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کمی در باره رمان فوریو بدانید :
رمان فور یو با هدف تولید و عرضه محصوالت تلفن همراه بنیان نهاده شده است.
رمان فور یو تالش دارد گامی هر چند ناچیز در مس یر اعتالی فرهنگ کتابخوانی
غنی کشورمان بردارد.
ش ا یان ذکر اس ت وبس ا یت رمان فور یو بدون هیچ کمک مالی یا حما یت و
پ شتیبانی از سوی ادارات  ،سازمان ها و مو س سات دیگر در زمینه تولید محتوای
محصوالت فرهنگی و اجتماعی بر روی تلفن همراه مشغول به فعالیت می باشد.
آدرس وبسایت رمان فور یو :

wWw.Roman4u.ir

کانال تلگرام سایت @Roman4u :

شیطون و بال
هلیا سعیدی
طراحی و صفحه آرایی :رمان فوریو
آدرس سایت wWw.Roman4u.iR :
کانال تلگرام @Roman4u :

تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است

شیطون و بال
هلیا سعیدی

تهیه شده در:
وب سایت رمان فوریو
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شیطون و بال
باسمه تعالی
تو خونه نشسته بودم و حوصلم بدجور سر رفته بود.
تصمیم گرفتم برم خونه ی دوستم النا.
رفتم جلو کمدم.یه مانتوی سبز لجنی با یه شال و شلوار مشکی و کفش سبز.
رفتم جلو آینه یه رژ گلبهی زدم با یه سایه سبز کمرنگ که زیاد تو چشم نباشه.
سر راه براش شیرینی گرفتم.یادم رفت معرفی کنم.
من آوا رستمی هستم2۳.سالمه.
باالخره رسیدم.
خواستم یکم سر به سرش بذارم واسه همین زنگ و زدم در رفتم
بعد چند دقیقه اومد جلو در و هرچی گشت کسی رو ندید.
میدونستم به جن اعتقاد داره خیلی هم می ترسه.
واسه همین آروم صدا پچ پچ در اوردم.
اونم ترسو.
در جا جیغ زد رفت تو بدون اینکه در و ببنده منم پقی زدم زیر خنده
رفتم تو دیدم از ترس رنگش شده گچ.
با دیدن قیافه ی اون خندم شدت گرفت.
با دیدن من گفت:زهر مار.قل*ب*م اومد تو دهنم.بیشور.
-چاکر شما

wWw.Roman4u.iR

6

+درد.
مرض.+شیرینیم و بده بینم.
اوهشیرینیت.چه زود با شیرینیم پسرخاله شدیاهیچی دیگه من شیرینی بدست بدو و اون بدو
آخرشم من خسته شدم نشستم گفتم بیا بابا من دیگه نای دویدن ندارم.
+باشه من برم چایی بریزم.
چایی رو اورد گذاشت رو میز خواست بره قند بیاره که یه زیر پایی زدم بهش که
با مخ رفت تو زمین.
با این حرکتم پقی زدم زیر خنده.
اونم با خنده ی من خندش گرفت.
همون طوری که می خندید گفت:ما شالله کرم هات هر روز دارن رشد میکنن
فکر کنم به پروانه تبدیل بشننن از خونه پرتم کنی بیرون.زمونه بدجوری عوض
شده😐?

بعد از کلی بگو بخند النا رفت تا شام درست کنه
منم که انگار تو قحطی بودم هرچی رو میز بود رو بلعیدم.
با تعجب به النا زل زدم و گفتم:تو چرا هیچی نخوردی؟?

+فکر کنم زیاد اشتها نداشتم
_
پاشدم مانتوم و پوشیدم و دم در کفشامو پوشیدمو با النا خدافظی کردم.
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تو راه خونه بودم که احساس کردم یه نفر پشتمه.
بنننرگشنننننتنننم ینننه حنننرکنننت کننناراتنننه روش زدم و داد زدم
:غنننننننننننننننننننننننننننننننننننننودااااااا.
یارو از درد پهن زمین شد منم که از خنده پهن زمین شدم
کمکش کردم پا بشه.
تو چرا داشتی منو تعقیب می کردی؟+واال من داشتم رد میشدم که یه دفعه خودمو رو هوا یافتم.
آهاولی تقصیر خودت بود باید از همچین آدمایی فاصله بگیریبه هر حال من آوا رستمی هستم و شما؟
+منم میالد مرادی هستم.خوشبختم.
همچنین.بیا امشننبو بریم خونه من بمون.االن تو این بارون سننرما میخوریمیوفتی رو دستم.
باشه ای گفت اومد.
کلید و انداختمو درو وا کردم.
خوب شد قبل رفتن خونه رو تمیز کردما.
شام خوردین؟+بله.
اون اتاق شماست.+ممنون.
-خواهش.
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رفتم تو اتاقم لباسمو با یه لباس قرمز بلند که تا باالی زانوم بود و آستینه سه ربع
وشلوار مشکی و شال مشکی و دمپاییه عروسکی عوض کردم.
رفتم تو حال نشستم که دیدم میالدم اومد.
تازه قیافشو دیدم.
خیلی خوشگل بود
_
زل زده بودم بهش که گفت:چیه؟خوشگل ندیدی؟
دیدم ولی آدم به این پرویی ندیدم.+حاال که دیدی.چشما درویش.
اینننننننننش چه لوسه.
مثال چه تحفه ای هستی.
خب حاال چرا این وقته شب بیرون بودی؟+با مامانم دعوام شده بود
اها.با اینکه شب بود ولی خیلی گرم بود.پا شدم دو تا شربت در ست کردم.پفیال
هم درست کردم.
اوردم گذاشتم تو میز عسلی رفتم سمت تلویزیون.
یه سی دی ترسناک گذاشتم.
میالد رو مبله سه نفره نشسته بود .
رفتم کنارش نشستم.پفیال و شربتو گذاشتم بینمون.

شیطون و بال

9

یه دفعه یه جنه پرید جلو تلویزیون.
_
منم از ترس سکته کردم و پریدم ب*غ*له میالد.
عطرش داشت دیوونم می کرد.
سرمو اوردم باال و با چشمای گرد شده ی میالد رو به رو شدم.
ببخشیدی گفتم و شربتمو خوردم و رفتم تو اتاقم.
یه تاپ مشکی پوشیدم با یه شلوار تنگ مشکی.
رفتم رو تخت دراز کشیدم.
هر کاری کردم خوابم نبرد هیچ تازه تصویر جنه هم از ذهنم نمیرفت بیرون.
هیچی دیگه پاشدم دمپاییم رو پوشیدم یه کت بافت هم پوشیدم با شال مشکی.
رفتم تو آ شپزخونه دیدم لیوان شربتا رو ش سته پفیلننننا هم ریخته تو قابلمه و
ظرفشم شسته.
به به چه حاج خانم گلی.
ساعت۶:۰۰صبح بود.
حوصلم سر رفت رفتم اتاق میالد چراغ و روشن کردم
بالشت ب*غ*لشو برداشتم و زدم تو سرش.
+چته تو؟تو تیمارستان به دنیا اومدی؟
من حوصلم سر رفته و تو هم باید پاشی صبحونه بخوریم.+من خوابم میاد.
سرشو گذاشت رو بالشت.
دوباره زدم تو سرش و مظلوم گفتم:
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پاشو .اگه پا نشی انقدر میزنمت نفهمی از من خوردی یا از دیوار.+خب بابا.
صبