش خبرمیداد...
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اشکاش صورتشوخیس کرده بودن..نمیدونست بایدچیکارکنه..باپاش روزمین ضربه گرفته بود..مینولیوان آب
قندوگذاشت جلوش
_بیاعزیزم..اینوبخور..بهترمیشی..
بابازشدن درواومدن مسعودسریع بلندشد..مسعوداخماش توهم بودوانگارحال اونم بهترازمارال نبودمارال باحالی
زاررفت سمت مسعود:
_دیدی گفتم میفهمه..دیدی ترسام الکی نبود..حاالچه خاکی بریزیم توسرمون؟؟بدبخت شدم...
مینوچقدردیدن دوباره ی این اشکابراش سخت بوددلش بدجوری به حال مارال میسوخت..
مسعوددستی کشیدپشت گردنشونفسشوباصدابیرون فرستاد...به مارال نزدیک شد..حالشودرک میکرد؛ملیس
همه دنیاش بودوفکرازدست دادنشم براش عذاب اوربود...مارال وکشیدتوآغوشش..حرفی نداشت..نمیدونست چی
واسه آروم کردنش
بایدبگه..مارال خودشوکشیدعقب:
_اگه االن بیاداینجا؟؟اگه خاله ایناچیزی بفهمن..وای نه..مسعودتوروخدایه کاری کن..
_بیااینجابشین ..اینقدربه خودت فشارنیار..تامن هستم ازهیچی نترس..فردین هیچ غلتی نمیتونه بکنه..به جاپاک
کردن اشکات اونی که باعثش شده روپاک کن؛مارال چراداری مثل پنج سال پیشت سست بازی درمیاری وعینه
ادمای شکست خورده خودتوگم کردی؟ببین بیاباهم روراست باشیم..توتواین پنج سال شده حتی یه روزش به یه
همچین روزی فکرنکرده باشی؟؟روزی که فردین برگرده وازوجودملیس باخبرشده باشه..خوده من..بارهابه همچین
روزی فکرکردم میدونی چرا؟؟
چون میدونستم آخرش میرسیدیه روزی مثل امروز..به یه همچین روزی فکرکردم تاوقتی که واقعاتوشرایط اون
روزقرارگرفتم خودموگم نکنم وجواب داشته باشم واسه اتفاقایی که قراره بیوفته راه چاره داشته باشم واسه
مشکالتش..ولی تونه..فقط به یه همچین روزی فکرمیکردی چون ازش ترس داشتی..هیچوقت فکرنکردی
اگرفردین بیادچه جوری بایدباهاش روبه روبشی..االن تنهاچیزی که من ازت میخوام اینکه آروم باشی ونشون بدی
اون مارال پنج سال پیشت نیستی..
نشون بدی پخته ترشدی ..شدی مارالی که دیگه به جای ترس ازفرداش میخوادازخودشودخترش دفاع کنه..؛عوض
شدنتونشون بده مارال..نشون بده که فردین نمیتونه به این راحتی بااومدنش ترس وتودلت بندازه...
__مامانی شی شده؟؟
سریع نگاش رفت سمت دیگه...بادیدن ملیس که موهای بلندش آزادانه افتاده بودن رودوشش وداشت یه
چشمشومیمالید؛سریع سعی کردخودشوجمع وجورکنه..
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مینوبلندشدورفت سمت ملیس
_هیچی گل دختر..چیزی نیست عزیزم..بیابریم تواتاقت باعروسکات بازی کنیم نظرت چیه؟؟
دلیل اصلیه این حرفش این بودکه میخواست مارال ومسعودوباهم تنهابذاره تاخودشون راه نجات
زندگیشونوپیداکنن...
ملیس چشاش ازخوشحالی برق زد..همیشه عاشق بازی کردن بامینوبود..مینوهم تووقتایی که وقتش
آزادبودمیومدوباهاش بازی میکرد..
_آله آله بلیم...
مینولبخنده محوی زد..دوست نداشت ملیس درگیره این ماجرایی که تهش معلوم نبودبه کجاختم میشه بشه..
دست ملیسوگرفت وباهم رفتن سمت اتاقش...
مارال نشست رومبل کناریش..دیگه حتی جونه سرپاموندم نداشت..
_آره ..من ترسوهم..ولی ترسم فقط بخاطره ازدست دادن ملیسه..ملیس تنهاچیزیه که دارم..فکریه لحظه نبودنش
دیوونم میکنه..
مسعودجدی نگاش کرد
_ملیس دخترمنم هست..من االن کامالدرکت میکنم..
_نه مسعوددرکم نمیکنی..درکـــم نمیکنی..اگه درکم میکردی اینقدرریلکس نبودی االن..
مسعوداخماش رفت توهم
_مارال توخودت میفهمی داری چی میگی؟؟اونقدری حالت بده که هرچی میادروزبونتوهمینجوری میپرونی ..ده
اخه من اگه درکت نمیکردم االن اینجانبودکه..اگه درکت نمیکردم پنج سال پیش مسئولیت به این سنگینی
روقبول نمیکردم...جوری حرف میزنی که انگاراالن حال من خیلی بهترازتوهه...نه مارال سخت دراشتباهی..
من بایداینجورسفت وسخت باشم تاتوخیالت راحت باشه که دربرابرفردین یکی پشتته..مارال من تواین پنج سال
چی ازت خواستم؟؟؟تاحاالشدکه بخوام باعث ناراحتیت بشم یامنت سرت بذارم بخاطره قبول کردن مسئولیتی که
برعهدمه؟قبول کردم که چیزی بینمون نباشه..
قبول کردم که فقط اسم شوهرت روداشته باشم..پس نگودرکم نمیکنی...من تااینجاکه باهات اومدم فقط واسه
اینکه هم توهم ملیس اونقدری برام مهم هستین که بخاطرتون هرکاری روانجام بدم...مارال مسعودانقدراهم
بدنیست...مسعودواسه هرکی بدباشه واسه توتهه خوبیه...مسعوداونیه که درداشوکسی نمیبینه...
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مسعوداونیه که باهمه بدیای دنیای خودش بزرگ شده...مسعودتواوج سختیاش اونقدربغضاشوفروداده وخندیده که
خداهم باورش شده چیزیش نیست...
من هیچوقت کسی رونداشتم که درکم کنه یاپشتم باشه...حتی تومارال...هیچوقت باخودت نگفتی یباربشینم
باکسی که اسم شوهرم روشه حرف بزنم..یبارنشدبگی برم باهاش دردودل کنم شایداونم چیزی داشته باشه که
بخوادبگه...
شایداونم یه دردی داشته باشه...ولی من برعکس توبودم..بااینکه کسی درکم نکردولی من همیشه سعی کردم
حرفاتوبفهممودرکت کنم...همیشه سعی کردم تومشکالتت پشتت باشم...؛اینارونمیگم که بگی داری سرم منت
میزاریا..نه..فقط دارم بهت میگم که بفهمی اگه توتواین پنج سال کسی نبودکه بفهمتت یادرکت کنه من یه عمرکه
کسی درکم نمیکنه وهمه اونایی که بایدپشتم باشن جلومن...
مارال نگاش باتعجب به مسعودبود...فکرنمیکرددراین حدمسعوددلش پرباشه..بهش حق میداددرحقش نامردی
کرده بود.
اون همیشه سعی داشت درکش کنه ولی مارال هیچوقت به مسعودومشکالتش توجهی نکرده بود...نمیدونست
چراولی انگاراحساس شرمندگی میکرددربرابرمردی که تواین پنج سال همیشه پشتش بود..
_من..من واقعامتاسفم...توراست میگی....من همیشه توجواب خوبیای توبهت کم لطفی کردم...توخیلی کمکم
کردی...منوملیس تاآخره عمرمون مدیونتیم...
مسعودازپارچ روی میزیه لیوان آب پرکردوقلپ ازش خورد
_مهم نیست..آخه مسعودکالمهم نیست..توهم بیخیالش شو...آدمایی مثل من ازیه جایی به بعدیه چیزایی روگم
کردن که دیگه دنبالشون نمیگردن..خندهام..خوشبختی هام..امیدواریهام...
پوزخندی زد..نگاش به زمین دوخت..چقدراین حرفارودلش سنگینی میکردن واالن ازسبک شدنش میتونست یه
نفس راحت بکشه...
مارال لبشوباسرزبون ترکرد:
_توراست میگی...واقعاتواین پنج سال یه پدربودی برای ملیس..واقعابراش پدری کردی...میدونم توبخاطره
ماازخودت گذشتی..مسعودتوبدنیستی...من هیچوقت به چشم یه آدم بدبهت نگاه نکردم بخدا...همیشه همون
مسعودی بودی که بابای دخترمه...مسعودی که برخالف ظاهرش باطنی مهربون ودلسوزداره...امیدوارم یه روزی
بتونم همه ی این کاراتوجبران کنم...امیدوارم بتونم...
_االنم میتونی...میتونی جبران کنی...
مارال نگاش کرد
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_چجوری؟؟هرچی باشه قبول میکنم...
مسعودخیره نگاش کرد
دلش میخواست بی مقدمه حرفشوبزنه..مثل تموم وقتای دیگه که رک وراست حرفشومیزد..لبشوباسرزبون ترکرد..
_میخوام هراتفاقی که تواین مدت افتاد..فردین هرکاری کرد..هرچیزی که بهت گفت..چه راجبعه من..وچه هرچیزه
دیگه..حرفاشواصالباورنکنی...؛میخوام بهم قول بدی اگه یه بدی تواین مدت ازم دیدی یاشنیدی،خوبیام یادت
نره...
میخوام بهم قول بخاطره ملیس فردین وتوزندگیت راه ندی..فکرزندگی جدیدبافردین نیادتوسرت..فردینوتحت
هیچ شرایطی نبایدقبول کنی..حتی اگرپای ملیس وسط باشه..میخوام دربرابرش بایستی..
مارال انگارتودرک معنی حرفای مسعودگم بود..
_یعنی چی؟..توکه..توکه میدونی منوفردین غیره ممکنه دوباره بخوایم باهم باشیم
_آره..میدونم قیده فردینوزدی..میدونم االن کل این پنج سالوفردین بهت بدهکاره..ولی..ماادماوقتی پای عشقمون
وسط باشه..همه ی بدیهاوتلخیای گذشته رومیندازیم
توصندقچه ی اسراردلمونوخیلیاشونوفراموش میکنیم...ولی مارال تونبایدفراموش کنی..نبایدبدی هایی که فردین
درحقت کردوفراموش کنی..نمیخوام زحمتایی که تواین پنج سال برات کشیدموبااومدن فردین به هدربدی..
مارال من هیچوقت ازت نخواستم که قبولم کنی...ولی نمیخوامم بااومدن فردین فراموشم کنی..
حاالانگارکم کم دیگه داشت متوجه میشد...متوجه ی حرفایی که مسعودباجدیت داشت بهش میزد..
_مگه نمیگی کل این پنج سال روبهم مدیونی؟؟مگه نگفتی هرچی بگموقبول میکنی..پس قول بده که
حرفاموفراموش نمیکنی..قول بده اگرمجبورم شدی با زم نری سمت فردین..
مارال سرشوانداخت پایین انگشتاشوبه بازی گرفت...توجوابی که میخواست بده مسمم بود..
_من تواین پنج سال..نمیخوام بگم اصالبه فردین فکرنکردم..یافراموشش کردم..نه..چون این غیره ممکن
بود..فردین قسمتی ازگذشته ی منه..حاالگذشته چه تلخ بوده باشه چه شیرین..فردین کاری کرده که نتونم
هیچوقت فراموشش کنم..شده برام درس عبرت..قبالاونقدرمهربون بودم که حاالدیگه وقتش رسیده ثابت کنم
احمق نیستم..تواین پنج سال خیلی چیزایادگرفتم..خیلی چیزاروفراموش کردم..
امامن اگرقراربودهمه روببخشم آدم نمیشدم...خدامیشدم!..کینه ای نیستم..ولی خب آلزایمرهم ندارم..اینوفهمیدم
که بعضی وقتابعضی آدمابایه حرکت یایه حرف خودشونوبرای همیشه ازچشمت میندازن...دارم یادمیگیرم به
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هرکسی به اندازه ی لیاقتش بهابدم نه به اندازه ی دلم..تواین مدت یادگرفتم اگردلم ازکسی گرفت پاکش
کنم...یاخودشویااشتباهشو..
مسعودلبخنده کجکی زد:
_ واینم بدون آدم چیزی روکه یبارباالاورده دوباره نمیخوره...دوباره بودنه توبافردین مثله پوشیدن لباس چرکات
بعدازدوش گرفتنه...
خوشحال بودازاینکه مارال حرفاشوخوب معنی کرده بودوجواب قانع کننده ای بهش داده بود
بااینکه میدونست"کسی رونمیشه به زورعاشق کردویه وقتایی یه چیزایی سهمت نیست"ولی اون نمیخواست
سهمش ازمارال فقط همین پنج سال باشه..
_خوشحالم که درک وفهمت اونقدری بودکه بفهمی چی میگم..ازاین به بعدبایدمارالی که تواین پنج سال عوض
شده باشی...نه اون مارال گذشته که شکست خورده وضعیف بود؛قول میدم ازاینجابه بعدوهم مثل تموم این پنج
سال کنارت باشمونذارم اتفاقی بیوفته...اینوهمیشه یادت باشه..یه پشتیبان خوب غمهاروازبین نمیبره اماکمک
میکنه باوجودغمهامحکم بایستی درست مثل چترخوب که بارونومتوقف نمیکنه..اماکمک میکنه آسوده زیره
بارون قدم بزنی!..
ازحرفای مسعوددلگرم شده بود..ترسش ازروزای نامعلوم آینده کمترشده بود..میخواست واقعابشه همونی که
مسعودمیخواست..تابلکه این پنج سالوجبران کرده باشه..
مسعودباصدای زنگ موبایلش نگاهی به صفحه انداختوبادیدن اسم طالخانوم بعدازچندثانیه تماسووصل کرد..
_الو؟؟
_سالم پسرم!!خوبی؟؟
مسعودلبخندی زد
_سالم خاله..ممنون شماخوبین؟
_قربونت پسرم!ماهم خوبیم!!میگم مادرمارال مگه کجاست؟هرچی روگوشیش زنگ زدم جواب نداد!..نگرانش
شدم!!
مسعودنگاهی به مارال انداخت که باکنجکاوی داشت نگاش میکرد..
_حتمانشنیده..اینجاست پیشمه...اگه کاری باهاش دارین گوشیوبدم بهش...
_راستش..نه مادر..به خودت بگم بهتره بعدتوخودت به مارال بگو..
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_بفرماییدگوشم باشماست
_میخوایم آخره هفته برای میثاق بریم خواستگاری...همونطورکه میدونی میثاق طبق معمول زیره
بارنمیرفت....حتی تااسمه خواستگاریواوردم میخواست برای فراربیادشیراز...ولی خب هرطوری که بودراضیش
کردیم که اینبارودیگه بهونه نیاره...ولی حاالکه قبول کرده میگه یه شرط داره..میخوادتوخواستگاریش مارال هم
باشه...حاالزنگ زدم بگم..؛اگه میشه..اگه وقت دارین..بخاطره میثاقم که شده بیاین یه چندروزی بوشهرتاکاره
میثاقوراه بندازیم!
مسعودلبخندی زد..
_عجب شرطی هم گذاشته ها..حاالفکرکرده مارال نمیاد!ولی بهش بگوکورخوندی...اگه شده با جت بفرستمش
میفرستمش که بیاد!..
طالخانوم خندید
_قربونت برم مادر!فقط میگم..اگه میشه خودتم بیا..
_چشم..همین فرداراه میوفتیم
مارال ابروهاشوتوهم گره کرده بودبادقت به حرفای مسعودگوش میداد..ولی بااین حال بازم چیزی
نمیفهمید..همینکه مسعودگوشیوقطع کردسریع گفت
_مامان بود؟؟چی میگفت؟؟فرداقراره کجابریم؟
مسعودتکیشودادبه مبل:
_آره مامان بود..میگه آخره هفته قراره برای میثاق برن خواستگاری...میثاقم شرط گذاشته که اگرمیخواین من
بیام خواستگاری بایدمارالم باشه..منم گفتم خب مارالومیارم..همین فرداهم راه میوفتیم...
مارال چشاش ازتعجب گردشد
_توخودت میفهمی چی میگی؟بااین اوضایی که پیش اومده وقته خواستگاری رفتنه؟؟من االن دارم دق میکنم
بعدتوقراره فردامنوببری خواستگاری؟
مسعودنگاش جدی شد..
_من هیچ کاری روبدون برنامه انجام نمیدم اینویادت باشه..چه اوضایی پیش اومده مگه؟قراره باشوهرتودخترت
بری به خونوادت سربزنی..این کجاش بده؟
_مسعودتوزده به سرت...پس فردین چی؟
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_هیچی..میخواستی چی باشه؟زندگیه مابه اون چه ربطی داره؟؟ببین مارال چه زودحرفامون یادت رفتا!!..مگه
قرارنشدمنطقی باغضیه برخوردکنیم؟؟پس آروم باش وبه حرفام گوش کن..مافقط برای چندروزمیریم بوشهر..توکه
میدونی همین فرداپس فرداس که فردین بیادسراغمون..اصالچه معلوم شایدهمین حاالهم دمه درباشه..چندروزی
میریم پیشه خاله اینا..فکرامونومیکنیمویه تصمیم درست میگیریم..
_اگرفردین بیادببینه نیستیموهمه چیوبه خاله ملک بگه چی؟؟اونوقت چیکارکنیم؟؟؟
_بیخودی نترس..جرعت همچین کاریونداره...
_فردینی که من میشناسم جرعت انجام هرکاریوداره..
_زیادی بزرگش نکن که ازپسش برنیای..فردین هیچی نیست...کاریوکه گفتموانجام میدیم هرچی که
شدبامن..نگران هیچی نباش...
_اما..
_امانداره دیگه..تاحاالکه بهم اعتمادکردی مشکلی پیش اومده؟؟
_نه..ولی خب..
_پس االنم اعتمادکن..مشکلی پیش نمیاد..وسایالتواماده کن فرداصبح زود راه میوفتیم...
باشه ای گفت وبلندشد..؛مجبوربودبه حرف مردی که تواین پنج سال واقعامردونه پاش وایساده بودگوش کنه...
روهام ازحرفای فردین دهنش بازمونده بود..
_واای پسر..جدی جدی توهم باباشدی؟؟یعنی همین خانوم وکیله؟
فردین سرشوتکون داد...
_امامیگم خداییش این فرزین چطورتونست اینهمه سال موضوع به این مهمی روازت پنهون کنه؟
پوزخندی زد
_آدم همیشه ازکسایی که انتظارشونداره ضربه میخوره..
روهام دوستانه نگاش کرد:
_حاالمیخوای چیکارکنی؟هرچی باشه االن پای دخترت درمیونه..دختری که یه پدره دیگه داره
وتورواصالنمیشناسه!...
_نمیدونم...واقعانمیدونم بایدچیکارکنم..بایدباآقاجون صحبت کنم...شایداون بتونه بهم کمک کنه...
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روهام تکیه دادبه کاناپه
_قبلناهروقت بهت میگفتم راجبع گذشتت بگومیگفتی پای دردودل من نشین بوی دودمیگیری!االن واقعابه معنی
این حرفت پی بردم...میگم..حاالنمیخوای بامارال صحبت کنی؟
_چی بگم بهش؟چی بگم به کسی که پنج سال موضوع به این مهمی روازم پنهون کرد؟چی بگم به کسی که
میخواست دخترش تاآخرعمرباناپدریش زندگی کنه...؟اما...نمیذارم همه چی همینجوری بمونه..تالفیه این پنج
سالوسرشون درمیارم...فکرکردن دورزدن فردین به همین آسونیاس...
روهام نفسشوباصدادادبیرون...
_هی روزگار..جایزه اسکارحقته..که سالهاست ماروفیلم خودت کردی!!االن یه مدتیه دارم حس میکنم به جادست
تقدیر؛شصته تقدیرسمته ماست!به نظرت داره الیکمون میکنه؟؟اینوگفتولبخندی زدونگاهی به فردین انداخت..کم
کم لبخندش محوشد..
_هی پسرداره ازدماغت خون میاد..
فردین سریع به خودش اومد..روهام جعبه ی دستمال کاغذی هاروگرفت سمتش..ولی فردین سریع پسش
زدوبلندشد..رفت سمت دستشویی..
توآینه به خودش نگاه کرد...خون ازدماغش جاری شده بود..دستاش نامحسوس میلرزید..حرفای دکترشمس
پیچیدتوسرش...
"همونطورکه به پدرتم گفتم..این بیماری میتونه ارثی باشه..ازپدربه فرزند..ازمادربه فرزندفرقی نمیکنه...واالن
عالیم این بیماری داره خودشوروتوهم نشون میده...تانیومدن جواب آزمایشاتت هنوزنمیتونم جواب قطعی بدم
اما..احتمال هشتاددرصد هست که جواب آزمایشت مثبت باشه"..
باتقه ای که روهام به دره دستشویی زدفوری به خودش اومد..
_فردین داداش حالت خوبه؟؟؟چی شدی یهو؟؟
گلوش خشک شده بود..سریع یه آب به صورتش زد..حولشوبرداشتوازدستشویی زدبیرون..
روهام نگران نگاش کرد:
_چیزیت شده؟؟اگه حالت بده ببرمت دکتر؟؟
پوفی کشیدودستشوبردتوموهاش..نمیخواست کسی چیزی ازاین موضوع بفهمه..مخصوصافعالکه چیزی معلوم
نبود...
_نه..چیزی نیست..خوبم..استراحت کنم بهترمیشم...
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_باشه پس..من برم توهم یکم استراحت کن..اینجوری بهتره..خودتم زیادناراحت نکن همه چی درست میشه..
_شب میموندی حاال..
روهام همونطورکه کتشومیپوشیدگفت:
_نه..بایدبرم دنیاپیش پرستارش خونه تنهاس..
_کی میره پیش مادرش؟
روهام نگاش رنگ غم گرفت..
_همین...فردا..پس فردا...
روهامواالن بیشتردرک میکرد...حاال که فهمیده بودخودشم یه پدره...پدری که دورازدخترش بود..
لبخندی بهش زد..
_مهم اینه که دنیامیدونه توپدرشیوهرجاکه باشه هم غیره ممکنه که فراموشت کنه...
روهام لبخندی زدوچیزی نگفت...
بعدازرفتن روهام رفت سمت اتاقشوروی تختش درازکشید...خیلی وقت بودکه نیومده بودویالش...دلش برای
ویالوشیطنتای پنج سال پیشش تنگ شده بود...پوزخندی زد...
آخرین شیطنتش بدجوری عواقب پس داده بود...عواقبی که خیلی چیزاروتغییرداده بودوخیلی چیزای دیگه هم
قراربودکه تغییربده...
ذهنش اونقدری مشغول بود...که اصالنفهمیدکی خوابش برد...
آروم ملیس روگذاشت توماشین..چون صبح خیلی زودبودوهنوزملیس خواب بودومارالم دلش نیومده بودبیدارش
کنه..
مسعودلبخندی زد:
_خب آماده ای؟
نگاهی به دورو ورش انداخت
همه ی وسایالی الزمشوجمع کرده بودواماده ی رفتن بود..
_اره..
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_به مینوسپردم اگراین فردین اومدخونه سراغه ماروگرفت به هیچ عنوان چیزی بهش نگه...بیخودی هم دیگه
خودتوناراحت نکن..راه بیوفت بریم!
چیزی نگفت..چیزی نداشت که بگه..راه افتاددنبال مسعود..امیدواربوداینبارم جواب اعتمادش به مسعودوبگیره..
ملک خانوم ومینودم دروایساده بودن..
باهمگی خداحافظی کرد...نمیدونست این رفتن چه عاقبتی میتونه داشته باشه...چه دردسرایه جدیدی
روقراربودراه بندازه..سعی کردهمه ی فکروخیاالی بدوازذهنش کناربزنه...سوارماشین شدوراه افتادن..
سرشوتکیه دادبه صندلی ماشین..ازدیشب تاحاالخواب به چشماش نیومده بود..خیره بودبه بیرون...به شیرازی که
ازروزی که پاگذاشت توش سیلی ازاتقافات خوب وبداومدن سراغش..خیلی ازاتفاقاتش شدن
خاطره..وخیلی دیگشم شدن دردای تلخی که هیچوقت فراموششون نمیکرد...
خیلی وقت بودکه دیگه ازاین شهروآدماشم بیزاربود...بیزاربودازشهری که دخترونه هاشوازش گرفتوبه جاش مهره
مادربودن زدروپیشونیش...دوست نداشت خاطراتش بهش پیله کنن وزخمای کهنه ی گذشته سربازکنن..سعی
کردذهنشوخالی کنه...سخت بودولی خب بایداینکارومیکرد..صدای آهنگی که توماشین پیچیده
بودپیچیدتوسرش...
"اینجاکسی همسن دردمن نیست"
"تنهاترین ساکن تواین شهرم"
"احساسموهیچکی نمیفهمه"
"من خیلی وقته بااین آدماقهرم"
"حتی اگه دنیاباهام بدشه"
"تنهاییموتنهانمیزارم"
مسعودنگاهی به مارال انداخت..نمیدونست ازکی..ولی تاهمین حدمیدونست که حس خاصی که به مارال پیداکرده
تموم نشدنیه...
"غرق خودمو؛حاله بدم میشم"
"روی شونه هام بغضمومیبارم"
"امروزه من،تقصیره دیروزه"
"فرداچه بی تقصیرمیسوزه"
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"امروزه من،تقصیره دیروزه"
"فرداچه بی تقصیرمیسوزه"
"سهم من ازآسمون شایدتگرگ ورعدوبرق بوده"
"اینهمه تکراروتکراری شدن نتیجه بیهوده"
"بااینکه این روزای سخت منوپرازغم میکنه"
"من گریه هامودوست دارم"
"چون سبکم میکنه"
"امروزه من،تقصیره دیروزه"
"فرداچه بی تقصیرمیسوزه"
شلوارپارچه ای خوش دوختشوبه همراه تک کت اسپرتش که شدیدابه پیرهن چهارخونه سرمه ای ومشکیش
میومدوخیلی شیک روتنش ایستاده بودوپوشیده بود..نگاشوازآینه گرفتوگوشیشوازروعسلی
برداشت..چهارتاتماس بی پاسخ ازفرزین ومنصورخان داشت..اهمیتی نداد..فعالبایدکارشوشروع میکرد..
سوارماشینش شدوراه افتاد..
آیفونه دروزد..مینوانگارمنتظره اومدنش بود..بدون اینکه چیزی بگه سریع رفت دمه در...
دروبازکردایستادروبه روی فردین
_بفرمایید؟؟
فردین اخماش توهم بودونگاهش عصبی:
_به اون داداش وزنداداشت بگوبیان دمه در..باهاشون کاردارم...
مینودستاشوروسینش گره کرد:
_میشه بپرسم باهاشون چیکارداری؟؟
عصبی غرید
_توروسنن
مینوپوزخنده یه وری زد
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_خیله خب پس..خدافظ
اینوگفتوخواست دروببنده که فردین سریع دروگرفت
_کاری نکن که خودم به زوربیام داخل..بروبهشون بگوبیان دمه در
_خونه نیستن
دستشوکشیدپشت گردنش..حوصله ی مینورودیگه نداشت..کم کم دیگه داشت ظریفتشوپرمیکرد
_داری بااعصابم بازی میکنیا
مینونگاهی به سرتاپاش انداخت:
_آخی مگه مورچه هم اعصاب داره؟
دندوناشوباعصبانیت بهم فشارداد...دوست داشت اون لحظه دوتانروماده بخابونه توگوشه مینوتابهش بفهمونه
مورچه اعصاب داره یانه..ولی به جاش بامشته گره شدش ضربه ی محکمی به درزد
مینوبااین حرکتش یه لحظه وحشت زده وشوکه شد
_حاالمیری بگی بیان یااعصاب مورچه رویه جوردیگه بهت نشون بدم؟؟؟
مینوکه تودلش به غلت کردن افتاده بودسریع گفت
_بخداخونه نیستن
لحنش طو ی بودکه فردین ناخواسته باورکرد
اخماشوبیشتربردتوهم
_کجان؟؟؟
_نـ..نمیـــ
__چیزی شده؟؟؟
باصدای ملک خانوم هردوجاخوردن...مینودست وپاش گم کرده بودنمیدونست بایدچی بگه..
فردین سعی کردخودشوریلکس نشون بده..یه لبخنده زورکی زد
_سالم..خوبید؟
ملک خانوم لبخندی زد
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_سالام!!ممنونم..توبایدفردین باشی درسته؟؟نوه ی منصورخان؟؟
سرشوبه نشونه مثبت تکون داد..
_آره..راستش..بامسعودجان کارداشتم..
ازجانی که آخرجملش آوردخودشم به خودش پوزخندزد..
مینوبادلهره به ملک خانوم نگاه کرد..هیچ حرفی نمیتونست بزنه...نمیدونست چی بگه که ملک خانومویه جوری
حالی کنه که چیزی نگه...
ملک خانوم لبخندمهربونی زد.:
_مسعودهمین یکی دوساعت پیش بازنشودخترش رفتن بوشهر..
دستاش مشت شدن..
_برای چی؟
ملک خانوم دلیل این سوال فردینونفهمیدولی چیزی نپرسید
_برای خواستگاری پسرخواهرم..چرامگه؟
_هیـ..هیچــی..خداحافظ..
منتظره جوابی ازاونانشدسریع رفت سمت ماشینش..میخواست تادورترنشدن یه جوری خودشوبرسونه بهشون
مینوباحرص به ملک خانوم نگاه کرد..ملک خانوم دلیل این نگاهه حرصیشونفهمید...مینوسریع رفت سمت
ویال..نمیدونست چجوری بایدبه مارال این خبروبده...
باصدای زنگ دوباره ی موبایلش ودیدن دوباره ی اسم فرزین خواست تماسوقطع کنه...ولی لحظه ی آخرپشیمون
شدوتماسووصل کرد..
_الو؟
چیزی نگفت ومنتظرشدادامه ی حرفشوبزنه...
_فردین...نمیخوای حرف بزنی؟؟
سکوت فردینوکه دیدنفسشوفوت کردبیرون..
_اوکی..باشه..حرف نزن..میدونم ازدستم ناراحتی...حق داری..من االن پیش آقاجونم..همه چیوبهش گفتم...آقاجون
میخوادباهات حرف بزنه...بیاخونه..
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پوزخندی نشست گوشه ی لبش..
_میذاشتی دو سه سال دیگه میگذشت بعدمیگفتی!..
_آقاجون خیلی وقته که میدونه....
باشنیدن این حرف سریع زدروترمز...باورش نمیشد..فکرشم حتی نمیتونست کنه...
_آقاجــ..جــون هم میدونست؟؟
_آره پسرم...میدونستم...شایداالن باورش برات سخت باشه...ولی..این اتفاقات همش دلیل داره...
باصدای منصورخان بیشتر جاخورد..
ازماشین پیاده شد..روی پل بود..رفت سمت نرده ها..ازپایین خیابونهاوماشینها تودیدش بودن...
دستی توی موهاش کشید...اعصابش بهم ریخته بود...این ازچنددقیقه پیشش اینم ازاتفاق االن
_چه دلیلی منصورخان؟؟البدشماهم دالیله فرزینوداشتین؟؟البدشماهم دلتون برای مارال سوخت؟؟پس من
چی؟؟من چی منصورخان؟؟؟نوت این وسط چیکاره بود؟؟؟من چی بودم؟؟؟یعنی اینقدربی ارزش بودم؟تااین
حد؟؟؟
_ببین پسرم...اینجوری نمیشه..بایدازنزدیک باهات حرف بزنم...بیاخونه..
_به من نگوپسرم..من باشمادیگه هیچ حرفی ندارم...
حرفایی که قراره االن بزنیدوپنج ساله پیش بایدمیگفتین..نه االن که دیگه دخترم حتی اسمم نمیدونه...
اینوگفتوگوشیوقطع کرد...نمیخواست بیشترازاین به اعصابش فشاربیاره...
سوارماشینش شد...
سرعتشوزیادکرد...ظرفیت امروزشم تکمیل شده بود..میخواست هرطورشده امروزمارالوببینه...ببینتشوبهش بگه
که بخاطرش چیکارکردواالن درنتیجه ی کاره خوبی که درحقش کرده بود..همه دست به دست هم داده بودنوبه
بدترین شکل ممکن تالفی کرده بودن..
نزدیکیای شب بود..دیگه کم کم داشت خستش میشد ولی چیزه دیگه تارسیدن به مقصدش نمونده بود...بادیدن
جمعیتی که وسط جاده دوره هم جمع شده بودن اخماش رفت توهم....ترافیکه شدیدی راه افتاده بود..حوصله ی
ترافیکودیگه نداشت..دلیل اینجورترافیکای وسط جاده هاروهمیشه میدونست..تصادف..
چنددقیقه ای گذشته بود...ولی ترافیک کمترکه نمیشدهیچ بیشترم میشد...ازماشین پیاده شد...رفت سمت
جمعیت..کنجکاویش گل انداخته
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بود..جمعیتوکنارزد..بادیدن ماشینی که چیزی ازش
نمونده بودچشاش گردشد..صدای آمپوالنس بلندشده بود..نگاش رفت سمت دیگه که بادیدن کسی که روبه روش
بودخشکش زد..
سریع رفت سمتش...ملیس صورتش غرقه اشک بودودوتاخانوم کنارش وایساده بودن...
نشست جلوش..
ملیس بادیدنش اشکاش بیشترشد..فردینوشناخته بود..
_عمو...گریه هاش اجازه ی حرف زندنوبهش نمیدادن..
فردین تودلش آشوب شده بود...نمیدونست دلیل این گریه هاچیه..فکرای بدی که اومده بودن توسرشوپس
زد...ملیسوبغل کرد..
_جان عمو؟؟چی شده؟؟
ملیس محکم فردینوبغل کرده بود..چون تواون لحظه تنهاکسی بودکه میشناخت..
اون دوتاخانوم که معلوم نبودکین به فردین نگاه کردن..
یکی ازخانوماکه سنش ازاون یکی کمترمیزدگفت
_شمانسبتی بااین دخترکوچولودارین؟؟؟
فردین ملیسوبغل کرد..نمیدونست چی بگه..نگران شده بود..
_آره..عمـ..سریع حرفشوعوض کرد..
_باباشم...
هردوتاخانوم باتعجب نگاش کردن...حتی خوده ملیس یه لحظه ازشنیدن این حرف گریش قطع شد..
اون یکی خانومه که تااون لحظه ساکت بودگفت
_پس اون آقاوخانومی که توماشین بودن چی؟؟اونامگه پدرومادره این بچه نبودن؟؟بیچاره ها..معلوم نیست زنده
بمونن یانه...بچه روبه زورازماشین اوردن بیرون وگرنه اینم معلوم نبودچی سرش بیاد..
حرفای اون دوتازن توسرش اکومیدادن...ملیسوسریع گذاشت زمینوبرگشت سمته ماشینی که دودازش بلندشده
بود...ملیس سریع اومدسمت فردین
_من مامان وبابامومیخوااام..
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فردین چقدراون صحنه هابراش گنگ بودن...صدای آژیرآمپوالنس رومخش بود..انگارالل شده بود..فقط نگاه
میکردبه تصویرایی که روبه روش بود..
بادیدن جنازه ای که مالفحه ی سفیدروش کشیده بودن خشکش زد..ملیس باگریه راه افتاددنبال جنازه یی که
میبردنش سمت آمبوالنس
_مامانیموکجامیبرین..
بااین حرف ملیس یه شوک دیگه بهش واردشد..
یکی ازاون دوتازن سریع رفت سمت ملیس وگرفتش روکردسمت فردینی که انگاراصالتواین دنیانبود
_آقامگه نمیگی دخترته بیابگیرش دیگه دنبال جنازه راه افتاده میخوادبره
بااین حرف زنه به خودش اومد..چندقدم رفت جلووخودشوبه ملیس رسوند..بغلش کرد..ملیس دست
وپامیزدوازفردین میخواست که بذارتش زمین..
_مامانیمودارن میبرن منوبذارزمین..
نگاهش به جنازه ومالفحه ی سفیدروش بود...دستشوبردسمت مالفحه..دستاش میلرزید..طاقت چیزی که
قراربودببینه رونداشت..
__آقابروکناربایدبریم
باصدای مردی که روپوش سفیده پزشکی تنش بودسریع نگاشواوردباال..کمی رفت عقب..دروغ
چرا..اصالنمیتونست چیزی که توفکرش بودوازنزدیک ببینه...
تختوگذاشتن توآمبوالنس...
گریه های ملیس ضعیف ترش میکرد..باقدمای سستش ملیسوبردسمت ماشین میخواست بره دنبال آمبوالنس..

"امشب میخوای بری بدون من"
"خیسه چشای نیمه جونه من"
"حرفام نمیشه باورت چیکارکنم خدایا"
"راحت داری میری که بشکنم"
"عشقم بذاریکم نگات کنم شاید"

379

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به
نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان سرانجام یک شرط |  baharbahadooriکاربر انجمن
"باهم بمونه دستای ما"
ملیس وگذاشت توماشین وخودشم سریع سوارشد..هواابری بودونم نم بارون شروع شده بود..
راه کم کم بازشده بود..سرعتشوکمی بیشترکرد..
"به جونه تودیگه نفس نمونده واسه ی من"
"نروتوهم دیگه دلم رونشکن"
"دلم جلوچشات داره میمیره"
"نگام نکن بذاردلم بمونه روی پاهاش"
"فقط یه ذره آخه مهربون باش"
"ببین خداچجوری داره میره"
باورش سخت بودبراش..نمیدونست
بایدچیکارکنه..نمیتونست بااین موضوع کناربیاد..
بغض عجیبی راهه گلوش بسته بود..انگارخودشم داشت نفسای آخرشومیزد..
"آره توراست میگی که بدشدم"
"آروم میگی که جون به لب شدم"
"امشب بمون اگه بری چیزی درست نمیشه"
"ساده نمیشه بیخبربری"
تاباچشمای خودش نمیدیدنمیتونست باورکنه..نمیتونست نبوده مارالی که تواین پنج سال نه به عشقش ولی به
دوست داشتنش وبودن خاطراتش خوش بود..
"عشقم بگونمیشه بگذری ازمن"
"بگوکنارمی همیشه"
"توروخداببین چه حالیم نگوکه میری"
"دلم میخوادکه دستموبگیری"
"نروبدون توشکنجه میشم"
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نگاش رفت سمت ملیس..صدای گریش دیگه نمیومد..خوابش برده بود..
"پیشم بمون دیگه چیزی نمیگم آخریشه"
"کسی واسم شبیه تونمیشه"
"بمون الهی من واست بمیرم"
کتشودرآوردوانداخت روملیس...نمیخواست بیداربشه وباگریه کردن وخواستن مادرش خودشوشکنجه
بده..آروم پیشونیشوبوسیدوسریع ازماشین پیاده شد..
آمبوالنس تازه رسیده بود..براش جای تعجب داشتکه زودترازآمبوالنس رسیده بود..نگاش رفت سمت دیگه که
بادیدن آمبوالنسی که درش بازبودومشغول بیرون آوردن یه جسد بودن فهمیداین اون آمبوالنسیه که
تااونجادنبالش اومده..سریع رفت سمتش..چندتاازپرستارااومدن دورش...
یکی ازپرستارانگاش کرد
_شمامیشناسیدش؟
بغضش اجازه ی حرف زدنونمیدادبهش..فقط سرشوتکون داد...
_میخوایدببینیدش؟؟
نگاهی به پرستارکردوبعدبه جسده روبه روش..دیگه تحمل نداشت خودشونزدیکترکرد،دست بردسمت مالفحه
چشاشوبست..مالفحه روکنارزد..چشاشوآروم آروم بازکرد..میدونست طاقت دیدن صحنه ی روبه روش نداره..ولی
حقیقت تلخ بودوبایدباهاش کنارمیومد...
چشاشوکامالبازکرد...بادیدن چیزی که میدیدشوکه شد...ناباورانه به جسدنگاه
میکرد..دستشوفروکردتوموهاش..نفسشوعمیق بیرون فرستاد..
"وای نه"..
ازروزی که شناخت کامل نسبت بهش پیداکرده بودازش متنفرشده بود..ازش متنفرشده بودچون کسی که
دوسش داشتوتویه لحظه ازش گرفت...ازش متنفربودچون باعث خیلی اتفاقات توزندگیش شده بود..باعث دوری
دخترش ازش شده بود...باعث اینکه دخترش االن بهش بگه عموشده بود..
ولی هیچوقت آرزوی مرگوبراش نکرده بود..آرزوی مرگ برای مسعودی که توزندگی فردین باعث خیلی
ازاتفاقات تلخ بود...
خودشوکشیدعقب...هیچوقت حتی برای دشمنش هم آرزوی مرگ نمیکرد..فقط آرزومیکردبدترازبالیی که
سرش آوردنوسره خودش بیارن...بدبودولی بدی برای کسی نمیخواست...ازمرگش ناراحت بود..ولی ازطرفی هم
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ازاینکه تصویره روبه روش تصویری ازمارال نبودیه پوئنه مثبت تواون وعضیت بودبراش...برگشت عقب وپشت
سرشونگاه کردبادیدن آمبوالنسی که کمی قبلترازخودش رسیده بودقدماش تندترشد..
چندتادیگه ازپرستارادوره تختی که ازآمبوالنس آوردن بیرون جمع شدن...مطمئن بودتواین آمبوالنس باالخره
یه خبری ازمارال هست...بقیه روکنارزدوخودشوبه تخت رسوند..بادیدن دختری که چشاشومعصومانه بسته
بودوبیشترجاهای صورتش زخمی شده بوددلش لرزید..یه لحظه هم نمیتونست نگاشوازش بگیره...تودلش
هزاربارداشت خداروبابت اینکه اونوجای مسعودندیده شکرمیکرد..
__آقابروکنارمریض وعضیتش اورژانسیه ممکنه ازدستش بدیم
باصدای پرستارسریع نگاشوازمارال گرفت اخماش رفت توهم..درک حرفای پرستاربراش سخت بود..دنبالشون
راه افتاد..نگران بود..نمیدونست بایدچیکارکنه...
گوشیوقطع کردوگذاشت توجیبش...بااینکه نمیخواست بافرزین حرف بزنه ولی مجبوربودکه بهش همه چیوبگه
تافرزین به خونواده ی مسعودخبربده...
جلوی دره اتاق عمل منتظربود..نیم ساعت گذشته بودوهنوزهیچ خبری نشده بود..
همینکه یکی ازپرستاراازاتاق عمل اومدبیرون فوری بلندشدورفت سمتش...
_حالش چطوره؟؟
پرستاربالحنه پرازعشوه ای گفت
_شماازبستگانشون هستید؟
فردین باجدیت نگاش کرد
_آره
_االن آقای دکترخودشون میان ازایشون بپرسید..
فردین باحرص نگاشوازش گرفت..بااومدن
دکترخودشوبهش رسوند..
دکترنگاهی به فردین انداخت فردین کالفه نگاش کرد
_حالــ
_خون زیادی ازدست داده...اماعملش باموفقیت انجام شد..ولی هنوزخطررفع نشده...انتقالش میدیم به سی سی
یو
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ازاین لحن خشک وسرده دکتری که خبره به این بدی روبهش خوشش نیومد..باصدای جیغوداده زنی که ازپشت
سرش میومدنگاشوازدکترگرفت وبه طرف صداهابرگشت..
_دخترم...یکی یه دونه ام...چه خاکی توسرمون شد...دامادم....وای خداا
تاحاالندیده بودمادره مارال رو..ولی ازحرفاش میتونست بفهمه که کیه...فقط نگاشون میکرد..دوتاپسرکه یکیش
انگارازاون یکی کوچیک تربود..سعی داشتن آرومش کنن..حدس میزدکوچیکه میثاق
باشه..چندتاازپرستاراباجدیت اومدن سمتش..
_وای خانوم چتونه شما؟؟؟اینجابیمارستانه ها!لطفارعایت کنید!!این چه وعضشه..یکی ازپسراکه حدس
میزدمیثاق باشه روبه پرستارکردوباچهره ای که ازصدفرسخی میشدغمشودیدگفت
_ببخشید..سعی میکنیم آرومش کنیم..
پرستاراخماشوکشیدتوهم
_سعی میکنیم یعنی چی؟؟حتماااابایدساکتش کنیدوگرنه به نگهبانی میگم بیادبندازتتون بیرون..
ازپرویی وبی ادبی پرستاره اخماش رفت توهم..
قدماشوتندکردوخودشورسوندبهشون..
_سالم...
میثاق که بااخم به پرستارنگاه میکردباصدای فردین برگشت سمتش
اخماش کمی کمرنگ ترشد..هیچ کدومشون آشنایی بافردین نداشتن..
طاهرخان که انگارصدسال پیرترشده بوداومدسمت فردین
_سالم پسرم..شما؟
نمیدونست بایدبگه کیه وچرااینجاست..
_من..همون موقع که تصادف شده بود..رسیدم اونجا..
_حاله..حاله دخترم چطوره؟؟
سرشوانداخت پایینویه نفس عمیق کشید..بایدهمه ی حرفایی که دکتربه خودش گفته بودوبه اوناهم میگفت..
_دخترتون عملش موفقیت امیزبود..ولی دکترگفت..خون زیادی ازدست داده..وخطرهنوزکامالرفع نشده...
_دامادم...
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فردین نگاهی به اطراف انداخت..
_متاسفم...همون دقیقه ی اول تموم کرده بود..
طالخانوم دیگه نتونست طاقت بیاره بااین حرف فردین اختیارشوازدست دادوهمینکه خواست بیوفته روزمین
میثاق ومصطفی سریع گرفتنش..
طاهرخان بانگرانی به طالخانوم نگاه میکرد ..دوتاازپرستاراکه داشتن ازاونجاردمیشدن سریع اومدن کمکشون...
مصطفی وطاهرخان دنبال پرستاراباطالخانوم رفتن..میثاق دستاشوبردتوجیبشوباچهره ای غمگین اومدسمت
فردین..
_دخترخواهرم کجاست؟؟شمانمیدونی؟؟
_حالش خوبه..نگرانش نباش..االن خوابه..توماشین من..نگاهی گذرابه ساعتش انداخت ساعت سه شب بود..
_فکرکنم دیگه بایدبیدارشده باشه...من میرم یه سری بهش بزنم..
اینوگفت وراه افتادسمت بیرون...
سریع خودشوبه ماشین رسوند...ملیس انگارتازه بیدارشده بودمتوجه ی اطرافش نشده بود..؛دره
ماشینوبازکردونشست کنارش..
ملیس بامشتای کوچولوش چشماشومیمالوند..نگاش رفت سمت فردین انگارتازه متوجه شده بودکجاست
واتفاقای چندساعت پیششوداشت بخاطرمیاورد...فردین سعی کردبهش لبخندبزنه..
_ساعت خواب خانوم!خوب خوابیدی؟
ملیس لباشوجمع کردویه دفعه توچشاش اشک جمع شد..
_من مامانیمومیخوااام
فردین بالبخندنگاش کرد
_اگه قول بدی دختره خوبی باشیوگریه روبذاری کنارمیبرمت که مامانتوببینی...
ملیس باپشت دست قطره اشکی که افتاده بودروگونشوپاک کرد
_باسه..اماباباییموهم میخوام ببینم
لبخندش سریع محوشد...چیزی نگفت..
_خب بلیم دیگه..دلم برای مامانیوباباییم تنگ شده
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سری تکون دادوازماشین پیاده شد..رفت سمت ملیس ودروبراش بازکرد..ملیس آروم پریدپایین که یه جیغ
خفیف کشید..سریع برگشت سمتشوبانگرانی نگاش کرد
_چی شد؟؟
ملیس لب ولوچشش آویزون شد
_پام دردگلفت
نگاهی به پاش انداخت زخمی شده بود..
_ع ع چرازودترنگفتی پات اینجوری شده؟؟
ملیس لباشوجمع کردوخودشم خم شدونگاهی به پاش انداخت
_فک کنم توماشین که اون اتفاقه بدافتاداینجوری شدم..عموپام دردمیتونه..
چقدرلحن حرف زدن ملیس براش شیرین بود...هرلحظه ای که بیشترباملیس اشنامیشدبیشترازقبل عاشقش
میشد..
آروم بغلش کرد..ملیس سرشوگذاشت روشونه ی فردین ودستای کوچولوشودوره گردنش حلقه کرد..
فردین لبخنده محوی اومدگوشه ی لبش...چقدراین کاره ملیس برای فردینی که پنج سال ازپدربودنش
خبرنداشت شیرینودلچسب بود...
همینکه رفت توبیمارستان سریع رفت سمت پذیرش..آدرس یکی ازاتاقاکه مسئول پانسمان ورسیدگی به این
مواردبودنوگرفت..ملیسوگذاشت روتخت..
یکی ازپرستاراکه قدمتوسطی داشت وچشای درشت خاکستری؛لب ودهنی متناسب باصورتش وموهای هایالت
شدش از زیره مغنه ی سفیدش اومده بودن بیرون..درکل میشدگفت دختربامزه وجذابی بود
اومدسمت ملیس ونشست کنارش وسایل پانسمانوهم گذشت کناره ملیس
لبخنده مهربونی به ملیس ز
_سالم خانوم کوچولو
ملیس هنوزلبولوچشش آویزون بودوهرلحظه امکان داشت گریش شروع بشه
_تالم
پرستاره ازلحن حرف زدنوصورت اخموی ملیس خندش گرفت
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_حاالچراانگارباهامون سرجنگ داری خانومی؟پات چی شده عزیزم؟؟
ملیس انگاراصالحوصله ی حرف زدنونداشت بااخمای توهمش گفت
_زخمی شده دیگه
پرستاره که دیدملیس هیچ جوره نمیخوادباهاش راه بیادبیخیالش شدوکارشوشروع کرد..
یکم پتادین ریخت روپاش که جیغ ملیس رفت هوا..فردین سریع اومدتواتاقونگران نگاش کرد
_چی شد؟؟

پرستاره که انگارهول کرده بودگفت
_هیچی بخدایکم پتادین ریختم روپاش یه دفعه ای جیغ کشید!!..
ملیس بااخمای توهم به زخم روی پاش نگاه میکرد
_درلدم گلفت
فردین لبخندی بهش زد
_خب اولش اینجوریه بایدتحمل کنی تاخوب شی
پرستارپنبه روبراشت وگذاشت روزخمش
_منم دوتابچه ی شروشیطون همسنوسال تودارم!!
اماهمیشه تواینجورموقعیت ساکت وآروم میشنن تامن زودی خوبشون کنم!
فردین نگاهی گذرابه سرتاپای پرستاره انداخت..باورش نمیشدپرستاره بااین قیافه ودکوپز دوتابچه داشته
باشه..قیافش بیشتربه دخترای نوزدهبیست ساله میخورد..
ملیس که انگارارومترشده بودروبه پرستاره گفت
_اسم بچه هات شین؟
پرستاره لبخندی زد
_دخترم آرام پسرم آدرین!
ملیس باشوق به پرستاره نگاه کرد
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_اسمه خودت شیه؟
_شیه نه چیه!اسمم رویا
ملیس لبخندی زد
_مامانیمم همیشه کلمه هایی که اشتباه میگمودرستشونوبهم میگه..امامن بازیادم میله
رویابه قیافه ی بامزه ی ملیس نگاه کرد
_ای جانم عزیزم!ایشاالیادمیگیری!کاره پانسمانتم تموم شد!!فقط ازاین به بعدیه خورده بایدورجه وورجه
هاتوکمترکنی تابه زودی خوبه خوب بشی!
ملیس لبخنده بامزه ای زدوسرشوتکون داد
پرستارازاتاق رفت بیرون
ملیس ازتخت اومدپایینوسریع رفت سمت فردین وگوشه ی کتشوگرفتوتکون داد
_عمووقراربودمنوببری پیشه مامانیوباباییم
_خیله خب..باشه..اول بایدبادکتره مامانت صحبت کنم ببینم اجازه میده مامانتوببینی یانه...
_یعنی اگه اجازه ندادنیتونم مامانیموببینم؟؟
فردین کالفه نگاش کرد
_چون مامانی یکم حالش بده ممکنه دکتراجازه نده که ببینیمش...اماتونگران نباش مامانت زودی خوب میشه
ومیتونی ببینیش
اینوگفت وبدون اینکه منتظرجوابی ازملیس باشه دستشوگرفتوپشت سره خودش برد..میدونست
اگربخواداونجابمونه ملیس میخوادیه ریزسوال بپرسه وبهونه بگیره...
راه افتادسمت اتاقی که مارال روتوش انتقال داده بودن...بادیدن میثاق ومصطفی جلوی دره سی سی یواخماش
رفت توهم؛چشاشوریزکرد...یکی ازپرستارابه همراه دکترسریع ازکنارش ردشدن ورفتن تواتاق..
ملیس بادیدن میثاق ومصطفی ذوق زده دستشوازدست فردین کشیدودوییدسمتشون..
میثاق که بااسترسونگرانی همونطورکه اشک توچشاش حلقه بسته بودنگاش به شیشه بود..باصدای ملیس سریع
برگشت سمتش..
ازدیدنش تعجب کرده بود..
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_دااایییی جونمم
میثاق نگاهی به فردین کرد..انتظارنداشت تواین وعضیت ملیسوبیاره اینجا..خم شدسمتشومحکم بغلش
کرد..عاشقانه دوسش داشت...دخترکوچولویی که عجیب شبیه تک دونه خواهرش بود...
_جـ..جانم...توکجابودی عزیزه دایی...
مصطفی نگاهی به ملیس انداخت..بعدم به شیشه ی اتاقی که پرستارادوره تخت مارال جمع شده بودن...فردین
سریع اومدکنارشون..بی اهمیت به میثاق ومصطفی زل زدبه شیشه..به دستگاهی که خطاش یکی درمیون شده
بود..صدای بوق دستگاه توگوشش پیچید...خطادیگه یکی درمیون هم نبودن...صاف صاف شدن...
"دلخوری ازبغض پری میفهمم"
"ناراحتی غصه داری میفهمم"
"دلواپسه فردای بامن بودنی"
"دلگیری ازمن امادرگیره منی"
میثاق بااینکه ازکارایه فردین تعجب کرده بودولی تووعضیتی نبودکه بخوادچیزی ازش بپرسه...
یه چشمش به مارال بودوچشم دیگش به خط صافی که داشت باروحش بازی میکرد...دستگاه شوک روروشن
کردن...آروموقرارنداشت..دستاش مشت شده بود..
شوک اول روواردکردن...نگاش سریع رفت سمت صفحه ی مانیتور...ولی همچنان خطای صاف جلوی چشاش
خودنمایی میکردن...
"داری دل میزنی دل میکنی تاکم کم"
"من بهت حق میدم من حالتومیفهمم"
"داری دل میزنی دل میکنی تاکم کم"
"من بهت حق میدم من حالتومیفهمم"
ترس واضطراب واون صدایی که ته قلبش بهش میگفت قراره اتفاق بدتری بیوفته؛حالشوبدترازاونی که
بودمیکرد...شوک دوم روواردکردن...ولی خطاصاف ترازقبل شده بودن...میثاق اشک توچشاش حلقه بسته
بود...سرشوبرگردوندوملیسی که ازهیچی خبرنداشت روبغل کردونشست روصندلی..پاهاش دیگه قدرت
سرپاموندنم نداشتن...
"نبض احساستومیگیرموحالت خوش نیست"
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"ایندفعه نیت من خیره توفالت خوش نیست"
"دارم میبازمت ای داده بی داد"
"خودم کردم که لعنت برخودم باد"
"دارم میبازمت ای داده بی داد"
"خودم کردم که لعنت برخودم باد"..
"دلخوری ازبغض پری میفهمم"
"ناراحتی غصه داری میفهمم"
"دلواپسه فردای بامن بودنی"
"دلگیری ازمن امادرگیره منی"
هرثانیه داشت براش عینه یه سال میگذشت..منتظرشوک سوم بود..نمیخواست امیدشوازدست بده..نمیخواست
به خودش بقبولونه که مارال دیگه نیست..مارالی که روزای خوبشوخاطرات قشنگشوبهش هدیه کرده بود...
"داری دل میزنی دل میکنی تاکم کم"
"من بهت حق میدم من حالتومیفهمم"
"داری دل میزنی دل میکنی تاکم کم"
"من بهت حق میدم من حالتومیفهمم"
شوک سوم...نگاش هنوزبه صفحه ی مانیتوربود...خطای صاف..خطای صافه صاف.....
یه لحظه انگاردیگه صدای قلبشونشنید...
دکترنگاشوازصفحه ی مانیتورگرفت ودستگاه شوک روبردعقب...حتی دکترهم دیگه ناامیدشده بود...
دیگه نمیتونست بمونه...نمیتونست بمونه بببینه اون خطای صاف بهش نیشخندمیزنن..نمیتونست بمونه وچشای
بسته ی مارال روببینه...
"نبض احساستومیگیرموحالت خوش نیست"
"ایندفعه نیت من خیره توفالت خوش نیست"
"دارم میبازمت ای داده بی داد"
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"خودم کردم که لعنت برخودم باد"
"دارم میبازمت ای داده بی داد"
"خودم کردم که لعنت برخودم باد"..
("مرتضی پاشایی/نبض احساس")
عقب عقب رفت...دستشوگرفت سمت دهنش...تازه متوجه ی خون سردی که از بینیش جاری شده بود؛شد
میخواست بره سمت دره خروجی..بادیدن منصورخان وفرزین ومینوکه صورتش ازگریه قرمزشده بودوسعی داشت
مادرشوآروم کنه یه لحظه سرجاش وایساد..ولی سریع بی اهمیت به اوناازکنارشون ردشد...
سریع خودشوبه دستشویی رسوند..خونی که ازبینیش جاری شده بودهرلحظه بیشترمیشد...چندقطره افتاده
بودگوشه ی کتش..حالش خوب نبود...
هنوزصدای بوقای پشت سره هم دستگاه توسرش اکومیداد..نمیتونست نبوده مارال روباورکنه..شیرآب
روبازکرد..صورتشوگرفت زیرآب سرد...
روی نیمکت بیرون بیمارستان نشست..کتشوازتنش دراورد...ساعت نزدیکای هشت صبح شده بود...آسمونم
هنوزم ابری بود..سرشوبین دستاش گرفت...نمیدونست بایدچیکارکنه...کناراومدن بامرگ مارال اونقدری سخت
وسنگین بودبراش که داشت کم میاورد...

_روزی که فرزین اومدوکل ماجراروبرام تعریف کرد؛خیلی ازدستت شاکی شده بودم...ازاون اتفاق یهویی شوکه
بودموهرچی میخواستم بامسئله کناربیام نمیتونستم...نوه ی منصورخان نوری..کسی که نصف آدمای
شیرازمیشناختنش..یه همچین کاری کرده بود..فکروذکرم فقط شده بودآبروم....
فردین سرشوبلندکردونگاش افتادبه پیرمردی که تواین پنج سال انگارده سال پیرترشده بود..کنارش نشسته
بودودستاشوگذاشته بودروعصاش ونگاش خیره به زمین بود..؛متوجه ی اومدنش نشده بود..حرفایی که بهش زده
بودوتازه داشت توسرش تجزیه تحلیل میکرد..؛همینکه خواست لب بازکنه وباتوپ پرجواب بده منصورخان
دستشوبه معنی سکوت آوردباال..
_ولی وقتی کمی به خودم وقت برای فکرکردن دادم،وآبرویی که اومده بودجلووروعقلموگرفته
بودوکنارزدم...دیدم نه..من یه چیزی مهمترازآبرودارم که اونم نوه امه...میدونستم توآدمی نبودی که کاری کنی
وپاش نمونی وبری...من همیشه روتویه جوردیگه حساب بازمیکردم..چون همیشه منطقی بودی وکاراتوجدی پیش
میبردی..دقیق همونجوری که من بهت یادداده بودم...
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میخواستم بهت زنگ بزنم وازخودت بپرسم که االن بایدچیکارکنم؟..ولی فرزین ازمارال گفت...
اینکه خونوادش اگراین موضوع روبفهمن ممکنه بهش رحم نکنن وبالیی سرش بیارن...میگفت مارال
میخوادبرای اینکه ازاین مخمسه بیرون بیادباپسرخالش مسعودازدواج کنه...
ولی باورکن بازم دلم نیومدبزارم توازاین موضوع بیخبرباشی..توپدره اون بچه بودی وتوبایدبراش تصمیم
میگرفتی...امافرزین بدجوری دلش به حال دختره سوخته بود..میگفت فردین اگه بفهمه وبرگرده زندگی مارال بهم
میریزه...میگفت مارال اسرارداره که فردین هیچی نفهمه...اونقدری این حرف وزدتاباالخره تونستم خودمومجاب
کنم که چیزی بهت نگم..
باخودم گفتم فرزین اونقدراهم بدنمیگه..اینجوری نه آبروی دخترمردم بخاطره اشتباهش میره..نه نوه ی من
باعث میشه ابروی چندین وچندسالم جلوی دروهمسایه بره...
فردین سکوت کرده بود...یه چیزی شبیه بغض راه گلوشوبسته بود...بغضی که آخرین باروقتی مادرشوازدست
داد،اومده بودسراغش..
_خالصه..همه چی شدهمونی که مارال میخواست...زندگی هرکی پستی وبلندی های خودشوداره..؛بعضی
ازاتفاقات خواسته یاناخواسته اتفاق میوفتن...
بعضی اتفاقات خواسته یاناخواسته اتفاق میوفتن وآدمودرگیره خودشون میکنن،..
اتفاقاتی که تلخی وشیرینای خودشونودارن...مطمئن بودم خودت یه روزهمه چیومیفهمی...حاالچه ازمن چه
ازفردین وچه ازمارال...
باره ها باره هاپشیمون شدم ازکارمومیخواستم بهت همه چیزوبگم..؛اماهربارحس کردم داره دیرترمیشه...چون
مارال یه زن شوهرداربود...وبرگشتن توتوزندگیش جایزنبود..اما...
لبخندی زدودستشوگذاشت روشونه ی فردین..
_امااالن دیگه وقتشه برگردی...برگردی توزندگی دخترت...زندگی دخترت وزنی که دوسش داری..
فردین اخماشوبردتوهموباتعجب به منصورخان نگاه کرد..
_میفهمین دارین چی میگین؟کدوم زندگی؟زندگی که ملیس توش بی مادره؟زندگی که اگربخوامم دیگه
نمیتونم درستش کنم؟؟
منصورخان لبخندشوکمی پرنگ ترکرد
_هنوزدیرنشده...تواگربخوای میتونی..مارال زندس پسرم...همینکه توازبیمارستان زدی بیرون..ماخودمونوبه
اتاق رسوندیم....دکتربرای باره آخربه مارال شوک واردکرد..وتوهمون باره اخرمارال برگشت به زندگی...
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به گوشاش شک کرده بود...همونطورکه مرگشوباورنکرده بودزنده بودنشم نمیتونست باورکنه..
منصورخان بلندشد
_منتظرچی هستی پس پسرم!!..
فردین باناباوری بلندشدودستی به صورتش کشید..نمیدونست واقعابیداره یاداره خواب میبینه...ولی اگرخوابم
بوددوست نداشت دیگه بیداربشه...
رسیدپشت شیشه...نگاش افتادبه مارالی که بی جونافتاده بودروی تخت ونفساش منظم واروم بود...چقدرخیالش
راحت شده بود...مارال هنوزم براش عزیزبود...
دوست داشتنی ترین قسمتی ازگذشته وحالش بود...
***
چشاشواروم وبی رمق بازکرد..اول زیادحواسش به اطرافش نبودطول کشیدتابتونه همه چیزروآنالیزکنه وبه
خاطربیاره...همینکه خواست تکون بخوره دردتوی تمام بدنش پیچید...چشاشومحکم روی هم فشارداد...صدای
آخش بلندشد..تازه متوجه ی پرستاری که کنارش ایستاده بودویه چیزی داشت تو،سرمش تزریق میکرد..شده
بود..
پرستارکه متوجه ی به هوش اومدنش شد؛
سریع بالبخندنگاش کرد...
_سالام!باالخره به هوش اومدی؟؟بزارمن برم به دکترخبربدم بیاد
همینکه خواست بره بابازشدن درواومدن دکترلبخندی زد
دکتراومدجلو..
چراغ قوه ای روگرفت سمت چشماش که سریع چشماشوبست..
_چی شده؟؟
دکترلبخندی زد
_فعالبه چیزی فکرنکن..چون به یاداوردن اتفاقاتی که برات افتاده ممکنه حالتوبدترکنه...
اخماش رفت توهم...سعی کردخودش به یادبیاره اتفاقایی که افتاده رو...وموفق هم شد..تصویرای ماتی اومدن
جلوچشماش..کامیونی که به سمتشون میومد...
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صدای جیغای بلندملیس...چشاشومحکم روی هم فشارداد..؛حاالمتوجه ی حرف دکترشد..
_دخترم..ملیس....مسعود..
پرستارزودترازدکترجواب داد..
_دخترت حالش خوبه...اما...همسرتون...
سرشوانداخت پایین..میدونست حال مارال بده وممکن اگرچیزی راجبع مسعودبفهمه بدتربشه...
ولی مارال خودش ازاین سکوت وچهره ی متاسف دکتروپرستارتاتهشوخوند...
اشک توچشای سبزش حلقه بست...انتظاراین اتفاق ونداشت..نمیتونست نبوده مسعودی که خیلی کمکش
کردوباعث شدزندگی وبچشوحفظ کنه
روباورکنه...مسعودی که هنوزخیلی وقت برای زندگی کردن داشت...
دکترسریع روبهش گفت
_باگریه کردن فقط به خودت فشارمیاری وحال خودتوبدترمیکنی...وگرنه هیچی درست نمیشه..نه شوهرت
برمیگرده ونه اتفاقاتی که افتاده جبران میشه..پس لطفایکم به فکرخودت واون ادمایی که سه روزه پشت اون
درمنتظرن که توچشماتوبازکنی باش...
نگاهه اشکیش رنگ تعجب گرفت"..سه روز"...
_یعنی..یعنی من سه روزه که اینجام؟؟؟
_اره...دقیقاسه روزه!
دکترچیزایی یاداشت کردودادبه پرستار
_به همراهای مریض بگویه نفرشون اجازه داره بیاد تو..اونم فقط پنج دقیقه
پرستارسری تکون دادوپشت سردکترازاتاق خارج شد...
میثاق کنارش وایساد...خسته بود..مادرش وپدرش برای مراسم ختم به همراه خونواده ی ملک خانون رفته بودن
شیراز..مصطفی هم رفته بودسری به ملیس که قراربودهمسرش مهرنازازش نگهداری کنه بزنه...فقط میثاق وفردین
مونده بودن..
میثاق نگاهی به فردین انداخت؛نگاهش پرازسوالهایی بودکه مشتاق بودهرچه زودترجواباشونوبفهمه...
_میشه یه چیزی ازت بپرسم؟؟!
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نگاهی بهش انداخت حدس میزدمیخوادچی بپرسه..سوالی که سه روزه میخوادازش بپرسه واون به هربهونه ای
اززیرش درمیرفت...ولی اینباردیگه میخواست جواب بده..جواب همه ی اون سواالیی که بدجوری ذهن میثاق
ومشغول خودشون کرده بودن..
_بپرس...
_تو...توچراتواین چندروز..همش اینجابودی؟خب..درسته که شماازدوستای خانوادگیه
شوهرخالمین..اما..چرااینقدرخواهروشوهرخواهرم برات مهمن؟تواین سه روز...همش به اینجارفت
وامدداشتی...دلم میخواددلیلشوبدونم...ازچهرت معلومه خیلی براشون ناراحت ونگران شدی...
دستشوبردالی موهاشونفسشوکالفه بیرون فرستاد..
_توفکرکن به شوهرخواهرت بدجوری مدیونم!
ازجمله ای که گفت خودش به خودش پوزخندمحوی زد...هیچ ارزشی برای مسعودقائل
نبود...اگراینجابودتنهادلیلش فقط مارال بود..
میثاق باجدیت نگاش کرد
_فقط همین؟؟!!
فردین خونسردزل زدتوچشماش
_آره..فقط همین!
میثاق یه ابروشودادباال
_میشه بپرسم توچه جوردوستی هستی که برای تشهیه جنازه ی رفیقت نرفتی؟؟
ازاین سوال میثاق جاخورد...ولی خودشونباخت:
_چون ارزش یه آدم زنده ازیه مرده بیشتره..
میثاق چشاش پرشدازتعجب...ازاینکه فردین اینقدرساده به سواالی مهمش جوابای نصفه نیمه وقانع کننده
میدادتعجب کرده بود..
همینکه خواست چیزی بگه..باصدای پرستارهردوبرگشتن به طرف صدا..
_آقایون..مریضتون به هوش اومده...یه نفرتون میتونه فقط پنج دقیقه بره وببینتش...
هردوازاین خبرخوبه یهویی جاخوردن..
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فردین لبخنده عمیقی که خیلی وقت بودانگاربالباش قهربودوزد...چقدردوست داشت االن میتونست بره
تواتاقومارال وببینه وبهش بگه که تواین مدت چقدرنگرانش شده..ولی...بازم نتونست..غروری که عینه خوره افتاده
بودبه جونش هیچوقت چنین اجازه ای روبرای گفتن این حرفابهش نمیداد...
میثاق چشاش ستاره پرت میکردن...نمیتونست جلوی لبخندشوبگیره...سریع روبه پرستارگفت
_من داداششم میخوام ببینمش..
اونقدری هیجان داشت که اصالنفهمیدکه لباس مخصوص روپوشیدوپشت سرپرستاروارداتاق شد..کی کنارمارال
وایساد..کی چشاش پراشک شد...
پرستاربرای باراخریاداوری کرد..
_فقط پنج دقیقه...
این وگفت وازاتاق بیرون رفت....
مارال اشکای روی گونشوپاک کرد...
_مسعود..
_متاسفم مارال...
اینوگفتوسرش انداخت پایین...
مارال سعی کردخودشوکنترل کنه وگریشوادامه نده..چون دکتربهش گفته بودنبایدبه خودش فشاربیاره..
_ملیس کجاست؟چرا..
_نشدکه بیاد..امابه بخش که منتقل شدی میگم بیارنش پیشت...االن خونه پیشه زنداداشه..
سری تکون داد..
میثاق سعی کردجو روعوض کنه..
_یعنی قشنگ عزراییل ودورزدی وبرگشتیااا حاالاگه من بودم درجارفته بودم اونور!!
مارال حرصی نگاش کرد
_نگران نباش نوبت توهم میرسه
میثاق لبخنده کمرنگی زد
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_حاضربودم بالیی که سرت اومدسره خودم بیادولی توسالم باشی واتفاقی برات نیوفته...هممون خیلی ترسیدیم
مارال..ترس ازدست دادنت...
مارال چقدرمحتاج این حرفابوداالن...چقدردلش میخواست محکم بعل بگیره میثاقی روکه همیشه بیشترازهمه
بهش توجه میکرد..ولی تواون وعضیتی که داشت نمیتونست بغلش کنه...
لبخندی بهش زد..
_راستی...عالوه برما...یکی دیگه هم بدجوری نگرانت بود..یکی که نگرانیاش ودلهره هاش خیلی برام عجیبه...اونم
واسه تو....
مارال ابروهاشوتوهم گره کرد...
_کی؟
_اسمش..فردینه...تاحاالندیده بودمش..ولی ازدوستای خونوادگیه مهردادخان...میگه به مسعودمدیون...براهمینم
خیلی نگران توهه..اما..
نمیدونم چرا..زبونش یه چیزی میگه چشاش چیزه دیگه...االنم اون بیرونه...بخدااگه میذاشتم اون جای من
میومدداخل!..
مارال یه آن تمام وجودش یخ بست...ازاین خبره یهویی..خبری که انتظارشنیدنشونداشت...ازاون حس ترسش
متنفربود..امابراش جای تعجب داشت که میثاق حرف ازنگرانی فردین برای خودش میگفت...
_تومیشناسیش دیگه؟؟
آب دهنشوبه زورقورت داد..
_آ..آره...
_اون شب تصادف اگه اون نبودمعلوم نمیشدکه ملیس چی میشد...خیلی مراقبش بود..بعداکه دیدیش یه
تشکرحسابی ازش کن...
مارال دستاش مشت شد..ازاینکه فردین اینقدربه خونوادش نزدیک شده بود،حسابی نگران بود...
_کی مرخص میشم؟؟
_تازه به هوش اومدیااا به فکرمرخص شدنتی!این یه هفته روکه بگذره..؛مرخص میشی!
نفشسوباحرص دادبیرون...
باصدای پرستارحرف میثاق تودهنش ماسید
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_پنج دقیقتون تموم شد!!بفرمااییدلطفا
میثاق خودشوجمع وجورکردوروبه مارال یه لبخندزد
_بعدا میبینمت...فعال!
اینوگفت وسریع ازاتاق زدبیرون...
طالخانوم کمکش کردکه تکیه بده به تختش..پرستارسرمشوچک کردوبالبخندی ازاتاق خارج شد..میثاق
ومصطفی کناره هم ایستاده بودن وازاینکه خواهرشون جون سالم بدربرده بودحسابی خوشحال بودن...
طالخانوموطاهرخان که انگارجونی دوباره گرفته بودن..همونطورکه ازمرگ مسعودناراحت بودن..ازخوب شدن
حال مارال هم خوشحال بودن.....همینکه خبره به هوش اومدن مارال شنیده بودن یه روزبعدش خودشون روبهش
رسونده بودن...
باورودمهرنازکه دوتادخترکوچولوکنارش بودن سریع نگاشون رفت سمت در...ملیس دست مهرنازوول
کردوسریع خودشوبه تخت مارال رسوند
_تالاااااااام مامانی!!!چقددلم بالت تنگیده بود...
مارال بادیدن ملیس باخوشحالی ودلتنگیه عجیبی نگاش کرد...دست کوچولوشوگرفت وبوسید...
_سالم عشق مامان!!
دستی کشیدتوموهای بلندش
_خوبی گل دخترم؟؟؟
ملیس بانازنگاش کرد
_آله خوبم..اما..دلم واسه بابایی تنگ شده...کی میشه که اونوهم ببینم؟
همگی چهرهاشون اندوهگین شد..مارال لبخندش رولبش ماسید...
نمیدونست چی بایدبه ملیس بگه...
__سالم!
همگی نگاشون چرخیدسمت در..
بادیدن یه لحظه شوکه شد...آب دهنش خشک شدوانگارفقط صدای کوبیده شدن قلبشومیشنید..
همگی بالبخندجواب سالمشودادن...
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مهرناز دسته گل رزقرمزشوازش گرفت
فردین سعی کردخودشوزیادخوشحال نشون نده تابیشترازاین آتوبهشون نداده باشه...
لحنشوخشک وجدی کرد..نگاه سردشودوخت به مارال
مارال هول شده بود..نگاش به دست گل قرمزبود
"""من ازاین گل قرمزامیخوام..یه دست گل بزرگ باشه..حاالحتمابایدبه روت میاوردم تابفهمی ازاینامیخوام؟!
_بچه ی خوبی باشی میگیرم برات!
_هستم!
_ماکه نمیبینیم!!
_کوری دیگه
_ع ع بی ادب،حاالکه اینجوری شدعمرااگه بگیرم! _بدرک!!نخواستم اصال!""
_حالتون بهتره؟؟
باصدای فردین ازعالم فکروخیال پریدبیرون...
باتته پته جواب داد..
_خ..خو..بم..
ملیس بادیدن فردین سریع رفت سمتشوپریدبغلش
_تالمممم عموفردیییین!!دلم بالت تنگ شوده بود!
مارال باتعجب به ملیس نگاه کرد..ازاینکه اینقدربافردین احساس راحتی میکرد...دوباره همون حس ترس...حس
تیره وسیاهی که احتمال افتادن خبرای بدی روبهش القامیکردن...
فردین لبخندی به ملیس زدوبغلش کردوآروم لپشوبوسید...هرچقدربیشترمیگذشت بیشتربهش وابسته
میشدوعاشقش میشد
_ای جونم..منم دلم برات تنگ شده بود..
مارال بااخمای توهم نگاشون میکرد..چقدرلحن حرف زدن فردین باملیس براش جالب بود...تودلش به
خودشواحساساتش پوزخندزد...ترس ازدست دادن ملیس یه لحظه ترکش نمیکرد..
طاهرخان لبخندی زدورفت سمت فردین..دستشوگذاشت روشونش
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_ممنونم پسرم که تواین مدت تنهامون نذاشتی!امیدوارم روزی بتونیم جبران کنیم!..
مارال نگاهش بااخم وحرص به فردین بود
فردین نگاهی به مارال انداخت..اصالدوست نداشت که مارال باخودش فکری کنه..چون هنوزازدستش عصبانی
بودوبایدتویه وقت مناسب جواب همه کارایی که کرده بودومیداد...
نگاهشوازمارال گرفت وبه طاهرخان دوخت؛لبخندی محوزد:
_خواهش میکنم..این تنهاکاری بودکه میتونستم انجام بدم..امیدوارم دیگه چنین اتفاقاتی توخانوادتون
نیوفته....
طاهرخان لبخنده غمگینی زد
_امیدوارم!..
ملیس گوشه ی کت فردین وکشید
_عمو؟؟
فردین لبخندی زدونگاش کرد
_جانم؟
وچقدراین جانم گفتن فردین،قلب مارال رومیلرزوند..
_میشه منوببری پارک؟
_ نــــــه
بانه گفتن سریع وبلندمارال همگی نگاش کردن،نگاه بقیه روکه روخودش دیدهول کرد..گوشه لبشوگزید..حتی
خودشم نفهمیدکی این حرف ازدهنش پرید..
_چیـ...زه..منظــورمـ..اینه..که...خب..من..هنوزدرست ملیس روندیدم..بعدشم آقافردین شایدکاری چیزی
داشته باشن..زشته خب..
میثاق هم پادرمیونی کرد
_راست میگه..زشته ملیس..عموشایدکارداشته باشه..خودم میبرمت پارک
ملیس اخماشوبردتوهمودستاشوزدزیره بغلش
_نـ مـی خـوا م!من دوس دارم باعموفردین برم!
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فردین نگاهی به بقیه انداخت
_مشکلی نداره..من کاری ندارم..اگه شمااجازه بدین میتونم ببرمش!..
ازاینکه برای بیرون بردن دختره خودش مجبوربودازکسی اجازه بگیره متنفربود..
مارال ازاضطراب زیادگوشه ی لبشومیجوییدنمیخواست هیچ جوره بذاره که ملیس بافردین بره...بااخم به ملیس
نگاه کرد
_وقتی میگم نه یعنی نه..اینقدرحرفتوتکرارنکن دیگه..
فردین که ازناراضی بودن مارال مطمئن شده بود؛دوست داشت برخالف خواسته ی اون عمل کنه وهرطوری
شده ملیس وباخودش ببره..
_خب چرانه؟مگه چه اشکالی داره؟
مارال باحرص دندوناشوروی هم فشارداد
_اشکال که..نه..چیزه...
_خب پس..من ملیس روباخودم میبرم
طاهرخان که تواین مدت به فردین اعتمادپیداکرده بودلبخندی زد
_منم حرفی ندارم اگه قول بدی مراقبش باشی...
فردین لبخندپیروزمندانه ای روبه طاهرخان ومارال زد
_قول میدم...مراقبشم!
مارال هنوزنگاش بااخم به ملیس بودوسعی داشت که بانگاهش ملیس رومنصرف کنه..ولی ملیس اززیره اون نگاه
درمیرفتوبه قول معروف؛خودشوبه کوچه ی علی چپ میزد!!
سوارماشین شدن..کمربندملیس روبست وراه افتاد..چون زیادنیومده بوشهر؛هنوزدرست
شهررونمیشناخت..برای همینم بعدازرب ساعت چرخیدن توشهربه اولین شهربازی که رسیدنگه داشت..
ملیس باخوشحالی ازماشین پریدپایین؛فردین سریع خودشوبهش رسوندودستشوگرفت...
واردشهربازی شدن صدای جیغ وخنده های دختروپسراکل فضای شهربازی روپرکرده بود..؛ملیس جلوی صف
نسبتاطوالنیه چرخ وفلک ایستاد..فردین لبخندی زدبهش
_ازارتفاع نمیترسی؟
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ملیس باذوق به فردین نگاه کرد
_نه منومامانیم عاشقه ارتفاعیم!
فردین لبخندی زد..وقتی هم پدرهم مادرعاشق ارتفاع باشن ازبچه بیشترازاین انتظارنمیره...
_خب پس؛دوس داری امتحانش کنیم؟؟
_اوهووم اره اره
فردین لبخندی بهش زدوراه افتادن سمت صف..
چندساعتی گذشته بودوتقریبانصف بازیای شهربازی روامتحان کرده بودن..ملیس پیش یکی ازغرفه های
شهربازی صورتشوبه شکل خرگوش نقاشی کرده بود..همیشه عاشق اینکاربودوغیرممکن بودبره شهربازی واین
کاروانجام نده...
فردین دیگه کم کم داشت خسته میشد..ولی ملیس هرلحظه برای بازی کردن باوسایل شهربازی مشتاق
ترمیشد..
_عمویی
_جانم؟؟
_میشه منوببری ترن هوایی؟؟
فردین چشاش ازتعجب گردشد،ازاینکه ملیس بااین سن کمش اینقدرعاشق بازیای هیجانی بودبراش تعجب
اوربود
_میگم تومطمئنی پنج سالته؟؟
ملیس تیله های آبیشوتوکاسه چشماش چرخوندولباش جمع کرد
_آره بخودادقیق پنج سالمه
فردین ازحالتش خندش گرفت ولی خندشوکنترل کرد
نگاهی دقیق به ساعتش انداخت...هواتاریک شده بود..
_خب خرگوش کوچولوهرچقدربازی کردی بسه..االن بایدبریم یه چیزی بخوریموبعدم برگردیم!
ملیس اخماشوکشیدتوهم ودستاشوروسینش گره کرد
_ع عمواینجوری که نمیشه!تومنوببرترن هوایی بعدمیریم دیگه
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_نه عموترن هوایی برای سن تومناسب نیست!
بهتربیخیالش بشی..بزرگترکه شدی خودم میارمت بازی کن
ملیس پاشوکوبیدروزمین
_نمیخواااااام!بزلگترکه بشم خودمم تنهایی میتونم بیام!
فردین ازاین حرفش دهنش بازموند!..
"نیم وجبی چه حرفایی میزنه!!!"
_خب باش بیابریم وقتی بزرگترشدی خودت بیا
_ن می یا م!
فردین نفسشوکالفه بیرون فرستاد!..
بیخیال شونه ای باالانداخت
_من میرم حاالتودوس داری بمون دوسم نداری بیا
اینوگفت وبدون اینکه منتظره جوابی ازملیس باشه راه افتادسمت دره خروجی..
فکرمیکردبااین کارش ملیس مجبورمیشه وراه میوفته دنبالش..
چندقدمی که رفت برگشت ونیم نگاهی به پشتش انداخت تاازاومدن ملیس مطمئن بشه..ولی..وقتی کامل
برگشت وبانبوده ملیس مواجه شد ابروهاش توهم گره خورد..بانگرانی اطراف رونگاه کرد..اماخبری ازملیس
نبود..دستشوبردتوموهاش.
انتظارهمچین اتفاقی رودیگه اصالنداشت..نگرانیش بیشترشد..
چنددقیقه ای گذشت..تقریباکل شهربازی روزیروروکرد...اماخبری ازملیس نبود...اعصابش بهم ریخته بود
نگرانیش داشت دیوونش میکرد....ازکاری که کرده بودبه غلت کردن افتاده بود..
نگاهی گذرابه اطراف انداخت..که باهمون نگاه متوجه ی دخترکوچولویی که روبه روی یه غرفه ایستاده
بودشد...توهمون نگاه اول شناختش سریع رفت سمتش..
بااخمای توهم وعصبانیت نگاش کرد
_ملیس تواینجایی ومن دارم شیش ساعت دنبالت میگردم؟؟؟تونمیگی من نصف عمرمیشم بچه؟؟؟؟
ملیس لب ولوچش آویزون شد
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_خب..من...
داشت گریه اش میگرفت
فردین کمی ازعصبانیتش کم شد..رفت سمتشوبغلش کرد..آروم پیشونیشوبوسید
_ببین خرگوش خانوم نمیگی میدزدنت تنهایی وسرخودراه میوفتی میری یه جادیگه؟؟
ملیس لباشوبرچیدونگاشوکشیدسمت یکی ازغرفه های شهربازی..
فردین نگاهشودنبال کرد..چشمش افتادبه غرفه ای که پربودازخرسایه بزرگ وکوچیک..
_ازاینامیخواستم..
_خب ازاولش به خودم میگفتی عزیزم
دست کوچولوی ملیس روگرفت وبردش سمت غرفه
_کدومومیخوای؟
ملیس باذوق وشوق به خرسانگاه کرد
فردین محوتماشاش بود..عجیب اینکاراش اونویاده مارال مینداخت...ملیس بیشتره اخالقای مارال روبه ارث
برده بودواین برای فردین خیلی جالب بود..
ملیس گوشه ی کت فردین روکشید
_عمویی من اون خرس صورتیه ی بزرگ رومیخوااام
فردین لبخندی بهش زد..صاحب غرفه که تااون موقع حواسش بهشون بودگفت
_اگه اون خرسه رومیخواین بایداول تومسابقه شرکت کنید
فردین ابروهاشوباالبرد
_یعنی چی؟
_شمابایدتوبازی بولینگ شرکت کنید..اگرتونستیدبرنده شیدمیتونیدهرکدوم ازاین خرساروخواستیدبردارید
ملیس بامزه لبخندی زد
_عمویی تومیتونی بازی کنی که برنده شیم؟
فردین لبخندی زد:
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_من میتونم ولی میخوام خودت بازی کنی!
_ولی من که نمیتونم!
_اگه خرسی رومیخوای بایدبتونی!!
ملیس لباشوجمع کردوبه آدمکای کوچولوهه روبه روش نگاه کرد..
_خیله خب باشه..امااگه نت..
_نتونستم نداااریم!تومیتوونی!!
توپ روداددست ملیس وازپشت بغلش کردتاکمی بیادباالوراحتربتونه بزنه..
ملیس اروم توپ روقل دادسمت ادمکاوچشاشومحکم بست..
فردین ردتوپ رودنبال کردولی به هدف نخورد...
ملیس همینطورکه چشماشوبسته بودگفت
_عمویی به هدف خوردیانه؟؟؟
فردین سریع گفت
_هنوزمعلوم نیس یه چندلحظه دیگه صبرکن
اینوگفتودوبرابره پول قبلی روبه صاحب غرفه دادوبااشاره بهش فهموندکه توپ روبه سمت ادمکاجوری که
بهشون بخوره قل بده!...
صاحب غرفه هم بدون هیچ مخالفتی کاری که فردین گفت روانجام داد..همینکه ادمکاافتادن سریع به ملیس
گفت که چشماشوبازکنه..
ملیس چشماشوبازکردوبادیدن صحنه ی روبه روش یه جیغ کشیدوباذوق فردینوبغل کرد
فردین ازاین کاره ملیس کم کم لبخندش محوشد..چقدراین کارملیس روازته قلبش دوست
داشت..وچقدرناراحت بودکه پنج سال ازاین نعمت به این بامزه ایی دوربوده...ومقصرهمه ی اینارومارال
ومسعودمیدونست..
_وااییی عمویی من تونستممم
فردین بالبخندنگاش کرد
_من که گفتم تومیتونی خرگوش کوچولو!
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صاحب غرفه خرس صورتی رنگ بزرگ روگرفت سمت ملیس،ملیس هم باخوشحالی گرفتشومحکم بغلش کرد
_خیلی دوسش دالم
فردین لبخندی بهش زدودستشوگرفت
_حاالحاضری بریم دیگه؟
ملیس بالبخندسرشوتکون داد
_اوهوم بریم
فردین دستشوگرفت وباهم راه افتادن...
_خب نظرت چیه بریم یه رستوران خوب وباهم شام بخوریم؟؟
ملیس خرسش که ازخودش بزرگتربودوگذاشت روپاش وگفت
_اوهووم!من که کلی گشنمهه
فردین لبخندی زدودستشوبردسمت چتریای ملیس وبهمشون ریخت
منصورخان نشست پشت میز؛فرزین وفرزان خان هم هرکدوم روبه روش روی مبل یه نفره نشستن..
فرزین تکیشوازمبل گرفت وروبه منصورخان گفت
_خب آقاجون..حاالبایدچیکارکنیم...
منصورخان نفسشواروم بیرون فرستاد
_نمیدونم...واقعانمیدونم چه کاری ازدستم برمیاد...برای همینم از شماخواستم بیاین اینجا..بایدباهم
فکرکنیمویه تصمیم درست بگیریم...
فرزان جدی نگاهی به منصورخان انداخت
_اگرهمون پنج سال پیش بهش گفته بودین االن نیازی نبودبه چیزی فکرکنیدودنبال راه حل بگردین!
فرزین اخماشوبردتوهم وبالحن جدی گفت:
_حاالکاری که شده..االن به جای اینکه بگیم
چرااینکاروکردیمواون کارونکردیم بایدیه تصمیم درست بگیریم...
فرزان بی اهمیت بی فرزین روبه منصورخان کردوگفت
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_منکه میگم گره ی این مشکل به دست خودت بازمیشه عموجان
منصورخان نگاهی به فرزان انداخت
_چطوری؟؟
فرزان محکم وجدی نگاش کرد
_خودتون برین وباپدرومادره دختره حرف بزنید..شایدکه نه..حتمااوناازاین خبرناراحت وعصبانی میشن...ولی
اخرش که چی..تاکی میشه موضوع به این مهمی روپنهون کرد؟فردین پدراون بچس..هرچقدرتواین پنج سال ازش
دوربوده..دیگه بسشه...االن حقشه که باالسردخترش باشه..حاالچه خونواده ی دختره راضی باشن چه نباشن..چه
خوده دختره بخوادچه نخواد..این یه حقیقته که دیریازودهمه بایدباهاش کناربیان...
فرزین ابروهاشوتوهم گره کرد

_مابایدجوری این مسئله روحل کنیم که نه سیخ بسوزه ونه کباب..اینجوری...
فرزان پوزخندی زد
_هرچقدرکه شماپنج سال پیش کاری کردین که نه سیخ بسوزه ونه کباب بسه دیگه!..شماخوده کباب
ومیسوزونیدوبه نفع سیخ کارمیکنین!!
همینکه فرزین خواست چیزی بگه منصورخان سریع گفت
_بسه..کافیه..من به یه نتیجه ای رسیدم...
هردومنتظرنگاش کردن..
_فرزان راست میگه....
من بایدخودم شخصاباپدرومادره مارال صحبت کنم...درسته که ناراحت میشن وزندگی دختره دچاره اختالل
میشه...ولی حقیقت تلخ وبایدباهاش کناراومد...
فرزان لبخنده محوی زد..
_افرین عموجان..بهترین تصمیم روگرفتید..مطمئن باشین پشیمون نمیشید...
فرزین اخماش توهم بود
_ولی آقاجون...
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_ولی نداره پسرم...اینکاربه نفع هردوشونه..اون بچه مگه چه گناهی کرده که بایددورازپدرش باشه؟فردین هم
حق داره که برای دخترش پدری کنه وتالفی این پنج سالی که ازبودنش خبری نداشته رودربیاره...
فرزین سرشوانداخت پایینوچیزی نگفت...فردین خیلی براش عزیزبود..امادلش برای مارال هم
میسوخت...میدونست خونواده ی مارال کسایی نیستن که راحت بااین غضیه برخوردکنن...
ملیس مشغول خوردن پیتزاش بود..همه جای خودشوسسی کرده بودوهنوزباپشتکارداشت ادامه میدادکه جاهی
دیگشم سسی کنه..
فردین ازحالتش خندش گرفته بود...تمام وقت نگاش بهش بود..این اولین باربودکه بادخترش دونفریداشتن شام
میخوردن..واین چقدربراش لذت بخش بود...لذت دیدن دخترکوچولوی روبه روش که صورتش سسی شده
بودوبامزه داشت پیتزاشومیخورد
_عموویی؟یه سواال
_بپرس
_توزن وبچه ندالی؟
فردین لبخندش محوشد...نگاهی به چشای سبزش که بالباس عروسکی سبزش انگارست شده بودن انداخت
_چرا..یه دخترکوچولوی بامزه وخوشکل دارم...
ملیس باذوق نگاش کرد
_واقعااا؟؟؟پس چرانمیاریش که بامن بازی بتونه؟؟
چقدردوست داشت بگه اون دخترکوچولوخودتی...ولی میدونست ملیس چیزی ازحرفاش ممکنه نفهمه...
_چون...
باصدای زنگ گوشیش حرفشوقطع کردوگوشیش روازرومیزبرداشت..بدون اینکه نگاهی به صفحه بندازه جواب
_بله؟
_سالم..میثاقم
لبخندی زد..یادش افتادکه قبل رفتن شمارش روبه میثاق داده بودتااگرکاری داشتن زنگ بزنن..
_سالم..
_چه میکنی بااین دخترکوچولوی ما؟
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_هیچی واال!ورجه وورجه هاش تموم شده داره شام میخوره!
_ای بابااگراینجوریه هنوزباتریش خالی نشده!!امشبم ماازدستش یه خواب راحت نداریم!
فردین لبخندی زدوبه ملیس نگاه کرد
_اگه نمیخواینش ببرمش براخودم؟
میثاق خندید
_نکنه میخواستی پسش بیاری؟جنس فروخته شده پس گرفته نمیشودبرادرر!
ملیس خودشوبه فردین نزدیک کرد
_دایی میثاقه؟
فردین لبخندی زد
_آره
_باز داله چی میگه؟بگواالن میایم خونه زیادی دلتنگ نشه
میثاق که صداشوشنیدگفت
_من دارم چی میگم این چی میگه!دایی توهمونجاهم چادربزنی بمونی هم من حرفی نداارماا
فردین خندش گرفته بود
_دلت خیلی پره ازشااا
میثاق خندید
_قبالاین ننش بودنمیذاشت یه روزه خوش داشته باشیم حاالاینه!!نبینش اینطوریایه پازلزله کوه دماونده
براخودش!!حاالهنوزخودشوخودمونی نکرده باهات نمیفهمی چی میگم!!خب ادرسه خونه روبرات میفرستم بیارش
خونه هرچقدردیرتررربه
فردین لبخندی زد
_باشه..فعال
_فعال
گوشیوتوجیب کتش گذاشت وبه ملیس نگاه کرد
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_اونجوری که بوش میادخیلی آتیش سوزوندیاااداییت بدجوری ازت شاکیه
ملیس یه لیوان ازدوغشوخورد
_نخیلم من کاری نکردم فقط رودیواراتاقش براش نقاشی کشیدم؛اونم چون خودش همیشه بهم میگفت
نقاشیات گشنگه!شیشه ی ادکلنشم که دوستش بهش هدیه داده بودازدستم افتادوشکست..خب فقط میخواستم
یکم بوش بتونم همین!..یه بارم میخواست بره مهمونی کسی نبودپیرهنشوبالش اتوکنه منم دلم بالش
سوخت..رفتم اتوکنم که پیرهنش نمیدونم چه جوری شدکه سوخت!..
فردین بادهن بازنگاش کرد...واقعابه میثاق حق میداداینطوری ازش فراری باش
_شباهم که میخوادبخوابه من نمیزارم بایدبامن بازی بتونه تامن خوابم ببره وبعدخودش بخوابه!!..
فردین که دیداگه بخوادهمینجوری پیش بره ملیس یه ریزمیخوادازاتیش سوزندناش بگه؛روکردسمتشوگفت
_اگه تموم شدی بریم؟؟
ملیس سرشوتکون داد
_نه
فردین که خودش هیچ اشتهایی نداشت چیزی نگفت منتظرموندکه ملیس تموم بشه وبعدبرن..
_راستی عمو
فردین نگاش کرد..
_بگو؟
_گردنبندمامانیم پیشه تومونده ها
فردین ابروهاش پریدباالازاینکه ملیس اینقدرحواسش به همه چی بوده وهنوزگردنبندوفراموش نکرده تعجب
کرده بود...
_اره..خوب شدیادم انداختی..اونروزیادم رفت بهت پسش بدم..
_وای عمو..جلومامانم میخواستی پسش بدی؟به قوله عمه مینوپوستموقلفتی میکندکه!!
فردین به این حرفش خندید..براش جای تعجب داشت که ملیس بعضی کلماته اسون رواشتباه میگه وبعضیای
دیگه که سختن روراحت می
_االنم همراهم نیست که بهت پس بدم!..

409

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به
نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان سرانجام یک شرط |  baharbahadooriکاربر انجمن
ملیس یه تیکه ازپیتزاشوقورت داد
_اشتالی نداله مال خودت..یادگاری ازطرف من به تو
فردین لبخنده محوی زد..
"کادوی خودموبه خودم برمیگردونه"..
_گفتی ازکجابرش داشتی؟
_ازتوصندوقچه ی مامانیم..وسایالیی که خیلی دوس داره رواون تومیذاره!..یه شب دیگه هم رفتم
سروقتش؛میخواستم تواتاقه مامانی بخوابم وقتی مامانی خوابش بردرفتم سراغه صندوقش وبرش داشتم اوردم
بیرون..ولی همینکه خواستم برم تواتاقم بابایی ازاتاقش اومدبیرون...منم تاخواستم قایمش بتونم اون صندوق
رودید..بهم گفت تامامانت ندیده سریع بروتواتاقش بذارش..منم مجبورشدم برش گردونم سرجاش...
فردین ابروهاش توهمگره خورد..
_ملیس..مگه..مامان وبابات...تویه اتاق نمیخوابیدن؟؟
_نه،..مامانیم تواتاق خودش میخوابید...باباییمم تواتاق خودش..منم بعض شبا یاپیشه باباییم میخوابیدم یاپیش
مامانیم!
فردین اخماش رفت توهم..باورش نمیشد...باوره اینکه ازدواج مارال ومسعودیه ازدواج سوری بوده..
ازفکرایی که قبالتوذهنش بودشرمنده شد..ولی به خودش حق میدادکه همچین فکرایی روکنه...
فعالنبایدذهن خودشوبیشترازاین درگیرمیکرد..وقت برای فکردن به این ماجراهزیادداشت..
پالتوی ملیس روازروصندلیه کناریش برداشت بیااینوبپوش..دیگه بایدبریم..ملیس نگاهی به دستای سسیش
انداخت
_ایناروچیکاکنم پس
چندتادستمال ازرومیزبرداشت مشغول تمیزکردن دستاوصورتش شد..
بعدازحساب کردن ازرستوران زدن بیرون..
ملیس گوشه کت فردین روکشید؛فردین نگاش کرد
_عموییی هنوزیه جایی مونده که نرفتیم!..
فردین سوالی نگاش کرد
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_کجا؟؟
ملیس بااشتیاق به فردین نگاه کرد
_کناردریا..توروخودابریم..ترن هوایی که منونبردی الاقل بریم دریا!
فردین که دیدملیس هنوزترن هوایی روفراموش نکرده خواست بادریابردنش جبران کنه..
_باشه خااانوم!امردیگه ای نیست؟
ملیس پشت چشمی ناز
_نه..البته فعالنه
فردین به حرکتش خندیدومحکم لپش بوسید..نمیدونست چراولی هرلحظه بیشترازقبل عاشقش میشد...
ازماشین پیاده شدن..ملیس که خیلی خوب اونجارومیشناخت سریع ازپیاده روگذشت وبه سمت دوتاپله ای که به
سمت ساحل راه داشت رفت...فردین دنبالش راه افتاد..فعالراهنماش شده بودملیس..چون هیچ شناختی نسبت به
اونجانداشت...
چون هواتاریک بود؛دریاهم تاریک وسیاه به نظرمیرسید..صدای موجهافضاروپرکرده بود...
ملیس دامن لباسشوبادستش جمع کردوکمی پاهاشوتوآب زد..همیشه عاشق اینکاربود..
فردین هم دستاشوبرده بودتوجیبشوبه دریاخیره شده بود...
خیلی براش عجیب بودکه مسعودنفرتش اونقدرنسبت بهش زیادبوده که حاضرشده بخاطرانتقامش؛بامارال ازدواج
کنه...مسعودتوذهنش همیشه یه فردسیاه ومرموزی بود؛که هیچوقت دلیل هیچ کدوم ازکاراش واضح
نبود...آدماگاهی برای رسیدن به خواستهاشون ممکنه خیلی روواردبازیشون کنن..وهیچوقتم به این توجه نمیکنن
که ممکنه یکی ازبازیکناضربه بخوره...
دوست داشتن ساده به وجودمیاد..؛عشق به راحتی شکل میگیره...امابعضیاوقتابعضیاباسادگی وبه راحتی یه چشم
برهم زدن همه چیزروخراب میکنن..جوری که از نو هم نشه اون رابطه روساخت...
باصدای ملیس به خودش اومد
_عمویی بیابریم اونوربرام بادکنک بگیر!
بدون اینکه حرفی بزنه لبخندی زدودنبالش راه افتاد..امروزفقط میخواست باملیس باشه وپدرکه نه..امایه عمویی
باشه که ملیس هیچ وقت فراموشش نکنه...
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رسیدن به یه پیرمردکه بادکنکای رنگیه زیادی تودستش بود..ملیس باذوق به بادکنانگاه میکرد..پیرمردلبخندی به
ملیس زد
_سالم دخترم!
ملیس لبخنده بامزه
_سالم عموحسین!اومدم بازم پیشت بادکنک بگیرم
عموحسین لبخنده خسته ای به ملیس زد
_کاره خوبی کردی گل دختردلتنگت بودم
فردین باکنجکاوی نگاشون میکرد
_شماهمومیشناسین؟
عموحسین نگاهی به فردین انداخت
_اره پسرم..ملیس کوچولوهروقت بامامانش میومداینجایه سری هم به من میزدنوازم بادکنک میخریدن...
فردین لبخندی زد
_خوشحالم ازاشناییتون...
_منم همینطورپسرم..
ملیس نگاش به بادکنکابود
_واییی چقد رنگاشوگشنگه!دلم ازهمشون میخوااد
فردین چقدراین ذوق کردنای ملیس براش قشنگ ودوست داشتنی بود...
روکردسمت عموحسین
_ماهمه ی بادکنکارومیبریم
ملیس چشاشودرشت کردوباخوشحالی دستاشوکوبیدبه هم
_وااایییی مرسییی عمویییی کلیییی دوستتتت داااارم
فردین لبخندش محوشد
_عمویی یه لحظه خم شولفطا

412

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به
نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان سرانجام یک شرط |  baharbahadooriکاربر انجمن
فردین خم شدطرفش
ملیس محکم گونشوبوسید
_عاشقتم عموجون
اینوگفتورفت توبغل فردین
بااین کارملیس چهرش گرفته شد..چقدراینکاراش برای فردین قشنگ ودلنشین بود...چقدرافسوس میخوردکه
اینقدردیرازوجودهمچین پدیده ی بامزه ای باخبرشده.
"معجزه یعنی؛آغوش تو..که شیرین میکند،دریای شوره دلم را"
پیرمردبادکنکاروگرفت سمت ملیس
_بیاعموجون
ملیس باذوق بادکنکاروازپیرمردگرفت
_ممنونم
پیرمردلبخندی بهش زد..
بعدازحساب کردن پول بادکنکاکه به زورتونست به عموحسین بده دست ملیس روگرفت وبردسمت ماشین..توراه
یاده یه چیزی افتادهمونجاایستادوگوشیشوازجیبش اوردبیرون..ملیس کنجکاوانه به فردین نگاه کرد
_چراوایسادی
فردین دوربین جلوی گوشیش رواوردوسمت ملیس خم شدودستشودورش حلقه کرد
_میخوام باهات سلفی بگیرم!اجازه هس خرگوش کوچولو
ملیس بامزه خندید
_اره
_خب پس دوربینونگاه کن
ملیس بالبخنده خاص خودش به دوربین خیره شد..بعدازعکس گرفتن هردوسوارماشین شدن وراه افتادن....
نگاهی به صفحه ی گوشیش انداخت ادرس رودرست اومده بود..شیشه رودادپایین اوایل اسفندماه بودولی
هواهمچنان سردبودوسوزه عجیبی داشت...
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نگاش به نمای خونه ویالیی روبه روش افتاد..؛ازدرسفیدرنگش مطمئن شدکه همین خونس..زنگ
درروفشاردادورفت سمت ماشین تاملیس روبغل کنه وازماشین دربیاره...نگتهی به صورت خستش
انداخت؛انگارسالهابودکه نخوابیده بود..لبخندی به نقاشیه بامزه ی روصورتش زد..اروم پیشونیشوبوسیدوبغلش
کرد..
میثاق منتظردم درایستاده بود..بادیدن فردین لبخندی زد..
آروم روبه فردین گفت
_خوابه؟
فردین سرشوبه معنی مثبت تکون داد..میثاق ملیس روازبغل فردین گرفت وروبهش گفت
_یه لحظه صبرکن من ببرمش داخل االن زودبرمیگردم
فردین باشه ای گفت ورفت سمت ماشین..خرس وبادکنکای ملیس روازماشین اوردبیرون ورفت سمت
در..بعدازپنج دقیقه میثاق اومد..بادیدن فردین واونچیزای تویه دستش خندش گرفت
_اوه اوه بدبخت شدی!!باتوهم خودمونی شد؟
فردین لبخندی زدوگرفتشون سمت میثاق
_درحدی که باتوخودمونیه نه..کلی ازخراب کاریاش برام تعریف کرده..حق داری واقعا!
میثاق خوشحال نگاش کرد
_خدایااشکرت باالخره یکی حق وبه من علیل ذلیل داد!
فردین خندش گرفت...
_خب..اگه کاری نداری..من برم!
میثاق لحنشوجدی کرد..
_واقعاممنون بابت امروزکه ملیس روبردی پارک..میدونم خیلی اذیتت کرده..ولی امیدوارم جبران کنم!
_نه بابا..این چه حرفیه..خواهش میکنم...کاری نکردم..ملیس اذیتاشم مثل خودش بامزس..
میثاق لبخنده غمگینی زد..
_مسعودم همیشه مثل توهمینومیگفت..چقدرجاش خالیه..واقعانمیدونم چجوری ملیس میتونه بانبودپدرش
کناربیاد..
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فردین دستشوبردتوموهاش ونفسشوکالفه بیرون داد..چقدردوست دادبزنه وبه همه بگه پدرملیس خودشه..فقط
خودش..نه هیچکسه دیگه..ولی مجبوربودساکت باشه..سکوت کنه وچیزی نگه...چون این بازیه سرنوشته...بازیی
که هنوزتااخرش خیلی مونده
_هنوزبچس..چیزی نمیفهمه..وقتی هم بزرگ بشه..درک وفهمش باالترمیره ودیدش نسبت به این موضوع عوض
میشه..
_خیلی برام عزیزن..هم ملیس هم مادرش...حاضربودم خودم جای مارال روی اون تخت باشم..امااون حالش خوب
باشه...
نمیدونست چراامااحساس راحتی که نسبت به فردین داشت براخودشم عجیب بود..یه احساس صمیمیت که
انگارسالهاست میشناستش..
فردین دستشوگذاشت روشونه ی میثاق
_بیخیال..مهم االن اینه که خواهرت حالش خوبه...امیدوارم گذشتهادیگه هیچوقت براتون تکرارنشه...ایناهمه
میگذرن..
میثاق لبخندی زد
_ممنون..ع..میگم ببخشیدواقعافراموش کردم تعارف کنم بیای تو..
_نه نه..االن دیگه وقت تواومدن نیست دیگه..بایدبرم..ایشاالیه وقت دیگه..
_خب..خب اخره هفته که مارال ازبیمارستان مرخص میشه بیا..همگی دوره هم جمع میشیم..خوشحال میشیم
توهم بیای..
_جمعتون خانوادگیه..مزاحم نمیشم..
_نه باباچه مزاحمتی..اگه نیای ناراحت میشم..خوده باباومامان هم تاکیدکردن که بهت بگم..برای جبران امروزواون
روزایی که توبیمارستان کنارمون بودی..
فردین که دیدچاره ای نیست وخودشم همچین بدش نمیومدلبخندی زد
_نیازی به جبران نیست..ولی حاالکه اسرارمیکنی باشه..میام!..
میثاق لبخنده پت وپهنی زد
_خبره دقیقشوبهت میدم؛منتظرتیم
_باشه..من برم دیگه..شبت بخیر
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بامیثاق دست دادوبعدازخداحافظی رفت سمت ماشینشویه راست رفت سمت هتل...
*****
لباس سفیدمردونه ی استین بلندشوباتک کت اسپورت مشکیش وشلوارکتون مشکیش روپوشیده
بود..خوشتیپترازهمیشه شده بود؛موهاشودادباالوساعت استیلشورودستش بست..
باصدای زنگ گوشیش نگاهی کلی به خودش توی آینه انداخت وگوشی روازروعسلی برداشت..بادیدن اسم
منصورخان چندثانیه مکث کردوتماس و وصل کرد..
_سالم پسرم!
هنوزازمنصورخان ناراحت بودولی چیزی سعی کردبه روی خودش نیاره..
_سالم آقاجون...
_حالت خو
_خوبم..
منصورخان که انتظارداشت فردینم حال اونوبپرسه باجواب رک وجدیش جاخورد..امااونم چیزی به روی خودش
نیاورد
_راستش زنگ زدم بگم که..بگم من..من اومدم بوشهر..االنم دارم میرم خونه ی طاهرخان..میخوام باهاش حرف
بزنم
فردین شوکه پرسید
_چی؟؟شما..
_اره پسرم..من کاری روکه بایدپنج سال پیش انجام میدادمواالن میخوام انجام بدم...هیچوقت برای جبران
دیرنیست!...امیدوارم بتونی منوببخشی..
فردین کالفه دستی توی موهاش کشید..نمیدونست چی بگه..هم خوشحال بودهم ناراحت..انگارانتظارهمچین
اتفاقی رونداشت..نمیدوست چراولی حس میکردهنوزبرای چنین اتفاقی زوده وهنوزاماده نیست...چون بامارال هم
حرفی نزده بود..ولی وقتی یاده کارمارال افتاد...زبونش برای نه گفتن نچرخید..
_اونا..امشب مهمون دارن..منوهم دعوت کردن..فکرنکنم االن وقت مناسبی باشه..
_به طاهرخان خبردادم..ازاومدنم اطالع داره...
نفسشوباصدابیرون داد..
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_پس..بیاین دنبالم باهم بریم..اینجوری بهتره...
_باشه پسرم...
نشست روتخت وگوشیشوهم کنارش پرت کرد...
کت دامن مشکیش که یکی ازبهترین طرحای خودش بودوپوشید..توی آینه به خودش نگاه کرد..صورتش بیروح
شده بود..دلش به آرایش کردن نمیرفت..زخم کوچیک روی پیشونیش هرلحظه اون صحنه های تاریک وبهش
یاداوری میکردن...
ازیاداوری اینکه قراربوددوباره فردین روببینه دندوناشوباحرص روی هم فشارداد..ازاینکه االن دربرابرفردین
تنهابودودیگه مسعودی نبودکه ازش دفاع کنه ناراحت بود..ازنزدیک شدن زیادی فردین به خونوادش اعصابش به
هم ریخته بود..احساس صمیمیتشون حس خوبی روبراش تداعی نمیکرد
باصدای بازشدن دربرگشت عقب وپشتشونگاه کرد،بادیدن یاسمین وملیس لبخنده کمرنگی زد
نگاهی به تیپ ملیس انداخت؛یه لباس صورتی آستین حلقه ای که مدل پایینش تاروی زانوش تورکارشده
بود..موهای صاف وبلندش رویاسمین مرتب براش صاف کرده بودویه تاج نگین داره صورتی بامزه هم روی موهاش
گذاشته بود!..
لبخندی به صورت بامزش زد
_قربون گل دخترم برم که اینقدرنازشده
ملیس بانازبه مارال نگاه کردوبعدم باذوق پریدبغل مارال..
یاسمین بالبخندنگاشون کرد..اومدسمت ملیس
_خب حاالبدوبروپایین باارشان بازی کن!اینهمه راه وفقط بخاطرتوکوبونیدیم آوردیمش اینجا!
_آخ جووون آرشان اومده
این وگفتو باخوشحالی رفت سمت در...
بعدازرفتن ملیس یاسمین رفت سمت مارال وکنارش نشست روتخت،..نگاهی به صورتش انداخت
_نمیخوای یه فکری برا این صورت بی روحت کنی؟ترسیدم بابا!!
مارال نگاهی به اینه ی روبه روش انداخت..
_بیخیال..حوصلشوندارم
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یاسمین بروبابایی بهش گفت وخودش راه افتادسمت میزارایش مارال..رژصورتی؛کرم پودروریمل
روازرومیزبرداشت واومدسمت مارال؛نشست کنارش
_خب نگام کن ببینم
مارال کالفه نگاش کرد
_یاسی نمیخوام بیخیالش شولطفا
_غلت کردی مگه دست خودته نگام کن
مارال که دیداسرارش بی فایدس ویاسمین سعی داره کاره خودشوکنه نفسشوباحرص بیرون
دادونگاشوبردسمت یاسمین...
یاسمین نگاهی به رژصورتی انداخت
_نچ این بهت نمیادقرمزمیخوام بزنم برات
همینکه خواست بلندشه مارال سریع دستشوگرفت
_نه..بشین توروخدا نمیخوام...همین خوبه..کاری نکن پشیمون بشم همینوهم نزنم
یاسمین نشست
_باشه حاال!یکی ندونه میگه توومسعودعاشق ومعشوق بودین!!!
مارال شالشوگذاشت رو
_نبودیم...ولی برام مهم بود..کارای زیادی برام انجام دادکه االن واقعاخودمومدیونش میدونم...
_درسته...ولی..نمیدونم چرایه چیزی بدجوری ذهنمودرگیره خودش کرده...واونم اینه که..مسعود..واقعابرای چی
اینقدربخاطرتوازخودگذشتگی کرد؟؟اخه مگه میشه یکی همینجوری الکی الکی بیادیه همچین کاری کنه...این
حرف پنج سال تودلم بودولی باوجودمسعودنتونستم بهت بگم..اماحاالکه نیست؛گفتم بهت بگم..شایدخودت
بهتربتونی جوابشوپیداکنی!!...
مارال ابروهاشوتوهم گره کرد..نمیتونست بگه تابه حال به چنین سوالی برنخورده..ولی قبالهربارخودشوبایه
جواب قانع میکرد..ولی االن..نمیدونست چراباهیچ جوابی قانع نمیشه...
بادیدن یونس اونجاکامالجاخورده بود..تعجب یونس روهم ازتوچشاش میدید..سعی کردچیزی به روی خودش
نیاره وعادی رفتارکنه...لبخندی زدودستشودرازکردسمتش
یونس همونطوری که هنوزتعجب توچشاش معلوم بود بافردین دست دا
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_به به ببین کی اینجاس...آقای نوری!!
فردین لبخنده محوی زد
_خوشحالم ازدیدنت پسر!!..تواینجاچیکارمیکنی؟
هردوکنارهم نشستن
_واال؛راستش اومده بودیم عیادته مارال خانوم!اصالفکرشونمیکردم تورواینجاببینم
_منم همینطور!..
طالخانوم سینی چای رودادد
_عزیزم اگه نمیتونی بده یکی ازدختراببرن
_نه..میتونم
اینوگفت وازاشپزخونه خارج شد..دستاش میلرزید..قدمای سستش روتندترکرد...
نگاهی به جمع انداخت تواولین نگاه؛نگاهش بهش گره خورد..ازاینهمه ریلکس واروم بودن فردین حرصی شد..
زیرلب به همگی سالم کردوبقیه هم جوابشودادن..سینی چای روجلوی طاهرخان ومنصورخان گرفت..رسیدبه
یونس که کنارفردین نشسته بود..سینی چای روجلوش گرفت..یونس تشکری کردورفت سراغ فردین بدون اینکه
نگاش کنه سینی چای روگرفت جلوش..ولی فردین ازسرعمدزل زدبهش
_ممنون نمیخورم!..
دندوناشوباحرص روی هم سایید؛بدون اینکه حرفی بزنه سینی روبردسمت بقیه...
نیم ساعتی ازاومدن مهموناگذشته بود،..گه گاهی نگاهای سنگین فردین روکه روخودش میدیداسترسش
بیشترمیشد..خیلی دلش میخواست بدونه برای چی فردین اومده اونجا...ولی بعدکه فکرمیدیدباخودش میگفت
معلومه برای چی اومده..اونم باپدربزرگش...لرزش دستاشوحس میکرد..انگاردمای بدنش بیش ازاندازه باالرفته
بود..بااجازه ای گفت وازجمع فاصله گرفت...بیشترازاون نمیتونست اونجابشینه عامل همه بدبختیاشوببینه.
رفت توی خیاط بایدکمی هوابه کلش میخوردتابلکه یکم ازاضطرابش کمترمیشد...
__وقتی بچه بودم..مادرم همیشه میگفت پای کاری که کردی چه خوب چه بدتاآخرش بمون...عقب
نکش..مردبایدپای کاراش بمونه تامردونگیشونشون بده...اون موقع بچه بودم..چیزه زیادی نفهمیدم..ولی
حاال..حاالکه معنی حرفاشومیفهمم..
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اون دیگه نیست..نیست که بهش بگم همیشه موندن مردونگی روثابت نمیکنه...گاهی بایدرفت..بایدرفت واسه
بهترشدن اوضاع...واسه بهم نریختن زندگی کسی که برات ارزش داره...چون دربرابرش مسئولی...مسئولی چون
وابستش کردی..مسئولی چون...
سرشوبلندکرد..بهش نزدیکترشد..دستاشوبرده بودتوجیبشومحکم وجدی روبه روش ایستاده بود...
جاخوردوقتی صداشوشنیدجاخوردازاین یهویی اومدنش...نمیفهمیدمعنی حرفاشو..نمیفهمیدمردی که روبه روشه
چی میخوادازش...احساسشوپشت اخماش قایم میکرد...نمیخواست دوباره کم بیاره...دوباره
بشکنه...اینباراگرمیشکست دیگه کسی نبودکه کمکش کنه خورده هاشوجمع کنه...اینباراگه میشکست..دیگه
واقعاشکسته بود...
همینکه لب بازکردچیزی بگه؛حرفای فردین اجباری دهنشوبس
_مسئولی چون...دوست داشته...دوسش داشتی...
حرفایی که قراربودبزنه هضمشون سنگین بود..ولی..هرمشکلی چاره ای داره..هربیماری درمونی داره؛ و هرقصه ای
پایانی....
_پنج سال پیش..یهویی پریدی توزندگیم...نمیدونم چجوری پیدات شد..ازکجااومدی..چه جوری شدکه
دیدمت...ولی تابه خودم اومدم...شده بودی یه سوژه براشرطبندیمون..
نیم نگاهی به مارال انداخت..بااین حرفش مارال حرصی خواست دهن بازکنه که فردین بی اهمیت به عصبی
بودنش رک ادامه ی حرفاشوزد
_قرارشدهرطورشده باهات دوس بشموبه فرزین نشون بدم که هرچیزی روکه میخواموخیلی راحت میتونم به
دست بیارم...همونطوری که خواستمم شد...همه چی بینمون خوب داشت پیش میرفت...شدی بودی جزئی
ازبهترین لحظات زندگیم...
لبخندی محوی نشست گوشه لبش..نگاهی به مارال انداخت...انگاراونم حرصش کمترشده بود
_ولی...یهویی...نمیدونم چی شد...همه چی بااومدن یه نفرخراب شد...بااومدن مسعود..اوضاع عوض شد..نفرت
داشت ازم...جوری که هربارمنومیدیدازنگاش میتونستم شعله های انتقامشوببینم...جدیش نگرفتم...چون
نمیدونستم سرچی باهام لج داره...اولش فکرکردم واقعابخاطره توهه...ولی...نه...جوری که فکرمیکردم نبود.
مارال ابروهاشوتوهم گره کرد..سوالی به فردین نگاه کرد..
_سرعشق ثابقش بود..فکرمیکردمن باهاش رابطه داشتم..فکرمیکردمن عشقشوازش گرفتم...
پوزخندی زد..
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_همش سره یه سوءتفاهم ساده..اینهمه کینه تودلش جمع کرده بود..خواستم قانعش کنم..ولی نشد..اونهمه نفرت
وکینه ی چندساله رونمیشدیه شبه پاک کردوازبین برد...شب تولدمینو..تهدیدم کرد..تهدیدم کردکه اگه
پامواززندگیت نکشم بیرون..میره وبه خونوادت همه چیومیگ
سخت بودحرفی که میخواست بزنه..اما..غرورشوپس زدوادامه داد
_دوست داشتم...عاشقت نبودم...ولی دوست داشتم...برام مهم بودی...ارزش داشتی...اونقدری که حاضرشدم
اززندگیت برم..نتونستم بهت هیچ توضیحی بدم...چون چون حرفام برات غیرقابل قبول بودن...
فردین نگاش وازمارال گرفت وبه یه نقطه ی نامعلوم خیره شد
_االن همه چی عوض شده...مااون ادمای چندسال پیش نیستم...االن هم توبه من بدهکاری هم من به تو...االن که
دارم فکرمیکنم...به یه چیزه خیلی جالب برخوردم..اینکه چندسال پیش بابام رفت تامادرم زندگیش
راحتربشه؛دریغ ازاینکه به تنهاپسرش فکرکنه..وحاال..بازی سرنوشت جوری شدکه دقیقاهمون ماجرابرای منم
پیش اومد...ولی بااین تفاوت که بابام نتونست بامادرم صحبت کنه وبهش همه چیودرست وقانع کننده توضیح
بده...تااخرشم مادرموازدست داد...وقتی تواتاق عمل بودی..خیلی میترسیدم دیگه بیرون نیای که حرفاموبهت
بزنم...
نفسشوکالفه بیرون داد...
_من نمیخوام زندگی ملیس هم مثل من بشه...نمیخوام ازپدرش سرچیزی که نمیدونه واشتباهه متنفرباشه...توپنج
سال اونوازم پنهونش کردی وباکسی که باعث وبانی این همه اتفاقای بده زندگیت بودبزرگش کردی...ملیس پنج
سال؛به کسی که ازپدرش نفرت داشت میگفت بابا.
مارال شوکه به فردین نگاه کرد..نمیتونست باورکنه که مسعود؛کسی اینهمه بهش کمک کردوبهش امیدواری
دادخودش مسبب همه ی اتفاقای زندگیش باشه...
_این..این امکان نداره...مسعودهمچین آدمی نیست...تواین چندسال اونقدری بهم کمک کرده که حاالحرفای
توروباورنکنم...
فردین پوزخنده محوی نشست گوشه ی لبش
_بهت کمک کرده چون نمیخواسته اگرمن برگشتم ومثل االن واقعیتاروبهت گفتم حرفاموباورکنی...ببین خیلی
خوب برات نقش بازی کرده ها...دقیقاهمونی شدی که میخواسته...هه...
مارال هیچ جوره حرفای فردین رونمیتونست به خودش بفهمونه...
""" ببین مارال میخوام هراتفاقی که تواین مدت افتاد..فردین هرکاری کرد..هرچیزی که بهت گفت..چه راجبعه
من..وچه هرچیزه دیگه..حرفاشواصالباورنکنی...؛میخوام بهم قول بدی اگه یه بدی تواین مدت ازم دیدی
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یاشنیدی،خوبیام یادت نره...میخوام بهم قول بخاطره ملیس فردین وتوزندگیت راه ندی..فکرزندگی جدیدبافردین
نیادتوسرت..فردینوتحت هیچ شرایطی نبایدقبول کنی..حتی اگرپای ملیس وسط باشه..میخوام دربرابرش
بایستی"""..
خودشم میدونست یه جای کارمیلنگه...حرفای مسعودتوسرش پیچیده بودوهرکلمشوکه به یادمیاوردیه
جورخاصی معنی داشت براش...
_آخه اون چرابایدیه همچین کاری وبامن کنه؟؟؟
مگه من چه هیزم تری بهش فروختم؟؟اون..اون واسه ملیس پدری کرد...اون منوازباتالقی که توش بودم بیرون
کشید...پنج سال مراقبمون بود...برعکس توپای کاری که نکرده بودموند...
بخاطره من به خونوادش دروغ گفت...اونوقت تو..توداری این حرفاروپشتش میزنی؟؟حاالکه دستش
ازدنیاکوتاس؟تواگه واقعادلت به حال من سوخته بودهمون پنج سال پیش نمیرفتی...
میموندی پای کارت میموندی سعی میکردی همه چیودرست کنی نه اینکه خیلی ساده ردبشی وبری وبگی همه
چی درست میشه...حاالدیگه دیره...این حرفاهم هیچی رودرست نمیکنه...به قول خودت مااون ادمای پنج سال
پیش نیستیم عوض شدیم.
فردین کالفه نگاش کرد
_آره..شایدتوراست میگی..من اشتباه کردم که رفتم..من اشتباه کردم که نموندم تامسعودبره به خونوادت همه
چیوبگه..من اشتباه کردم که نموندم تاازنزدیک نابودشدنتوبه وسیله خونوادت ببینم...آره مارال توراست میگی من
اشتباه کردم که رفتم...
حلقه ی اشکی که توچشاش بودپس زد..االن وقت جواب پس دادن بودنمیخواست بازم جلوش کم بیاره...
_یه جوری میگی رفتم تاتوچیزیت نشه...انگارکه االن خیلی حالم خوبه...انگاربعده توکم بالسرم اومد...تونمیفهمی
من چی کشیدم..تونمیفهمی وقتی هنوزدست چپ وراستتودرست تشخیص نمیدی بهت بگن بارداری...تونمیفهمی
وقتی میبینی بارداری وپدری باالسربچت نیست یعنی چی...تونمیفهمی ترس ازآبروچیه...تونمیفهمی وقتی
شباازکابوس اینکه همه فهمیدن توچیکارکردی بیدارشی یعنی چی...تونمیفهمی یه دخترشهرستانی..خونواده ی
سنتی وحرف مردم یعنی چی....تونمیفهمی لعنتی...
هق هقش جلوی بقیه ی حرفاشوگرفت...
فردین نگاش به مارال بود..بهش حق میداد...حق داشت اینجوری ازش طلبکارباشه..
_ماهردومون اشتباه کردیم...راه واشتباه رفتیم...ندونسته تصمیم گرفتیم وخواستیم باتصمیمامون همه چیودرست
کنیم امانمیدونستیم داریم شرایطمون وسخترمیکنیم...
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مامشکل کارمون اونجایی بودکه واقعیتارونادیده گرفتیم..
قطره اشکی که افتادروگونشوسریع پاک کرد..
_میدونی مشکل کجاست؟؟؟مشکل اینجاست که همیشه آدم های تنوع طلبی مثل تو دست میزارن روی آدمهای
ساده وخاکی..؛ادمایی مثل من زودمیشکنن..شایدباراول دوم کناربیان..ولی باره سوم ازهمون کنارمیرن...
اینویادم گرفتم که"بترسم از آدمایی که عاشق نیستن ولی عاشق کردن رو خوب بلدن"..
_چراهمه ی تقصیرارومیندازی گردن من؟؟؟یه جوری داری ازماجراهاحرف میزنی انگارفقط منم که تواینهمه اتفاق
نقش دارم..انگارفقط منم که گناهکارم...ازهرچی بگی خودتم توش نقش داری...چه ازشبی که باهم بودیم چه ازبی
پدربودن ملیس...مسعودم اون وسط خوشحال که خیلی راحت تونسته بینمون بیادوهمه چیوبهم بریزه..موندم
چراهیچوقت باخودت نگفتی دلیل اینهمه خوبیه مسعودنسبت به خودت چیه..
حرصش میگرفت ازاینکه فردین توهیچکدوم ازحرفاش رنگی ازپشیمونی نیست..
_توهیچوقت نمیفهمی تنهابودن یعنی چی..تونمیفهمی تواوج بی کسی وقتی یکی دست نوازش بکشه روسرت
وبهت محبت کنه وکنارت باشه یعنی چی...امایه چیزوبدون...
"هیچ چیزی بدتراز قتل احساس نیست"
مسعودمشکلش باتوبودنه بامن...اون..نگاهی به فردین انداخت..نمیتونست عکس العملش روراجبع حرفی که
میخوادبزنه پیش بینی کنه..دلشوزدبه دریاوادامه داد
_اون منودوسم داشت...ماباهم خوشبخت بودیم...تو..تواومدی وهمه چیوبهم ریختی...
فردین پوزخندمحوی نشست گوشه لبش
_توهم اونودوست داشتی؟
ازاین سوال فردین جاخورد..دلیل پوزخندشونمیفهمید...خیلی دلش میخواست حرصشودربیاره برای همینم
مجبوربودبهش دروغ بگه..
_..آ..آره...
پوزخندش عمیقترشد..دستاشوبردتوجیبشوبالحنه تیکه داری گفت
_مطمئنی؟؟
مارال ابروهاشوتوهم گره کردوزل زدتوچشاش
_اره مطمئنم
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_ازاین به بعدخواستی دروغ بگی یه عینک آفتابی به چشات بزن بدتابلوئن...آخه چه دوست داشتنی اینطوریه؟؟؟
مارال مشکوک نگاش کرد
_توبه حرف چشام گوش نده دروغ گوی خوبین...منظورت ازاین حرفت چیه؟
فردین لبخندمرموزی زد
_اینکه توهمسرودوست داشتنیت تواتاقای جدامیخوابیدین...نیم نگاهی به اسمون انداخت
_خدایاشکرت معنی دوست داشتن وعشق وعالقه هم فهمیدیم!!
مارال باتعجب نگاش میکرد...اصالنمیتونست فکرشم بکنه که فردین ازکجااین موضوع روفهمیده...
_تو..توازکجافهمیدی؟؟؟
فردین باهمون لبخنده مرموزش گفت
_ع ع ببین..خودت لودادی...من همینجوری گفتم..ولی االن دیگه واقعامطمئن شدم!!...
باحرص به فردین نگاه کرددیگه داشت ظرفیتش تکمیل میشد...
_ازکجاااافهمیدی؟؟باهات شوخی ندارم
فردین لبخندشوجمع وجورکرد..
_ازملیس..
مارال تازه دوهزاریش افتاده بود..کلی ازدست ملیس شکاربود..اماسعی کردخودشونبازه..
_ملیس بچس نمیفهمه..یه چیزی پرونده توباورنکن..
فردین لبخندیه وری زد
_توازاونم بچه تری!
مارال باحرص نگاش کرد
_هرچی دوست داری فکرکن..نه خودت برام مهمی نه فکرت...
_اگه برات مهم نیستم برای چی اینوتااالن نگه داشتی؟
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مارال نگاشوازفردین گرفت وبردسمت گردنبندی که ازمشت فردین سرخوردپایین...بادیدنش انگاریه سطلح اب
یخ ریختن روسرش...برای این دیگه نمیدونست چه جوابی بده...حتم داشت بازملیس رفته
سرصندوقشواینوبرداشته...
_اینو..
_اینم دست ملیس بودازتووسایل باارزشت برش داشته بود
_پس بگو بچمومیبردی سیم جیمش میکردی اره؟؟؟
نمیدونست چرااینقدرازحرص دادن مارال خوشش میومد
_حاالگیریم که آره میخوای چیکارکنی؟
مارال باحرص نگاش کرد
_هیچی فقط داغ دیدنشوبه دلت میزارم!..
اینوگفت وخواست بره که باصدای فردین سرجاش میخکوب شد
_نمیتونی...
برگشت سمتشویه ابروشودادباال
_حاالمیبینی
فردین نگاشوازمارال گرفت وبه زمین دوخت..میدوست این حرفش ممکنه مارال روخیلی بیشترازچیزی که االن
هست ناراحت وحرصی کنه
ولی مجبوربودکه حرفش وبزنه چون همینکه مارال پاشومیذاشت توخونه خودش باهمه چیز روبه رومیشد...
_آقاجون...امشب اومده تابا..پدرت حرف بزنه وهمه چی روبهش بگه..
بااین حرفش مارال روی زمین خشک شدفردین کمی بهش نزدیک شد..جدی نگاش کرد..
_دیریازودبایداین اتفاق میوفتاد..باواقعیت بایدکناربیایم..
شوکه شده بود..بدنش میلرزیدنمیدونست ازچیه..ازسرماست یاازترسه...ولی هرچی که بودبدجوری داشت
ازپادرش میاورد..
_ت..تو...چ..چی گفتی؟؟؟؟

425

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به
نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان سرانجام یک شرط |  baharbahadooriکاربر انجمن
نگاشوانداخت پایین...میدونست برای مارال خیلی سخته..نمیدونست تاچنددقیقه ی آینده قراره چه اتفاقی
بیوفته..ولی..تهه دلش بدجوری برای مارال سوخت..
_ببین..
_تومیفهمی داری باهام چیکارمیکنی؟؟؟؟؟میفهمی فردین؟؟؟آخه مگه من چه گناهی کردم؟؟؟ها؟؟؟گناهم این
بودکه نخواستم دخترم پیش مردی باشه که عالقه ای به مادرش نداره؟گناهم این بودکه ساده عاشق شدم؟؟؟؟
سعی کردصداشوباالنبره که بقیه بفهمن..بغضش داشت خفش میکرد..اشکاش صورتشوخیس کردن...انگارپاهاش
سست شده بودنودیگه نمیتونست سرپاوایسه...
میون هق هقاش باگریه گفت
_داشتم زندگیمومیکردم..منکه کاری بهت نداشتم...چیکارت کردم مگه؟؟؟چرادست ازسرم برنمیداری...اومدی
دستی دستی منوبه کشتن بدی؟؟؟؟میخوای ملیس طعم بی مادری روبچشه...
نمیدونست چه جوری ارومش کنه..میدونست هرحرف دیگه ای بزنه مارال وعصبی ترمیکنه...
_بروبه اقاجونت بگوبره بگوچیزی به بابام نگه؛فردین توروجون ملیس قسمت میدم نذارچیزی بهش بگه...
دورواطرافشونگاه کردودستی توی صورتش کشید..نمیدونست تااالن کارازکارگذشته یانه....ولی میخواست تواین
ماجراتااخرش وایسه...باکشیده شدن دستش به سمت دیگه سریع روشوبرگردوند؛مارال سعی داشت فردین
ودنبال خودش بکشونه..
_چیکارمیکنی؟؟؟
_بایدبری به منصورخان بگی بیادبیرون زودباش
حتی جونی برای کشیدن دست فردینوهم نداشت تواون موقعیت دیگه دادوهوارسرفردین هیچی روحل
نمیکردومیخواست یه جوری دل فردین وبه رحم بیاره تاچیزی به خونوادش نگه...
دنبالش راه افتاد..خودشم نمیدونست قرارچیکارکنه..بعدازچندثانیه واردخونه شدن...مارال اشکاشوپاک کرده
بودوسعی کردعادی رفتار کنه ولی نمیتونست ترس تمام وجودشوگرفته بود...قلبش اونقدری تندمیزدکه
انگارمیخواست ازقفسه ی سینش بزنه بیرون...توی راه روایستادصدایی نمیومد..بابازشدن دراتاق کارپدرش سریع
نگاش رفت سمت در..بادیدن منصورخان وقیافه ی عصبی وچشمای سرخ شده ی طاهرخان باوحشت بهشون
خیره شد..اشکاش عینه دونه های مرواریدیکی یکی ازروی گونش سرمیخوردنومیوفتادن پایین...
دیگه مطمئن شدکارازکارگذشته...
_بابا....
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طاهرخان چیزی نگفت وفقط نگاش میکرد...
بهش نزدیک شد..
_بابابخدامن..
باسیلی محکمی که خوردپرت شدروی زمین..تاچنددقیقه یه طرف صورتشوحس نمیکرد...
_دختره ی بی همه چیزتومیدونی چیکارکردی؟؟؟؟تو..توبااین پسره ی..
_طاهرخان..
باصدای منصورخان سریع برگشت سمتش...اونقدرعصبانی بودکه اون لحظه هرکاری ازدستش برمیومد
بقیه هم باشنیدن صداشون سریع اومدن..
طاهرخان بانفرت به فردین نگاه کرد..دستاش مشت شده بود..اماسعی کردخودشوکنترل کنه تاکاردستشون
نده...نگاشوبردسمت مارال..حتی فکرشم نمیکرددختریکی یه دونش...یه همچین کاری کرده باشه...ازننگ بی
ابرویی که االن روی پیشونیه خونوادش نشسته بودعصبی بود..وباعث وبانیش فقط مارال بود..دیگه حتی به خودش
نذاشت که بخواددست روش بلندکنه...فقط دلش نمیخواست واسه یه لحظه دیگه همچین دختری روتوی خونه ی
خودش نگه داره...
میثاق بانگرانی به سمت طاهرخان اومد
_چی شده آقاجون؟؟چه خبره؟
ملیس ازوسط جمع سریع اومدوخودشوبه مارال رسوند..گوشه ی لباس مارال روسفت تودستش گرفت
_مامانی.
طاهرخان بی اهمییت به بقیه نگاشودوخت به مارال
_ازاین خونه گمشوبیرون..ازاین به بعدمن دختری به اسم مارال ندارم...بروودیگه پاتم تواین خونه نذار...تودیگه
دخترمن نیستی....زودباش..بروبیرون...
مارال اشکاش صورتشوخیس کرده بودن...
_اقاجون..من..
طاهرخان باعصبانیت دست مارال روگرفتوبه سمت دربرد..
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نمیتونست مقاومت کنه..دیگه جونی براش نمونده بود...باپرت شدنش به بیرون تعادلشوازدست دادوافتادروی
زمین...خیلی اون لحظه ها براش دردآوربودن..دخترطاهرخان..یکی یه دونه دخترش...حاال..اینجوری..بااین
وعضیت...ازخونوادش تردشده بود...
صدای گریه ی طالخانوم رومیشنید..
_اخه مردمگه چیکارکرده؟؟؟؟این چه کاریه که بادخترم میکنی؟؟؟؟
طاهرخان باصدای بلندی سرش دادزد
_مادیگه هیچ دختری ندااااریم اینوتوی گوشات فروکن...روبه بقیه کردو گفت من دیگه نه نوه ای دارم ونه
دختری..دیگه نمیخوام اسمشوتواین خونه بشنوم...
یاسمین ویونس که همه چیزرومیدونستن میخواستن هرطوری شده برن بیرون وبه مارال کمک کنن...یاسمین
سریع کیف وپالشتوشوبرداشت رفت سمت ارشانی که شوکه بهشون خیره بود..
ملیس سریع ازبقیه گذشت وفوری باگریه خودشوبه مادرش رسوند..
_مامانی..چی شده؟چراباباجون اینجوی میتونه؟من میترسم..
بغض توی گلوش اونقدری سنگین بودکه حتی یه کلمه هم نمیتونست حرف بزنه..
هیچکس جرعت اینکه بخوادچیزی بپرسه یابه سمت مارال بره رونداشت...فردین ومنصورخان سریع ازخونه زدن
بیرون واومدن سمتش..فردین خواست کمکش کنه که بلندشه..میخواست مقاومت کنه امانمیتونست...
حس میکردپلکاش دارن سنگین میشن وصداهابراش مبهم...اونقدری پلکاش سنگین شدکه دیگه متوجه ی
هیچی نشد..
هنوزپلکاش سنگین بود...ولی نوازشای کسی که باالی سرش نشسته بودوادارش میکردچشماشوبازکنه...همه
چیزاطرافش براش مبهم بود..چندبارپشت سره هم پلک زدتاباالخره راحت تونست اطرافش روببینه..تویه اتاق
نسبتابزرگ که دقیقا روبه روش یه اینه قدی ومیزکوچکی قرارداشت؛وسط اتاق دوتامبل راحتی روبه روی هم
قرارداشتند..نمیدونست کجاست وانگارهیچی یادش نمیومد..بعدازچندثانیه که به ذهنش فشاراورد..همه چیزمثل
یه فیلم کوتاه ازجلوچشماش ردشد...باصدای ملیس باالی سرش سعی کردازجاش بلندبشه..ملیس نگاش به مارال
بود...
_مامانی توبایداستراحت کنی..دکترگفته برات خوب نیست بلندبشی..
اخماشوبردتوهم بغضش بدجوری گلوش روفشارمیداد
_دکتر؟؟
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_اره مامانی..وقتی توخواب بودی عموفردین مارواورداینجا..مابرگشتیم شیراز..میخواست ازروتخت
بلندبشه..نمیدونست
چرااونجابودنواصالجایزنمیدونست..دیگه دوست نداشت حتی برای یه لحظه هم که شده فردین روببینه..به اندازه
ی کافی عذابش داده بودوازچیزی هم که میترسیدسرش اورد..ولی نمیدونست بایدکجابره..جایی دیگه براش
نمونده بود..
جونی برای تکون خوردن نداشت همینکه خواست بلندبشه نگاش به اینه ی روبه روی تخت افتاد..سرووعضش
رقت انگیزشده بودوحس میکردزیرگلوش داره به شدت میسوزه..دورچشماش سیاهی حلقه زده بود..
دیگه حتی اشکی هم برای خالی کردن بغضش نمونده بود..
_باالخره بیدارشدی گل دخترم؟
باشنیدن صداسریع نگاشوبردسمت در..
بادیدن پیرزن نسبتاکوتاه وتپلی که چهره ولبخنده مهربونی داشت اخماش کمی ازهم بازشد..دقیق نگاش
کردچهرش براش اشنابود..میدونست به جایی دیدتش امادرست یادش نمیومد..بعدازچندثانیه به سمتش
اومد..تازه متوجه ی سینی تودستش شده بود..
ملیس باذوق دویید سمتش
_فیروزه جون..مامانیم حالش خوب شده ببین!
فیروزه لبخنده مهربونی به ملیس زد..اماچهرش حسابی نگران بود..
_میدونم عزیزم..ببینم تونمیخوای بری پایین باعموفرزینت بازی کنی؟؟
ملیس بامزه لبخندزد
_آخ جون عموفرزین باالخره اومد؟؟
فیروزه نشست کنارمارال
_اره دخترقشنگم..بدوبروپایین پیشش
ملیس همینکه خواست بره جوری که انگاریه چیزی یادش اومده باشه چرخیدسمت مارال وسریع رفت
سمتشواروم گونشوبوسید
مارال متعجب نگاش کرد..که ملیس گفت
_مامانی اگه من برم نمیترسی که؟؟
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فیروزه باتعجب به ملیس نگاه کرد..قبل ازاینکه مارال چیزی بگه فیروزه گفت
_وامادرمن اینجاچیکارم پس؟؟نترس گلکم نمیزارم اب تودلش تکون بخوره..توخیالت راحت..
ملیس نگاهه دیگه ای به مارال انداخت ولبخندی زدوآروم ازاتاق خارج شد..
فیروزه لبخندی زدوروبه مارال گفت:
_امروزصبح هم که ازخواب بیدارشدسریع سراغتوگرفته..به زوربهش صبحونه دادم میگفت بدون مامانم هیچی
نمیخورم!!همینجوری باالسرت نشسته تااالن که دیگه خداروشکرچشماتوبازکردی..بیچاره خیلی ترسیده
بود..مارال گیج فقط به فیروزه وحرفاش نگاه میکرد
فیروزه سریع گفت
_وای خدامرگم بده مادر...اینهمه حرف زدم یادم رفت بپرسم منویادت هست یانه؟؟فیروزه ام مادربزرگ
فردین..قبالهمودیدیماا
ازشنیدن اسم فردین ناخداگاه اخماش رفت توهم..فیروزه که متوجه شده بود؛سریع بحث روعوض کرد
_بیاعزیزم برات صبحونه اوردم..یه چیزی بخورجون بگیری..شدی پوست واستخون مادر
چقدرمحبتای فیروزه براش قشنگ بودواون وعجیب یاده مادرش مینداخت..مادری که میدونست االن یه چشمش
اشک و یه چشمش خون..دلش بدجوری ضعف میرفت ولی هیچ اشتهایی نداشت..
_نمیتونم بخورم..اشتهاندارم..
فیروزه خودش دست به کارشدویه لقمه براش گرفت
_اشتهاندارم که نشدحرف بایدیه لقمه بخوری تااشتهات کم کم بازبشه...
_میخوام ازاینجابرم..
فیروزه بانگرانی نگاش کرد
_کجابری اخه دخترم؟اینجاخونه ی خودته..خالتم که خوب نیست..
_بخداحالم خوبه فیروزه جون..فقط بذاریدمنوملیس ازاینجابریم...
_کجاروداری بری اخه عزیزم؟
پوزخندی زد..راست میگفت کجاروداشت که بره..جایی دیگه براش نمونده بود..
_راست میگین مگه پسرتون جایی واسه رفتنم برام گذاشته؟؟
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فیروزه نفسشوبا غم بیرون فرستاد..
_فردین اونقدراهم که توفکرمیکنی بدنیست عزیزم.
؛اگه کاری کرده فقط خواسته بیشترازاین ازدخترش دورنمونه..نمیخوام فکرکنی دارم طرفه اونومیگیرما..نه
دخترم..اگه حرف ازاشتباه باشه..شماهردوتاتون اشتباه کردین...توهم به اندازه ی فردین برام عزیزی..مادرنوه ام
هستی وروی سرمون جاداری..فردین باهمه ی خوب وبدش بازم پدره دخترته!..مطمئن باش دیریازودهمه
چیزدرست میشه..فقط نبایدهمه چیزروسخت بگیری!..
همینکه خواست جوابی بده باتقه ای که به درخوردحرفی نزدومنتظربه درنگاه کرد..
بادیدن منصورخان ابروهاشوتوهم گره کردوروشوبرگردوند..منصورخان متوجه ی این حرکتش شداماچیزی به روی
خودش نیاوردووارداتاق شد..روی صندلی نزدیک به تخت نشست
_حالت چطوره دخترم؟؟
پوزخندی زد
_بهترازاین نمیشم
فیروزه نگاهی به منصورخان انداخت وروبه مارال لبخندی زد
_من صبحونتواینجامیزارم اگه تونستی یه چیزی بخورعزیزم...
وهمونطورکه بلندمیشدگفت
_من برم به ملیس یه سربزنم!
این وگفت وازاتاق خارج شد...
دراصل بااین کارش میخواست منصورخان ومارال روتنهابزاره تابلکه منصورخان بتونه باحرفاش مارال روقانع کنه...
بارفتن فیروزه بیشترتوخودش جمع شدوبه جلوش خیره شد..؛دیگه حتی دوست نداشت بامنصورخان هم
همصحبت بشه..
_ببین دخترم..تواالن دیگه به قول معروف اب ازسرت گذشته وبایدازاین به بعدمنطقی برای خودت وایندت
تصمیم بگیری..
باحرص به منصورخان نگاه کرد
_کدوم اینده؟؟من االنموباختم به چه امیدی به ایندم فکرکنم؟؟
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_باختن مهم نیست...؛جوونی درستش می کنی!مهم اینه که یادت باشه چی روبه کی باختی...
لحنش آروم شد...
_بعضی وقتا..یکی یه طوری می سوزنتت که هزارنفرنمیتونن خاموشت کنن..؛بعضی وقتاهم..یکی یه طوری
خاموشت میکنه که هزارنفرنمیتونن روشنت کنن...من دیگه هیچی واسه ازدست دادن ندارم..اون ازمسعود..اینم
ازخونوادم...پوزخنده محوی نشست گوشه لبش..
_چیزه دیگه ای هم مونده مگه؟که به امیدش به اینده فکرکنم؟
منصورخان دلجویانه گفت
_پس...ملیس چی؟؟؟یعنی اون جزوه داشته هات نیست؟ملیس خودش به تنهایی یه امیدواری واسه ایندته...راه
هایی که به آینده ختم میشن..یافتنی نیستن..؛ساختنین..تودخترتوداری..به امیداونم که شده بایدبتونی دووم
بیاری...
نگاه اطمینان بخشی به مارال انداخت
_ببین دخترم توخودتم میدونی که دیریازودخونوادت باالخره این موضوع رومیفهمیدن..میدونستم گفتنش برای
خودت سخت بود..برای همینم من پادرمیونی کردم..رفتارپدرت تواون لحظه نمیخوام بگم خوب بود ولی هرکس
دیگه ای هم که به جای اون بودهمین کارومیکرد..ولی مطمئن باش به مرورزمان همه چی درست میشه...تو تک
دونه دخترشونی..مطمئن باش به همین راحتی فراموشت نمیکنن...به فردین هم حق بده که اینجوری باشه..ماپنج
سال دخترشوازش پنهون کردیم...توچه بخوای چه نخوای اون پدره دخترته...کسی که بی شک روزی توزندگیت
نقش مهمی داشته و..کمی مکث کردوبه مارال نگاه کرد
_و خواهدداشت...
نگاش عصبی شد
_فردین هیچ نقشی توزندگیم نداره ونخواهدم داشت..چه االن چه هروقت دیگه...اون حتی نمیتونه واسه ملیس یه
پدرباشه...پدربودن فقط به اسم وتامین نیازه بچه نیست..بایدبه زندگیش اهمیت بده والکی الکی خرابش نکنه
ارمششوبهم نزنه..
بغضش کم کم دیگه داشت به اشک تبدیل میشد..
_اصالشمامیفهمین بچم دیروزچقدرترسیده بود؟؟ازبس گریه کردهنوز که هنوزه اززیره چشای پف کردش میشه
فهمیدچقدرترسیده وگریه کرده...
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_تونمیتونی برای پدربودن یانبودن فردین تصمیم بگیری..فردین اگرچه توزندگیش خطاهای زیادی کرده ولی
مطمئنم ازاین بعدمیتونه یه پدرخوب برای ملیس ویه پشتیبان برای توبراشه...تواگربخوای میتونی ازنو شروع
کنی...می تونی...می تونی به خودتوفردین یه فرصت دوباره بدی...برای شروع دوباره هیچوقت دیرنیست..فقط
نیازبه زمان داره...شایدحرفام برات خنده دارباشه...شایدازفردین تنفرداشته باشی ولی مطمئن باش این تنفرازتهه
دل نیست..شایدخودت االن نفهمی ولی به مرورزمان متوجه میشی..زمان چیزه
عجیبیه...میدوئه..جلومیره..ودوست داشتنی ترین ادم های زندگیتویاکهنه میکنه یاعوض..بعضی
هایاتغییرمیکنن..یاحقیقت درونشون مشخص میشه...زمان دیریازودبه توثابت میکنه که کدومشون موندنین
وکدومشون رفتنی...توزندگی توهم باالخره یه روزی میادکه بعدش مهم نیست دیگه فردایی درکارهست یانه...
اون روزیاخیلی خوشبختی یاخیلی بدبخت ..اینوهمیشه بدون...نه عاشقی منطق داره..؛نه دوست داشتن دلیل!!..
بهش یه فرصت بده تاالاقل بتونه روزهایی که نتونسته برای ملیس پدری کنه روجبران کنه..توتاهروقت که بخوای
میتونی اینجابمونی..توبرام هیچ فرقی بادختره خودم نداری..اگه قبول کنی واینجابمونی تواین مدت میتونی خوب
به حرفام فکرکنی ویه تصمیم سرنوشت سازبرای خودت ودخترت بگیری...ولی..هرتصمیمی که بگیری..سعی کن
منصفانه باشه...چون فکرنکنم فردین دیگه ازدخترش بگذره..حاالتصمیم باتوهه..میمونی؟؟
سرشوبلندکردواینباربه منصورخان نیم نگاهی انداخت..هضم یهویی این حرفاسخت وسنگین بودبراش..وقتی هم
برای فکرکردن نداشت..ولی وقتی حرفای منصورخان روتوذهنش مرتب پشت هم چید..سعی کردمنطقی
فکرکنه..جای دیگه ای برای رفتن نداشت..نه خونه ی پدریش ونه خونه ی خالش..تواین شهربزرگ اونقدری بی
کس وکاربودکه دلش به حال خودش بدجوری سوخت..میدونست فرصت دوباره دادن به فردین غیره ممکنه...چون
نه خودش میخواست ونه فردین...ولی چون جایی روبرای رفتن نداشت مجبوربودکه برای مدتی اونجاموندنوقبول
کنه تابلکه به زودی بتونه برای رفتن جایی روپیداکنه..آب دهنشوبه زورقورت دادولبای خشکشوباسرزبون ترکرد
_خیـ..خیله خب...من..اینجامیمونم...ولی فقط برای یه مدت خیلی کوتاه...نه برای اینکه فکرکنیدمیخوام به فردین
فرصتی دوباره بدم..نه..چون این محاله..فقط تاوقتی که بتونم برای خودم ودخترم یه جایی روپیداکنم...اینجام
میمونیم...
منصورخان لبخنده رضایت بخشی زد...فکرمیکرداین موندن...دیگه رفتنی نداره...اما...داستان زندگی مارال
وفردین...هنوزادامه داشت....
_این بهترین کاره ممکنه...مطمئنم بهت سخت نمیگذره..ازاین به بعدتوهم دخترمی..ماکنارتیم..هیچوقت
فکرنکن تنهایی..این وگفت ولبخندی اطمینان بخش زدوبه سمت دراتاق رفت..
باحرفای منصورخان کمی ازدلهره وناراحتیش کم شده بودوتاحدودی دلگرم..
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به حرفای منصورخان که فکرمیکردمیدیدواقعاحق بااونه..نمیتونست بذاره ملیس تااخرعمرش ازاین واقعیت
دوربمونه..حتی خودشم نمیتونست چشمش رو؛روی همه ی واقعیتهاببنده ونادیدشون بگیره..گاهی وقتابزرگترین
حقیقت زندگیت وقتی اتفاق میوفته که اصالانتظارشونداری،هیچکس ازبازی سرنوشت خبرنداره..سرنوشتی که
بعضی وقتابدجوری بازیش میگیره وتاوقتی بلندنشی باهاش بازی کنی..یه ریزدورو ورت میپلکه و فقط برات
دردسرای جدیددرست میکنه..
**
شالشوگذاشت روی موهاش وازاتاق اومدبیرون..دیگه ازیه جانشینی خسته شده بود..کل روزوتوی اتاقش سپری
کرده بودوبرای نهارهم پایین نیومده بود..حتی اسرارهای فیروزه هم بی فایده بود..صدای خنده های ملیس
رومیشنید..انگارداشت بایکی بازی میکردوخیلی خوشحال بود..
ازباالنگاهی به پایین انداخت فقط قسمتی ازخونه قابل دیدبود..مبالی سلطنتی که رنگ طالیی وکرمشون
تضادخوبی بارنگ پرده ها پیداکرده بودن..قالیچه ی دستبافتی پرازگلهای طالیی که زمینه ی کرم رنگ داشت
وسط مبلهاقرارگرفته بود..مجسمه هایی به شکل اسب که روی دو ثم پشتیشون به سمت باالبلندشده بودن ورنگی
مشکی وطالیی داشتن گوشه های سالن قرارداشت..
نگاهی به دوروبرش انداخت قسمت باالهم به همون شکل پایین طراحی شده بود..پنجره وبالکن نسبتابزرگی
هم روبه روش قرارداشت..پرده های حریرروکنارزدونگاهی به حیاط انداخت..پربودازدرختای سربه فلک
کشیده..آالچیق وسط باغ ازاون باالپیدابود..نگاشوازحیاط گرفت وبه اطراف دوخت..کل شهرازاون
باالپیدابود..نمیدونست چرا..ولی دیگه اون ارتفاع واون چراغای رنگی شهرازباالهیچ جذابیتی براش
نداشتن...نفسشوباصدابیرون داد..
نگاش رفت سمت سالن دوتااتاق که دراشون دقیقاروبه روی هم بازمیشدنظرشوجلب کرد..انگارحس کنجکاویش
فعال شده بود..
نیم نگاهی به اطرافش انداخت..وقتی ازنبودکسی مطمئن شدراه افتادسمت اتاقا..
دره یکی ازاتاقاروبی مقدمه بازکرد..
وارداتاق شد..
ابروهاشودادباال..نمیدونست این حس ارامشی که بادیدن اتاق بهش دست دادازکجایهویی اومد..
اتاقی بزرگ باپنجره ی نسبتابزرگی که دارای بالکن بود..
پرده های حریره سفید؛تخت دونفره باروتختی سفیدوآبی آسمونی که ترکیب خوبی روباهم به وجوداورده
بودن..
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رنگ دیوارهاهم باروتختی ست شده بود،آبی کمرنگ وخوشرنگ..کمددیواری سفیدرنگ که درش رگه های آبی
به کاررفته بود..
نگاش افتادبه قاب عکسهای روی دیوار..لبخندی محونشست گوشه ی لبش اصالفکرشم نمیتونست کنه که این
مردی که عکسش روبه روشه اینقدرروحیه ی لطیفی داشته باشه...
حتی سعی کرده بودتوی عکساشم لباسایی که میپوشه بارنگ وسایل اتاقش ست شده باشه..یه قاب عکس که
نسبت به بقیه بزرگتربودنظرشوجلب کرد؛
یه مردخوشتیپ،که کت شلوارمشکی پوشیده بود؛وسط دوزن که هردوکت دامن های شیکی به تن داشتن
وهردودوپسربچه ی بانمک رودرآغوش گرفته بودن..
یکی اززنهالبخنده مهربونی برلب داشت وهمراه باپسرش که لبخنده بامزه ای که چال گونش رونشون میدادبه
دوربین خیره شده بودن..
نگاش رفت سمت اون یکی زن..
نمیدونست چراولی باهمون نگاهه اول انگارتونست غم توی چشاش روببینه..لبخنده دلنشینی روی لبش
بود..چشمهای بزرگه کشیده وعسلی رنگ..ابرووموهای بورمانند..پسربچه ی توی بغلش هم چشمای عسلی
وموهای تقریبابورداشت..ونگاهش به جای دوربین به مادرش بود..
مردشیک پوش وسطشون ایستاده بودودستشودوره کمرشون حلقه کرده بود..ولبخنده جذابی که چال گونش
روواضح نشون میداد..
توهمون نگاهه اول فرزین روباچاله گونش ولبخندش شناخته بودوحتم میداداون زنی که بغلش کرده مادرش
باشه..
واون یکی زن وبچه هم حتم میداد فردین ومادرش بوده باشن..
وحدس میزداون مردی هم که کنارشون ایستاده پدرفرزین ودایی فردین باشه...
نگاش روبرد سمت قاب عکس های دیگه..پربودازعکسای فرزین درژستهای مختلف..خندش گرفت..؛
"هرکی ندونه فکرمیکنه بایه مدل کاربلدوخیلی حرفه ای روبه روئه!"
تودلش به چشمه برادری واقعابه جذاب بودن فرزین اعتراف کرد..
نگاشوتوی اتاق چرخوند..تازه متوجه ی پیانوی کناره آینه قدی اتاق شده بود..نگاش به پیانوبودکه باصدای
بازشدن دریه لحظه انگارخشکش زد..
احساس کردیه سطلح اب یخ ریختن روسرش
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آب دهنشوباسروصداقورت دادوآروم برگشت سمت در...
_مــامـاانی تواینجاچیکارمیکنی؟؟
بادیدن ملیس که اومدتوی اتاق؛نفس حبس شدشوراحت بیرون دادوسریع رفت سمتش..
ملیس که بادیدن مارال اونجاتعجب کرده بودواین تعجب رومیشدازچشمای آبی درشت شدش راحت فهمید!
_هیـ...هیچی عزیزم..چیزه...داشتم دنبال تومیگشتم..
ملیس ناخداگاه اخماش رفت توهم ونگاش غمگین شد
اومدنزدیک مارال..مارال زانوزد کنارش؛
_چی عزیزدلم؟؟
ملیس دوتادستای کوچولوش روگذاشت روصورت مارال
_مامانی ترسیدی که منوندیدی؟؟؟
دستش روبه صورت نوازش روسرمارال کشید
_مامانی من همیشه پیشتم نترس..من مثل بابابزرگ بدنیستم که تنهات بذارم..
بااین حرفش مارال چشاش ازتعجب گردشد..دلش براش ضعف رفت..محکم بغلش کرد..چقدرتودلش برای داشتن
ملیس تواین روزاخداروشکرمیکرد...هردقیقه که نه هرثانیه بیشترازبیش عاشقش میشد..
_الهی مامان دورت بگرده...دخترقشنگم...همه زندگیمی توعزیزدلم...من خیالم تاوقتی توپیشمی راحته...قربون
اون چشای قشنگت بشم
پشت سرهم ملیس رومی بوسید...
ملیس کم کم لبخندزد
_خیلی دوست دارم مامانی!
مارال اشک توچشاش حلقه بسته بود..
_من بیشترملیسه نازم..
اینوگفت ودستای کوچولوشوبوسید..
_خب..حاالبگوببینم تواینجاچیکارمیکنی؟؟
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ملیس که انگارتازه یه چیزی یادش اومده باشه سریع اطراف اتاق روازنظرگذروند..
_باعموفرزین داشتم قایماشک بازی میکردم..؛من چشاموبستم که اون قایم بشه..
امااالن هرجارومیگردم پیداش نمیکنم..گفتم شایدتوی اتاقش باشه...
که نه مثل اینکه اینجاهم نیست..توندیدیش مامانی؟؟
مارال لبخندی بهش زدوبلندشد
_پیداش میکنی عزیزم!بیابریم بیرون رویه باردیگه بگرد..
ملیس چیزی نگفت وهردوباهم ازاتاق اومدن بیرون...
ملیس سریع رفت سمت راپله ها
_مامانی من میرم یباردیگه پایینوبگردم..توهم لطفااینجاروبگردببینم پیدانمیشه!..
مارال لبخندی بهش زد
_باشه گلم
ملیس که پایین رفت خواست بره...که بادیدن دره اتاق کناریش دوباره حس کنجکاویش اومدسراغشوازبرگشتن
منصرفش کرد
اروم رفت سمت اتاق وبی سروصدا درو بازکرد..
سرکی توی اتاق کشید...وقتی مطمئن شدکسی توی اتاق نیست سریع واردشدودروبست..همین که واردشدبوی
عطرآشنایی که به دماغش خوردازهمون اول فهمیدتواتاق چه کسی اومده..
پشیمون شدوخواست برگرده...ولی ازاونجایی که فضولی بیخیالیش نمیشددوباره برگشت ...
دقیق به اتاق نگاه کرد..اتاقی شیک بود..ازروتختی تاپرده های اتاق ومبله هاهمه باهم ست خاکستری
وسفیدبودن..برعکس اتاق فرزین دیوارهاساده وسفیدبود..وباکمال تعجب دیدکه همون قاب عکس پنج نفره که
تواتاق فرزین بود..اینجاهم قرارداره..
روبه روی تخت یه دربودکه حتم میدادیه حموم یادستشویی باشه..
بی اهمیت به در؛رفت سمت دیگه ی اتاق وکنارآینه ومیزی که پربودازعطروادکلن وکرمای مختلف ایستاد..یکی
یکی عطراروبه بینیش نزدیک کرد..تاباالخره همون عطرهمیشگیشوپیداکرد..
تلخ وسرد..ولی باوجوداین چندسالی که گذشته بودبازم انگاربراش بوی خوب وفراموش نشدنی بود..

437

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به
نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان سرانجام یک شرط |  baharbahadooriکاربر انجمن
__ننه بابات بهت یادندادن بدون اجازه تواتاق دیگران رفتن اصالکاره خوبی نیست؟؟؟
شنیدن صداهماناوهول شدنوگم کردن دست وپاش همانا وافتادن شیشه ادکلن ازدستشم همانااا!!!..
جیغ خفیفی کشیدوسریع برگشت سمت صدابادیدن فردین تواون وضیعت چشماش ازتعجب گردشد...
هول شده بودوانگارزبونش بنداومده بود..فردین که تازه ازحموم اومده بودبیرون موهای خیسش افتاده بودن روی
پیشونیش حولشودورکمرش پیچیده بودوقسمت باالتنش ل*خ*ت بود..
مارال تابه خودش اومدفوری نگاش روازفردین گرفت و پشتشودادبهش
ازاسترس دستاش میلرزید..
نگاش رفت روزمین به شیشه ی خوردشده ی ادکلن افتاد...نمیدونست فردین االن قراره چه عکس العملی نشون
بده...
فردین لبخنده کجکی زد
_یه نظرحالله هااا
مارال باحرص گفت
_هووی این چه وضعشه
فردین یه ابروشوانداخت باال
_توکه هرچی خواستی دیدزدی این اداهادیگه چیه؟خداییش دلت خنک شدچیکارکردی بااین عطرنازنینم!!!نچ نچ
نچ..حاالخودت بایدزحمت جمع کردنشوبکشی..زودباش
مارال حرصش بیشترشد..به غلط کردن افتاده بودوتودلش تامیتونست به خودش وفردین فحش میداد..
_بروکناربی زحمت میخوام رد شم..به من چه..میخواستی اینقدریهویی نیایی عینه جن جلوم ظاهرشی اینوگفت و
با بیتفاوتی روشوازفردین برگردوند
فردین ازپرویی مارال چشماش گردشده بود
_واالخوبه..بدون اجازه که اومدی تواتاقم..؛همه ی سوراخ سمبه هاشم که دیدی!شیشه ی ادکلن نازنینم که
شکستی اونوقت بدون هیچ توضیحی طلبکاری ومیخوای بری وقرارم نیست گندی که زدی روپاک کنی..
مارال میدونست کامالتقصیرکاره وبه هرحال هرچی هم بگه نمیتونه به قول فردین گندی که زده روپاک
کنه!..سعی کرد یکم کوتاه بیادوجوری که خودشونبازه ماجراروجمع وجورکنه!!...
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همینجوری هم نمیتونست برگرده وازکنارفردین ردبشه بره..؛چون وضعیت فردین همچینم مناسب نبود..دلش
نمیخواست کسی تواون اوضاع سربرسه وفکروخیالی باخودش کنه..
باحالت تهدیدگفت
_یابروکنارتامن رد شم یا....
خودشم ادامه ی حرفشونمیدونست..
_یا..؟؟؟
ازصدای فردین اونم کنارگوشش جاخورد..؛هول شده بودوضربان قلبش انگارتوکل اتاق پخش شده بود..ازاون همه
نزدیکی اونم بااون سرووضع فردین...هووی کجامیای برواونورببینم
فردین بیخیال گفت
_نگفتی یا چی؟؟
بحرص وعصبانیت گفت
_یاجیغ میزنم همه بریزن اینجا..حاالبروکنار
فردین یه ابروشوانداخت باال وهمچنان بابیخیالی طی کرد
_خیله خب جیغ بزن ببینم اونی که ضررمیکنه منم یاتو!!
_یعنی چی برواونورببینم
فردین بالحنی خونسردوحرص درارگفت
_یعنی اینکه برای من اینچیزاعادی واوناهیچ انتظاری ازمن ندارن...ولی...
بالحن خاصی گفت
_ولی اگرتورو...بامن...اینجاببینن...
مارال سریع برگشت سمتش وجوری که اصالنگاش نمیکردگفت
_اره واقعاهیچ انتظاری ازتونمیشه داشت..همه چی ازت بعیده!اینوگفت وخواست فوری بره که فردین
جلوشوگرفت
_خیله خب توراست میگی هیچی ازمن بعیدنیست..پس...
نگاش رنگ شیطنت گرفت ونگاهه هیزی به سرتاپای مارال انداخت..
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مارال اب دهنشوباسروصداقورت دادوخودشوجمع وجورکردوشالش که ازروی موهاش سرخورده بودپایینوسریع
کشیدروسرش..
فردین ازاین حالت وذهن منحرف مارال بدجوری خندش گرفته بود..تکه خنده ای کردوگفت
_نچ نچ نچ!!توواقعاخجالت نمیکشی بااین ذهن منحرفت؟؟ناسالمتی مادریه بچه پنج ساله ای!!خداشفات بده بااون
ذهن منحرفت بروخودتواصالح کن!!!
مارال باچشمای گردشده نگاش کرد..بالحنی پرازحرص به فردین توپید
_خیــــلــــ....
_جــــــــذابم میدونم!!نیازی به گفتن نبود!!
_یکم خودتوتحویل بگیربابا!!خیلی خودشیفته تشریف داری بانمک!!
فردین لبخنده مرموزی زد
_خودموتحویل نگیرم توروتحویل بگیرم پس؟درضمن نمک ازخودتونه!!!چشاتون بانمک میبینه!!
دیگه داشت به سیم اخرمیزد
_چیکارکنم تن لشتوجمع کنی بزاری برم!؟
فردین نگاش جدی شد..
مارال نگاش وبه سمت دیگه دوخت ازسکوت اتاق معلوم بودحرفش یه جورایی به موقع نبوده..
_منظورم این بودکه..چیکارکنم بزاری برم؟
فردین نگاهه جدیشوازمارال گرفت ورفت سمت دیگه
_جلوتونگرفتم میتونی بری
لحنش خیلی بی تفاوت وسردبود..
مارال نگاش روانداخت پایین وبه خورده شیشه هادوخت..خیالش اسوده شده بودومیخواست سریع ازاونجابزنه
بیرون تاکسی متوجه نشده..
چندقدم رفت جلو..امابازیاده شیشه خورده ها افتادونگاه دیگه ای بهشون انداخت..دسته گلی بودکه خودش به اب
داده بودواالنم خودشوموعظف میدونست که جمعشون کنه..
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برگشت سمت فردین وبدون اینکه نگاش کنه سمت شیشه خورده ها خم شدویکی یکی جمعشون کرد..بوی
عطرتوی بینیش پیچیده بودوانگاریه حس عجیبی روبهش منتقل میکرد..حسی که انگارزیادم باهاش غریبه
نبود..حسی که انگارسالهاست نیومده سراغش و روش یه عالم گردوغبارنشسته...
__الزم نکرده توجمع کنی بروبیرون تاکسی متوجه نشده...
حس کرداین لحنش وتکه ی اخرجملش روهمراه باحرص وناراحتی گفت
بی اهمیت به این حرفش کارشوادامه داد..
تیکه ی اخری روهم سریع خواست برداره که سوزشه خفیفی روی انگشتش احساس کرد..اخماش جمع
شدودستشواوردباال..سرانگشتش غرق خون شده بود..ازدرداشک توچشاش جمع شد..
فردین که انگارتازه متوجه شده بود جدی نگاش کردوخواست بیادسمتش که مارال سریع بلندشدوهمونطورکه
نگاش به انگشتش بودگفت
_چیزی نیس...
_گفتم که الزم نیست توجمع کنی..اینم ازاخروعاقبت حرف گوش نکردن..
مارال که خودشم ازدست وپاچلفتی بودنش حرصی شده بودگفت
_گفتم که چیزیم نشد..خوبم..
اینوگفت وسریع ازاتاق زدبیرون..رفت به سمت دستشویی سریع انگشتشوگرفت زیرشیراب....
انگارخونش قصده بنداومدن نداشت..ازدستشویی بیرون اومد..چسب زخم الزم داشت ولی نمیدونست به چه
بهونه ای ازفیروزه درخواست چسب زخم کنه..هنوزذهنش درگیره اتفای توی اتاق بود..اماسعی فکراشوپس بزنه
وهمه چیزه چنددقیقه قبل روبه فراموشی بسپاره..
آروم ازپله هاپایین رفت...نگاهی به اطراف انداخت صدای ملیس ویه پسربچه که درحاله ورجه وورجه بودن
باصدای چندنفرکه درحاله حرف زدن باهم بودن ازسالن پذیرایی کنارش میومد..همه ی صداهابراش
اشنابودن..مخصوصاصدای یاسمین..وصدای خسته وجذاب یونس...
خواست وارد سالن بشه..امایه حس مانعش میشد..نمیدونست چه حسیه..ولی انگارخیلی قوی بودکه خواست باعث
برگشتنش بشه...انگار روی دیدنشون رونداشت..ولی همینکه برگشت باقیافه جدی وهیکل فردین که راهشو سد
کرده بود روبه روشد..
براش جای تعجب داشت که اینقدرسریع لباس عوض کرده بودواالن روبه روش بود..
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یه تیشرت خاکستری جذب که خطای مشکی داشت وشلوارکتون مشکی..مثل همون پنج سال پیشش هنوزم
جذاب وخوشتیپ بود..وطبق عادت همیشگیش دستاشوبرده بودتوجیبش..
قبل ازاینکه چیزی بگه فردین باجدیت نگاش کرد
_دستت..بهتره؟
چسب زخم الزم داشت..ولی نمیخواست به فردین بگه وبیشترازاین باهاش حرف بزنه..
_مگه مهمه..
_نه..چرابایدمهم باشه..فقط نخواستم ملیس بادیدنش ناراحت بشه..
نمیدونست چرا..ولی انگاراصالانتظارشنیدن چنین حرفی ازفردین رونداشت..حرصش گرفت..ولی سعی کردچیزی
به روی خودش نیاره که فردین متوجه بشه وبشه سوژه براش..
_حرص نخورچروک میشی مارال خانوم!..
ازاین حرفش چشاش گردشد..نمیدونست چطوری فهمیده که داره حرص میخوره..ولی میدونست همیشه تواین
مواقع بدجوری رفتاراش ضایع بروزداده میشه..
_روپیشونیم نوشته که دارم حرص میخورم؟؟؟
فردین پوزخندی زد
_نچ بازیادت رفته عینک آفتابیتوبزنی براهمین چشات دوباره بدجورتابلوئن!!
حاالفهمیده بودهرچی میکشه ازدست چشاشه که همیشه باعث کم اوردنش میشه..
یونس که انگارتازه متوجه ی مارال وفردین شده بود،نگاهه خیره ای به جفتشون انداخت..نگاهی به یاسمین
انداخت وباچشم ابرو اومدن مارال روبهش فهموند..

یاسمین سریع بلندشدوهمگی نگاهاشون چرخیدسمتش..؛یاسمین بی توجه به بقیه رفت طرف مارال..

مارال هم که متوجه ی نگاه های بقیه شده بوددیگه راهی برای برگشتن به اتاقش نداشت..نگاهی به یاسمین که
چشاش پرازنگرانی واشک بودانداخت..سرشوانداخت پایین..بادیدن یاسمین همه ی اتفاقات قبل براش یاداوری
شد..یاسمین چندقدم بینشون هم پرکردواروم مارال روبغل کرد..
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_کاش من می مردم واین روزای تورونمیدیدم..
کمی عقب رفت وبه صورت مارال نگاه کرد
_دیروز..

_هیچی ازدیروز نگو یاسی..هیچی..نمیتونم بشنوم..
یاسمین قطره اشکی که افتادروگونشوسریع پاک کرد
_باشه باشه عزیزم..هرچی توبگی..امروزبه محض رسیدنمون اومدیم اینجا..فیروزه جون گفت خوابی منم گفتم
مزاحم استراحتت نشم..

_من خیلی وقته که بیدارشدم...ولی متوجه نشدم شمااومدین..

_عزیزدلم..حتماازتنهایی خسته شدی...
فردین نگاهه بی تفاوتی به یاسمین انداخت

_همچینم تنهانبوده که بخوادخسته بشه..
یاسمین اخماشوبردتوهم نگاشوازفردین گرفت

_این چی میگه؟؟

مارال لباشوباحرص روی هم فشارداد..

_هی..هیچی...
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یاسمین نگاش رفت سمت انگشت مارال که یه قطره خون روش بود

بانگرانی روبه مارال گفت
_انگشتت چی شده؟؟؟

فردین بااخم به انگشت مارال نگاه کرد..سری تکون دادویه دستمال ازرومیزکنارش برداشت وگرفت جلوی مارال
_وقتی بی اجازه بری تواتاق یکی دیگه...بایدعواقبش روهم درنظربگیری..

یاسمین دستمال رودست مارال گذاشت
_چیزی نیست عزیزم االن خونش بندمیاد..
اینوگفت وبعدم طوری که قردین نشنوه گفت
_رفتی تواتاق این؟؟؟؟؟
آب دهنشو به زور قورت دادونگاهی به یاسمین انداخت..
__آره تواتاق من بود..
یاسمین ابروهاشوتوهم گره کرد
_هروقت گفتن جسدبپروسط!
بدون اینکه منتظره جوابی ازفردین باشه روبه مارال گفت
_تواتاق این چیکارداشتی اخه..چجوری اینجوری شدی؟
__این به دیوااار میگن! روکرد سمت مارال
_بااین عقل ناقصش سوال درستی پرسیدتواتاق من چیکارمیکردی؟؟
حرفشوبالحن مرموزی گفت که یاسمین وادار شدبه مارال زل بزنه ومنتظره جواب باشه..
باحرص وعصبانیت به فردین نگاهی انداخت..اولین چیزی روکه به ذهنش رسیدبدون فکرکردن به زبون اورد..
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_دنباله..دنباله ملیس میگشتم..نبود..برای همین تواتاقاروگشتم گفتم شایدپیداش کنم..
دروغش اونقدرضایع بودکه حتی یاسمینم متوجه شدولی نخواست چیزی به روش بیاره..
فردین دوباره خواست سربه سرش بذاره..ولی لحظه ی اخرپشیمون شد..چون دیگه داشت زیاده روی
میکردودوست نداشت بااین حاله مارال بیشترازاین ناراحتش کنه..
همینکه کامل وارده سالن پذیرایی شدن
باصدای آرشان نگاش رفت سمت دیگه..
_سالام..مارال جونم..
نگاش به چهره ی توهم وچشای ناراحت آرشان افتاد
خم شدسمتشوسعی کرد بهش لبخندبزنه
_سالم عزیزدلم..پسرقشنگم...
ارشان کمی اخماش بازشد..اومدسمت مارال و اروم لپشوبوسید
_دیگه ناالحت نیستی؟؟
چشای پراشکشواروم روهم گذاشت وبازکرد..کشیدش توآغوشش ودرگوشش گفت
_نه عزیزم..توروکه دیدم ناراحتیام فراموشم شد
پسرکوچولوی قشنگم
ارشان لبخندش پررنگ شد
_دیگه ناالحت نشومارال جونم باشه؟؟
لبخندی بهش زد
_باشه عزیزدلم..هرچی توبگی...
فرزین باچشای گردشده داشت به ارشان نگاه میکرد
_میگم پسرتودرآینده بروبازیگرشو..بدجوری استعدادشوداااری!!جان تومن یکی هم احساساتیم کردی!
یونس لبخنده جذابی زد
_آرشان بابا به عموفرزین بگو قراره چیکاره شی؟
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آرشان باذوق به یونس وبعدم به فرزین نگاه کرد
_قراره لوانشناس بشم
یونس دستاشوجلوی سینش توهم گره کرد
_روانشناس بشی که چی بشه؟؟
_که آدمایی مثله عموفرزینوخوب کنممم!
یونس همونطوری که سعی داشت خندشونگه داره نگاهی به چشایه پرازتعجب فرزین انداخت وبعدروبه ارشان
گفت
_مگه عموفرزین چشه؟؟
آرشان که نگاهه منتظره بقیه رو روی خودش دیدگفت
_چون عموفرزین به قول عمه یاسی یه تخته اش کمه!
بااین حرفش همگی زدن زیره خنده..حتی مارال بااینکه حال وروزه زیادخوشی نداشت لبخندی نشست رولبش..
فردین نگاهی به قیافه ی حرصی فرزین انداخت وباالخره لبخندی که سعی داشت پنهونش کنه نشست رولبش..
منصورخان همونطور که ملیس روبغل کرده بودولبخندرولباش بود روبه فرزین گفت
_اخه من چی بگم به توپسر..این نیم وجبی هم بایدپی به این ماجرامیبرد؟
فرزین که ازخنده ی بقیه حرصی شده بودگفت
_آغاجون..شماهم...
فیروزه که سعی میکردخندشوجمعوجورکنه گفت
_خب بسه دیگه بیایدمیزشام روچیدم بریم شام بخوریم..
به بهونه ی آرشان وبازیگوشیاش ازسرمیزبلندشدویه تشکرهم ازفیروزه بابت شام کرد..
دست آرشان روگرفت وهردوباهم به سمت باغ رفتن...ازوقتی که سرمیزنشسته بود مشغول بازی باغذاش
بودواخرم به بهونه ی سردردازسرمیزبلندشده بودزیره نظرگرفته بودتش..صدای ملیس ازتوی باغ میومدوحدس
میزدکناره مادرش باشه..
نگاش رفت سمت آالچیق..مشغول حرف زدن باملیس بود..

446

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به
نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان سرانجام یک شرط |  baharbahadooriکاربر انجمن
چقدرلبخندا ونگاهه شیرینش براش خاطره انگیزبود...دوست داشت ازهمون دورادورمشغول دیدنش بشه..ازهمون
دورادور خنده هاشوببینه...ازهمون دورادورچشماشوببینه..
یه سری چیزاهستن..که اگه سالهاهم بگذره..بازم نه میشه فراموششون کرد؛نه میشه کنارگذاشتشون وبهشون بی
توجهی کرد..ادمایه سری چیزاروجزوه داشته هاشون میدونن وبه احتمال زیادتوی یه پوشه ی دلشون
گذاشتنشون و روشم نوشتن داشته های
فراموش نشدنی..یاشایدم داشته های شیرینه فراموش نشدنی...
یه سری ادمامیان توزندگیت..که توفقط ازدورنگاشون کنی..از دور دلواپسشون بشی..از دورکمکشون
کنی...ویا..فقط تظاهربه یه دوست معمولی بودن کنی براشون...
لبخندی محوزد..همون لبخندای محوی که پیش از پیش جذابش میکرد..دنبال آرشان راه افتاد..
ارشان زودتر رسید سمتشون..ملیس بادیدن ارشان ذوق کردوهردودست هم روگرفتن وبه سمت تاب گوشه باغ
رفتن..
خیالش راحت شد..حاالمارال تنهابودومیتونست کنارش بشینه ویکم باهاش حرف بزنه...
هنوزمتوجهش نشده بود..لبخندش رو پررنگتر کردوباصدای جذاب وگیراش گفت
_خانم وکیل..؛هواسرده ها!..
متوجه ی ازجاپریدنش شد..نگاش و دوخت بهش
_ترسوندمت؟؟
لبخندی هل هلکی زد
_ن..نه..فقط یکم هل شدم..همین..
_میشه بشینم؟
مارال همونطورکه هنوزتوشوک بودگفت
_ب..بله..البته..بفرماییدجناب رییس..
همونطورکه مینشست اخمی ساختگی کردوگفت
_بازم یادت رفتا...گفتم..
_نگوجناب رییس..ببخشید..یادم نبود..
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لبخندی زد..
_مهم نیس..عادت کردم!
مارال لبخنده محوی زد..حوصله نداشت..دلش پر وگرفته بود..مثل یه آسمون ابری که هرلحظه امکان بارش
داشت..
_به نظر من تواونقدرا هم که فکرمیکنی ضعیف نیستیا..کلی سختی روپشت سرگذاشتی...مطمئن باش اینم
میگذره!..
مارال همونطورکه انگشتاشوبه بازی گرفته بودگفت
_بعضی اتفاقاسنگینن..نمیشه پشت سرگذاشتتشون..نابودت میکنن...
_اینم حرفیه..ولی پشت سرهم نذاریشون بازم یه راهی هست..اونم اینه که باهاشون کناربیای..
حرفای یونس عینه خودش جذاب بودن براش..ولی تازه یاده سوالی که خیلی وقت بود ذهنش رودرگیرکرده
بودافتاد
_یه چیزی بپرسم..؟
_بپرس؟
_بایدقول بدی که..راستشوبگی..
توچشاش زل زد
_قول میدم
_تو..توکه فردین رو..ازپنج ساله پیش میشناختی..مگه نه؟
حاالفهمیده بودمیخوادچی بپرسه..سوالی که هرآن منتظربودمارال ازش بپرسه...
اروم سرشوتکون داد
_درسته...
لبشوباسرزبون ترکرد
_پس..پس چراگذاشتی بیادسهام داره شرکت بشه..توکه همه چی رومیدونستی..
نگاش روازمارال گرفت..
_روز اول منم مثل توشوکه شدم وقتی اسم و فامیل سهام داره جدیدمون رودیدم..؛
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ولی دیرشده بودوکاری ازم برنمیومد..رحمتی..همون سهام داره غدویه دنده ی شرکت میخواست سهامشوبفرشه
وازقضافردین یکی دوستاش بودو همینکه رحمتی درخواست فروشه سهامشوداده بودفردین بهش پیشنهاده
خرید روکرده بود..؛
هرچی باشه..شرکت ماهم چیزی ازشرکتای پیشرفته وکار بلدکم نداره..به اندازه ی خودش مشهوریتی
داره...وهرکسی دیگه ای هم که بوداگرخبره فروش سهام رومشینیدسریع پاپیش میذاشت..
واین بودکه فردین باخریدسهام رحمتی شدسهام داره شرکت..این اتفاقااونقدری یهویی اتفاق افتادن که وقت کم
اوردم واسه توضیح دادنش به تو..
نگاهی به مارال انداخت
_امیدوارم..امیدوارم منوببخشی..به هرحال منم نقشه کمی تواین اتفاقانداشتم...
مارال سری تکون داد
_..نه...نه..مهم نیست..باالخره قراربوداین ماجرایه جوری زندگیمودگرگون کنه..حاال چه بااومدن فردین توشرکت
چه جوره دیگه...
_درسته...خوبه که خودتم اینوقبول داری..اتفاق بخوادبیوفته میوفته..ماادمافقط وسیله ایم!!
مارال نفسشوعمیق بیرون فرستاد..نگاهی به دورواطرافش انداخت که متوجه ی اومدن یاسمین شد..
نگاهی به یونس انداخت که اونم متوجه ی اومدن یاسمین شده بود..هردومنتظراومدن یاسمین موندن..
بااومدنش یونس لبخندی زدویاسمین گفت:
_شمادوتاچی میگین تواین سرما؟من دودقیقس اومدم چوییدم ازبس سرده!
یونس یه ابروشوانداخت باال
_عجب!!مگه مجبورت کردیم که توهم بیای بیرون؟!!
یاسمین پشت چشمی نازک کرد
_اره!!همتون اومدین بیرون منه بدبخت وتنهایی ول کردین!!
مارال لبخنده محوی زدوگفت
_اونهمه ادم اون توهه همچینم تنهانبودی!!..
یاسمین خودشوکناریونس جاکردونشست ودستشوحلقه کرد دوره دست یونس وسرشوگذاشت روشونش
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_فیروزه جون که مشغول جمع کردن ظرفاشدهرچی گفتم بذارکمکت کنم نذاشت!
منصورخان هم رفت تواتاق کارش..
من موندمو دوتا ناقصل عقل که هی سر ب سرم میذاشتن!دیگه تدرجیح دادم هوای گرم داخل روباسرمای
اینجاعوض کنم!
مارال نگاهی به ژست یاسمین انداخت که ابراز احساسات کرده بوددوره دست یونس وسرشم گذاشته
بودروشونش..بدجوری دلش هوای میثاق روکرده بود..میثاقی که بااینکه همیشه باهم درحاله جنگ بودن ولی بازم
محبتای قشنگ مخصوص به خودش روداشت...کسی که االن مارال بدجوری بهش احتیاج داشت..
یونس نگاهی به یاسمین انداخت
_جات راحته خواهرم؟
یاسمین لباشوجمع کردواون یکی دستشوبردتوجیب پالتوش
_آری برادرم راحترازاین نمیشود!
مارال خندش گرفت..نفسشوباحسرت بیرون فرستاد
_دلم برای میثاق تنگ شدیهویی..
یاسمین کمی ازیونس فاصله گرفت ودست مارال که رومیزبودوتودستش گرفت
_قربونت برم من عزیزم...منکه دلم روشنه..میگم همه چی درست میشه...راستی..
مارال منتظرنگاش کرد
_قراره اینجابمونی؟؟
مارال شونه ای باالانداخت
_چاره ای ندارم!..
_کی گفته چاره ای نداری؟؟مگه من مردم؟بیابریم خونه خودمون!به قوله مینو تعارف شیرازی هم نمیکنم
بخدا..بچه ها هم باهم مشغول میشن..
یونس لبخنده مطمئنی زد
_راست میگه..بیاخونه ی ما..قول میدیم بهت بدنگذره!
نگاهی به جفتشون که مشتاق بهش زل زده بودن انداخت
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تاحاالفکر رفتن به خونه ی یاسمین رونکرده بود..نمیدونست چرا ولی حس میکرداگه اینجانمونه خیلی
بهتره..چون واقعابهترازتحمل کردن فردین بود..اینکه هرلحظه میومد جلوچشمشو یه چیزی میپروندوحرصش
میداد عصبیش میکرد..
ولی نمیدونست منصورخان وبقیه راجبعه رفتنش به خونه ی یاسمین چه نظری دارن وچی قراره بگن..
_راستش..نمیدونم...ولی..خب...چیزه..
یونس انگارازچشماش مشکلشو خوند..
_نگران نباش..من بامنصورخان صحبت میکنم..اگه منصورخان راضی باشه فردین روهم راضی میکنه...
مارال لبخندی بهش زد
_واقعا نمیدونم چه جوری ازتون تشکرکنم..باعث زحمتتون شدم..
یونس لبخندجذابی زدونگاهی به ساعتش انداخت
_خواهش میکنم..ماکاری نکردیم...امیدوارم اینجوری راحت ترباشی وبه زودی همه چی درست بشه...حاال هم
بهتره بریم داخل وآماده شیم برای رفتن!..
یاسمین هم عینه بچه ها با ذوق سریع بلندشد
_وااایییی ایول چقدر خوشحالم که میای خونه ی ما
یونس همونطور که بلندمیشدروبه یاسمین گفت
_رفتیم خونه اتاقت ونقاشیاتم نشونش بده عزیزه عمو!
مارال خندش گرفت ویاسمینم همونطورکه میخندیدآروم یکی زد به یونس..
پاشو گذاشته بود روپاشو بااخم به بیرون خیره بود..کم کم انگارحسای ناخوشایندی داشت نسبت به یونس
پیدامیکرد..خنده هاشون حرصش میداد..باخودش زیره لب باحرص حرف میزد
"مثالهمین دیروزبودکه باباش عاقش کرد..حاالاینجاداره باداداش دوستش هرهر و کرکر میکنه...واالخوبه..اخم
وتخما ودردسراش واسه منه..خوشیا وخنده هاش برای غریبه ها..دارم برات مارال خانوم"
بابازشدن درو اومدن مارال وبقیه خواست خودشوبی اهمیت نشون بده..فرزین همونطورکه ازپله هاپایین
میومدرفت سمتشون یونس لحنشوجدی کردوروبه فرزین سریع گفت
_منصورخان کجاست؟
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فرزین همونطور که سرش توگوشیش بودگفت
_وایسا االن میگم بیاد
یاسمین ابروهاشوتوهم گره کردوزیرچشمی به صفحه ی گوشیه فرزین نگاه کرد
_با کی چت میکنی؟؟
فرزین نگاشو ازگوشیش گرفت
_فضولی مگه؟
یونس که دید فرزین حاال حاالهاازدست یاسمین نجات پیدانمیکنه اطرافشونگاه کردومتوجه ی فردین شدهمینکه
خواست بره سمتش دره یکی ازاتاقابازشدومنصورخان اومدبیرون...ملیس سریع دویید سمتش
_آقاجون
منصورخان لبخندی نشست روی لباش
_جانم عزیزم؟
_مامیخوایم بریم خونه ی خاله یاسی بمونیم..منم میخوام باآرشان اونجابازی کنم!...
فردین اخماشوکشیدتوهم سریع بلندشد..
مارال رفت سمت منصورخان وآب دهنشو به زورقورت دادو گفت
_راستش...من..به پیشنهاده یاسمین..و یونس..میخوام برم خونشون چندروزی بمونم..
یونس رفت نزدیک منصورخان وگفت
_فکر کنم اینجوری بهترباشه..هم ملیس وهم مارال هردوراحترن...البته من اینجوری فکرمیکنم...
فردین باحرص به منصورخان نگاه کردومنتظرنموندکه اون جوابی بده به یونس نگاه کردوگفت
_درسته...خوبه که خودتم اینوقبول داری..اتفاق بخوادبیوفته میوفته..ماادمافقط وسیله ایم!!
مارال نفسشوعمیق بیرون فرستاد..نگاهی به دورواطرافش انداخت که متوجه ی اومدن یاسمین شد..
نگاهی به یونس انداخت که اونم متوجه ی اومدن یاسمین شده بود..هردومنتظراومدن یاسمین موندن..
بااومدنش یونس لبخندی زدویاسمین گفت:
_شمادوتاچی میگین تواین سرما؟من دودقیقس اومدم چوییدم ازبس سرده!

452

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به
نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان سرانجام یک شرط |  baharbahadooriکاربر انجمن
یونس یه ابروشوانداخت باال
_عجب!!مگه مجبورت کردیم که توهم بیای بیرون؟!!
یاسمین پشت چشمی نازک کرد
_اره!!همتون اومدین بیرون منه بدبخت وتنهایی ول کردین!!
مارال لبخنده محوی زدوگفت
_اونهمه ادم اون توهه همچینم تنهانبودی!!..
یاسمین خودشوکناریونس جاکردونشست ودستشوحلقه کرد دوره دست یونس وسرشوگذاشت روشونش
_فیروزه جون که مشغول جمع کردن ظرفاشدهرچی گفتم بذارکمکت کنم نذاشت!
منصورخان هم رفت تواتاق کارش..
من موندمو دوتا ناقصل عقل که هی سر ب سرم میذاشتن!دیگه تدرجیح دادم هوای گرم داخل روباسرمای
اینجاعوض کنم!
مارال نگاهی به ژست یاسمین انداخت که ابراز احساسات کرده بوددوره دست یونس وسرشم گذاشته
بودروشونش..بدجوری دلش هوای میثاق روکرده بود..میثاقی که بااینکه همیشه باهم درحاله جنگ بودن ولی بازم
محبتای قشنگ مخصوص به خودش روداشت...کسی که االن مارال بدجوری بهش احتیاج داشت..
یونس نگاهی به یاسمین انداخت
_جات راحته خواهرم؟
یاسمین لباشوجمع کردواون یکی دستشوبردتوجیب پالتوش
_آری برادرم راحترازاین نمیشود!
مارال خندش گرفت..نفسشوباحسرت بیرون فرستاد
_دلم برای میثاق تنگ شدیهویی..
یاسمین کمی ازیونس فاصله گرفت ودست مارال که رومیزبودوتودستش گرفت
_قربونت برم من عزیزم...منکه دلم روشنه..میگم همه چی درست میشه...راستی..
مارال منتظرنگاش کرد
_قراره اینجابمونی؟؟
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مارال شونه ای باالانداخت
_چاره ای ندارم!..
_کی گفته چاره ای نداری؟؟مگه من مردم؟بیابریم خونه خودمون!به قوله مینو تعارف شیرازی هم نمیکنم
بخدا..بچه ها هم باهم مشغول میشن..
یونس لبخنده مطمئنی زد
_راست میگه..بیاخونه ی ما..قول میدیم بهت بدنگذره!
نگاهی به جفتشون که مشتاق بهش زل زده بودن انداخت
تاحاالفکر رفتن به خونه ی یاسمین رونکرده بود..نمیدونست چرا ولی حس میکرداگه اینجانمونه خیلی
بهتره..چون واقعابهترازتحمل کردن فردین بود..اینکه هرلحظه میومد جلوچشمشو یه چیزی میپروندوحرصش
میداد عصبیش میکرد..
ولی نمیدونست منصورخان وبقیه راجبعه رفتنش به خونه ی یاسمین چه نظری دارن وچی قراره بگن..
_راستش..نمیدونم...ولی..خب...چیزه..
یونس انگارازچشماش مشکلشو خوند..
_نگران نباش..من بامنصورخان صحبت میکنم..اگه منصورخان راضی باشه فردین روهم راضی میکنه...
مارال لبخندی بهش زد
_واقعا نمیدونم چه جوری ازتون تشکرکنم..باعث زحمتتون شدم..
یونس لبخندجذابی زدونگاهی به ساعتش انداخت
_خواهش میکنم..ماکاری نکردیم...امیدوارم اینجوری راحت ترباشی وبه زودی همه چی درست بشه...حاال هم
بهتره بریم داخل وآماده شیم برای رفتن!..
یاسمین هم عینه بچه ها با ذوق سریع بلندشد
_وااایییی ایول چقدر خوشحالم که میای خونه ی ما
یونس همونطور که بلندمیشدروبه یاسمین گفت
_رفتیم خونه اتاقت ونقاشیاتم نشونش بده عزیزه عمو!
مارال خندش گرفت ویاسمینم همونطورکه میخندیدآروم یکی زد به یونس..
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پاشو گذاشته بود روپاشو بااخم به بیرون خیره بود..کم کم انگارحسای ناخوشایندی داشت نسبت به یونس
پیدامیکرد..خنده هاشون حرصش میداد..باخودش زیره لب باحرص حرف میزد
"مثالهمین دیروزبودکه باباش عاقش کرد..حاالاینجاداره باداداش دوستش هرهر و کرکر میکنه...واالخوبه..اخم
وتخما ودردسراش واسه منه..خوشیا وخنده هاش برای غریبه ها..دارم برات مارال خانوم"
بابازشدن درو اومدن مارال وبقیه خواست خودشوبی اهمیت نشون بده..فرزین همونطورکه ازپله هاپایین
میومدرفت سمتشون یونس لحنشوجدی کردوروبه فرزین سریع گفت
_منصورخان کجاست؟
فرزین همونطور که سرش توگوشیش بودگفت
_وایسا االن میگم بیاد
یاسمین ابروهاشوتوهم گره کردوزیرچشمی به صفحه ی گوشیه فرزین نگاه کرد
_با کی چت میکنی؟؟
فرزین نگاشو ازگوشیش گرفت
_فضولی مگه؟
یونس که دید فرزین حاال حاالهاازدست یاسمین نجات پیدانمیکنه اطرافشونگاه کردومتوجه ی فردین شدهمینکه
خواست بره سمتش دره یکی ازاتاقابازشدومنصورخان اومدبیرون...ملیس سریع دویید سمتش
_آقاجون
منصورخان لبخندی نشست روی لباش
_جانم عزیزم؟
_مامیخوایم بریم خونه ی خاله یاسی بمونیم..منم میخوام باآرشان اونجابازی کنم!...
فردین اخماشوکشیدتوهم سریع بلندشد..
مارال رفت سمت منصورخان وآب دهنشو به زورقورت دادو گفت
_راستش...من..به پیشنهاده یاسمین..و یونس..میخوام برم خونشون چندروزی بمونم..
یونس رفت نزدیک منصورخان وگفت
_فکر کنم اینجوری بهترباشه..هم ملیس وهم مارال هردوراحترن...البته من اینجوری فکرمیکنم...
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فردین باحرص به منصورخان نگاه کردومنتظرنموندکه اون جوابی بده به یونس نگاه کردوگفت
_اونوقت شماتنهایی اینطوری فکرکردی..؟
یونس اخمی که جذبشوبیشترمیکردکردوگفت
_نه..این نظرخوده ماراله..
_مارال هرنظری میتونه داشته باشه..اصالهمین االن میتونه باشمابیاد..ولی ملیس اینجامیمونه..
مارال اخماشوبردتوهم به فردین نگاه کرد
_فکرنمیکنم دلیلی وجودداشته باشه که دخترمن بخواداینجابمونه...
پوزخندی زد
_دخترتو؟؟؟یه جوری میگی دلیلی نمیبینم که اینجابمونه..انگارهیچ صنمی بامانداره!..
همینکه مارال خواست چیزی بگه منصورخان سریع گفت
_باشه..میتونین برین..
فردین باحرص دندوناشوروی هم سایید
_آقاجون..
منصورخان نگاهی پرازاطمینان واخم بهش انداخت
_همین که گفتم..اونااینجوری راحتن..چندوقت همینجوری میمونه...تاببینم بعدش چی میشه..یه زمانه کوتاس که
شماهردوتون به خودتون بیاین ویه تصمیم درست وحسابی برای این تفله معصوم وزندگیتون بگیرید...
مارال نگاهی پیروزمندانه به فردین انداخت وروبه منصورخان گفت
_ممنونم واقعا..
منصورخان سری تکون داد
_امیدوارم این زمان کوتاه بتونه دیواری که خراب شده روازنو بسازه !...مواظب خودتون باشین..
********دوهفته بعد
یونس همونطورکه کتش رومیپوشیدگفت
_من میرم شرکت..کاری ندارید؟
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مارال همونطورکه ازسرمیزبلندمیشدگفت
_منم بایدبرم..خونه ی خاله ملک..میخوام وسایل خودم و ملیس روجمع کنم وبعدم برم دنبال خونه..
یونس لبخنده مصنوعی زد..ازجمله ی اخرش خوشش نیومد..ولی به روی خودش نیاورد..چون میدونست مارال
آخرش بایدمیرفت..
_خب پس..آماده شوخودم میرسونمت
_نه..مزاحم تونمیشم؛یه تاکسی میگیرم که برام وایسه تا وسایالموجمع کنم..وبرگردم!
دستی به موهاش کشیدوگفت
_منتظرمیمونم تاوسایالت روجمع کنی..مشکلی نداره!
مارال دیگه نخواست بیشترازاین موضوع روکش بده سریع رفت تواتاقش ومشغول آماده شدن شد..
دوهفته گذشته بودوهیچ خبری ازفردین نبود...واین موضوع باعث کنجکاوی وتعجبش میشد..ولی ازطرفی هم
نبودنش باعث میشدروزاشوبهترسپری کنه بانگرانی های کمتر...
ملیس وآرشان روبوسیدوروبه یاسمین گفت
_مراقبشون باش..
یاسمین لبخندی زدونگاهی به بچه هاانداخت
_عینه جفت چشااام مراقبشونم!
مارال نگران گفت
_دفعه قبل هم همینو گفتی ولی بعدکه برگشتم خودت که خونه نبودی بچه ی بیچاره ی من دلش سوخته
بودبرامون میخواسته نهاردرسته کنه کله خونه بوی گازگرفته بود!فقط کافی بودکه یه کبریت روشن کنه!
نفسشوکالفه بیرون فرستاد
_وازاونجایی که خیلی تو اتو کردن لباساماهره؛روی همه ی لباسامون یه مهره گنده زده...!..خداامروز رو به
خیرکنه...
نگاهی به ملیس انداخت که لباشوجمع کرده بودسرشوانداخته بودپایین...این عادتشوخوب میشناخت هروقت یه
کاره بد میکردومارال برای کسی اون کارشوتعریف میکرد،اونم ازخجالت وپشیمونی سرشومینداخت پایین..
خم شدسمتش
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_ملیس خانوم خواهشا مثل دفعه ی قبلت زرنگ بازی درنیارالزم نیست..باشه من فهمیدم که توبزرگ شدی..پس
دیگه این کاراتوتکرار نکن..باشه؟؟
ملیس آروم سرشو تکون داد
روکردسمت یاسمی
_دیگه توصیه نکنما!مواظبشون باش
_باشههه دفعه قبلم اتفاقی اینجوری شد!دخترت حسابی کدبانوگریش گل کرده بود..من چی بگم اخه؟..ولی بااین
حال مراقبشونم نگران نباش برو یونس منتظرته..
نگاه مطمئن یاسمین کمی ازنگرانیش کم کردوازخونه زدبیرون..
نگاهی به کوچه ی ساکت وسردانداخت سریع سواره ماشین شد...
نزدیکای خونه بودن وهرلحظه استرسش بیشترمیشد..
بارسیدنشون به دره خونه نگاهی ازشیشه ی ماشین به بیرون انداخت..آخرین باری که از دره این خونه بیرون رفته
بود..انتظارافتادن هیچکدوم ازاین اتفاقات رونداشت..اتفاقای تلخ..نگاهی به خونه انداخت خونه ای که هم روزای
بدداشت وهم روزهای خوب..هم روزای شیرین وهم روزای تلخ...
نفسشوعمیق بیرون فرستاد
یونس لبخندی بهش زد
_میخوای باهات بیام داخل؟اخه انگاربدجوری استرس داری!..
لبای خشکشوباسرزبون ترکرد
_نه..همینکه قراره منتظرم بمونی خودش خیلیه..بیشترازاین مزاحمت نمیشم..یکم صبرکنی سریع میرم ومیام...
_چه مزاحمتی اخه؟بازازاون حرفا زدیا..باشه پس راه بیوفت برو
سری تکون دادوبادستایلرزون دروبازکرد...چهره ی مسعودهمش جلوروش بود..یه حس بد داشت که بدجوری پوچ
وتوخالی جلوش میداد حسی که باعث میشدخودشومقصره مرگ مسعودبدونه...
شایدم واقعامقصربود..مقصرمرگ مردی که قراربودبرای چندروزه آروم اوناروببره یه جای دیگه..
ولی نشد...اون چیزی که حدس میزدن خوب تموم میشه...اونقدری بدتموم شدکه همه توشوکش بودن...
زنگ درو فشارداد...طولی نکشیدکه صدای آروم مینوروشنید
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_کیه؟
روبه روی زنگ وایسادتامینوببینتش..
_منم مینو...
مینوباصدایی که انگار هول شده بودگفت
_ما..مارال؟؟؟
صدای تیک دروکه شنید نگاهی به یونس که توی ماشین نشسته بودانداخت..یونس لبخندی بهش زدواونم
بالبخنده کمرنگی جوابشوداد..سریع رفت داخل...
مینوروی پله های ورودی منتظرش ایستاده بود..
نگاهش پرازتعجب شد..ازاینکه مینوصورتش اینقدربی روح والغرشده بود براش جای تعجب داشت..
قدماشوتندکردوخودشوبهش رسوند...
مینولبخندی زد
_سالم بیمعرفت..
مارال لبخندی زدوآروم بغلش کرد
_سالم عزیزدلم...خوبی؟؟؟توکه وضعیته منوبهترمیدونی...
مینوکمی رفت عقب..
_آره..مگه میشه خبری که تاخونه ی مارسیده واینجوری همه چیز روبهم زده رونشنیده باشم واز اوضاعت
بیخبرباشم...راستی..عزیزه عمه کجاااس؟؟دلم واسه هردوتاتون یه ذره شده بود خداخدامیکردم بیاین وببینمتون
مارال آب دهنشوبه زور قورت داد..حدس میزدخالش هم همه چیز روفهمیده باشه..دیگه روی دیدنه اونم نداشت..
_خونه پیشه یاسمینه..اونم دلش برات تنگ شده..اماگفتم نیادبهتره..بازهوایی میشه..نگاشواوردباالودوخت
توچشای مینو..
_میدونی که..خیلی به مسعودوابسته بود..اگه میاوردمش بازم هی میخواست سوال پیچم کنه...
مینوسری تکون داد..اشک توچشماش جمع شده بوداماسعی کردبازشروع نکنه..؛لبخنده کمرنگی زد
_اشکالی نداره..ایشاالیه روزدیگه..؛نمیای تو؟
مارال نگاهی اطرافش انداخت
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_راستش..بااین اوضاعه در هم بر هم بهتره که نیام..اخه خاله ممکنه بادیدنم..
مینوحرفشوقطع کرد..
_من با مامانم صحبت کردموهمه چی روخودم موبه مو براش تعریف کردم..بهش گفتم که خوده مسعودم تواین
ماجراهانقش داشته...فکرکنم تاحدودی حرفاتاثیرداشته روش..ولی خب بااین اگه دوس نداری نمیخوام مجبورت
کنم عزیزم...
لبخندی زد
_اومدم وسایل خودم وملیس روجمع کنم..البته اگه هنوزسرجاشونن..
مینوهمونطور که به سمت پایین پله هامیرفت گفت
_البته..عزیزم چراکه نه...همشون سرجاشون..مامان دل ودماغ دیدن خونه رونداشت..منم گفتم نرم
بهتره..گذاشتم واسه وقتی که خودت بیایی..
مارال نگاهی به چهره ی شکسته ی مینوانداخت..انگاردیگه ازاون مینوی شروشیطون ثابق چیزی باقی نمونده
بود..واین چقدرآزارش میداد...
باهم به سمت خونه رفتن...
آروم دروبازکردواولین نفرخودش پاگذاشت توی خونه...
نمیدونست این بغض سنگین یهویی ازکجااومدوجاخوش کردتوی گلوش..اماسعی کردچیزی به روی خودش نیاره
موادامینوبیشترناراحت بشه..
رفت به سمت اتاق خودش..نگاهی به اتاق انداخت..به عکس سه نفره ی خودش ومسعودوملیس...چونه اش ازبغض
لرزید..
_میدونم توزندگیت بهت بدکرد..ولی..ولی..بخدابعدپشیمون شد...مارال بخداخودش بهم گفت عاشقت
شده...خودش بهم گفت نمیخوادبه هیچ قیمتی ازدستت بده...
باصدای مینوسریع نگاشو ازقاب عکس گرفت وبه چهره ی اشکیه مینودوخت..
_درسته اولش فقط دنباله تالفی بودواخرشم همونطوری شدکه میخواست...ولی داداشم اونقدراهم
بدنبود..بخدانمیخوام طرفشوبگیرما..فردین هرچی بهت گفته راسته...ولی به جون ملیس که اخره همه ی قسماش
بود تووملیس همه دنیاشبودین..
دیگه نتونست بیشترازاون جلوی خودشوبگیره..اشکاش یکی یکی ازروگونش سرخوردن پایین..مینوروآروم
کشیدتوآغوشش..
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_میدونم..شایداگه زنده بودواین حرفارومیشنیدم..اینکه باهام چیکارکرد..شایدتااخره عمرم
نمیبخشیدمش...ولی..ولی االن..دیگه کینه ای ازش ندارم..به جون ملیس راست میگم...هرچی که بودتموم
شد...تواین مدت خیلی هممون اذیت شدیم..من مامان وباباموهم بخاطره حماقتام ازدست دادم..ولی..خب بازی
سرنوشته دیگه..کاری ازمابرنمیاد...
مینواشکاشوپاک کرد
_میدونستم مارال..میدونستم تومسعودومیبخشی...شایدادم خوبی نبودولی برای تووملیس خیلی خوب بود...همه
ی اینامیگذره...چه خوب چه بدمیگذره...شایدفراموش نشن...شایدبشن خاطره ی تلخ..ولی همش میشه تجربه..
سرشو اوردباالولبخنده تلخی زد
_یادمه یه استادداشتیم..همیشه میگفت..تجربه اسمیه که رواشتباهاتمون گذاشتیم!..ولی به نظرمن اشتباهات
خوب وبد هم میتونن تجربه باشن...تابه خاطربمونن..وازشون درس بگیریم..
مارال نگاهی به دورو برش انداخت..سعی کردبحث وعوض کنه...دوست نداشت بااومدنش مینورواینجوری ناراحت
کنه...
_چقدردلم برای اینجاتنگ شده بود...
مینوتوجاش جابه جاشد
_وای..ببخشیدا باز دوباره احساساتی شدم توروهم معطله خودم کردم...پاشوپاشو به کارت برس منم میرم تواتاق
ملیس کمکت لباسا و وسایلش رو جمع میکنم...
_ممنونم عزیزم...فقط اگه میشه یکم عجله کن..یونس دم در منتظرمه...
مینولبخنده کمرنگی زد
_باشه..
***
فردین فنجون قهوه اش روگذاشت رومیز؛منصورخان همچنان منتظرنگاش میکرد..باالخره شروع کردبه حرف زدن
_ببینیدآقاجون..االن دوهفته گذشته که ملیس توخونه ی یه آدمه غریبه داره زندگی میکنه...ومن به خواسته ی
شماجلوی رفتنشون رونگرفتم وحتی تواین مدت یک بارهم واسه دیدن ملیس نرفتم...ولی حاالدیگه بایدتمومش
کنین...من دیگه نمیتونم ازملیس دوربمونم..میخوام بیارمش خونه..پیشه خودمون..جایی که واقعاحق داره باشه
وزندگی کنه...
منصورخان بدون تغییری درحالتش گفت
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_بدون مادرش بیادخونه ی ما؟
نگاهش روبه فنجون قهوه دوخت...تاحاالبه این فکرنکرده بود..اینکه اگرملیس روبخوادبیاره..مارال هم راضی میشه
که بیاد؟تودلش به خودش پوزخندزد..باخودش میگفت بیادکه چی بشه؟..اصالچرابایدبه بودن یانبودن مارال کناره
خونوادش فکرکنه؟..
فقط داشت خودش روگول میزدمیدونست حتی خودشم دلش نمیادملیس روازمادرش جداکنه...
_یعنی چی این حرف اقاجون؟؟مارال چه ربطی به من داره؟؟؟
مصورخان جدی نگاش کرد
_ربطش تو بهترازمن میدونی..تاکی میخوای به این بچه بازی ها ادامه بدی؟؟
_سعی دارین چیوبه من بفهمونین؟؟
_من نمیخوام چیزی روبه توبفهمونم توخودت بایدبفهمی خودت بایدزندگیتوتوی دستت بگیری..تواگه ملیس
رومیخوای بایدسعی کنی میونتوبامادرش درست کنی..البته نه فقط بخاطرملیس...چون اینجوری به نوعی فقط
گولش میزنی..مثله دفعه ی قبل..
اینباربایدواقعابخوایش تابتونی پاپیش بذاری..اینباربایدواقعابه اینده ای که قراره کنارهم باشین
فکرکنی..اینبار..دیگه فرصت اخرته..اگه تونستی که تونستی...نتونستی دیگه قیدشوبزن..چون اگه اینبارم
خطاکنی مارال دیگه تنهانیست...منم بااونم..
شوکه به منصورخان نگاه کرد
_اقاجون..
_اگه واقعامیخوایش منم پشتتم کمکت میکنم..قول میدم..امااینباربایدواقعابخوایش..نه مثله دفعه ی قبل..
اگه بفهمم ایندفعه ازتهه دلت پاپیش گذاشتی تمام سعیم رومیکنم تانتیجه بگیری...تمام سعیم روبرای
خوشبختیتون میکنم...فقط کافیه خودت بخوای..
دستی به صورتش کشید..نفسشوعمیق بیرون داد..چه جوابی بایدمیداد...
چه جوابی واسه این حرفای خوب و قشنگ داشت..وقتی هنوزتضمینی برای اینده ی خودش نداشت..اینکه تا چند
ماه دیگه هست یانه..
نمیخواست به قول منصورخان اینبارم مثل دفعه ی قبل دوباره مارال روتنهابذاره..تکیه داد به صندلی..نمیدونست
چراتا همه چی میخواد درست بشه یهویی یه اتفاقی میوفته که دوباره زندگیش مثله یه دریای طوفانی میشه..دفعه
ی قبل مسعود..وحاالهم مریضی که هنوزازبودن یانبودنش مطمئن نبود..میترسیدازمایش بده..ازمایش بده و ببینه
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جوابش اخره زندگیش رو میگه...امادوست داشت اگه واقعاهم اخره زندگیش باشه روزای خوبی رو بگذرونه..روزایی
که بعدش حسرت به دل نمونه..
_چی میگی حاال پسرجان
_نمیدونم...بایدفکرکنم..نیازبه وقت دارم
_ممکنه دیگه وقتی نداشته باشی..
باتعجب به منصورخان نگاه کرد..یه لحظه ترسیدکه اونم ازبیماریش چیزی بدونه..
_یونسی که من دیدم خیلی تندوتیزترازتوئه...
بااین حرفش هم خیالش راحت شد..هم حرصی شد...راست میگفت حاالکه مارال پیشه یونس بود راه براش
بازتربودوبایدتاقبل ازاینکه اتفاقی بینشون بیوفته ازخودش مطمئن بشه..
_واقعانمیدونم..بایدیکم فکرکنم تابتونم تصمیمی که واسه یه عمره روبگیرم..
منصورخان سری تکون دادوبلندشد
_خیله خب..فقط زود تصمیم بگیر..وگرنه خیلی دیرمیشه..رفت سمت در و دوباره برگشت سمت فردین
_امروزم برودنبال ملیس و یه خورده باهاش باش..شایداون تو تصمیم گرفتن بیشترکمکت کنه..ملیس نمیدونه
توباباشی واینوبایدیه جوری بهش بفهمونی...
اینوگفت وازاتاق بیرون رفت..
وحاالفردین مونده بودوخربارهافکروخیال که همگی یهویی ریخته بودن سرش..
سوارماشین شدو روبه مارال گفت
_تموم دیگه؟؟همش همینابودن؟؟
مارال لبخندی زد
_اره..همینابودن..ببخشیدواقعابرات زحمت شد..نذاشتی کمکت کنم..
اخمی کرد:
_به اندازه کافی اذیت شدی..بیشترازاین جایزنبود
همینطورکه ماشین روروشن میکرد ادامه داد
_وقتی دیدم کارت زیادداره وقت میبره رفتم یه سربه شرکت هم زدم..
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_ای وای خب میموندی خودم باتاکسی میرفتم دیگه..
_کاره مهمی نداشتم توشرکت..
نیم نگاهی به ساعتش وبعدم به مارال انداخت
_دیگه ظهرشده..اگه اجازه بدی میخوام باهم بریم یه رستوران واونجانهارمون روبخوریم!..
آب دهنشو به زور قورت داد..نگاهی به بیرون انداخت وکمی خودش وجمع وجورکرد
_نمیدونم..خب..بریم دنبال یاسمین وبچه ها بعدباهم بریم..
یونس کالفه نگاش کرد
_تابریم و برگردیم بااین ترافیک اول ظهر عصرشده دیگه..حاالدوست نداری بامن بیای خب میریم خونه..
مارال که دلش نمیخواست یونس ناراحت بشه سریع گفت
_نه نه..منظوره بدی نداشتم..خب..باشه..بریم
یونس لبخندی زد
_چشم
مارال لبخنده محوی زدو ازشیشه به بیرون خیره شد
نمیدونست چرا بعضی رفتارای یونس یه جوره خاص ودوست داشتنیه..ازاون رفتارایی که اگرهنوزاون مارال پنج
سال پیش بودحتمایونس میشد جزوه اون شاهزاده های سوار براسب سفیده رویاهاش..
چون واقعاچیزی ازمردای رویایی دخترای دم بخت کم نداشت...؛به نیم رخ جذابش که بااخم کمرنگی به جلو خیره
بود نگاه کرد..
به فکرای توی سرش یه بروبابایی گفت وسعی کرددیگه به اینچیزافکرنکنه..الاقل تاوقتی که کنارش نشسته..
قبل ازهمه ی اون اتفاقایی که توازن مدت براش افتاده بود؛دوست داشت مینوویونس رو باهم جورکنه..ولی هم
مینو وبه خصوص یونس ازاین اتفاق جلوگیری میکردن..وباعث شده بودن مارال دیگه به این موضوع فکرنکنه...
باصدای یونس به خودش اومد..معلوم نبودچنددقیقه بهش زل زده بود که یونس رومتوجهه خودش کرده..
_به چی فکرمیکنی؟
هول شد لبخنده کمرنگی زد
_هیچی...مهم نیست..
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یونس سری تکون دادودستی توموهای خوش حالتش کشید..حرفاش تودلش سنگینی میکردن ومیخواست هرچه
زودترخودشوخالی کنه..
نگاهی به منو انداخت..امروزخیلی خسته شده بودواشتهاش بازبود...
نگاش افتادبه جوجه کباب وازاونجایی که حوصله دیدن کل منو رو نداشت روبه گارسون کردوهمون جوجه
روسفارش داد..یونس هم قرمه سبزی سفارش داد
خندش گرفت
_چرا شما مرداهمتون عاشق قرمه سبزی هستین؟
یونس لبخندی زد
_من که بنابر دالیلی دوسش دارم..بقیه رونمیدونم..
_چه دلیلی؟
_مادرم برام درست میکرد..قرمه سبزی منویاده اون و دسپخت بی نظیرش میندازه...
_خدابیامرزدتش..
لبخنده تلخی زد
_همیشه تو روزایی که حس میکردخیلی خوشحالم برام درست میکرد..بعدازاونم..وقتایی که یه اتفاق خوب
میوفته من قرمه سبزی میخورم..به یاده اون..
مارال لبخنده کمرنگی زد
_امروز چرا خوشحالی؟؟
نگاهه خیره ای به مارال انداخت
_نمیدونم..شاید..چون باتواومدم بیرون..
ازاین حرف یونس و اون نگاهش شوکه شد..گوشه لبشوبه دندون گرفت..دلیل این رفتارای امروزه یونس رونمی
فهمید..
یونس که متوجه ی این حالش شده بود سعی کرد بحث به جایی که بخاطرش اومدن اینجابکشونه..
_بعده اینهمه اتفاقی که برات افتاده..اگه بخوای یه تصمیمه جدی برای زندگیت بگیری اون تصمیم چیه؟؟
مارال نگاهی به دوروبرش انداخت
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_تاحاالزیادبهش فکرنکردم..خب..یه خونه برای خودمو ملیس میگیرم..وکالتموادامه میدم..دیگه شرکتم نمیام
چون نمیخوام سرم زیادشلوغ بشه..ازاین به بعدبیشتروقتموفقط برای ملیس میزارم..بایدرابطموباخانوادم درست
کنم..چیزی که حس میکنم غیره ممکنه...
_همین؟فردین رو چیکارمیکنی؟
_هیچی..باخودم فکرکردم..خب اون بابای
ملیسه..اینونمیتونم انکارکنم..اگه االن نزارم بفهمه بعدکه بزرگترشدواین موضوع روبفهمه خیلی اذیت
میشه...تدرجیح میدم االن متوجه بشه..تابعدا نخواداذیت شه..من هیچ ثنمی بافردین ندارم دیگه..فقط یه روز
توهفته تایین میکنیم که بیادوملیس روببره..
_پس فکرهمه جاشوکردی..خب..تواین زندگیه نقلی که برای خودت پیش بینی کردی..نمیخوای هیچ مردی باشه؟
نگاهشوازیونس گرفت
_یعنی چی؟
یونس رک حرفش زد
_برای ازدواج..
سرشوبلندکردونگاهه کوتاهی به یونس انداخت
_نه..
_جوابتومیذارم پای اینکه شایدهنوزکیسی مده نظرت نیست..
نفس حبس شدشوفرستادبیرون
_اگه باشه هم نمیخوام..
_حتی..اگه..مــ
_بـفرمایید
باصدای گارسون عصبی نگاش کرد..ازاینکه جفت پاپریده بودتوجای حساسه حرف زدنش حرصی بود..
گارسون غذاهاشون روگذاشت جلوشون و نگاهی به هردوانداخت
_چیزه دیگه ای الزم ندارین؟
یونس قبل ازمارال حرصی گفت
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_نــه
هم گارسون وهم مارال باتعجب نگاش کردن..
گارسون سریع خودشوجمع وجور کردو ازشون فاصله گرفت
مارال که هنوز حرفای یونس توسرش بودواون یه تیکه که نتونست کامل بگه وهمشومدیون گازسون میدونست
توسرش بود..دوست نداشت واقعاباورکنه یونس قراره اون چیزی که تاحاالحتی بهش فکرم نکرده روبگه...
خواست سریع غذاشوشروع به خوردن کنه حتی بااینکه هیچ اشتهایی دیگه نداشت..ولی میخواست یونس حرفش
روادامه نده..
_صبرکن حرفموبزنم بعدشروع ک..لطفـا
لحن اروم یونس باعث شدونگاشوازغذاش بگیره و به سختی به اون بدوزه
_حتی اگه من باشم؟؟
انگاریه سطل اب داغ ریختن روسرش..گرمش شده بودودلیل این گرما رونمیدونست..
_یعنی..چی؟..
یونس خیلی رک ادامه داد
_یعنی اینکه بامن ازدواج میکنی؟؟
چشاش گردشد..گلوش خشک شده بود..دستپاچه شده بودونمیدونست بایدچی بگه و چیکارکنه...
_میدونم خیلی به مقدمه ورک گفتم..ولی باورکن دوباره نمیخواستم مثل دفعه ی قبل دیربشه...االنم نمیخوام یه
دفعه ای جوابموبدی..وقت واسه فکرکردن داری...ولی اینوبدون خیلی وقته منتظره این لحظه بودم..اگه قبول کنی
وبخوای بامن باشی قول میدم نذارم هیچ کمبودی توزندگیت حس کنی..نمیذارم زندگیت مثله دفعات قبل
شکست بخوره..فقط کافیه خودتم بخوای..بخوای که پیشت باشم..زندگیه هردویه ماتاحدودی مثله هم
دیگس..بهترهمودرک میکنیم..
نگاش رو ازمارال گرفت وبه میز دوخت..
_ولی اگه قبول نکنی قول میدم از زندگیت برم بیرون..جوری که دیگه حتی سایه امو هم نبینی...قول میدم..
تجزیه وتحلیل این حرفاتوذهنش زمان میبرد..این حرفایه یهویی بدجوری توذهنش رژه میرفتن...
اصالفکرشم نمیکردیه روزی چنین حرفایی روازیونس بشنوه..انگارخشکش زده بود..باصدایی که انگارازتهه چاه
میومدگفت
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_میـ..شـه..بر..گردیم..خونه؟
_ولی توکه چیزی نخوردی؟؟
نگاهش پرازالتماس شده بود دیگه نمیتونست روبه روی یونس بشینه..
_خواهش میکنم..
یونس که حالشودیدسریع بلندشد
_خیله خب..توبروتوماشین منم حساب میکنم میام..سویچ ماشین روگرفت سمتش..
مارال اروم دستشودرازکردسمت یونس همینکه خواست سویچ روبگیره ازش دستش به دست یونس برای لحظه
ای تماس پیداکردواین باعث شداسترس واضطرابش بیشتربشه...سریع ازرستوران بیرون اومد..به سمت ماشین
رفت و سارشد..
یاسمین بالتکلیف به فردین نگاه کرد
_برا چی نمیری؟؟؟مگه نمیگم نمیشه ببریش؟؟؟ملیس دست من امانته نمیخوام امانت درخیانت کنم..زودباش برو
فردین عصبی نگاش کرد
_ببین ظرفیته منو دیگه داری تکمیل میکنی زمان امانتداریت به پایان رسیده برو اون بچه روبرداربیاراعصاب
منوهم بیشتر ازاین خوردنکن وگرنه بدمیبینی..
یاسمین همچنان سفت وسخت وایسااده بود..دستاشوزدبه کمرش
_هاچیه داری یه دختره تنهاروتهدیدمیکنی؟؟میخوای جیغ بزنم همسایه ها بریزن سرت؟؟؟
_جیغ بزن ببینم اونی که ضررمیکنه کیه..زودباش جیغ بزن
_چرا ضررکنم مثال؟؟؟
_میگم اومدم دخترموببرم ولی این خانوم نمیذاره!
_چه جوری ثابت میکنی پدرشی اخه؟؟؟توشناسنامش اسم پدرش چیزه دیگس..اسمی که قانون هم تاییدش
کرده..اونوقت توباچه مدرکی میگی پدرشی..؟؟؟
برگه های آزمایشDNEروگرفت طرفش
_این میگه که من پدرشم..اینوبروبه همون قانونی که ازش دم میزنی نشون بده ببینم بازم میگن یکی دیگه
پدرشه؟؟
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یاسمین بابهت به برگه ها نگاه کرد..خدا خدا میکردمارال هچه زودتربرسه..
فردین نگاهی به یاسمین انداخت میدونست بااین مدرک دهنشوبسته...یه تاره مو از موهای ملیس و یه تاره موهم
موهای خودش کافی بودبرای این ازمایش...
_خاله یاسی چی شوده؟؟؟
باصدای ملیس که حاالکناریاسمین ایستاده بودسریع نگاش چرخیدروش
یاسمین سریع گفت
_ع توچرااومدی بیرون اخه؟؟مگه من نگفتم بیرون نیا؟؟
فردین بی توجه به یاسمین روبه ملیس کرد
_سالاام ملیس خانوم!
ملیس باذوق دوییدسمت فردین
_سالاام عموییی خوبی؟؟؟
_من خوبم..توچطوری توت فرنگی کوچولو؟
_خوبم امادلم بال تو تنگیده بود!خوب شد اومدی
لبخندی زد
_چون میدونستم دلت تنگ شده اومدم!..میخوام ببرمت دور دور البته اگه خاله یاسیت بذاره!
یاسمین باذوق به یاسمین نگاه کرد
_خاله میذاری دیگه؟من میخوام باعموفردین برم دوردور
_نه نمیشه خاله یاالبیابریم داخل..تامامانت نیومده نمیشه باکسی بری بیرون..
فردین اخمی کردوازیاسمین فاصله گرفت
_ماداریم میریم..نیازی به نگرانی هم نیست..یه خورده باهم میگردیم بعدشم برش میگردونم..همینوبه مارالم
بگو..فعالخدافظ
اینوگفت وبی اهمیت به غرغرای یاسمین سریع ملیس روگذاشت توماشین و بعدشم خودش سوارشد..
_خب عموو حاالکجاقراره بریم؟؟
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لبخندی بهش زدوچتریاشوبهم ریخت
_هرجایی که توبگی..
ملیس بااشتیاق به فردین نگاه کرد
_نمیدونم بریم یه جایی که کلی خوشبگذره اما..
ناخداگاه اخماش رفت توهم و لباشوبرچید
فردین بانگرانی نگاش کرد
_چیزی شده؟؟
_ای کاش مامانی هم بود..اونم خیلی وقته نرفته دوردور..
لبخنده محوی نشست گوشه لبش..ازاین همه مهربونیه ملیس ازاینکه برعکس هربچه ی دیگه ای که توخوشیاش
نه باباش و میشناسه نه مامانشو اون به فکره مادرشه..
لبخندش پررنگ شد
_میدونستی توخیلی دخترعاقلی هستی؟؟
ملیس لبخنده بامزه ای زد
لبخندی که خیلی به صورت گردوچشای درشت وتیله ایش میومد
_بابامسعودمم همیشه همینومیگه بهم..چقدردلم بالش تنگ شده..
لبخندش کمرنگ شد..دیگه وقتش بود کاری کنه که مسعودازذهنش پاک بشه و خودش جای گزینش شه..
_میدونی بابامسعودت کجاست؟؟
ملیس بالحنی ناراحت گفت
_نه نمیدونم..تومیدونی؟؟
_آره..رفته یه جایه خیلی دور...یابهتره بگم رفته یه مسافرت..یه مسافرتی که برگشتی توش وجودنداره..رفته یه
جای خیلی قشنگ..یه جایی که فقط ادم خوبامیرن..
خودش ازجمله اخرش خندش گرفت اماچیزی به روی خودش نیاورد
ملیس ابروهاشوبامزه توهم گره کرد
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_واای پس چرامن و مامانی روباخوودش نبرد؟؟؟مگه ماادمایه بدی هستیم؟؟
_نه عزیزم..مگه بهترازتوهم هست اخه؟البددوست داشته تنهایی بره...راستی یه چیزی هم به من گفت که بهت
بگم..
_من دیگه باهاش قهلم..نبایدتنهایی میرفت..منومامان االن تنهاییم!..
_بگم چی گفت؟
_آره بگو
_گفت حاالکه من نیستم تومراقب ملیس باش و به جای من باباش شو!
ملیس چندلحظه به فردین نگاه کرد
_یعنی چی؟؟
_یعنی اینکه اگه تواجازه بدی ازاین به بعدمن بابات بشم
_پس بابامسعودم چی میشه؟؟
کالفه نفسشوبیرون فرستاد..فکرنمیکردگفتن این موضوع به این سختیاباشه..
_هیچی دیگه..مگه نگفتم..بابات گفته تاوقتی خودش نیست من بابات باشم..
_یعنی تو بشی بابای من؟
_اره...البته اگه دوست داری!..
ملیس بادستای کوچولوش موهاش رو بردپشته گوشش
_هوووم..اگه بابای من بشی شوهره مامانی هم میشی؟؟
ازاین حرفش چشاش گردشد..ازاین نیم وجبی انتظاره چنین حرفی رونداشت
_دوست داری شوهره مامان بشم؟؟
خودشم ازحرفش خندش گرفت
ملیس لباسوجمع کردوبعدگفت
_اره..چون اگه من باباداشته باشم..بابام همش مواظبمه واینطوری ممکنه مامانی هم دلش یکی روبخوادکه مواظبش
باشه!..
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دیگه واقعابه عاقل بودنش ایمان اورده بود..ازاینکه یه دخترکوچولوی ریزه میزه اینجوری داشت حرف میزدتعجب
کرده بود
_نمیدونم..حاالبذاربابای توبشم..بعداگه مامانت خواست شوهرش میشم..خوبه؟؟
ملیس لبخندش پررنگ شد
_آررره خیلی خوبه!..
لبخندی زدو
به جلوش نگاه کرد..
مارال بانگرانی به یاسمین نگاه کرد
_چقدربهت گفتم مراقبش باش..ببین..بازم نتونستی...حاالبایدچیکارکنم؟؟
یونس خونسردنگاهش کرد
_مگه خودش نگفته فقط میخوادیکمی باملیس باشه شبم برش میگردونه...دیگه نگرانیت برای چیه
اگه برنگشتن اونوقت نگران شو..
هنوزنمیتونست توصورت یونس نگاه کنه روبه یاسمین گفت
_تومطمئنی گفت برمیگردن شب؟
_اره بخدا..به جون ملیس اگه دروغ بگم..کلی دادوبیدادکردمنم تاجایی که تونستم مقاومت کردم..ولی خوده
ملیس یهوپریدبیرون..منم دیگه نتونستم کاری کنم!..ملیس بردوگفت شب برمیگردن..
مارال نشست رومبل وتکیه داد..نفسش رو عمیق بیرون فرستاد..امروز روزه خیلی سختی بودبراش..
دستاشوبرده بودتوجیبشوبه ملیس که باذوق یکی یکی عروسکارونگاه میکردوازبینشون عروسکای
موردعالقشوبرمیداشت نگاه میکرد..
ملیس با یه عروسک مینیون زرد رنگ که گردوبامزه بوداومدطرفش
_بــابـایی این عروسکه خوشتله؟؟
چشاش خیره موندروملیس..دوست داشت بازم صداش بزنه..بازم همون کلمه روتکرارکنه..کلمه ای که پنج سال
ازشنیدنش محروم بود...خم شدسمتش واروم پیشونیشوبوسید
_آره عزیزه بابا اما به خوشکلیه تونیس!
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ملیس که کلی ذوق کرده بودبادست کوچولوش دست فردین روگرفت تودستش ودنباله خودش کشوند
_بیابریم توهم بالم یه عروسکه خوشتل انتخاب کن!..
فرزان خان نگاهه خیره ای به ملیس انداخت
_بایدشبیه مادرش باشه..اخه هیچ شباهتی به تونداره!!دختره زیباییه..امیدوارم بتونه درکنارپدرومادرش بزرگ
بشه...
ملیس که انگارازفرزان خان خجالت میکشیدچیزی نگفت و به فردین نگاه کرد
فردین بهش لبخندی زد
_دختربایدبه مادرش بره..پسرهم به پدرش..درسته؟اینوهمیشه شمامیگفتین..
فرزان لبخندی زد
_اره..درسته...ولی اگردختریاپسریکی یه دونه باشن..چقدرخوب میشه هم از پدروهم مادرچیزی به ارث برده
باشن..خب حاالاین حرفاروبذاریم کنار..میخوای چکارکنی؟
فردین نفسشوعمیق بیرون داد..نگاهی به ملیس انداخت
_دختربابا؛بیرون توباغ تاب هس نمیخوای بری بازی کنی؟؟
ملیس مظلوم نگاش کرد
_تنهایی میترسم
فرزان خان روبه ملیس لبخندی زد
_علی توحیاطه دوسته منه مراقبته نمیخوادبترسی دیگه؛ بدوبرو
اینوگفت و اروم بوسیدش...چقدرازاینکه زنده مونده بودوداشت نوه اش رومیدید خوشحال بود..
علی بادیگاردمخصوصش بودکه به طوره خاصی هم بهش اهمیت میداد..چون تنهاکسی بودکه توروزای سختش
کنارش بود..
ملیس از رومبل پایین پریدوروبه فردین گفت:
_خب باشه..پس من برم دیگه..ولی خاله مینوومامانم هروقت میخواستن حرفای مهم بزنن منویه جوری
میفرستادن یه جایه دیگه..عموفرزین میگه به اینکارمیگن دنباله نخودسیاه رفتن...
هم فرزان وهم فردین خندشون گرفت
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فردین لبخندش پررنگ شد
_ازدست این عموفرزینت..توبه این چیزافکرنکن عزیزم عموفرزین همینجوری یه چیزی گفته...توبروبه بازیت
برس
ملیس سری تکون دادوراه افتادبه سمت بیرون..
_خب حاالبگوببینم قراره چیکارکنی؟؟
فردین تکیه دادبه مبل
_نمیدونم..خودمم دیگه دارم کم میارم..
_آزمایش دادی؟
_اره..امروز صبح..
_نترس..اگه بترسی نمیتونی مقاومت کنی..اونوقته که بیماری عینه خوره میوفته توکل بدنت..نشون بده که
نمیترسی..نگوکم اوردم،..تویه دخترداری..دختری که هنوز سن و سالی نداره...دختری که تازه اول زندگیشه و
بودنه یه پدر کنارش خیلی واجبه ..این کشمکش هاروتموم کن..اگه مارال رومیخوای دستش روبگیروبیارسرخونه و
زندگیت..نگران هیچی هم نباش مارال اگه توروبخوادباهمه چیت کنارمیاد...اینومطمئن باش..تادیرنشده باهاش
حرف بزن..
_اگه نخوادبمونه چیکارکنم؟
_احساسی که نسبت بهش داشتی روفراموش کن..چون اگه نیومده پای توودردی که داری وایسه..یعنی به دردت
نمیخوره..یعنی نخواستت...
چشاشومحکم روی هم فشارداد..فکرکردن به این موضوع داغونش میکرد..میترسید..ازاینکه غرورشوبذاره زیره
پاش وبخواد نه بشنوه...
دلشو زد به دریاوبلندشد
_باهاش حرف میزنم..
فرزان هم بلندشدوروبه روش وایساد
_راستی..یه چیزه دیگه..
"آدما دو جور زندگی میکنن؛
یا غرور شونو زیر پاشون میذارن و با انسانها زندگی میکنن،
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یا انسانهارو زیر پاشون میذارن و با غرورشون زندگی میکنن "..واینکه..خیلیااین بیماری روداشتن ودرمان شدن
لبخندی زد
_وخیلیاهم این بیماری روداشتن ودرمان نشدن...میبینمت..فعالخداحافظ
نگاهی به ساعتش اندخت؛ساعت8شب بودودیگه منتطربودکه فردین ملیس روبرگردونه..تواین چندساعتی که
ملیس نبودوقت فکرکردن به پیشنهادیونس روهم نداشت..هیچوقت چنین فکری روباخودش نکرده بود..اینکه
یونس بیادوازش خواستگاری کنه..هردوشون اوضاعشون شبیه هم بود..هردوبچه داشتن..هردوزخم خورده
بودن...هیچ مشکلی هم باشرایط همدیگه نداشتن..
ازنظراخالق و تیپ و قیافه هم هیچ مشکله خاصی نداشت..
حاالمعنی نگاه های گاه و بی گاه یونس روخودش رومیفهمید...
حاالفهمیده بود چرایونس اونواورده خونه خودشون..چون نمیخواسته توخونه ای که فردین هست اونم باشه..
شرایط یونس خیلی مناسب بودوارزشه اینکه بخوادبهش فکرکنه روداشت..
با بازشدن دراتاق نگاش سریع چرخیدسمت در..بادیدن آرشان که سرش رواز دراورده بود داخل و داشت سرک
میکشیدلبخندی زد
_میشه بیام تو؟
_اره عزیزدلم بیا
ارشان اروم اومد داخل اتاق و در رو پشت سرش بست..
کنارمارال نشست مارال دستی به موهای بلندش کشید
_میگم تو بااین موهات اذیت نمیشی؟
_هووم..نه ..عمه یاسی میگه خوشتیپت میکنه این موها..منم برای همین دوسشون دارم!
مارال خندش گرفت..ازاینکه بچه ای توسن و ساله ارشان هم اینجوری به خوشتیپ بودنش اهمیت میده!
لپش رو اروم کشید
_فدای تو بشم من گل پسر!
ارشان بااعتراض گفت
_ع خاله من که بچه نیستممم
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_توهرچقدرم بزرگ بشی بازم برای من بچه ای عزیزدلم!
_خاله؟؟
_جانم؟؟
_شماقراره ازاینجابرین؟؟
_اره..ولی هنوز نتونستم برم دنباله خونه..
_خب همینجابمونین..بخدامن قول میدم دیگه زیادورجه وورجه نکنم که اذیت بشین..
لبخندی زد
_فدای تو بشم من که اینقدرمهربونی...عزیزم بخاطره تونیست که...خب به هرحال هرکی بایدتوخونه ی خودش
زندگی کنه دیگه..
_دلم بالتون تنگ میشه..
خندیدش گرفت کم کم داشت شک میکرد که ارشان همون ارشان قبلی باشه...چون حرفاشو بدونه هیچ اشتباهی
میزد ولی حاال شکش برطرف شد
_قربونه تو پسر..خب تومیتونی هروز ملیس روتو مهدببینی حتی میتونی بیای خونه ی ما..
ارشان لباشوجمع کرد
_هووم...خب اره..ولی اگه میموندین یه چیزه دیگه بود..راستی خاله...
_جانم؟
_ملیس کجاست؟؟کی برمیگرده؟
نگاه دیگه ای به ساعتش انداخت
_االن دیگه بایدپیداشون بشه..
ارشان ازتخت پریدپایین
_خب پس من برم تنهایی بااسباب بازیهام بازی کنم تا ملیس برگرده
لبخندی به روش پاشید
_باشه گل پسرم برو
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همینکه ارشان ازاتاق بیرون رفت باصدای زنگ گوشیش نگاش رفت سمته عسلی...گوشی روبرداشت و نگاهی
بهش انداخت..ناشناس بود..اخماش جمع شد..خواست بذارتش روسایلنت و جواب نده..ولی بازنگران شدو باخودش
گفت شاید..کسی کاره مهمی داشته باشه..قبل ازاینکه پشیمون بشه سریع تماس رو وصل کرد..
_بله؟
_سالم..
یه لحظه انگاربهش شوک وارد شد..ازاین یهویی حرف زدن این صدایه اشنای ناشناس..
_س..سالم...
_خوبی؟
نفساش انگارحبس شده بودن...
_اره..چ..چی شده؟ملیس کجاست؟؟
_هیچی..نترس..هیچی نشده..ملیس پیشه فرزینه..
اب دهنشوبه زورقورت داد..
_اهان..کی میاریش؟
_میارمش..ولی..قبلش..میخوام یکم باهم حرف بزنیم..البته اگه میشه..
_راجبع چی؟؟
صدای نفسش که کالفه بیرون فرستادروشنید..انگارحرفایی که قراربودبهش بزنه خیلی مهم بودن..
_من و تو..
سریع گفت
_نه..نمیتونم..ملیس روبیارلطفا
_خیله خب..پس خودت بیاببرش..من خونم..
نخواست بازم مخالفت کنه
_باشه..میام
وبدون اینکه حرفه دیگه ای بزنه گوشی روقطع کرد..
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کنجکاو بود بدونه حرفایه فردین راجبعه چیه..ولی ازطرفیم نمیخواست باهاش حرف بزنه که دوباره فکروخیالی به
سرش بزنه مثله اونروزی که رفته بودتواتاقش..
نفسشوباصدابیرون فرستادوبلندشد..
یه شلوار پسته ای رنگ باژاکتی کرم و پسته ای که تاروی زانوش میرسیدوپوشید..پوتای کرم رنگ کوتاهش
روپوشید..شالش رو گذاشت روموهاش و کیفش روبرداشت و رفت سمت اشپزخونه
_یاسی من میرم..ملیس روبیارم
یاسمین مشغول اماده کردن شام بود سریع برگشت سمت مارال
_توبری؟؟؟چراخودش نمیاره؟؟
_نمیدونم..گفته خودت بیاببر..
یاسمین دستش رو زد به کمرش
_به یونس بگوببردت الاقل
_نه نه..خودم باآژانس میرم..
منتظره حرف دیگه ای از یاسمین نموندوزیرلب یه خداحافظی کردورفت..
جلوی در پیاده شد..زنگ دروفشارداد..بعدازچنددقیقه صدای فیروزه پیچیدتوگوشش
_کیه؟
باصدای ارومی گفت
_مارالم..
فیروزه که صداش خوشحال به نظر میرسیدسریع گفت
_مارال دخترم تویی؟؟بیاتو گلم
اینوگفت و صدای تیک در رو شنید..
پاشوگذاشت توحیاط..قدماش روتندکرد..
__وایسا
باشنیدن صدا سرجاش خشکش زد..برگشت و پشت سرش رو نگاه کرد..
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بادیدن فردین که دستشوبرده بودتوجیبش و بهش خیره نگاه میکردجاخورد
فردین چندقدمی به سمتش اومد
_بیایکم قدم بزنیم..میخوام باهات حرف بزنم
اخماشوبردتوهم
_من..باتو..فکرنکنم حرفی داشته باشم
_توحرف نداری ولی من دارم..بیالطفا
نمیدونست چی تولحنشه که وادارش میکنه دنبالش راه بیوفته..
_خب زود بگو بایدبرم..
_اینقدردوست داری کنارش باشی؟
باتعجب نگاش کرد
_کناره کی؟؟
_همونی که داری توخونش زندگی میکنی..همونی که خونشوبه اینجاتدرجیح دادی..همونی که ارزشش..ازمنی که
بابای دخترتم بیشتره!..
اخماشوکشیدتوهم
_نمیفهمم معنی حرفاتو..اگه منظورت به یونسه..بهتره بگم من اگه رفتم اونجاکناریاسمین راحتربودم..بعدشم تویه
جوری میگی انگارفقط من ویونس تواون خونه زنگی میکنیم!!
_این یعنی یونس هنوز اقدام نکرده؟
چشاش پرشده بودازتعجب..ازاینکه فردینم یه بوهایی برده بوده و خودش فقط بیخبربوده ازاحساسه یونس..
_که چی مثال؟توحرف خودتوبگو..
_پس اقدام کرده!..به نظرت..بااون خوشبخت میشی؟
_نمیفهمم واقعا..منوکشوندی اینجاکه ایناروبگی؟
_سوال منوباسوال جواب نده..به نظرت بااون خوشبخت میشی؟
درسکوت نگاش کرد..واقعاچه جوابی بایدمیداد؟تاحاالبهش فکرنکرده بود..به اینکه اگه زندگیش با کی و چه جوری
باشه خوشبخته..
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_نمیدونم...بهش فکرنکردم..چون فعالاینچیزابرام مهم نیست..چون ممکنه یونس روتوزندگیم نخوام..همینکه
بادخترم باشم بسه..اینجوری خوشبخت ترم..
لبخندی زدوبه مارال خیره شد
_یعنی نمیخوای به یونس فککنی؟؟
براش جای سوال داشت که چرااین موضوع برای فردین مهمه..
_چرامیپرسی؟؟
_چون به حرفایی که قراره بهت بزنم مربوط میشه..میخوای به پیشنهادش فکرکنی؟
موهایی که لجوجانه افتاده بودن روپیشونیش رو بردپشت گوشش
_نمیدونم..ولی ارزشه فکرکردن روداره!...میخوام تویه فرصت مناسب بهش فکرکنم..
دستش روازجیبش بیرون اوردوکشیدرویه صورتش..ازاینکه مارال اینقدرراحت نگاش میکردومیگفت میخوادبه
یونس فکرکنه عصبیش میکرد..نگاش روازچشمای مارال گرفت و به سنگ ریزه های جلویه پاش دوخت
_اگه فکرکردی و دیدی بدردت نمیخوره چی؟
_هیچی..خب نشده دیگه..میگی چی قراره بگی یابرم؟؟
_ملیس..امروزبهم گفت..بابا..
مارال باتعجب نگاش کرد
_چجوری؟؟؟یعنی..ازکجا..فهمیدتو..
_خودم بهش گفتم..حس اینکه دخترت برای اولین باربهت بگه باباخیلی خوبه..
سرشوانداخت پایین و لبخنده تلخی زد..
_بهت حق میدم ازم کینه داشته باشی..ازم متنفرباشی..چون بادوباره اومدنم زندگیه فرمالیتتوخراب کردم..البته
نمیدونم..شایدتواون زندگیه فرمالیتت خوشبخت بودی..
کنارکسایی که باورت داشتن و پشتت بودن..چه خونواده ی خودت..چه..خونوداه ی من..
فردینی که توعوضی فرضش میکردی عوض شد..تنهایی عوضش کرد..ادمای دوروبرش عوضش کردن..
فردینی که وقتی فهمیدیه دخترداره..؛به روزای تنهاییش پوزخندزد...من همیشه پشته همه ی افراده خونوادم
بودم...ولی..نمیخوام بگم اونانبودن..بودن..ولی کمترازمن..
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مارال نگاهی به صورت فردین انداخت..مثله همیشه یه اخم کوچیک میونه ابروهاش بود..؛اخمی که جذابترش
میکرد..
یه شلوارجین مشکی پوشیده بودوتیشرت زرشکی که بدجوری هیکلشوبه رخ میکشید..
_همه ی ماتوزندگیمون باالخره یکی پیدامیشه که بخاطره خودمون نگرانمون بشه و..بخوادکه پشتمون باشه..
_اشتباه میکنی..همه ندارن..نمیخوام بگم افراده به خصوصی فقط دارن نه..ولی خب کمترادمایی هم پیدامیشن که
یکی واقعانگرانشون باشه و بخوادپشتشون باشه..
مارال لبشوباسرزبون ترکرد
_خب درسته..ولی مثالیه مادر همیشه پشته بچشه..درست میگم؟
_خیلیا هستن که..مادرندارن..
_مادرنشد..خب پدر
_خیلیاپدرهم ندارن..
_ولی توداری
دوباره همون لبخنده تلخ..لبخنده تلخی که تلخیشوفقط خودش حس کرد
_اگه بگم تواین مدت که پدرم کنارم بوداین من بودم که پشتش بودم چی؟
سکوت کرد..چیزی نگفت..حرفی نداشت که بگه..حاالکه باخودش فکرمیکرد..میدیدواقعافردین پشتش
خالیه..تواین مدتی که اون خونوادش روداشت دوستاش روداشت..
حتی خونواده ی فردین روداشت..فردین کسی رونداشت..
فردینی که همیشه همون پسرتخسه ی خاطره های فراموش نشدنیش بود..فردینی که پنج سال دخترشوازش
پنهون کرد..
نمیدونست دلش به حال اون بسوزه..یاحاله خودش..
_اینارونگفتم که برام دل بسوزونی..نه..گفتم که بدونی..
بدونی و نگی تواین مدت هیچ غمی نداشتموتوهم مثله بقیه به خاطرات پیوستی..میدونم توبدون من خیلی
بهتری..توبانبودنه فردین توزندگیت حالت خوبه..حالت خوبه چون کسی که ازش کینه داری پیشت نیست..
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همیشه دلم میخواست یه کاری کنم بلکه کینه ای که ازم تودلت داری کمرنگتربشه..ولی میترسیدم کاری کنم که
توبیشترازم کینه به دل بگیری..
نشست رولبه ی نسبتا کوتاه باغچه..
نمیدونست چی تونگاهه فردین دیدکه باعث شدبره و کنارش بشینه..
_یادته بهت گفتم آدمه رکی ام؟یادته گفتم بلدنیستم هرچیزی که میخوام حاالهرچقدرم مهم باشه واسش مقدمه
چینی کنم؟حاالهمینه..هنوزم همونم..عوض نشده این رفتارم...
راستش..یه مشکلی هست..که بعدازپدرم..تواولین نفری هستی که میخوام بهت بگم..یه مشکل که اگه
شمانباشین..بعیدمیدونم حل بشه یابتونم باهاش کناربیام..
مارال ابروهاشوتوهم گره کردوبه فردین نگاه کرد
_شنیدی پدرم چه بیماریی داشت؟
منتظربهمارال نگاه کرد
مارال که انگارزبونش نمی چرخیدبرای حرف زدن فقط سرشوتکون داد..
ازفرزین شنیده بودکه فرزان پدرفردین سرطان داره وبرای درمانش رفتن خارج..
_پدرم امیدش برای درمان من بودم...منی که ازم خواهش کرد کنارش باشم تا به امیدمن درمان بشه..گفت اگه من
نباشم..دیگه امیدی نداره..ودیگه نیازی برای درمانش نمیبینه..خب..پای زندگی بابام وسط بود..هرچندخیلی وقت
بودکه نبود..خیلی وقت بودکه برام پدری نکرده بود..ولی خب..گناهی نداشت..من نمیتونستم امیدشوازش
بگیرم...بایدمیموندموبراش میشدم امیدواری..یابهتره بگم..بایدمیشدم مثل اون نوره ته تونلن !..
که وقتى همه جا تاریکه و هیچى نمیبینى به امید اون نور جلو میرى"..
من موندموباعث شدم زندگیه یه نفرنجات پیداکنه..یکی که هم من براش ارزش داشتم هم..اون برای من...
نفسشوکالفه بیرون فرستاد:
_حاال..من..میخوام شما..یعنی..تووملیس..برام بشین اون نوره تهه تونل..
چشماش روی فردین ثابت موند..قلبش تندترازحده معمول میزد..
_یعن..یعنی چی؟؟؟
_یعنی اینکه...من..همون فردینی که باعث و بانیه تمومه اتفاقای بده زندگیت میدونیش..االن مریضه..مریضی که
درمانش خیلی سخته..وحتی ممکنه درمانش نتیجه ای هم نداشته باشه...میتونی بمونی؟

482

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به
نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان سرانجام یک شرط |  baharbahadooriکاربر انجمن
میخوام..حاالکه داری به یونس فکرمیکنی..اگه میشه..یه جایی هم واسه فکرکردن به..بابای دخترتم بدی...یه
فرصت..به خاطره خودم نه..بخاطره ملیس...
ضربان قلبش باالرفت...اونقدری که ترسیدهمین حاالقلبش بیوفته جلویه پاش..بدنش سردشده بود..ذهنش قفل
شده بودروی حرفای فردین..
چشای مارال پرشدازاشکی که نمیدونست برای چیه..
_اگه بگی نه و نمونی...دیگه سرراهت سبز نمیشم..دیگه مثله یه علف هرز نمیام وسط زندگیت،..حتی..از..ملیسم
میگذرم..تاکناره هم بتونین خوشبخت بشین و ارامش قبل ازنبوده منوبه دست بیارین..ملیس هنوزهوایی نشده که
بانبوده من کنارنیاد..حتی وقتی بزرگ شده یادش نمیادکسی مثله من یه روزی توزندگیش بوده..
ولی..میدونم تو فراموش نمیکنی..شایدکمرنگ بشم اماتصویرایه ماتی ازم تو سرت میمونه..که امیدوارم اون
تصویرا ادمه بده ی زندگیتونشونت ندن..
چرخیدطرف مارال
_کاش بتونی زودتصمیمتوبگیری..
اینوگفت و سریع بلندشد..
بغض گلوشوفشارمیداد..حتی جونی برای سرپاایستادن هم نداشت..نمیدونست این زندگی چه پدرکشتگی باهاش
داره که هرلحظه یه اتفاق غیره قابله پیش بینی میزاره سره راهش...
اونم پشته سرهم و بی وقفه...
__مامانییییی توکی اومدی؟؟؟
باصدای ملیس به خودش اومدچشای پرازاشکش رو اروم بست تابلکه اشکاش کناربرن..
فردین نگاهی به ملیس انداخت
_خیلی وقت نیست...اومده دنبال تو..زودباش بیشترازاین منتظرش نذار..
دستاش و بردتوجیبشو نفس اسوده ای کشید...االن دیگه سبک شده بود..سبک ازحرفایی که بدجوری داشتن
رودلش سنگینی میکردن...
مارال بدون اینکه به فردین نگاه کنه سریع دست ملیس روگرفت باصدایی که فقط خودش شنیدخداحافظی
کردوراه افتاد..
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چقدردوست داشت همین االن برگرده و بهش بگه تاهروقت که بخواد میمونه و براش میشه همون نوره تهه
تونل...ولی نشد..زبونش نچرخیدوبازم همه ی حرفاش توپ بزرگ و سنگینی شدن و به بغض توی گلوش که حاال
ترکیده بود اضافه شدن..
دلیل این اشکایی که مصرانه پشت سرهم میریختن روگونشونمیفهمید...
********
حولش روپوشیدوموهای خیسش افتادن روصورتش...
نشست روتختش و سرشو به لبه ی تخت تکیه داد..نمیدونست چراتامیخوادهمه چیزرودرست کنه؛دوباره یه اتفاقه
دیگه میوفته...
نمیتونست باورکنه..نمیتونست اینوبه خودش بفهمونه ..بفهمونه که فردین..ممکنه دیگه نباشه..به خودش
پوزخندزد"..نکه قبالبوده"
نبوده..ولی همینکه سالم بودویه جایه دیگه داشت زندگی میکرد..کافی بود..
میدونست فردین قویه..ازپس این مشکل به راحتی برمیاد..ولی ازحرفی که بهش زده بودتوشوک بود...نمیدونست
چطوری میتونه کناربیادبااین موضوع...کناربیادباپنج سال تنفری که خودشم میدونست ظاهریه..کناربیادباکینه ای
که پنج ساله فراموشش نکرده بود..کناربیادبامردی که بخاطرش ازخونوادش طرد شد..
فکروخیال جلویه خوابیدنشومیگرفت..نگاهی به چهره ی معصومانه ی ملیس که راحت واروم خوابیده بود
کرد..
اروم موهاش روازروصورتش کنارزدولپش روبوسید..روبه روش درازکشیدوصورتشونوازش کرد
_توامروزبه پدرت گفتی بابایی..خیلی خوشحال شد نه؟؟
پتوروبیشترکشیدروملیس
_اگه..بابایی طوریش بشه...چیکارکنیم؟؟
اگه دیگه نیاددنبالت وبخوادبه زورببردت چیکارکنیم؟اگه دیگه نیادکه بامن کل کل کنه و اخرشم حرصم بده
چیکارکنیم؟
اولین قطره ی اشک چکیدروگونش..
_اگه..اگه دیگه نخوادمن و توروببینه...اگه بره و دیگه نیادچیکارکنیم....
هق هقش باعث شددیگه نتونه حرف بزنه..
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"تقدیر همیشه منتظره
به چیزى دل ببندى بعددقیقاهمون رو ازت بگیره "..
******
صدای ویبره ی گوشیش رواعصابش بود..
تازه به روز چشماش کمی روهم رفته بودودودقیقه نگذشته بودکه دوباره باصدای زنگ گوشی بیدارشده بود
گوشی روازکنارش برداشت و نگاهی بهش انداخت بادیدن شماره ی مادرش چشمایی که زیرشون ازبی خوابی پف
کرده بود پرشدازتعجب..سریع تماس رووصل کرد..
_الو؟؟؟مامان؟؟؟؟
صدای گریه ی مادرش پیچیدتوگوشش....
بانگرانی و دلهره سریع گفت
_مامان؟؟؟خوبی؟؟؟چیزی شده؟؟
صدای طالخانوم که انگارازشدت گریه گرفته شده بودرودوباره شنید
_دخترم...عزیزم..بابات..بابات دخترم..
صدای گریه اش باعث شدنتونه ادامه ی حرفش رو بزنه..
دهنش خشک خشک شده بودو قلبش به شدت میکوبید..اشک توچشماش جمع شده بود
_بابا چی؟؟بابام چی شده مامان؟؟؟؟؟
طالخانوم میون هق هقاش به زور گفت
_سکته کرده..خودتوبرسون...
یه لحظه انگار زمان ایستادو دنیادوره سرش چرخید..حرف مادرش پشته سره هم توذهنش تکرارمیشد..
صدای بوقای پشته سرهمه گوشی که خبرازقطع شدنه تماس رومیداد پیچیدتوسرش....
قطره های اشک یکی یکی ازروگونش سرخوردن و افتادن پایین...
باهمون نیمه جونی که براش مونده بودازتخت پایین اومد..
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اصالنفهمیدکی رفت سمت کمدوکی لباساش رو تنش کردوکی ملیس روبیدارکردوکی یونس اومدروبه
روشوبانگرانی بهش گفت
_چی شده؟؟؟کجامیری این وقته صبح؟؟؟
ملیس که انگار هنوز توعالم خواب بودوتوخواب سرپاوایساده بود خمیازه ای کشیدوبادستایه کوچولوش چشماش
رومالید
مارال همینطوربه روبه روش خیره بودواشکاش دونه دونه میوفتادن پایین..
زیره لب زمزمه کرد
_بابام...یونس..بابام..
یونس اخماش روجمع کردوجدی و نگران گفت
_بابات چی شده؟؟خب حرف بزن دختر..حرف بزن تابتونم کمکت کنم..
دستشوگرفت جلوی دهنش تاجلویه هق هقشوبگیره..
باصدایی که تحلیل رفته بودگفت
_بابام..سکته کرده...
یونس چشماش پرشدازتعجب و نگرانی..
_اروم باش..اروم..وایسا من اماده شم خودم میبرمت
چونه اش از بغض میلرزید..چیزی نگفت..مجبوربودمنتطربمونه تایونس اماده بشه راهه دیگه ای نداشت..
***
همینکه پاش به بیمارستان رسیدقبل ازاینکه بخوادمنتظره یونس وملیس بمونه سریع رفت سمت پذیرش و اسم و
فامیله پدرش روگفت..
با دیدن مصطفی که ازانتهای راهرومیومد سرجاش میخکوب شد
باهمون حاله زارش قدماشوتندکردکه بهش برسه...
_مصطفی..داداش...بــا...
باسوزشی که یه طرف صورتش حس کرد حرفش تودهنش ماسید..بابهت و حیرت به مصطفی نگاه کرد
_اسمشونیار...نه من خواهری مثله تو دارم..؛
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نه بابام دختری مثله تو..گمشوبرو..اصالکی به تو گفت بیای اینجا؟؟؟
ازهمون راهی که اومدی ازهمون راه هم برو و گورتوگم کن زودباش..هیچکس اینجامنتظره اومدنه تونبود..
باچشمای قرمزوعصبی به مارال نگاه میکرد
مارال بابغضی که داشت خفه اش میکردوچشایی که پرشده بودازاشک سرشوانداخت پایین..باصدایی که
انگارازتهه چاه میومدگفت
_توروخدا بذار ببینمش
مصطفی مسمم رویه حرفش وایساده بود
_گمشوبرو فقط برو دیگه پشته سرتم نگاه نکن...
نگاهشو اروم اوردباالبه چشمایه مصطفی نگاه کرد
_مامان..مامان بهم زنگ زد..تورووخدابذارببینمش
مصطفی بافک منقبض شدش بانفرت به مارال نگاه کرد
_بابام به خاطره توهه هرجایی االن رواون تخت خوابیده..بخاطره توهه به همه چیز داریم بابامونوازدست میدیم..تو
دقش دادی..توزندگیه اخره عمریشوزهرمارش کردی..دیگه چی میخوای؟؟ها؟؟دیگه چی میخوای..میخوای رواون
تخت هم ببینیش تاکالدیگه خیالت راحت بشه؟؟
یکی ازپرستارا با اخم غلیظی اومد سمتشون
_چتونه؟؟چه خبره اینجا؟؟صداتونوبیارین پایین..دعوادارین برین بیرون لطفا..
_مصطفی..داداش چه خبــ..
نگاش باشنیدن این صدای اشنا ناخداگاه چرخیدسمت دیگه..
بادیدن میثاق پشت پریده ی اشک وامیددیگه ای پیداکرد..
میثاق اخماش بیشتررفت توهم وچند قدم به سمتش اومد..
یه چیزی تویه چشمای میثاق بود که نمیتونست
معنیشوبفهمه...چیزی مثله بغض..دلتنگی..نفرت..
قبل ازاینکه بخوادچیزی بگه میثاق بالحنی سردوبی تفاوت جوری که سعی داشت خودشوکنترل کنه گفت
_سه روزه که اینجاست..همش اسمه تورومیاره..
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چشای میثاق پرشده بودازاشک..صورتشوچرخوندسمت دیگه تا مارال پی به حالش نبره..
_برو..منتظرته...
گوشی روپرت روتخت وعصبی از پنجره به بیرون خیره شد..
نمیدونست برای باره چندمه که داره بهش زنگ میزنه و هربارهم هیچ جوابی نمیشنوه..کم کم داشت ازحرفایی که
بهش زده بود پشیمون میشد..
کت و موبایلش رو برداشت وازاتاقش بیرون رفت..بایدمیرفت سراغش تابلکه بفهمه دلیله این تلفن جواب ندادنش
چیه...
دوست نداشت بهش فشاربیاره که زودترتصمیم بگیره..ولی خب چاره ای نداشت..
ازماشین پیاده شدوسریع زنگ در رو زد
بااولین زنگی که زد..در بازشدویاسمین که انگارقصدبیرون رفتن داشت ازدراومدبیرون..بادیدن یهوویی فردین
جاخورد
_وای خدا..قلبم اومد دهنم..نمیتونی عینه ادم بیای..؟
فردین خونسردیشوحفظ کرد
_مارال خونس؟؟
یاسمین همینطورکه دست ارشان گرفته بود گفت
_نه..خونه نیست..چیکارش داری باز؟؟
نگاهی به دوروبرش انداخت
_گفتم بامارال کاردارم نه باتو..کجاست حاال؟
_دلیلی نمیبینم که بخوام به توبگم..
دیگه داشت کالفش میکرد..نمیدونست چرا هربارکه یاسمین رومیبینه باید اینجوری رواعصابش بدوبدوکنه..
_تومشکلت بامن چیه اخه؟؟
یاسمین ابروهاشوتوهم گره کرد..خودشم نمیدونست مشکلش چیه..
_طاهرخان..بابای مارال..سکته کرده..امروزصبح هم به مارال خبردادن..اونم بایونس رفت
مات به یاسمین نگاه کرد..
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_چطوری؟؟تومطمئنی؟
_اره..مطمئنم..چطوریشودیگه نمیدونم..
_نمیدونی کدوم بیمارستانن؟؟
یاسمین باتعجب نگاش کرد
_میخوای بری؟؟
_کدوم بیمارستان؟؟
بعدازاینکه اسمه بیمارستان روازیاسمین گرفت سریع سواره ماشین شدو راه افتاد..
باقدمای لرزون اروم اروم وارداتاق شد..چشماش پربودازاشکایی که یکی یکی پشت سره هم ازچشماش میوفتادن
پایین..
بادیدن طاهرخان تواون وعضیت حالش بدترشدواشکاش بیشتر..باصدایی که انگاراز چاه در میومدگفت
_ب..بابا
طاهرخان چشماشوخسته و اروم بازکرد..بی رمق به مارال نگاه کرد..همینکه متوجهش شدنگاهش رنگه دیگه ای
گرفت...خواست بلندشه و تکیه بده تابهتربتونه دوروبرش روببینه...
طالخانوم سریع اومدکمکش..
نگاهش ثابت رومارال موندچقدردلتنگ اون نگاهای معصومش وصدازدنش بااون لحن دل نشینش بود..اماسریع
اخماش رفت توهم...ازاینکه تنهادخترش رو اینطوری شکسته و ضعیف میدید...
دلش نمیخواست جوری رفتارکنه که مارال فکرکنه به همین راحتی بخشیدتش..اخماشوبیشتربردتوهم..
مادرش باگریه نگاش میکرد
_دخترم..عزیزم..بابات مدام توروصدامیزد..میخواست ببینتت..
رمقی برای جواب دادن نداشت...
فعالفقط فکروذهنش رویه پدرش قفل شده بود..
نزدیک تختش ایستاد..پاهاش برای جلوتررفتن یاریش نمیکردن..
نشست روزمین کناره تختش..
اولین جملش سریع اومدرولبش...
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_بابا..بابایی..منوببخش..غلط کردم بابا..بخدادارم دق میکنم..حاضرم هرکاری کنم فقط بهم بگی که
منوبخشیدی..دوباره صدام بزنی و اسمموبیاری..باباخواهش میکنم..اگه بهم بگی بروهم دیگه نمیرم...حتی اگه
بیرونمم کنی بازم برمیگردم..
طاهرخان صورتشوبرگردوند..توچشاش اشک حلقه بسته بود...چه پدری میتونست تواین موقعیت تواین وضعی که
دخترش رو میدید..دلش به رحم نیادونوازشش نکنه...نخوادکه بغلش کنه..
ماسک اکسیژن رو ازرودهنش برداشت وبریده بریده گفت
_کاری کردی ..که نتونم سرمو ...جلوبقیه بلندکنم ...کاری کردی که اسمتو ....میشنوم بدنم بلرزه..
سرفه اش گرفت..چندسرفه پشته سره هم...
کاری کردی که ....تاسراغتوازم میگیرن جزسرافکندگی جوابی ....براشون نداشته باشم ....کاری کردی که....
اسمتوازخانوادم ...ازبچه هام خط بزنم....
چطوری بخشیدنوتویادم بده....
چطوری ببخشمت ....وقتی روزاوشباازفکراینکه چیکارکردی ...سردردامونمو میبریدوحس میکردم ....قلبم دیگه
نمیزنه.....
داشت نفس کم میاورد دوباره ماسک اکسیژن روگذاشت رو دهنش و پشت سره هم نفس عمیق کشید
باهق هق گفت:
_بخدابابامیدونم سخته...میدونم بخشیدنه دختری که جلوی دروهمسایه سرافکنده ات کرده سخته..میدونم
ابرویی که سالها باچنگ دندون به دست اوردی و دخترت یه شبه ریخته..ولی..بابا..حرف مردم
مهمه..یادخترت..بابا..دخترت مگه جزشماکیوداره؟؟
سرشوبلندکردوبه پدرش نگاه کرد
_بابااگه نمیخواستی ببینیم پس چرا توخواب وبیداری اسممومیاوردی..چرااجازه دادی االن بیام
اینجا...توروخدابابا..
ماسک رو دوباره برداشت اینباربهترمیتونست حرب بزنه..
_اون..اون پسره ارزششوداشت..؟
ارزشه اینکه پیشه خونوادت خودت روکوچیک کنی؟اینکه خونوادتوخاروزلیل کنی؟..دستخوش دخترحاج طاهر
دستخوش...
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دوباره چندتانفس عمیق کشید..داشت بهش فشارواردمیشد
_اون پسره...کدوم گوری بوده؟...پس چرا پات واینستاد؟...پس چرا تویی که ...اینجوری بخاطرش ابرویه
ماروریختی کفه خیابون رونخواست ورفت؟؟ها؟؟چون اون رفت خودتوانداختی وسط زندگیه پسرمهرداد؟؟؟
اروم ازروزمین بلندشد..بی جون روبه پدرش ایستاد
_بابابخدابه رومسعودقسم..خودش..خودش همه چیومیدونست..خودش خواست باهاش ازدواج کنم..فردین چیزی
نمیدونست..نمیدونست من ...خجالت کشیدبقیه ی حرفش روبزنه..
ولی طاهرخان خودش ادامش روفهمید..
_بخشیدنت سخته...سخته دختر..
بااولین پروازخودشورسوند..
توی محوطه ی بیمارستان وایسادونگاهی به اطراف انداخت..
بادیدن یونس اخماش روکشیدتوهم..
یونس هم که انگارمتوجهش شده بودبانگاهی که پربودازتعجب به طرفش اومد..سعی کرد عادی رفتارکنه..که موادا
فردین روشاکی کنه..
_سالم فردین...تو..اینجاچیکارمیکنی؟؟؟
فردین بدون اینکه جواب سوالش روبده سوال خودش روپرسید
_مارال کجاست؟؟؟
یونس که دید فردین طبق معمول عصبیه سعی کردچیزی نپرسه و جواب سوالش روبده..
_نمیدونم..چنددقیقه رفت پدرش رو دید بعدم همونجادم دره اتاقش نشست...ازمنم خواست اینجامراقب ملیس
باشم...
همونطورکه اخماش توهم بودگفت
_ملیس االن کجاست؟؟؟
_یه خورده این اطراف چرخید..خسته شدتوماشین خوابید..
بدون اینکه به یونس نگاهی بندازه واردبیمارستان شد
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بعدازپرسیدن ادرس اتاق به سمتش راه افتاد..نمیدونست کارش درست یانه...ولی هرچی که بود سعی داشت
درست انجامش بده..
توی راه روی اتاق بادیدن مصطفی و میثاق سرجاش روبه روشون ایستاد...
ازاینکه میدید خبری ازمارال نیست اخماش رفت توهم...
میثاق اخماش غلیظ شد..بانفرت به فردین نگاه کرد
مصطفی خون جلوی چشمش روگرفته بود..
دیگه اختیاره کاراش دست خودش نبود..یورش بردسمت فردین و بامشت کوبیدتو صورتش..
_آشغاله بی شرف باچه رویی پاتوگذاشتی اینجا؟ها؟؟
یقه ی فردین روگرفت...
نمیدونست چرانمیتونه مقاومت کنه..فردینی که اگرمیخواست خیلی راحت میتونست مصطفی روبزنه که
ازپادربیاد..ولی انگارباهمون مشت اول قدرتش تحلیل رفته بود..حاالفهمیده بودچرا...یاده حرفای دکترافتاد..اینکه
تواین دورانی که داره میگذرونه این چیزا خیلی طبیعیه....
مصطفی زیره لب فحشای رکیک میدادومشتاش روتوصورت فردین فرودمیاورد..
یه جایی بین خواب و بیداری بودانگار سرش گیج میرفت..
اما باصدایه بقیه ی کسایی که دورشون جمع شده بودن انگار ازاون هپروت و سردرگمی بیرون پرید..
دوساعتی ازوقتی که پدرش رودیده بودو باهاش حرف زده بودمیگذشت..ازدستشویی اومدبیرون...صورتش
روکه زیره شیره اب گرفته بودباعث شده بودحالش بهتربشه...راه افتادسمت اتاق پدرش..
همینکه به راه رو رسید اخماش رفت توهم و چشاش پرشدازنگرانی و ترس..بادیدن تعداده زیادی
پرستاروافراده دیگه دلهره ی عجیبی پیداکرده بود..نزدیکشون شدوازبقیه عبورکردوباصحنه ای که دیدخشکش
زد

فردین باصدای مصطفی هشیارترشد
_میکشمت عوضی پدره من بخاطره توواون دختره ی ه*ر*ز*ه االن رو اون....
باتودهنی که خورد حرفش تودهنش ماسید...
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باتمومه قدرتی که براش مونده بودهلش داد عقب جوری که محکم خوردزمین
انگشته اشارشوگرفت سمتش
_حرف دهنتوبفهم..بفهم چی میگی..اون دختره ای که داری ازش حرف میزنی خواهرته...
صدای پرستارا رواعصابش بود بهشون بی توجه بودو هنوز مخاطبش مصطفی بود
_اگه بخوام همینجامیتونم باخاک یکسانت کنم پس ببنددره دهنتو
بغضش داشت خفش میکردهیچکس هیچ تالشی برای جداکردنشون نمیکردوپرستاراجزهشداردادن و دادو
بیداد کاردیگه نمیکردن..
نگاش رفت سمت گوشه ی دیوار..بادیدن میثاق چشاش ثابت موندروش؛ اینکه اینقدرراحت و ریلکس بانگاهی
که بازم چیزی ازش نمیفهمیدبهشون خیره بود..

دلیل این رفتارشونمیدونست..اینکه االن ممکنه دونفرهمدیگه روبکشن..ولی اون بدون هیچ فکروخیالی انگارکه
مشغوله تماشایه یه فیلم اکشن باشه فقط نگاشون میکرد..
خودش بایددست به کارمیشدسریع رفت وسط و سمت فردین ایستاد
_چتونه شما این چه کاریه؟؟
مصطفی خودشوجمع و جور کردو سریع بلندشد..میخواست حمله کنه سمت مارال که فردین سریع جلویه
مارال ایستادومشت محکمه مصطفی خوردتوفکش..
خون ازدهنش جاری شده بود..
مارال جلوی دهنش روگرفت تا صدای جیغش درنیاد..صورتش خیس از اشک بودو نگاش پی فردینی که مطمئن
بود اگرخودش دست به کارنمیشدو نمیگرفتش نقش زمین شده بود..
چندمرد که لباس ابی رنگ تنشون بود به سمتشون میومدن...
*
لیوان اب روگرفت سمتش..
_بیا..اینوبخور..
نشست کنارش...چندتادستمالی که تودستش بودوگرفت روبه رویه فردین..
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_روتواینورکن صورتتوپاک کنم..خونیه..
برگشت ونگاش کرد..
مارال اروم دستمال کشیدگوشه لبش..
_ممنون..ازاینکه شکایت نکردی...مصطفی االن داغه..حالیش نیست چیکارمیکنه و چی میگه..
بادیدن پوزخنده فردین دستش ازحرکت ایستاد..
حق داشت..بااین حرفی که زده بودفقط خودشو داشت گول میزد..
_اصالتوچرااومدی؟ازکجافهمیدی من اینجام؟کی بهت گفت؟
دستشوآروم گذاشت رودست مارال که بادقت مشغول تمیزکردن خونای روی صورتش بود..
_میشه بیخیاله این سواالشی..
قبل ازاینکه مارال بخواددستش روازتودست فردین بکشه بیرون نگاهش تویه نقطه ازصورت فردین خیره موند
فردین اخماشوکشیدتوهم
_چیه؟؟
_بینیت..بینیت داره خون میاد..
اینوگفت و دوتادستمال تمیزه دیگه ای که تودستش بودوگرفت سمتش
_بیا..باایناتمیزکن
دستماالرو گرفت جلوی بینیش...به نیمکت تکیه دادوسرشوباالگرفت..
مارال بانگرانی نگاش کرد..دیگه نمیدونست چقدره دیگه گنجایش داره که دردجدیدروتحمل کنه..
میدونست ممکنه ایناازعالئم همون بیماری باشه که فردین ازش حرف میزد..
نگاهی به ماشینه روبه روش انداخت که یونس و ملیس توش بودن..ملیس رو به اسرارتوماشین نگه داشته
بود..وامیدواربوداین صحنه هارونبینه...
_میخوام باپدرت حرف بزنم..
سریع برگشت سمتش
_یعنی چی؟؟دیوونه شدی؟میخوای مصطفی یه بالیی سرت بیاره؟؟
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_مهمه برات؟؟
ساکت شد..نگاهه منتظره فردین روش سنگینی میکرد..
_خب..خب معلومه که مهمه دونفربزنن یه بالیی سره هم بیارن نبایدمهم باشه؟
کالفه نگاش کرد
_میدونی که منظورم این نبودولی بیخیال..بابات کی مرخص میشه؟؟
_میخوای چی بهش بگی؟؟
_سوال منوباسوال جواب نده
نمیدونست چیکارکنه که بازدردسره جدیدی درست نشه..ناچارگفت
_فکر..فکرکنم فرداصبح..ولی فردین..بابام حالش خوب نیست..بامن به زورحرف زد..بااینکه توخواب همش
اسمموصدامیزدحاضرنشدتوچشام نگاه کنه و باهام حرف بزنه..فقط سرزنشم کرد..
_نگران نباش..بقیش بامن...حاالهم بروبه یونس بگوبرگرده..توملیس بامن بیاین
_کجا؟؟؟
نفسشوباصدابیرون داد
_مارال اینقدر سواال نپرس کاری که میگموانجام بده..
بنده خدا ازکاروبارش گذشته الکی اومده اینجا..بگوبره
خودش به این حرفش پوزخندزد..ازاینکه جوری حرف زدانگارواقعابه فکره یونسه..
مارال بلندشد...باتردید دوباره برگشت سمت فردین
_مطمئنی؟ازاینکه احتیاجی...
_مطمئنم برو
_بعدش قراره کجابریم؟
_بعدش بامن توبرو
به ناچارچرخیدوراه افتادسمت ماشین یونس..
لیوان آب پرتقالش روگذشت رومیزوگوشیش روبرداشت..
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هرچندفردین هنوزانگارباهاش سرسنگین بودولی اهمیتی ندادوشمارش روگرفت..
به دو بوق نکشیده جواب داد..
_سالم فردین خان
صدای خسته ی فردین پیچیدتوگوشی
_سالم..
اخماش کمی جمع شد
_بنزینت ته کشیده بی حالی؟
_توفکراره..اماتوانگارخیلی شنگولی..چه خبره؟
لبخندی زد
_هیچی...زنگ زدم یکم انرژی مثبت بهت بدم
_اها..نگران شدم ..گفتم اینقدرشنگولی یه وقت آقاگرگه نیادبخورتت..؛آقای انرژی مثبت!
خندید
_کجایی؟؟
لیوان اب پرتقالش روبرداشت کمی ازش نوشید
_بوشهر!..
سریع لیوان رو برگردوندسرجاش
_اونجاچیکارمیکنی؟؟؟
_کارداشتم..
_پ بگو باز یه چیزی شده..اتفاقی افتاده؟؟مارال چیزیش شده؟
صدای کالفه ی فردین روشنید
_نه...یه اتفاق واسه باباش افتاده..چیزه مهمی نیست فردامرخص میشه..
_اوه اوه چجوری تو جرعت کردی بری اونجا؟؟؟خوده مارال چجوری رفته؟؟؟اصالتوازکجافهمیدی؟؟مارال
باتواومد؟؟چی شدحاال؟؟کی برمیگردین؟؟
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_بادودقیقه نفس بکش..پشته سرهم هی سوال میپرسی!..ادم نمیدونه جوابه کدوموبایدبده!..
_همشوبایدجواب بدی زودباش
_چیزایی که بایدبدونی رومیگم..من االن بوشهرم فرداهم برمیگردم هیچی هم به هیچکی نمیگی..مثله همون پنج
سالی که دهنت قرص بودوچیزی نگفتی..اوکی؟
اخرش نیششوزدوفرزین بد جوری ازنیش دردش گرفت..میدونست حاالحاالفراموش نمیکنه..بهش حق
میداد..وجوابی برای توجیه خودش نداشت
_باشه..
_اگه کاری نداری من برم..
_نه برو..مراقب خودت باش..اتقافی افتادخبربده..
_باشه..خدافظ
گوشی روقطع کرد..سرش روتکیه دادبه مبل وچشاشومحکم به هم فشارداد....
نگاهی به دره بسته ی اتاق مارال انداخت..
حتم میدادخواب باشه واالن بهترین موقعیت برای رفتنش بود..؛موبایلش انداخت توجیب کتش و نگاهی به
ساعتش انداخت هشت صبح بودومیخواست تاقبل ازاینکه کسی زودترازخودش به بیمارستان برسه اونجاباشه..
سریع ازهتل بیرون زد..
بعدازکلی سروکله زدن بافکراواتفاقای جور وا جوری که توذهنش بود...دوساعتی خوابیده بودوبازبی خوابی زده
بودبه سرش..
جمع شدتوی خودش و تکیه دادبه تختش..
نمیدونست چرا اینطوری به فردین اعتمادکرده..چرادنبالش راه افتاده و تااینجااومده...نمیدونست بخاطره این
حسایه سردرگمش تاکجاهاقراره ضربه بخوره...
به حرفای مینوفکرکرد..مینویی که دم ازگناهکاربودن برادرش میزدوانتظارداشت که ببخشتش..
انتظارداشت ببخشه مردی روکه برای گرفتن انتقام خودش زندگی یکی دیگه رو روسرش آوار کرد..
شایداگر..خوده مسعودبود..جواب بهتری برای این کاراش داشت..
شایداگرمسعودبود..ملیس هیچوقت به فردین نمیگفت بابا...
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شایداگرمسعودبود..پدرش االن روتخت بیمارستان نخوابیده بود...
شایداگرمسعودبود..برادرش..کسی که هم خونش بود؛ه*ر*ز*ه ختابش نمیکرد...
و..شاید..اگر..مسعودبود..میثاق..باپوزخندونگاهای ماتش وتنفری که تویه تک تک رفتارش بود باهاش حرف
نمیزدونگاش نمیکرد!..
شاید..شاید..شاید..
اداماازیه جایی به بعد..دیگه باهات راه نمیان..دل میزنن به دریاو یه گوشه میشینن وفقط نگاه میکنن..
شایدحال االن مارال هم همین بود..
ادم وقتی بین احساساتش گم باشه نمیتونه خوب و ازبد..؛بدوازخوب درست تشخیص بده!...
شایداگرپنج ساله پیش..فردین میموندوبه مسعودوحرفاش توجهی نمیکرد..االن یه زندگی متفاوت دیگه ای
داشت..
دیگه مجبورنمیشد دوهفته بمونه خونه ی دوستش..
مجبورنمیشدزیرنگاهای برادراش آب بشه و ازحرفاشون عذاب بکشه..
پدرش موقعه ی حرف زدن توصورتش نگاه میکردوهنوزم همون دختره لوس و یکی یه دونه ی پدرش بود..
هنوزم همون دختر ساکت و اروم مادرش بود..
هنوزم همون دختری بودکه همیشه سوژه ی اذیت کردنای میثاق قرارمیگرفت...
سکوت اتاق روصدای زنگ موبایلش شکست
سریع گوشی روبرداشت و جواب داد..نمیخواست باصداش ملیس بیداربشه..
_سالم خاانوم..حالت خوبه؟؟
لبخنده کمرنگی زد
_مرسی..خوبم..توچطوری؟؟رسیدی خونه؟
انگارلبخنده جذاب یونس روازپشت تلفن حس کرد
_منم بدک نیستم..بایدمیزاشتی میموندم پیشت..مطمئنم بهترازفردین ازتون مراقبت میکردم..کمی مکث کرد
_اره رسیدم خونه..
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ابروهاش پریدباال..مطمئن بود ازحسادت اون جمله روگفته..لحنه حرف زدنش دلخوربودومیدونست هرکسه دیگه
ای هم که بوداینطوری حرف میزد..
ولی ازطرفی هم حرصش میگرفت..چون چیزی بینشون نبودوحتی هنوزجوابی هم به یونس نداده بودکه اون
بخوادازکارش ناراحت باشه و طلبکار..
_مارال؟؟
ازصدای یهویش جاخورد
_بله؟
نفس کالفش پیچید توگوشی
_میدونم االن وقتش نیست و وعضیته مناسبی هم نداری..ولی..
میدونست قراره چی بگه برای همین خودش سریع جواب سوالی که یونس قراربودبپرسه روداد
_نه..فکرنکردم..وقتش رونداشتم..ببخشید
_تو..توهنوزبه فردین حسی داری؟فقط بگو اره یانه..بدون هیچ حرفه دیگه ای...
گلوش خشک شده بود..ازسوال یهویی یونس مات سرجاش نشست...
سوالی که خودشم بارها و بارها از خودش پرسیده بودوهنوزجواب مطمئنی براش پیدانکرده بود..
برای همین قاطعانه گفت
_نمیدونم
_خوب اون پدره دخترته..اگه حسی هم داشته باشی من بهش احترام میذارم..
همیشه سعی کن اول خوب فکراتوکنی بعدتصمیم بگیری..
هرچندممکنه یکی باتصمیت مخالف باشه و ناراحت بشه..ولی توخودت و تصمیمت مهمترین..
خیلی مهمتر..حتی اگه به قیمت ناراحت شدن یکی دیگه تموم شه..
همیشه عاشقه این حرفای خوب و حس های خوبی بودکه یونس بهش منتقل میکرد..ازاینکه اینطوری عاقالنه
راهنماییش میکردخوشحال بود..ازاینکه به جای بدگفتن ازفردین و بروزه بیشتره حسادتاش؛ داشت بهش
میفهموندبه هرتصمیمی که بگیره احترام میذاره..
_ممنونم..که درکم میکنی..
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_تنهاکاری که میتونم برات بکنم همین درک کردنته...امیدوارم تصمیمه قلبیت روبگیری..
راستی..حاالکجایین؟؟
_هتلیم..
_خونوادت به خونت تشنن..مراقب خودت وملیس باش
بغضش گرفت..
_مراقبم...
لحن یونس آرومترشد
_خب دیگه..کاری نداری؟
_نه..توهم مراقب..خو..دت باش..به یاسی هم سالم برسون..
_چشم..پس فعالخدافظ
چشم گفتناش همیشه بالحن خاصی که مخصوصه خودشه بود..مطمئن بودن و امیدوارکننده...
_خدافظ
گوشی رو گذاشت رومیزکنارش و نگاهی به ملیس انداخت هنوزخواب بود..
نمیدونست امروزش قراره چطوری شروع بشه..و باچه اتفاقی قراره به پایان برسه..
از پرستارآماره همه چیزروگرفته بودومطمئن بودهیچ کدوم ازبچه هاش توبیمارستان نیستن چون نیازی به همراه
نبوده..
وقت مالقات نبودوبه سختی تونسته بودبادادن دوتراول کاره خودشوراه بندازه..
اتاق خصوصی بودوجزطاهرخان کسی توی اتاق نبود
تقه ای به در زدو وارد شد
طاهرخان تازه حواسش به طرف درجمع شده بود اخماش به شدت رفت توهم
فردین درکمال خونسردی نگاش کرد
_سالم...
طاهرخان باغیظ نگاش کرد
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_تواینجاچه غلتی میکنی؟؟؟
اروم رفت سمتش و کنارتختش ایستاد
_اومدم..باهم حرف بزنیم
طاهرخان همونطورکه سعی میکردبشینه گفت
_من هیچ حرف دیگه ای نه باتو..ونه بااون دختره دارم
پوزخندی زد
_بااون دختره حرفی ندارین و توخواب و بیداری هی اسمشومیاوردین؟
طاهرخان اخماش بیشتررفت توهم؛قبل ازاینکه طاهرخان حرفی بزنه سریع ادامه داد
_معموالتواین مواقع ضمیرناخداگاه اسم عزیزتریناروبه زبون میاره...
_چی میخوای بگی؟؟دیروز به همین زودی فراموشت شد؟؟
_نه..فراموش نشده...میتونستم کاری کنم که چندوقتی گل پسرت دوروبرت نباشه و توزندان اب خنک
بخوره..ولی..اینکارونکردم
_اون نذاشت؟
باچشای عسلیش خیره شدبه چشمای پرغروره طاهرخان
_آره..به قول شما..اون نذاشت..چون برادرشه..هرکاریم کنه بازم برادرشه..نمیتونه بخاطره هرچیزی ازش بگذره و
بگه من برادری ندارم..
_بشین
صندلی کناره تخت رو کمی بردعقب و نشست روش
_دختری که تونیازونعمت بزرگش کردم..همه ی زندگیمونو پاش ریختیم..
همه کاربراش کردم..گفت میخوام ادامه تحصیل بدم..بادستای خودم فرستادمش شیراز..که ای کاش دستم
میشکست و یه همچین کاری نمیکردم..
اگه اززندگیمون حذفش کردم..چون ازاعتمادم سوءاستفاده کرد..
اگه نمیبخشمش چون منوبه اینجایی که االن هستم کشوند..
مارال واسه کل خانوادم مرده..
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_بااین حرف فقط خودتونو گول میزنین...اگه مرده بود شما مدام تواون حال بدتون صداش نمیزدین..اگه برای
خودتونو خانوادتون مرده بودمادرش بهش زنگ نمیزد که بیادشماروببینه..
سرشوتکیه دادبه دیواروبه روبه روش خیره شد
_نمیتونم باورکنم که مارال برات مهمه..اگه مهم بود..
فردین حرفشوقطع کرد
_چرانبایدمادردخترم برام مهم باشه؟؟پنج ساله پیش اگه رفتم نمیدونستم مارال..
نگاهی به طاهرخان انداخت تردیدی نکردو رک ادامه داد
_حاملس..
دست مشت شده ی طاهرخان خبرازعصبی بودنش رومیداد
_بعدشم کسی چیزی بهم نگفت...شایداگرهمون موقع فهمیده بودم..خیلی ازاین اتفاقانمیوفتاد
مارال هم به اندازه ی ملیس برام مهمه..ملیس دخترمه..مارال هم مادره دخترمه..پس برام مهمه که االن اومدم
اینجا..
_اگه ملیس دخترت نبودچی؟خودت عذاب وجدان نگرفتی بابته کاری که کردی؟یه لحظه فکرنکردی خونواده ی
اون دخترممکنه کاری باهاش کنن که جنازشم دیگه پیدانشه؟؟
فردین نفسشوبادم عمیق فرستادتوریه هاش
_شماکه بامن نبودی ببینی عذاب وجدان داشتم یانه...فراموشش کردم یانه..من اگه رفتم چون نمیخواستم یکی
باشم توزندگیش که باعث افتادن اتفاقای االن باشه..
ولی خب..اشتباه کردم..شایداگه میموندم بهتربود..ولی نشد..همه چیز گذشت..
مانمیتونم گذشته هارونبشه قبرکنیم..چون چیزی که به دردمون بخوره رو پیدانمیکنیم..
_خودتوجای من بودی چیکارمیکردی؟نگوکه به همین راحتی میبخشیدی چون باورم نمیشه..
_چراباورتون نشه؟شمابه دخترتون اعتمادکردین و دخترتونم به عشقی که داشت اعتمادکرد..
هردوتون ازاعتمادکردنتون پشیمون شدین...وسراین کالف اخرش میرسه به من..اینجااگه کسی اشتباه کرده باشه
منم..قبول دارم...
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این اشتباه هم چیزی نیست که بایه معذرت خواهی رفع بشه..ولی خب..به هرحال اینم میدونم هراشتباهی اخرش
یه بخشش داره...حاالچه دیروچه زود..
خیره شدبه فردین
_چرافکرمیکنی میتونم همه کارایی که کرده روفراموش کنم وببخشمش؟
_چون دخترتونه..همونی که گفتین تونازونعمت بزرگش کردین...من انتظارندارم شمابه همین سادگی همه
چیوفراموش کنین و خیلی راحت مارال روببخشین..ولی..روبخشیندنش فکرکنین..
طاهرخان نگاهش ثابت مونده بودروی مردی که همونطورکه غرورش روحفظ میکرد..پای اشتباهش ایستاده
بودوقبول داشت که اشتباه کرده..
فردین بلندشدودستاشوبردتوجیبش
_اگه مارال و ملیس برام مهم نبودن دلیلی نداشت کاری کنم که شماهمه چیزروبفهمین..دلیلی نداشت االن
اینجاباشم و ازتون بخوام مارال روببخشین..اگه شماپشتش نباشین همیشه فکرمیکنه یه جای زندگیش
میلنگه..حتی اگه خیلی خوشبخت باشه..
طاهرخان پوزخندی زد
_توچی؟مگه توپشتش نیستی؟
لبخنده کمرنگی زد
_من همیشه پشتشم..حتی اگه خودش نخوادبازم پشتشم..ولی بودن شماچیزه دیگس...
_شوهرش نیستی..پس برای چی انقدرسعی داری نشون بدی مارال توزندگیت نقشه مهمی داره؟فقط چون مادره
ملیسه؟
_مادره ملیس بودن چیزه کمیه؟؟مارال خودش نخواست وگرنه من..
__ببخشیداقا ولی دیگه وقتتون تمومه..االن خونوادشون میان که ببرنشون...
باصدای پرستارحرفش نصفه موند
نگاهی بهش انداخت
_خیله خب..االن میرم فقط یه چنددقیقه
پرستاره نگاهی بهش انداخت و سری تکون دادو رفت بیرون
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_مارال اونموقع نخواست..االن چی؟
باصدای طاهرخان نگاش برگشت سمتش
_نمیتونم مجبورش کنم..ولی هرتصمیمی که بگیره بهش احترام میزارم..
_میخوای بگی دراین حدبرات مهمه و دوسش داری؟اونجوری که پدربزرگت برای من تعریف کردتوبیشترازمارال
دنباله ملیسی..
_و یا..شایدم دنبال هردوش..
لطفابه حرفام فکرکنین...
_ برات مهمه که ببخشمش؟
_شایدبرای من نه..ولی برای مارال خیلی مهمه..جوری که حاضرشدازجونش دربرابربرادراش مایه بذاره و
بیادپیشتون..
میدونم همین االن نمیتونین جوابی بدین..نیازبه وقت دارین..هروقت باخودتون فکرکردین و دیدین واقعایه جای
زندگیتون بابته نبودن یه نفرمیلنگه بهش زنگ بزنین..
طاهرخان سکوت کرد...حرفی برای گفتن نمونده بود..
فردین همونطورکه به سمت در میرفت گفت
_من دیگه میرم..امیدوارم فکرکردناتون نتیجه یخوبی داشته باشه..
اینوگفت و سریع ازاتاق زدبیرون..
تومحوطه ی بیمارستان بود...سرشوانداخت پایین و به سمت درخروجی رفت
همینکه سرشوبلندکردباچشایی که بااخم بهش خیره بودن برخوردکرد..
بی اهمیت خواست ازکنارش بگذره..
_خیلی زود دیروزو یادت رفته..
بدون اینکه حتی نگاش کنه خواست بره که میثاق دستشوگرفت و پوزخندی زد
_بیشترازاین ازت انتظارنداشتم
خونسردنگاش کردویه ابروشوانداخت باال
_هه..وقتی میخوای بایه اتفاق کسی روتهدیدکنی سعی کن ازخودت مایع بذاری!..نه داداشت
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میثاق زهرخندی زد
_مایع نذاشتم چون دونفری به فنات میدادیم حالیته که چی میگم؟
لبخندی زدو به حالت مرتب کردن دستشوبردسمت یقه ی میثاق
_حیف که دیروزحالم خوش نبود..وگرنه یه نفری جفتتوبه فنامیدادم شازده کوچولو
میثاق عصبی نگاش کرد
_این حرفت گفتنش اسونه..پای عمل که برسه..بعیدمیدونم بتونی کاری کنی
فردین نگاهی به قیافه ی پرغرور و عصبانیه میثاق انداخت
_میتونی امتحان کنـ..
بامشتی که خوردتوصورتش حرفش نصفه موند..
سریع سرشواوردباالوبه میثاق نگاه کردکه دستشوبرده بودباالومیخواست مشت دومو بزنه سریع مشت گره شده
ای که به سمتش اومدوقفل کردتودستش وضربه ای به شکم میثاق زدوپرتش کردکنار تکاپوادمایی که دومحوطه
بودن به دعوای این دونگاه میکردن و کسی جرات نزدیک شدن نداشت
نگاه فردین افتادبه لکه ای خون که چکیدروی دستش ولی اهمیت نداد همینکه خواست برگرده باصدای جیغ
دخترکوچولویی که داشت صداش میزدومیگفت مواظب باش به خودش اومدوسریع رفت عقب و مشتی زدبه فک
میثاقی که قصده حمله به سمتشوداشت..
میثاق کمی عقب رفت و همینکه خواست به سمت فردین بره باشنیدن صدایی سرجاش متوقف شد
_دااایی نـــه..توروخداباباییــمونزن
مارال که از شدت دوییدن به نفس نفس افتاده بود هراسون و باترس به میثاق و بعد به فردین نگاه کرد
_چ..چی..شده..با..باز؟؟
بیشتره ادمایی که اونجا بودن تکاپو دورشون بودن
نگهبان های بیمارستان سریع به سمتشون اومدن
_چه خبره اینجااا؟؟؟دوباره که شمایین..ازدیروز تاحاالهمه ی بیمارستان روتوهم ریختین..
مارال سریع رفت سمتشون
_ببخشید..بخدادیگه تکرارنمیشه..
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_اگه قراره هرروز یه دعوایی اینجابشه و بامعذرت خواهی تموم بشه که دیگه هیچی..مگه تگزاسه
ملیس اخماش توهم بودوناراحت دستاشوزدبه کمرشوروبه نگهبان گفت
_اقا این یه مشتله خانوادگیه خودمون حلش میکنیم
همه بادهن باز نگاش کردن
مارال سریع دست ملیس روگرفت و کشیدسمت خودش
_ببخشیدتوروخدا...بخدا دیگه تکرارنمیشه...
فردین که دیدخون دماغش داره بیشترمیشه دستشوگرفت سمت دماغش.سرش دیگه داشت گیج
میرفت..بیشترازاین نمیتونست اونجابمونه..
سریع جمع روکنارزدوراه به سمت بیرون
به صدای نگهبانهاهم اهمیتی نداد..
******یک هفته بعد
یک هفته ازاون ماجراهاگذشته بودوفردین همون روز مارال مجبورکردکه برگرده شیراز...
مارال هم که میدیدواقعادیگه بین خونوادش جایی نداره...قبول کردکه بافردین برگرده تا بیشترازاین شاهده
دعواهای برادراش و فردین نباشه...
برگه های روی میزش رومرتب کرد و منتظرنفربعدی شد..
تقه ای به درخورد..سرشوبلندکرد..مردی باقدی متوسط و موهای بلندوابروهایی که بهترازابروهای خودش
تمیزشده بود..ابروهاش پریده بودباالوتعجبش ازاونجایی بیشترشدکه مردباصدای نسبتانازکی گفت
_سالم نانا میتونم بشینم؟
خندش گرفته بوداماسعی کردچیزی به روی خودش نیاره..باجدیت گفت
_سالم..بله..بفرمایید..
مردبه سمت مبل کناره میزرفت و نشست
مارال خودکارشوتوی دستش گرفت نگاهی به مردانداخت
_خب اسم و فامیلتون؟
مردکمی عشوه قاطی لحنش کرد
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_نیماصالحی..امابه زودی اسمم تغییرمیکنه نانا
کم کم دیگه داشت ازاین لحن حرف زدنش حالش بهم میخورد
جدی نگاش کرد
_خب مشکلتون چیه؟
نیمایه پاشوانداخت روی اون یکی پاش و باهمون لحن عشوایش گفت
_راستش خانومه وکیل..مشکل من..بازنمه..اون میگه طالق میخوام منم بخاطره وضیعتی که تا یه ماهه اینده قراره
دچارش بشم قبول کردم که جدابشیم نانا
مارال باتعجب نگاش کرد...فکرنمیکردیه همچین مردی زن داشته باشه
_مگه شما قراره توچه وضیعتی قراربگیرین؟؟
نیماکمی خودشوبه میزنزدیک کرد
_راستش نانا من دوتا بچه دارم!!
مارال بابهت نگاش کرد
نیماادامه داد
_من قراره تو چندروزه اینده تغییره جنسیت بدم..وبااین حال بچه ها دوتامادرخواهندداشت..ولی همسرم نمیزاره
من براشون مادری کنم نانا..میخوادبعدازطالق اوناروازم بگیره..
مارال اب دهنشوباسروصداقورت داد..؛ازمینو درموردچنین افرادی شنیده بودولی االن عالوه برشنیدن داشت به
وضوح میدید!
زیرلبباخودش گفت"واالمادره حق داره!!!توعملم نکنی برا بچه هات مادری خواهر
_چیزی گفتی نانا؟؟
سریع صاف نشست و نگاهی بهش انداخت
_و البداالن انتظارداریدمن کمکتون کنم درسته؟
نیمالبخنده پهنی زدو دستی به گوشواره ی کوچک توی گوشش زد
_آره دیگه نانا!میخوام کمکم کنی بچه هام پیشم بمونن
_شمافکرنمیکنی بعدازتغییرجنسیت خوده بچه هات نخوان پیشت بمونن تا تو براشون ماادری کنی؟
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خندش گرفته بود سریع گوشه ی لبشوگزیدتا چیزی بروز نده
_وا خو مگه چیه نانا؟؟؟یه مادره خوشکل و جدید چه اشکالی داره؟؟
لبخندی زدوبالحن خودش گفت
_راستش اشکالی که نداره نانا!!ولی فکرنکنم کاری ازم بربیادبرات
نیما بالحنی که عشوه ی بیشترداشت گفت
_وای نانا!!..مگه تووکیل نیستی؟؟پس چرانمیتونی کمکم کنی؟؟
_چون مطمئن باش تو دادگاه هذانت بچه هاتو میدن به همسرت..اونم به دلیل تغییره جنسیت شما!..
_یعنی هیچکاریش نمیشه کردنانا؟؟
_یه راه هست..ولی خب اونم ممکنه بعدازرای دادگاه دوباره دچارمشکل بشه..
_چه راهی نانا؟
_اینکه شمابعدازرای مثبت دادگاه نسبت به خودتون برین وتغییره جنسیت بدین!که بااین حال بازم همسرتون
میتونن هذانت روازتون بگیرن چون شما تغییرجنسیت دادین..ومطمئنن توچنین شرایطی هم حق باهمسرتونه و
ازماکاری ساخته نیست!
نیمادستی به موهای بلندش کشید
_خب من میریم سراغ یه وکیل دیگه نانا..
مارال سریع گفت
_پیش هروکیله دیگه ای هم که بری نمیتونن برات کاری کنن..فقط الکی یه پولی ازت میگیرن!..منم االن
میتونستم بهت بگم اره میتونم..و تودادگاه یه دفاعه سطحی بکنم و اخرشم پولموبزنم به جیب و شماهم بی نتیجه
برگردی خونه ات!!
نیماموهاشوکه افتاده بودتوصورتش روبردپشت گوشش
_واای نانا!..پس من بایدچیکارکنم؟؟
مارال تکیه دادبه صندلی
_هیچ کاری بخاطره تغییره جنسیتتون نمیشه انجام داد..
باصدای بازشدن در سرشوبلندکردونگاش رفت سمت در..اخماشوکشیدتوهم؛
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فردین باخونسردی اومدتواتاق ومنشی پشت سرش واردشد..؛
منشی بااسترس گفت
_بخدابهشون گفتم کسی تواتاقه..ولی گوش نکردن
مارال نگاهی به خونسردی فردین انداخت و باحرص گفت
_تواینجا چیکار میکنی؟؟؟
فردین دستاشوبردتوجیبشوریلکس گفت
_بایدباهم بریم یه جایی!...
مارال نگاهی به نیما که سردرگم نگاشون میکرد انداخت و به فردین گفت
_باید بیرون منتظرمیموندی..
_ولی من االن میخوام بیای
مارال حرصی نفسشو بیرون فرستادوبه منشی اشاره کرد بره بیرون،
نگاهی به نیماانداخت و گفت
_خب..فکرکنم ماحرفامون تموم شده باشه..
نیماسریع بلندشد
_هومم اره نانا..خب پس من برم..
فردین که تازه متوجه ی نیماشده بود نگاهی بهش انداخت...پوزخندی نشست گوشه ی لبش
نیمارفت سمتشو جوری که کامال معلوم بود ذوق کرده روبه فردین دستشودرازکردوگفت
_واای چه جلتلمنی!!سالام
فردین نگاهی به دست نیماوبعدبه قیافش انداخت
_شرمنده..تومحیط عمومی بازنای غریبه دست دادن جایزنیست
نیما قری به گردنش دادوگفت
_وانانا..ازخداتم باشه!
فردین لبخنده مرموزی زدوبایه چشمک گفت
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_ازخدام که هست نانا؛ولی اینجاکه نمیشه..بایدببرمت یه جایی دست که هیچی یه سرویسه حسابی بهت بدم
مارال باحرص گوشه لبشوگزیدوروبه فردین گفت
_فردین بسه..
روبه نیماهم گفت
_اقامگه شماقصدرفتن نداشتین؟؟؟بفرماییدلطفا
نیمانگاهه خوشحالی به فردین انداخت و کارتی ازجیبش بیرون کشیدوبه طرف فردین گرفت و بالحنی که دوباره
پرازعشوه شده بود گفت
_بیا نانا این کارته منه..خوشحال میشم بازم هموببینیم!
فردین باهمون لبخنده مرموزش گفت
_اوه..چراکه نه لیدی!
کارت روازش گرفت و نگاهی بهش انداخت
مارال که دیگه داشت ظرفیتش تکمیل میشد سریع گفت
_بفرماایید بیرون لطفااا
نیمارفت سمت در؛دوباره برگشت وبرای فردین دست تکون دادو کف دستش رو بوسیدو روبه فردین فوت کرد
فردین لبخنده یه وری زدو نیماازاتاق بیرون رفت
مارال بابهت و ناباوری خیره نگاشون میکرد
بارفتن نیما حرصی به فردین نگاه کرد
فردین بادیدن قیافه ی حرصیه مارال زدزیره خنده و بالحن نیماگفت
_چیه نــانــــا؟؟
مارال دستاشوزدزیره بغلش
_اومدی اینجاکه این کارایه خاکبرسری روکنی وبا این پسره که معلوم نیس چی هس تیک بزنی؟
فردین لبخندی زدوخودشوانداخت رومبل وروبه مارال گفت
_توفکرکن اره
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مارال دندوناشو روی هم سایید
_فردین زودباش بروبیرون
فردین یه ابروشوانداخت باال
_آخـی ناراحت شدی نـانــابهم شماره داد؟؟توکه حسودنبودی عــزیزم!
مارال عصبی نگاش کرد
_بروبیــرون
فردین بلندشدودستشوبردتوجیبش
_چشــم !...فقط اینکه؛توهم بامن میای
مارال چشاشوریزکرد
_کجا؟؟
_خونه پسر شجــاع..من میرم توهم زودی بیا
مارال بالجبازی گفت
_تانگفتی کجانمیام
فردین بی اهمیت رفت سمت در
_اگه نیای به زور میبرمت پس خودت شیک و مجلسی راه بیوفت بریم
اینوگفت وبدون اینکه منتظره حرفی ازمارال بشه زدبیرون..
مارال باحرص به در نگاه کردو زیره لب هرچی بلدبودوبارش کرد..میدونست اگه نره فردین اونقدری دیوونه هست
که بیادوبه زورببرتش..
پس ترجیح میدادبه قول فردین خودش شیک و مجلسی بره دنبالش..
نشست توماشین ودرو باتمامه توانش محکم بست
فردین نگاهی بهش انداخت
_نچ نچ ناناهه بدجوری حرصیت کرده هااا؛وحشی شدی!امانگران نباش عـزیـزم تاتوهستی نانارومیخوام چیکار؟؟
مارال باچشمای گردشده ولحنی پرازحرص گفت
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_فــــــردیــــن
فردین کمی خم شدسمتش
_ جــــــونــــــش؟
مارال حرصی نگاهشو ازش گرفت وبه بیرون نگاه کرد..دلش میخواست باتمامه توانش کیفشوبکوبه توصورته
فردین..
چنددقیقه بعدماشین ازحرکت ایستادنگاهی به اطراف و بعدم به فردین انداخت و سوالی نگاش کرد
فردین لبخندی زد
_یه لحظه اینجاباش من االن سریع میام..
مارال که هنوزگیج و سردر گم بود اخم ریزی کرد
_میشه بگی چه خبره؟؟
فردین درماشین روبازکردوهمونطورکه پیاده میشدگفت
_میفهمی حاال!!
باصدای بسته شدن درنگاهشوبرگردوندواطراف روزیره نظرگرفت؛
نگاهش روی آزمایشگاه خیره موند..ساختمونی بلند و چند طبقه ای که فردین واردش شد...
اخماشوبیشتربردتوهم دلیل اینجااومدن رواصالنمیفهمید..
فکرایی کم کم به ذهنش خطور می کردن اما سعی کردبهشون اهمیتی نده...تاخوده فردین بیادوبراش توضیح
بده...
باصدای زنگ موبایلش از تو فکر اومدبیرون وسریع دستش روبردتوکیفشوموبایلش روبیرون اورد
بادیدین اسم مینوتماس روسریع وصل کردوگفت
_سالااام خااانوم
_سالم مارال..خوبی؟
لبخندی زد
_من خوبم توچی؟
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_ای بدک نیستم..دوروز پیش چهلمه مسعودبود..چون نزدیکه عیده برای همین باباگفت قبل سال جدید بندازیم
چهلم رو..
آب دهنشوبه زورقورت داد..ازیاسمین شنیده بود
_میدونم..ولی میدونی که..نمیــ...
_آره..نمیشدکه بیای..مادرت ومیثاق اومده بودن..ولی مثله اینکه پدرت حالش زیادخوب نبوده برای همین
مصطفی پیشش مونده بود..اگه میومدی دردسرمیشددوباره برات..
همسایه ها و فامیالسراغتومیگرفتن..ماهم گفتیم بخاطره روحیت فرستادیمت مسافرت..
تکیه داد به صندلی ماشین و نفسشوباصدابیرون فرستاد
_ملیس چطوره؟؟فرداشب تولدشه نه؟
تکیشوازصندلی گرفت و باتعجب گفت
_..امروزچندمه مگه؟؟
_18اسفند!..
_ای وای..ازبس تواین مدت هرلحظش یه اتفاقی میوفتاد کامالحسابه روزا از دستم بیرون رفته.
_دیوونه..توکه میدونی ملیس چقدر روزه تولدش براش مهمه!...یادش بخیر..پارسال..یادته؟منووتوومسعود
سوپرایزش کردیم..
لبخنده تلخی زد
_مگه میشه یادم بره..اون روزا برای ملیس هم فراموش نشدنین..
_خب..قراره واسه تولدش چیکارکنی؟؟
_نمیدونم..تواین اوضاع فکرنکنم کاری کنم..یه خونه پیداکردم بایدتاقبل ازعیدبریم اونجا..
_ای کاش برمیگشتی پیشه خودمون..
_میدونی که نمیشه..
_نظره منومیخوای فعالهمه ی کاراتوبیخیال شو..ملیس هم گ*ن*ا*ه داره..اونم تواین مدت خیلی اذیت
شد..بذاربچه یکم خوشحال بشه..
_این روزا بدجوری بهونتومیگیره..فکرکنم میدونه تولدش نزدیکه..میخواددوباره توسوپرایزش کنی
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_عمه فداش بشه..چقدردوست داشتم دوباره بتونم..
_اگه نیای ازتولدخبری نیس..
_مارال توکه میدونی نمیتونم..
_برای منم اسون نبود..ولی بایدبتونیم بانبودن مسعودکناربیایم..هرچند..مسعود..درحقم بدی کردوباعث خیلی
ازاتفاقاونبودنه االنش دربینمون شد..
سکوت مینوبهش فهموند
"حقیقت گاهی وقتا واقعا خیلی تلخه"..
_فرداصبح منتظرتم..باهم کارا رو انجام میدیم
_امــا..
_منــتظــرم بای..
گوشی روانداخت توکیفش..
نگاهی به اطرافش انداخت بادیدن فردین جیغی کشیدوباچشمای گردشده نگاش کرد
_توکی اومدی؟
فردین ریلکس نگاهی بهش انداخت
_نچ نچ توچه جورمادری هستی که تولدت دخترت روفراموش میکنی؟
خودشوجمع و جورکرد
_آخی نکه باباش یادش بوده
_باباش اگه ندونه یه چیزه عادیه..خب نبوده که بدونه..
بااین حرف فردین گوشه لبشوگزید..تازه فهمیدچی گفته..آب دهنشوبه زورقورت دادوسعی کردبحث روعوض
کنه..
_خب حاال قراره کجامنوببری؟
فردین لبخنده کجی زد
_خیلی ضایع بحث عوض شد!..
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باسکوت مارال حرفشوادامه داد
_باباش کادوشوهم گرفته!..
مارال ابروهاش پریدباال
_وااقعا؟؟ا..ازکجامیدونستی؟؟
_دیگه دیگه!..حاالبریم اونجاایی که قراره ببرمت
اینوگفت و ماشین رو روشن کرد...
دنبال فردین راه افتادوواردمطب شد
_اومدیم چیکاراینجا؟
فردین کالفه نگاش کرد
_ازصبح تاحاال داری همینومیپرسی!مگه هفت ماهه به دنیااومدی..صبرداشته باش دختر!!..
اینوگفت و به سمت منشی رفت و چیزایی بهش گفت..منشی سری تکون دادو به سمت دری که حدس میزد اتاق
دکترباشه رفت و بعدازچنددقیقه اومدبیرون..
نگاهی به فردین انداخت و گفت
_بفرمایید..آقای دکترمنتظرتون هستن..
فردین نگاهی به مارال انداخت گفت
_بیا
مارال ناچارراه افتاددنبالش..
وارداتاق شدن..مارال نگاهی به دکترو بعدم به اتاق ترو تمیزو شیکش انداخت
فردین به سمت دکتررفت و باهاش دست داد..
مارال زیره لب سالمی کردو رویه مبله به نفره نزدیک به فردین نشست..
دکترکه پیرمردی باموهای جوگندمی و عینکی ته استکانی بود بهشون لبخندی زدو روبه فردین گفت
_معرفی نمیکنی فردین جان؟
فردین نگاهی به مارال انداخت و روبه دکترگفت
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_مارال..
دکترنگاهی مهربون به مارال انداخت
_پس مارال خانوم ایشونن!..خوشحالم ازدیدنتون!
مارال باتعجب نگاش کرد..متعجب بودازاینکه دکترازکجامیشناستش..دلش میخواست بپرسه که فردین سریع
گفت
_جواب ازمایش رواوردم..اگه میشه زودترنگاهی بهش بنداز
دکترلبخندی زود پاک رو ازرومیزبرداشت و بازش کرد..
قبل ازاینکه نگاهی به برگه بندازه روبه فردین گفت
_منکه میگم خیره چیزی نیست
مارال که تازه دوهزارییش افتاده بود اول نگاهی به فردین انداخت و بعدم به دکتر..
نگرانی و دلشوره ی عجیبی افتاده بود تودلش و هرلحظه بیشترمیشد..
فردین نگاهی به مارال انداخت و لبخندی زد
_هنوزمطمئنم نبودم..ولی خواستم اگرچیزی هست اول به توبگم..
مارال سعی لبخندبزنه..ولی نتونست حتی لباش کمی هم کش نیومد..
مضطرب ونگران چشم دوخت به دکتر
دکتر عینکش رو رویه بینیش تنظیم کردونگاهش روانداخت روبرگه..
مارال بادقت به دکترخیره شده بود..انگاراون بیشترازفردین میترسیدازجوابی که قراربشنون..
نبضش به شدت تندتندوپشت هم میزد
نگاهش به قیافه دکتربود که هرلحظه انگاربیشترتوهم میشد..
فردین که خودشوبرای شنیدن هرچیزی اماده کرده بوداروم فقط به دکترنگاه میکرد..
نمیدونست چرا ولی حسی بهش میگفت ممکنه چیزی نباشه..اما قیافه ی درهم دکترخط میزد روی حسی که به
امیدش رواون صندلی نشسته بود..
دکتربرگه رو گذاشت رومیزو دستاشو توهم رومیز گره کرد
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_کسایی که تواینجورمواقع میان و رواون صندلی میشنن و منتظربه من چشم میدوزن..ازقبل خودشون روبرای
شنیدن هرچیزی اماده کردن..
پس مطمئنن شماهم امادگیه شنیدنه هر حرفی روازمن دارید!..البته امیدوارم..
فردین پوزخندی نشست گوشه ی لبش..
_جواب اصلی روبگو؟
دکترگلویی صاف کرد
_مثبته..
مارال انگاریک سطلح آب یخ ریختن روسرش..
نمیدونست این زندگی قراره چند شوکه دیگه بهش واردکنه..
دکترنگاهی مطمئن به فردین انداخت
_خدابزرگه پسرم..خیلیا درمان شدن..
باپوزخنده تلخی به دکترنگاه کرد
_کدوم خدا؟؟راجبعه چیزی که نه میدونم چیه نه دیگه میشناسمش باهام حرف نزن..
اینوگفت و سریع بلندشد..
به سمت دررفت و ازاتاق زد بیرون..
مارال که همونطور مات و مبهوت نشسته بود بی جون بلندشد..
قبل ازاینکه بخوادازاتاق بره بیرون نگاهی به دکترانداخت
_شـ..شما مطمئنید..دیگه؟؟؟
دکترسری به نشونه ی مثبت تکون داد..
وهمین برای شکستن بغضش کافی بود...
اروم ازاتاق بیرون رفت و درو بست...
نگاهی به اطراف انداخت و باالخره ماشین روپیداکرد..
اشکاشو پاک کرد نمیخواست بیشترازاین ناراحتش کنه...
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دروبازکردوسوارشد..
دستاشوگذاشته بودروفرمون و سرش روهم رودستاش گذاشته بود
لبشوباسرزبون خیس کرد؛نمیخواست حرفی بزنه ولی انگارنمیتونست سکوت هم کنه..
_خب..خب خوب میشی دیگه..اینکه غصه نداره..
فردین سرش روبلندکرد..
_فکرکردی من ملیسم که بایه همچین حرفی امیدوارم کنی؟
_نه..ولی خب..
فردین پوزخندی زد
_ولی خب چی؟؟؟میگن خدابزرگه...پس چرا من این بزرگیشونمیبینم؟؟؟چرا یه بار نخواست من بزرگی و اون
عظمتشوببینم؟؟چراتامیام یه نفس راحت بکشم همه چی خراب میشه؟؟؟االنم منتظره معجزه نیستم..
تکیه دادبه صندلی
_حاالکه دارم فکر میکنم میبینم واقعامن سهمی اززندگیای باارامش و بدون دردسرو ندارم..؛
میگن باالیی تا نگات نکنه اوضاعت همیشه همینه..
به روبه روش نگاه کرد
_پس کی قراره به ماهم یه نگاه بندازه؟؟مگه چی ازاون بزرگیش کم میشه؟؟..زندگیه من پرازچاله چوله بوده
تااالن..

به قول فرزین پس کی قراره یه گوشه چشم بندازه به ما تااین چاله ها آسفالت بشن؟..دیگه حتی دارم به
وجودشم شک میکنم...
مارال کمی به سمتش برگشت
_نزن این حرفارو...تویه هرکاری یه حکمتی هست..خیلیابودن شبیه تو..و االنم بهترین زندگی رودارن..
_حکمت...اگه نخوام این حکمت و اگه نخوام تو کارام حکمت باشه کی روبایدببینم؟چراتایه چیزی میشه این
حکمت خودشومیندازه وسط...
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_میدونم االن هرچی بگم ارومت نمیکنه...ولی اینوبدون تو زندگیه هرکی یه مشکالتی هست..مشکالت و
اتفاقاتی که اگه جلوشون خودتوضعیف نشون بدی؛مثله خوره میوفتن به جونت،..االنم مقاومته تو خیلی تاثیره
داره..
پوزخنده تلخی زد
_حرفات قشنگه..امانه برای منی که دیگه آخرای زندگیمه...
_آخراشه چیه...چرابه حرفایی که ناامیدت میکنن فکرمیکنی؟
بدون هیچ احساسی زل زد به مارال
_چرا برات مهمم؟؟؟
....سکوت...
_چراسعی داری آرومم کنی..مگه من کیم؟؟
..سکوت....
عصبی به مارال نگاه کرد
_ده یه حرفــی بـزن
"عشق من؛کجای زندگیتم بگو"
"ازاین روزای پرپربگو"،
"که میرسیم به آخربگو"
"عشق من االن که روبه روتم بگو"
"بگوکه آرزوتم بگو..تمـومــه زنـــدگیتــــم"
"بگو؛وای دلم منومیکشه سکوتت وای دلــم"
" عــذابـم میــده نبـودت وای دلـــم"
"بدون تـــونمیتونمــــو"....
سرشوبلندکرد..چی داشت واسه ی جواب دادن به سواالی مردی که یه روزی زندگیش خالصه میشدتوشنیدن
اسمش..مردی که باهمه بدیاش بازم میشد دوسش داشت..مردی که حس میکرد دیگه قراره ازدستش بده...
_جواب این سواالروخودت خوب میدونــ..

519

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به
نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان سرانجام یک شرط |  baharbahadooriکاربر انجمن
_اره میدونم..چون پدره ملیسم..اگه جوابت فقط اینه پس دیگه هیچی نگو...هیچی...
حرفایی که پشت لبش صف کشیده بودن که بیان بیرون رو بایه نفسه عمیق فروفرستادپایین...
نذاشت بیان بیرون..نذاشت حرفایی که به امیدواریه فردین کمک میکرد بیان بیرون...
لباشومحکم به هم فشارداد،..تاسکوت کنه و دیگه هیچ حرفی نزنه..تافردین فکرکنه واقعا جوابی نداره و برای
همینم میخوادسکوت کنه...
با حرکت ماشین نگاهی به فردین انداخت...اخماش غلیظ بودوبدجوری رفته بودتوی فکر...
نگاش رو از فردین گرفت و به بیرون دوخت..
آدمایی که تکاپوازاونجاهاعبورمیکردن...
آدمایی که به ظاهرآروم بودن؛ولی معلوم نبودچی تودلشون میگذره..
معلوم نبودچه مشکالیی دارن..مشکالیی که دیگه ازشون خسته شدن و زدن بیرون تابلکه برای یه لحظه
فراموش کنن کین..چین!..
غروب آفتاب از پشت کوهای بلندی که ازتوشهرپیدابودن؛قشنگ بود...
یاده نقاشیای ملیس افتاد..
که همیشه دوتا کوه میکشیدبایه خورشید که براش چشم و دهن میذاشت..
آخرشم ازاونجایی که خیلی ازنقاشیش راضی بود یه لبخنده پرازذوق میزدو خودش به خودش نمره ی بیست
میداد...
وقتایی هم که به میثاق نشون میدادو میثاق قصده اذیت کردنشوداشت ازنظراتی که داییش به نقاشیش میداد
جیغش میرفت هوا و باگریه میرفت بغل حاج طاهر..
یاده خانوادش و روزای خوبش افتاد..
خونواده ای که میدونست ممکنه دیگه تاآخرعمرش لحظه های خوب و نابی باهاشون نداشته باشه...
باازحرکت ایستادن ماشین ازفکروخیال پرت شدتودنیای واقعیش...
نگاهی به دور و برش انداخت؛جلوی دره خونه ی یاسمین بودن..
سرشوبه سمت فردین برگردوندونگاش کرد
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_من که امید دارم...میگم خوب میشی!..راستی..؛فرداشب تولده ملیسه...ممکنه یه تولده کوچولو براش
بگیریم..خوشحال میشه کنارتوباشه..
اینوگفت و خواست از ماشین پیاده شه که باصدای فردین سره جاش میخکوب شد
_صبرکن..میخوام یه چیزایی روبهت بگم..
برگشت سمتشوباتردیدنگاش کرد
_چی؟
فردین بدون اینکه نگاش کنه گفت
_یادته..اونشب چه حرفایی بهت زدم؟همون شبی که بهت گفتم میخوام توملیس برام بشین یه
روشنایی..مثل..همون نوره تهه تونل..
مارال آب دهنشو سریع قورت داد
هنوزهیچ فکری نکرده بودو میخواست تافردین بقیه ی حرفشونزده خودش جوابش روبگه
_من هنوز نتونستم فکرکنم...یعنـ...
_چه خوب...اینجوری کارم راحتره..
برگشت سمت مارال
_همه ی اون حرفایی که بهت زدموفراموش کن مارال...هیچوقت بهشون فکرنکن..هیچوقت..فکرکن اصالحرفی
ازمن نشنیدی...
گیج و گنگ به فردین نگاه کرد..
_ یعنی چـ..چی؟؟
فردین نفسشواروم بیرون فرستاد و نگاهی به بیرون انداخت
_یعنی اینکه..نمیخوام به مردی فکرکنی که حتی از یه ساعت بعدش خبرنداره..نمیخوام به منی که ازاین به بعد
شب موقعه ی خواب به فردا و نبودنم فکرمیکنم؛فکرکنی...
"وای دلــم نگـوازمـن دل میکنـی وای دلـــم"
"توهنوزم عشــق منـی وای دلـــم"
"بدون تــونمیتـونمـــو"....
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" عشــق من چـی مـــونده ازغرورم بگو"
"چـرامن ازتــودورم بگـــو"
"ازاین سکوت مبهم بگو"..
"عشق مـن االن که روبه روتم بگــو"
"که میکنی توترکـــم بگـورسیــده روزه مــرگــم"
حتی زبونش نمیچرخیدکه یه کلمه بگه..بغضش هردقیقه که میگذشت بزرگترمیشد..
_یونس برات بهترازمنه...اون میتونه خوشبختت کنه..
ولی منی که همین امروزو فردا قراره برم بدرده تو و ملیس نمیخورم..
ملیس بچس..نمیخوام رویاهاو قشنگیای بچگیاشو براش تلخ کنم..
یونس..میتونه بابای خوبی باشه براش..
نگاهی به مارال انداخت
_ملیس وقتی بزرگ بشه..هیچی ازمن یادش نمیاد..اگه خواستی..میتونی یه روزی ازمنم براش بگی...خوبیایه
زیادی ندارم واسه گفتن..ولی اگه دوست داشتی..یه چیزایی روازمن بهش بگو..
خیلی دوست داشتم ازاین به بعدوکنارش باشم...
موقع اولین دندون درآوردنش نبودم،..
مسعودبود..
موقع راه رفتنش نبودم..؛
مسعودبود..
موقعی که برای اولین بار اسمتوصدازد من نبودم..
ولی مسعودبود..
حتی تواولین تولدشم نبودم..
ولی بازم مسعودبود..
و..
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حاال که مسعودنیست..
حاال که تولده پنج سالگیه دخترمه..
حاالکه اومدم..حاال که خواستم باشم..
نشد..وبازم نیستم...
ازاین به بعدشم..یونسه..
چشاش میسوخت و بغضش هرلحظه بیشتر گلوشوفشارمیداد...
نمیتونست همه ی این حرفارویه جا باهم هضم کنه...
تنهایی ازپسشون برنمیومد..
"بگو؛وای دلم منومیکشه سکوتت وای دلــم"
" عــذابـم میــده نبـودت وای دلـــم"
"بدون تـــونمیتونمــــو"....
وای دلــم نگـوازمـن دل میکنـی وای دلـــم"
"توهنوزم عشــق منـی وای دلـــم"
"بدون تــونمیتـونمـــو"....
"وای دلــــــم".....
(سامـان جلیلـــــی♡وای دلــــم)
_من زندگیم تموم شدس..اگه قراربودباشماباشم..
فقط بیخودی زندگیتونوبهم میریختم..
چون نمیتونستم بهتون امیده روزای خوب بدم چون خودم ازفردای خودم مطمئن نیستم...
ولی تومیتونی خوشبخت بشی..
تووملیس بهتریناحقتونه..
نمیخوام بابودن من حق انتخاب بهتریناروازدست بدین..
لبخنده تلخی زد..
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_اولین باری که ملیس بهم گفت بابا..
اونقدری خوشحال شدم که گفتم بخاطره اونم که شده بایدسعیمو واسه خوب شدنم کنم...
ولی..
حاالکه فکرمیکنم...میبینم فقط خودموگول میزدم..
منووملیس تواین زندگی کناره همدیگه جایی نداریم..
سرشوبلندکردو به مارال نگاه کرد
_امیدوارم..بتونی کناره کسایی باشی که دوست دارن و دوسشون داری...مطمئن باش خونوادتم؛فراموشت نمیکنن
و آخرش یه روز بهت زنگ میزنن و میان پیشت..سخته براشون..ولی اخرش میشه..
میخوام منواز زندگیت..پاک کنی..
سخت پاک میشه...چون پرنگه..ولی خب اخرش پاک میشه..ولی یه سایه ی کمرنگ ازش باقی میمونه...که
توبایدسعی کنی نادیدش بگیری.....
نفسشو عمیق بیرون فرستاد...
دیگه تهه ماجراهاش رسیده بود...
دیگه اخره همه ی این دردسراهاو تلخیاو شیرینهابود...
رسیدن به تهه قصه همیشه قرارنیست خوب باشه..
همینکه یه سرانجامی پیداکنه..
همینکه هرکی به یه نتیجه ای برسه...
یعنی تهه قصه....
" شــازده کـوچـولوگفــت:
بعضــی کـارا؛بعضـی حــرفا
بـدجـور دل آدمـو آشــوب میکنه
گـــل گفــت مثــــل چــی؟
شــازده کــوچـولوگفــت :
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مثـــل وقـتــی که میـدونـی
دلـم برات بـی قـراره
و کــاری نمیکنـــی"...
بدون اینکه به فردین نگاه کنه خواست پیاده بشه که دوباره صدای فردین مانعش شد
نمیخواست سرشوبرگردونه و فردین چشایه به اشک نشستشو ببینه..
_بیا..این ماله ملیسه..
کادوهه تولدش..فرداشب بهش بده...میخوام شب تولدش بازش کنه...
و..
بهش بگو بابات...خیلی دوست داره....
برگشت سمتش و جعبه ی نسبته بزرگ سفید که با پاپیونه صورتی تزیین شده بود رو اروم از دست فردین کشیدو
بی هیچ حرفی ازماشین پیاده شد....
به زور خودشو به دره خونه رسوند..
کلیدروانداخت و درو بازکرد..
واردخونه شدو قبل ازهرچیز سریع به سمت اتاقش رفت و درو بست..جعبه ی کادو انداخت رو مبل و خودش به
سمت تخت رفت..
زانوهاشوبغل کردواشکاش یکی یکی افتادن پایین...
باشنیدن صدای بازشدن دراتاق سریع اشکاشوپاک کرد
ملیس همونطوری که دستاشوزده بود زیره بغلشو اخماش توهم بودو لباش روبرچیده بود به سمتش اومد
سعی کرد چیزی به رویه خودش نیاره و اروم باشه..تابلکه ملیس چیزی نفهمه..
_دختره مامان چشه؟
ملیس اومد وکنارش نشست
_هیچی..ولی من باهمتون قهرم
سعی کرد لرزشه صداشو پنهون کنه
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_چرا عزیزم؟
ملیس نگاهی به چشای مارال انداخت و اخماش جاشو به تعجب داد
_مامانی گریه کردی؟؟؟
مارال سریع لبخنده دستپاچه ای زد
_نه نه..یه چیزی رفته بود تو چشمم..
ملیس کمی به سمتش خم شد
_میخوای فوت کنم توچشمش خوب شی؟؟
نگاهی به صورت نگران و بامزش انداخت..
االن تموم زندگیش فقط ملیس بود..
اروم کشیدش تواغوشش و محکم لپشوبوسید
_قربونت برم من عزیزه دلم!..خوب شدم..توروکه دیدم خوب شدم...
ب*و*س*ه ی دیگه ای روی موهاش زد
_حاالبگو ببینم گل دخترم چرا قهره؟
ملیس همونطور که سعی داشت خودشو لوس کنه بیشتر خودشو توبغله مارال جاکرد
_تویه چیزه خیلی مهموفراموش کردی..حتی بابایی هم فراموش کرده..ولی..بابامسعودهیچوقت فراموش نمیکرد..
دوباره اشک توچشماش جمع شد..
_مگه میشه تولده یکی یه دونه دخترم فراموشم شه؟؟
ملیس باذوق ازبغله مارال خودشو کشیدبیرون
_واای مامانی یادت نرفته؟؟
سعی میکرد لبخندبزنه امانمیتونست..
_خب یاال بگو چی گرفتی برااام؟بابایی حتما نمیدونه که فردا تولدمه..اخه اگه میدونست بهم زنگ میزدیامنومیبرد
دور دور
قطره اشکی که افتادروگونش رو سریع پاک کرد
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ملیس بادقت نگاش کرد
_مامانی چشت فکر کنم هنوز خوب نشده بیامن فوت کنم خوب شه
باهمون بغضش لبخنده محوی زد
_توچه اسراری داری فوت کنی اخه..بابات...هم..تولدت رو فراموش نکرده..حتی برات کادو هم گرفته..
ملیس ذوق زده و با اشتیاق نگاش کرد
_واای میدونستم بابایی منو فراموش نمیکنه..دلم بالش تنگ شده..
بادستایه کوچولوش موهاش روزد پشت گوشش
_میخوام باهاش حرف بزنم بهش زنگ بزن
نفسشو کالفه بیرون فرستاد..
_االن نمیشه..بعدا...حاالهم میخوام استراحت کنم..
ملیس ازتخت پریدپایین
_خب باشه..فرداشب هم میبینمش و هم باهاش کلییی حرف میزنم..بابایی هیچوقت ازدستم کالفه نمیشه و به
همه حرفام گوش میده
_یعنی من ازدستت کالفه میشمو به حرفات گوش نمیدم؟؟؟
ملیس باچشای درشتش زل زد به مارال
_خب االن چون میخواستی ازدستم خالص شی گفتی میخوای استراحت کنی
مارال بی رمق نگاش کرد
_باشه توراست میگی...حاالبرومیخوام یکم استراحت کنم
ملیس دستاشوزد به کمرش
_کادویی که باباییم گرفته رو بده میخوام ببینم چیه
دیگه داشت حرصی میشدازدستش..نمیدونست چراروزایی که حالش خوب نیست ملیس هی آویزونش میشه و
بهونه گیری میکنه
_بابات گفته شب تولدتت بایدبازش کنی
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ملیس نگاهش رفت سمت مبل و جعبه ای که روش بود سریع رفت سمتش
_وااییی اینو باباییم اورده؟؟ من میخوام بازش کنم
مارال عصبی نگاش کرد
_نه ملیس..همین که گفتم..حاالهم بروبیرون
لحنش محکم بودو همین باعث شد ملیس دست به کادو نزنه وبا لب و لوچه ی اویزون به مارال نگاهی مظلومانه
بندازه..
مارال که دیگه اینجور وقتا نقشه ی مظلوم بازیه ملیس رو از حفظ بود توجهی بهش نکرد
ملیس هم همونطور که زیر چشمی به کادو نگاه میکرد از اتاق بیرون رفت....
***
بلوزه حریری که نسبتا بلندبودروپوشید..؛
آستین بلندبودوسرآستیناش کشی بود
پایینه سینس حالت چروک داشت و پایینه لباس حالت پیله داربود..
نگینای ریزو درشتی که رویه سرشونه هاش کارشده بود زیبایی لباس رو تکمیل میکرد..
شلوارجین یخی و بلوزسفیدش بهم میومدن..یاسمین لبخنده خوشحالی زد
_یعنی قربووونه این سلیقه ی خوشکلم برممما
بی حوصله و بی تفاوت نگاش کرد
_خودت قربونش نری کی بره
یاسمین اهمیتی به حرف مارال ندادو به سمت کمدرفت و دو جفت صندل سفیدبیرون کشید
_بیا اینارم بپوش یکم دیگه ذوق کنم ازاین سلیقه ی خوشکلم
نگاهی به پاشنه های کفش انداخت
_اینارو ازاالن بپوشم تا شب زانو و کمر واسم نمیمونه
_خب باشه بعدا بپوششون
نگاش افتادتواینه..چقدرنسبت به همه چیزه امشبش بی تفاوت بود...
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برای همینم همه کاراشو یاسمین براش انجام میداد..
نگاهی به ارایشه مالیم و موهای فرشدش که به شدت بهش میومدن انداخت...
بی حوصله نشست روتختش و تکیه داد
یاسمین یه ابروشو انداخت باال و چشاشو ریز کرد
_هووی دختر تو چته امروز؟؟ناسالمتی تولده ملیسه ها
_هیچی..
_نه..یه چیزی هست..وایساببینم نکنه باز این پسره فردین چیزی بهت گفته؟؟هووف الهی خیرنبینه روزایه خوبه
آدمو زهرمارش میکنه
چی گفته حاالبهت؟؟بخداحرفاش ارزشه ناراحتی ندارن
چونه اش از بغض لرزید
_هیچی..
یاسمین ابروهاش پریدباال
_هیچی نیست و اینجوری بغض کردی دختر؟؟
دست مارال رو گرفت تو دستش
_آروم باش عزیزم..بهم بگوببینم چی شده؟ملیس ازصبح تاحاال داره میگه بابام امشب قراره بیاد..اگه بهم بگی چی
شده امشب حسابشومیرسم
اشک توچشماش حلقه بست
_نمیاد...
یاسمین اخم ریزی نشست بین ابروهاش
_کی؟فردین؟؟یعنی چی نمیاد؟؟واسه..تولده ملیس نمیاد؟؟چرااخه؟توواسه همین ناراحتی؟؟
نفسشوکالفه بیرون فرستاد..سواالی پی در پی یاسمین رواعصابش بود
یاسمین که متوجه شده بود سریع گفت
_ای وای معذرت میخوام..باز هی پشت هم سوال پرسیدم..خب حاالبگوببینم فردین چرانمیاد؟اونکه کادوهم
گرفته..
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االن باید کمی بهتر میشد..پدرش بهش زنگ زده بودو این یعنی رابطش باخونوادش شاید دوباره خوب شد..
دوست داشت بااین حرفا و فکرا به خودش تسلی ببخشه تا بلکه از فکر فردین بیرون بیاد..
اماانگارنمیشد..انگار نمیتونست..
تکیه داد به در و به گوشیش که رو تخت افتاده بود خیره شد..با فکری که مثله جرقه از سرش رد شد از در فاصله
گرفت و سریع گوشی رو برداشت و شمارش رو گرفت میخواست تا پشیمون نشده کارشو کنه
چند بوق خورد..دیگه داشت ناامید میشد..باپیچیدن صداش تو گوشی بااضطراب نشست روتخت
_سالم
_مارال..تویی؟؟
اروم با صدایی که تحلیل رفته بود گفت
_آره..زنگ زدم بگم که..من..چیزه..
_تو چی؟
نفسشو پر استرس بیرون فرستاد ..چقدر سخت بود گفتنش..سعی کرد اروم باشه..چقدر میترسید غرورش
شکسته بشه و نتیجه ای هم نداشته باشه..
_ملیس بهونتو میگیره...دوس داره ببینتت..امشب..خب..تولدشه..
_بهش بگو رفته مسافرت..دوست ندارم بهش دروغ بگی ولی میدونی که..مجبوریم
_چرا مجبوریم؟خب بیا مگه چی..میشه
_چیزی شده؟
اب دهنشو به زور قورت داد..باالخره جرعتش رو پیدا کرد
_فردین..میگم..خب..من...قول میدم اگه بخوای تااخرش بمونم..یعنی کنارت باشم..هم من..هم..ملیس..
_یعنی چی؟
بااسترس از جاش بلندشد
_یعنی اینکه...من...پیشنهادت رو قبول میکنم
نفسشو اسوده فرستاد بیرون ..نبضش محکم میزدو صدای قلبش رو انگار واضح میشنید...میترسید جوابی که
نبایدو بشنوه..
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_کدوم پیشنهاد؟
اخماشو کشید توهم..
_همون..که..
_منکه گفتم فراموشش کن..چرا بهش فکر کردی؟
بغضش گلوشو فشار داد
_خب ..من..
_میدونی که نمیشه..من حرفامو دیشب بهت زدم..
میخواست تا هق هقش شروع نشده قطع کنه
_خ..خیله..خب..فهمید..م
سریع گوشی رو قطع کردو انداخت روتخت..
به خودش لعنت فرستاد که چرا اینکارو کرده..
دوباره خوردشده بودو این براش سنگین بود..
نگاهی به آینه انداخت..بازم شکست..باتاسف به خودش نگاه کرد..
خودشو جمع و جور کردوباقدمایی سست؛ازاتاقش بیرون اومدو به سمت سالن پذیرایی رفت..
باصدای خنده و شادی بچه ها قدماش کمی محکم تر شد..
نگاهی به بچه ها که دوره ملیس بودن انداخت..فعال حال روحی خوبی نداشت بخاطره همین ازشون فاصله گرفت و
روی یه مبل نشست
نگاهش رو به بچه ها دوخت..آرشان و یه دختر کوچولو باچشمای درشت و قهوه ای کنارش نشسته بودو موهای
بلندو قهوه ایش هم از هر دو طرف بافته بود..لبخنده دلنشینی داشت...مشغول آبمیوه خوردن بودن..آرشان انگار
از کنار اون دختر نشستن خیلی خوشحال بود..
لبخندی ناخواسته نشست رو لباش..
بانشستن کسی کنارش سریع لبخندش محو شد..بادیدن یونس خودشو جمع و جور کردو نگاهش رو از نگاه خیره
ی یونس دزدید
_حرفای یاسمین درسته؟
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_کدوم حرفا؟
_اینکه فردین..
نفسشو پر از غم بیرون داد
_آره
_متاسفم..ولی سعی کن زیاد بهش فکر نکنی الاقل اگه شده یه امشب..
اب دهنشو به زور قورت داد
_چه االن چه هر وقت دیگه نمیخوام بهش فکر کنم..
یونس بانگاهی که تعجب توش موج میزد گفت
_چرا؟
خودشم میدونست این فقط به گفتن آسونه..
_باید دلیل خاصی داشته باشه؟
یونس بانگاه جذابش نیم نگاهی به اطراف انداخت و گفت
_چرا به حرفام فکر نکردی؟شاید اگه فکر کرده بودی منم االن...
_نتونستم...وقتش نشد..
یونس بانگاهی که انگاریه موج غم توش بود عمیق نگاش کرد
_همین؟؟پس..دوسش داری؟
سعی کرد نگاش نکنه..
_میشه درموردش حرفی نزنیم؟
__سالااام به مامان خااانوم چطوری؟؟؟
باصدای یهویی که هردوشنیدن حرفشون نصفه موند
به رو به روش نگاه کردو با دیدن فرزینی که رو مبل خودشو ولو کرده بود ابروهاش پرید باال
_سالام خاان عموو!تو چطوری
فرزین کمی خودشو جا به جا کردو انگشت اشاره و شصتش رو به هم نزدیک کرد

532

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به
نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان سرانجام یک شرط |  baharbahadooriکاربر انجمن
_پرفکت؛میگم این پدره بی مسئولتمون کجاست؟
حدس میزد فرزین چیزی ندونه..برای همینم نخواست چیزی به روش بیاره..
_نمیدونم..تو کی..اومدی
_خیلی وقته ولی شما هنوز مشرف نشده بودین
یونس بلندشدو لبخنده کمرنگی زد
_من برم پیشه بقیه..
هردوسری تکون دادن و یونس ازشون دورشد..
فرزین بلند شدو اومد جای یونس کناره مارال نشست
_خب جیگر این آقای پدر چرا نیومده؟دعوتش نکردین؟
اینو گفت و خودش لبخنده صدا داری زد
مارال لبخنده تلخی زد
_نمیدونم..یاسی مسئول دعوت کردن مهمونا بود..
فرزین یه پرتقال و یه سیب از رو میز برداشت و گذاشت تو بشقاب و با چاقو مشغول پوست گرفتنشون شد
_اوهو یعنی ایشونم مهمون بودن؟
_نیستن؟
_نمیدوونم من یکی که با دعوت خودم اومدم..
نمیدونست چرا این رفتارای فرزین عجیب اونو یاده میثاق میندازه..لبخنده محوی نشست گوشه ی لبش و به میوه
پوست کردنش نگاه کرد؛دست برد سمت بشقاب و بشقاب رو ازش گرفت و گفت
_شماکه بله همه چی ازتون برمیاد
_عال میوه پوست گرفتن!
سعی کرد لبخند بزنه
_موندم کی قراره یاد بگیری
فرزین عینه بچه سرشو خاروند
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_سنی ندارم که یادمیگیرم؛میگم راستی مارال
_جان
_زن خوب سراغ نداری؟
مارال یه ابروشوانداخت باال
_میخوای چیکار؟
_میخوام باهاش جمله بسازم!!
مارال چشم غره ای بهش رفت
_خب جوونا چیکار میکنن؟میخوام بگیرم دیگه
مارال با تعجب نگاش کرد
_پس یاسی چی...
فرزین یه تیکه سیب از تو بشقاب برداشت
_اه اه ادم قطعه؟مگه از جونم سیر شدم
_یعنی چی؟بازچی شده؟
فرزین بیخیال شونه ای باالانداخت
_هیچی خب میخوام زن بگیررم یکی به جز اون عجوزه
_چشه خب از خداتم باشه
_اون باید از خداش باشه که تااالن با من بوده!
_چی بگم بهتون اخه..
فرزین نگاهه عاقل اندر سیفه ای به رو به روش انداخت
_به نظرت خوب سوزندمش؟
مارال با تعجب نگاش کرد
_یعنی چی؟
فرزین لبخنده خبیثی زد
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_داشت حرفامونو میشنید همین روبه رو بود
مارال سریع به جلوش نگاه کرد اما خبری نبود
_کی رو میگی؟یاسی؟
فرزین یه چشمک بهش زد
_دقیقا
مارال سری از تاسف براش تکون داد
_نچ نچ شما دوتاهم آخرش یه چیزیتون میشه
فرزین خوشحال به جای قبلی یاسمین نگاه کرد
مارال بشقاب میوه رو داد به فرزین و بلندشد..
نگاهی به اطراف انداخت..خبری از ملیس نبود
اخماشو کشید توهمو بانگرانی به مینو که مشغول رسیدگی به بچه های کوچولوبود نگاه کرد..اونجا هم خبری نبود
از ملیس
یاسمین به سمتش اومد
_پسره ی..
_یاسی ملیس کوشش پس؟
یاسمین بقیه ی حرفش رو قورت دادو گفت
_نمید..ونم..همینجاهابود..
_من اینجااام مامانییی
سریع برگشت عقب و با دیدن ملیس و کسی که بغلش کرده بود عین برق گرفته ها خشکش زد
کمی رفت عقب و مات به روبه روش نگاه کرد
_سالم
هنوز انگار توشوک بود
یاسمین کمی اومد جلو و با تعجب گفت
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_س..سالم
لبخندی زد
_چیه؟مگه جن دیدین؟؟
ملیس باذوق چسبید به فردین
_مامانی ببین بابایی اومده..
بابغض به فردین نگاه کرد..
ملیس از بغل فردین اومد پایین و دستشو کشید
_بابایی بیا میخوام شمع روی کیکمو فوت بتونم
فردین لپشو اروم کشید
_باشه تو برو منم االن میام
ملیس باخوشحالی به سمت مینو که کناره کیک ایستاده بود خیره نگاشون میکرد رفت
فردین دستاشو برد توجیبشوبه مارال نگاه کرد
_میشه یکم حرف بزنیم؟
بی اراده نگاش کرد و گفت
_باشه..
به سمت بالکن حرکت کردن..
_میدونی چرا اومدم؟
خیره نگاش کرد
_نه..
_شاید اگه همون فردین دیشب بودم..اصال نمیومدم..
نگاهی به مارال انداخت
_توواقعا میخواستی کنارم باشی؟چرا؟
نگاش رو از فردین گرفت و به یه نقطه ی نامعلوم دوخت
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_نمیدونم..فقط میدونستم میخوام..کناره..توباشم..اما تونخواستی
_بادکترم حرف زدم..
نگاهش رو ازروبه روگرفت و به فردین دوخت،
فردین لبخنده محوی زد
_یادته دیروز چیا گفتم..
سرشو بلند کردو به اسمون نگاه کرد
_همشو پس میگیرم..خدایا..حکمتتو شکر!..
باتعجب به فردین نگاه کرد
_چی شده؟
کمی به مارال نزدیکتر شد
_دکتر گفت..جواب آزمایشه من..بایکی دیگه عوض شده..گفت همون روز میخواسته خبربده..ولی من گوشیم
خاموش بوده و اون تا تونسته شماره ی پدرمو گیر بیاره یکم وقت برده..
با بهت به فردین نگاه کرد..
_یعنـــ..یعنی..چی..
گیج به فردین نگاه کرد
_نمیفهمم..پس اون عالئم..خون دماغـــ..
دستی توی موهاش کشید
_خودمم اولش باورم نمیشد..ولی وقتی بیشتر توضیح داد بهترتونستم بفهمم..گفت..گفت یه توموره خوش
خیمه به اسم "آنژیوفیبروم" که با یه عمل ساده رفع میشه..
*آنژیوفیبروم؛یک نوع توموره خوش خیم است،که عالئمی شبیه سرطان دارد؛وبازود مراجعه کردن به دکتر
درمان میشود..؛فشارعصبی زیاد؛باالرفتن فشارخون؛خون دماغ شدن شدید و روز مروه و سرگیجه؛از عالئم
هشدار دهنده ی این تومور خوش خیم هستن**
مارال با چشای گرد شده و تعجب نگاش کرد
_تومور..؟وای..من..اصال گیج شدم..نمیفهمم پس..وقتی که زنگ زدم..
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_اون موقع تازه فهمیده بودم..
_پس چرا نگفتی؟
لبخنده خبیثی زد
_اگه میگفتم مزه اش میپرید..
با اخم و حرص بهش نگاه کرد
_برات متاسفم واقعا...میدونی من چه حالی داشتم؟؟؟
چشاش پر شد از اشک
فردین کمی بهش نزدیکتر شد
_قصدم ناراحت کردنت نبود..خودتم خوب میدونی..
نگاش رو از فردین گرفت و به یقه ی لباسش دوخت
_اون حرفا..
فردین دستشو برد سمت موهای مارال و مو های فرشدش رو دوره انگشتش پیچید
_هووم..اون حرفا..که میخوای بمونی..هنوزم حرفات همونه؟
اب دهنشو به زور قورت داد نگاهی به فاصله ی کمشون انداخت..
خواست کمی بره عقب که دست فردین دوره کمرش حلقه شد
سعی کرد اخم کنه..واقعا نمیتونست همه ی این حرفارو یک جا باهم درک کنه..هضم این چیزا سنگین بودواین
سنگینی آزارش میداد..
نفس عمیقی کشید
_برو کنار..من..فکرامو کردم..تو حال خودم نبودم یه چیزایی گفتم..
سرشو انداخت پایین ومحکم و جدی گفت
_همه ی حرفامو پس میگیرم..تو..نمیتونی ،تو زندگی و من و ملیس باشی..
حرفاش رو طوری جدی گفت که حتی خودشم باورش شد..
با شل شدن دستای فردین از دوره کمرش فهمید که اونم انگار باور کرده
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_توراست میگفتی..یونس برای منو ملیس بهترینه..
ادم گاهی وقتا فقط دلش میسوزه واسه بعضیا..همین
سرشو بلند نکردو حرفش رو ادامه داد
_اگه اون دفعه چیزی گفتم فقط میخواستم یه امیده الکی بهت بدم بلکه بری درمان کنی خودتو..
ولی حاال که اینقدر ساده میتونی خوب شی...من دیگه نیستم
_االن یعنی چی؟
_یعنی اینکه..برو..منو تو..باهم..ما نمیشیم..
فردین ازش فاصله گرفت..
نمیدونست چی تو حرفاشه که سردش میکنه..
_"تا حاال...پیش اومده که یه قصه رو برای ملیس دوبار گفتم..ولی..هیچوقت..آخرش عوض نشده"..
سرشو بلندکرد..میدونست فردین بایه نگاه تو چشماش حالشو میفهمه..
فردین برگشت سمت در..
برنگشت..برنگشت که بخواد چیزی رو ببینه ...خواست بره که مارال دیگه طاقت نیاوردو سریع گفت:
_خب..حاال ..نمیشه ما یه پدیده باشیمو...برای باره دوم داستانمون..عوض شه؟
فردین اروم برگشت سمتش..مات به مارال نگاه کرد
مارال زل زد توچشماش
_حالت گرفته شد نه؟ وقتی پشت تلفن اون حرفا رو زدی منم اینجوری شدم خیلی بدتر از تو..خواستم بفهمی
بعضی شوخیا با روح ادم بازی میکنن...دیگه این کارو نکن..
نفسشو آسوده بیرون فرستادوادامه داد
_این به اون در
فردین کمی اومد جلو
_من گفتم که منظوری نداشتم...فقط خواستم رو در رو همه چی رو بهت توضیح بدم..همین...
چندقدم جلوتر رفت
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_که..این به اون..در دیگه؟
مارال با حس قدرت نگاش کرد
_تاتو باشــ..
با فرو رفتن تو آغوشش ادامه ی حرفش تو دهنش ماسید
_میدونستی دروغگوی خوبی نیستی؟
خواست تکون بخوره که بیشتر تو آغوشش فرو رفت
_اره جون خودت معلوم بود که تو هم باور نکردی
_فقط خواستم فکر کنی گولم زدی..بلکه حرصت از کارم کمتر شه..
خودشو از آغوش فردین کشید بیرون..بالحنی انگار تازه یه چیزی یادش اومده گفت
_راستی..
فردین منتظر نگاش کرد
_اقاجون بهم زنگ زد..
_میدونم
باتعجب نگاش کرد
_از کجا؟
_ازاونجایی که به منم زنگ زد..
ابروهاش پرید باال
_چ...چرا؟
_میخواست حاله دومادشو بپرسه..
مارال ابروهاشو توهم گره کرد
_جدی دارم میپرسم
_منم جدی میگم
باغیظ نگاش کرد که فردین سریع گفت
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_گفت پای مارال وایسا...گفت اگه..مردی ازاین به بعدشو کنارشون باش...نذار تنهاباشن..نذار دختر حسرت
باباگفتن به دلش بمونه..
نفسشو عمیق بیرون دادو لبخندی زد
_حاال..من و تو..ما میشیم یانه؟؟
نگاشو اطراف چرخوند..قلبش محکم و دیوونه وار خودشو به سینش می کوبید...نبضش تند
میزد..انگارزبونش بنداومده بودومغزش هنگ کرده بود..
اولین جمله ای که به زبونش اومده سریع گفت:
_اره..تا آخرشم..ما میمونــــــ
فردین مانع از گفتن ادامه حرفش شد..
ضربانش باالررفت و نبضش تندترمیزد...
چشاشو بست و دستاشو حلقه کرد..
بی اختیار یه قطره اشک از چشمش چکیدو
شوری اشک شیرین ترین مزه ای بود که تو دهنشون پیچید..
در باز شدو ملیس با ذوق اومد تو قبل از اینکه بخواد حرفی بزنه هین بلندی کشیدو دستشو گذاشت جلوی
دهنش
مارال سریع رفت عقب و همونطور که هول شده بود گفت
_ملیس..عز..یزم
ملیس سریع برگشت و دویید داخل..
باحرص به فردین نگاه کرد..
فردین بیخیال شونه ای باال انداخت..
_ازاین به بعد عادت میکنه..بیابریم سکینه جان
مارال حرصی نگاش کرد...مثل اینکه دوباره بحث سکینه وقاسم داشت شروع میشد...
مشتی به دست فردین زد
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_ببین قاسم باره اخرت باشه به من بگی سکینه ها
فردین باخنده دستشو دوره کمرش حلقه کردوبه سمت داخل راه افتادن..
_سعیمو میکنم سکینه جان
***2هفته بعد***
چمدونش رو گذاشت توماشین و در و بست..؛نگاهه کلی به خونه انداخت و به سمت بقیه رفت
_خب دیگه...وقته رفتنه...
مارال باچشمای غمگین نگاش کرد
_هنوز دیر نشده..نرو..لطفا..همه چی رو فراموش میکنیم..اصال انگار هیچی نشده...منم چیزی نشنیدم
بدون تغییری تویه حالتش گفت
_شایدتوبتونی فراموش کنی..ولی،..من نمیتونم..رفتنم هم واسه تو خوبه...هم خودم راحترم..از اولشم قرارمون
همین بود..
مارال لبشوباسر زبون تر کرد
_متاسفم واقعا...من نمیخواستم اینجوری بشه..
لبخندی زد
_چیزی نشده که..فوقش از دستم راحت میشی..
بالحنه جذاب و گیراش گفت
_مارال؟
مارال سعی کرد تو چشماش نگاه کنه..
_بله؟
_بهترینارو برات ارزو دارم..امیدوارم اینبار انتخابت واقعا درست بوده باشه و بتونی اون زندگی که میخوای رو
داشته باشی..
لبخنده محوی زد
_منم همینارو برای تو آرزو دارم..
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_واسه من نه..ازاین به بعد فقط منم و پسرم..همین..
اینوگفت و به سمت یاسمین و بچه ها رفت
_آرشان بابا زود باش..وقت رفتنه..
یاسمین سریع اومد طرفشو محکم بغلش کرد
_داداشم چرا میخوای بری..من دوباره تنها شدم..
یونس لبخندی زد
_تنهایی چیه..تو که به زودی ازدواج میکنی..
یاسمین ابروهاشو تو هم گره کرد
_ازدواج بخاطره کارایه فرزین خان دوباره عقب افتاد..میره واسه سه چهار ماهه اینده..
یونس همونطور که کتش رو میپوشید گفت
_باالخره که میری..مهم اینه..منکه گفتم بیا بریم باما..قبول نکردی
یاسمین لبخندی زد
_یه جورایی عادت کردم دیگه..فرزینم اینجاست و...
یونس خندید
_فهمیدم..
آرشان کمی به ملیس نزدیک شد
_دلم برات تنگ میشه..
ملیس لباشو برچیدو با بغض گفت
_منم همینطور..نمیشه تو نری؟
آرشان کمی به سمتش مایل شدو لپشو بوسید
_اگه اینجابمونم بابام تنهامیشه خب..ولی بابا قول داده زود به زود بیایم اینجا
یونس چتریایه ملیس رو بهم ریخت و خم شد سمتش
_دلت برای همو یونس تنگ نمیشه؟
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ملیس تو چشای یونس نگاه کردو اروم ب*و*س*ه ای روی گونه ی یونس زد
_چرا عمو جون..دلم خیلی برات تنگ میشه
یونس لبخندی بهش زدومحکم بغلش کرد..چقدر دوست عالوه بر آرشان ملیس رو هم داشته باشه..
ولی نشده بودوحاال باکلی حسرت باید بغلش میکردوبرای اخرین بار یه دل سیر نگاش میکرد..
باهر سختی که بود به سمت ماشین راه افتادو اول ارشان و بعدم خودش سوارشد..
باتک بوقی از اونجا دور شد..
مارال خیره به رفتنشون نگاه کرد..انتظارشو نداشت..دلش نمیخواست باعث رفتنشون بشه..
***** 6ماه بعد*****
نگاهی به مدل موهاش و آرایشش تو آینه انداخت..
خط چشم کلفتش و رژه قرمزش خانومانه ترش کرده بود..موهایی که فرق شده بودو از دوطرف به حالت یه چین
خوردگی به سمت عقب رفته بودن و پشت سرش جمع شده بودن و یه مدل خاص بهش داده بودن..
حسابی راضی بود..
نگاهی به زن ارایشگر انداخت وگفت
_مرسی..نیلوجون..خیلی خوب شده..
نیلو لبخندی زد
_خواهش میکنم عزیزم!اگه کاری نیست من برم دیگه..
اروم از جاش بلند شدو دنباله ی لباسش رو گرفت
_نه عزیزم..میتونی بری
نیلو وسایلش رو جمع کردو از اتاق بیرون رفت..اینطوری تو خونه راحتر بود..میدونست تو اریشگاه بودن بااون
وعضیتش خستش میکنه..
باصدای زنگ موبایلش نگاش رفت روی صفحه..اسم مینو رو که دید سریع جواب داد
_الو ماراال کجایین پس؟؟
همونطور که نگاش تواینه بود گفت

544

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به
نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان سرانجام یک شرط |  baharbahadooriکاربر انجمن
_خونه ایم داریم اماده میشیم..عروس خانوم کاره ارایشگاهش تموم شده مگه؟؟
_اخراشه..منم تموم شدم..گفتم بهتون زنگ بزنم ببینم شما کجایین!..
_ماهم دیگه اماده ایم..
_لباست اندازت شد؟
بارضایت نگاهی به لباسش انداخت
_اره خداروشکر دادم برام درستش کردن
_تو دلیت داره بزرگ میشه هاا
لبخندی زد
_گل پسره مامانشه
مینوباخنده گفت
_اون یکی توله ات کجاست؟اماده شده؟
باحرص گفت
_مینـو صدبارگفتم به بچم نگوتوله
مینوباخنده گفت
_باشه بابا نزن مارو من برم دیگه..توهم زودی اماده شین و راه بیوفتین..
_باشه
گوشی روانداخت کنارش و به اینه قدی نگاه کرد؛دستی روی شکمه بر آمدش کشید،لبخنده محوی نشست گوشه
ی لبش..وسطایه سه ماهش بودو شکمش کمی باال اومده بودو به سختی تونسته رود یه لباس مجلسی شیک برای
عروسی فرزین و یاسمین پیداکنه..
باصدای بلنده پخش شدن آهنگ تو خونه نگاشو از اینه گرفت
ملیس سریع دویید تو اتاق
_مامانیی مامانیی
مارال نگاش کرد
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_بچه مااالن میخوایم بریم!تو رفتی آهنگ گذاشتی؟؟
ملیس باذوق گفت
_خو میام اینجا یکمی تمرین کنم خوشتل برقصم تو عروسی
_میگم مامانی
_جانم؟
_بابابزرگ و مادرجون نمیان؟
لبخندی زد
_قراربود که بیان..
_دایی میثاقم چی؟
لبخندش محوشد...چقدر دلتنگ داداش کوچولوش بود..ولی گاهی وقتابخاطره یه سری انتخابات
زندگیمون..بخاطره یه سری از اشتباهاتمون..ممکنه یه چیزایی که برامون خیلی عزیزن رو ازدست بدیم..
شاید ازطریق مینو رابطشون دوباره شکل میگرفت..
طالخانوم با خواهرش ملک صحبت کرده بودو انگاریه صحبتهایی شده بود برای میثاق و مینو...
_نه..یعنی نمیدونم
ملیس لباشو برچیدوگفت
_دلم براش تنگ شده کاش بیاد
بعدم چرخی زدو گفت
_چطور شدم مامانی؟؟
نگاهی بهش انداخت
لباس آستین حلقه ای که قسمت باال تنه اش سفید بودونگینای قرمزرنگی قسمت یقه اش کارشده بود و قسمت
دامنش که چین دار و قرمز رنگ بود کمربنده ظریف و سفید رنگی داشت
موهاش اتو شده دورش افتاده بودن وقسمت جلوش موهای چتریش روی پیشونیش بودن یه تاج خوشکل رو
سرش بود..
لبخنده پرنگی زد
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_عروسکه مامانتی تو
ملیس لبخنده باذوقی زد و گفت
_میگم مامان اگه لباس سفیده رو میپوشیدم با خاله یاسی ست میشدم
_نه همین خوبه که..کلی بهت میاد تکمیل شدی
_اما یه چیزی کم داارم
مارال یه ابروشو انداخت باال
_چی؟
ملیس لباشو جمع کردو دستاشو برد پشتشو به میزه ارایش مارال نگاه کرد..
مارال خودشو نفهمیده زدو ملیس سریع گفت
_هیچی..
اینوگفت و از اتاق بیرون رفت...
مارال نفسش رو باصدا بیرون فرستاد..
نگاهه دیگه ای به خودش و لباسش انداخت..
لباس یک دست خاکستری و بلند؛یقه ی چین خورده که دوره گردنش یه حلقه داشت و قسمت پایینش چین
خورده بود..
از اتاق بیرون رفت..
بادیدن فردین که درگیره کرواتش بودو مشغول حرف زدن با گوشیش بود خندش گرفت و رفت سمتش؛ کرواتو
گرفت تو دستشو براش درستش کرد..
فردین که معلوم بود داره با فرزین حرف میزنه گفت
_خونه ایم
_اره..باشه ..االن راه میوفتیم
گوشیی رو انداخت تو جیب کت مارکدارش و
نگاهی به مارال انداخت
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_چه عجب باالخره کارتون تموم شد سرکاره الیه؟
مارال پشت چشمی نازک کردوکمی رفت عقب و دستشو زد به کمرش
_مردم شوهر دارن ماهم شوهر دااریم!!بابا اینقده خوشکل کردیم یه تعریفی کن ازمون!
فردین نگاهی به سرتا پاش انداخت و نگاش رویه لبای قرمزش خیره موند
مارال سریع خودشو جمع و جور کردو گفت
_خاک تو سرت کنن گفتم تعریف کن نه فکرای خاکبرسری!پسره ی هیزز
فردین زد زیره خنده
_زود باش بیاین این فرزین از بس زنگ زد پدرمو دراورد!..
یه بار رو تلفن خونه زنگ زد..گفت کجایین گفتم تو راهیم داریم میایم!!
اینقده حول شده بود که نفهمید رو تلفن خونه زنگ زده!..
االنم که رو موبایلم زد گفتم خونه ایم!
درحالی که میخندید گفت
_ودر کماله ناباوری گفت پس کی راه میوفتین!این بیشتراز یاسی حول شده!
مارال هم که خندش گرفته بود گفت
_کوفت نخند..پاشو بریم زشته توعروسی داداشت بعدازمهمونا برسیم
اینوگفت و مانتوش رو پوشیدو نگاهی به اطرافش انداخت اما خبری از ملیس نبود
_ملیس؟؟ملیس بیا میخوایم بریم زود باش
باصدای افتادن چیزی از تو اتاقش سریع به سمت اتاق رفت و بادیدن ملیس که یه رژه قرمزه رو لباش زده
بودواطراف صورتشم کمی رنگ قرمز گرفته بود خندش گرفت..
اما سریع قورتش دادواخماش رو برد توهم
_تو داری چیکار میکنی؟
ملیس رژ از دستش افتادو ازجلوی اینه رفت کنار
_هیشی..مامانیی..

548

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به
نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان سرانجام یک شرط |  baharbahadooriکاربر انجمن
فردین با تعجب وارده اتاق شد
_چی شده؟
ملیس از خجالت سرشو انداخت پایین
مارال که متوجه شده بود گفت
_هیچی..فقط ملیس باید بره صورتشو بشوره
ملیس بدون اینکه نگاشون کنه سریع از اتاق زد بیرون..
بارفتنش مارال اروم خندیدو رفت سمت میز ارایشش و وسایلی که افتاده بودن و برداشت و گذاشت رو میز
از صدای اهنگ جدیدی که پلی شده بود خوشش میومد..
" همیشگیــمـی؛تـوزندگیــمی"،
"تـواوج دیـوونگـی ودلبستگیـــمی"
"تــو آسمونـی تـومهــربونـی"
"قلب منـوهـرجـاکه میـری میکشـونی"
فردین دستاشو برد تو جیبشو رفت سمتش
_زدی تو ذوقه بچه..
مارال شاکی نگاش کرد
_چیه نکنه انتظار داشتی بذارم همینجوری ادامه بده؟بچه ای که از االن تو فکره این کارا باشه خدا فرداشو به خیر
کنه..
نگاهه کلی دیگه ای به خودش تو اینه انداخت که دستای فردین دورش حلقه شد
"بـاتـوکـه هسـتم چیــزی نمیــخوام"
"واســم بسته همینکــه باتو راه میام"
"من دل سپــردم به تو غصه اتوخوردم"
"رفتی و دیدی من توروازیاد نبردم"
" فــــــــوق العـــادم بـــاتـــــــو،ول نکــن دستــامو؛"
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"تودل من کســی نمیگیــره جــاتووو"...
_شما حرص نخور واسه گل پسرضرر داره..
لبخندی زد
_مگه شما پدر و دختر میزارین ادم حرص نخوره
فردین ب*و*س*ه ای روی شونه اش زد
_مارال؟
لبخندی زد
_هووم؟
یه ابروشو انداخت باال
_هووم یعنی چی؟
لبخندش پررنگ شد
_یعنی بله
_نچ نشد،حرفمونمیگم
مارال از تو آینه نگاش کرد
_جانم؟
لبخنده جذابی زد
_من..فـوق العــادم بـــاتــــــو
بانازنگاش کردو لبخنده پرازعشقی زد
گوشیش رو از تو کیفش بیرون کشیدوگفت
_میگم...بیا قبل رفتن یه سلفی بگیریم
لبخندی زد
_چشم لیدی
همینکه خواست عکس بگیره
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باصدای ملیس سریع نگاشون رفت سمت در
_بدون من سلفی بگیرین؟؟
نگاهی بهش انداخت؛رژش رو مرتب کرده بودو صورتش رو تمیز شده بود
خواست چیزی بهش بگه اما پشیمون شده..یه شب که هزار شب نمیشد!!..
فردین لبخندی بهش زد
_مگه بدون گل دختره باباهم میشه سلفی گرفت اخه؟
اینو گفت و اروم بوسیدش و بغلش کرد
یه دستش رو دوره مارال حلقه کردو بادست دیگش ملیس تو بغلش بود
"چشـامو میبنــدم ودوباره تـورویــادم میاد"
"که داری میخنـدی و میگم دوسـت دارم زیـــاد"
"تـوفــوق العـاده بــودی واسه مــن آره"
"بعــده تـو هیــچ آدمـی سرروبـالشتــم نمیذاره"
مارال گوشی روگرفت روبه روشون؛ هرسه بالبخند به لنز دوربین زل زدن...
و چقدر این قاب چهارنفره که یه خونواده ی خوشبخت رو نشون میدادن جذاب و زیبا بود!
"عـاشق تـوشـدم شـدی تـومثل خـودم"
"خـوشبختیـم مـال تـومـیمیـرم دورازتـوباشم"
عـاشق تـوشـدم شـدی تـومثل خـودم"
"خــوشبختیـم مـال تــومـیمیـــرم دورازتــوباشم"
"فـــوق العـــادم باتـــوول نکـن دستــاتو،تـــودل مـن"
"کســی نمیگیــره جـاتـــو"....
"فـــوق العـــادم باتـــوول نکـن دستــاتو،تـــودل مـن"
"کســی نمیگیــره جـاتـــو"....
(مهدی جهانی؛علیشمس/فوق العاده)

551

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به
نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان سرانجام یک شرط |  baharbahadooriکاربر انجمن
"همیشه از خوبی های بقیه
واسه خودت دیوار بساز،
هر وقت بدی کردن
فقط یه آجر از روش بردار،
خراب کردن کل دیوار،
واسه یه اشتباه بی انصافیه "...
شاید اگه مارال کل دیوار رو خراب میکرد...هیچ چیز اونی که االن شد...نمیشد!
و این شد داستان زندگی پر ماجرایی که کلی باال و پایین داشت...هرشروعی یه پایانی داره...گاهی وقتا آخرش تلخ
میشه...گاهی وقتا هم آخرش..شیرین..
هیچ عشقی بدون دردسربه وجود نمیاد...
شخصیتای داستانمون؛خیلی جاها کم آوردن..خیلی جاها سختی کشیدن..خیلی جاها خندیدن..خیلی جاها گریه
کردن..
ولی بازم سرپاایستادن..سعی کردن سرنوشتشون رو خودشون رقم بزنن....
بعضی جاها غمگین بود..بعضی جاهاشادبود...وزندگی باهمین پستی و بلندیاشه که قشنگه!..
داستانمون تموم شد...باهمه ی خوب و بدش..با همه ی قشنگیا و زشتیهاش...
اگرعشق بین دونفرنباشه...یه رابطه هیچوقت پابرجانمونه..ولی اگر عشق باشه..اگه سالها هم بدون هم بگذرونین
بازم عاشقین و امکان بازگشت به رابطتون رو دارید..
....عشق..چیزه عجیبیه جدا.....
***********
خب سرانجام یک شرط هم تموم شد...
اینم از اخرین صفحه..
سرانجام یک شرط داستان خیلی از ادمای دور و برمونه...یاشایدم داستانی شبیه داستان زندگی خودمون!...
بعضی از دوستیا از همون اولش تشکیل میشن برای پایانی خوب..چون شروع خوبی داشتن..
و بعضی از دوستیاهم از همون اولش تشکیل میشن برای نرسیدن...چون شروع غلطی داشتن..
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""6/5/1395
ممنونم از{نگارشیرازی عزیزم؛مسعودبلبلی ؛مهساآیسان؛علی خاشعی؛ملیکاتهامی}
دوباره برمیگردم..بایه رمان پربارتروهیجانی..
"پایان"

منبع تایپ http://forum.negahdl.com/threads/53513/:
www.negahdl.com
نگاه دانلود مرجع دانلود رمان
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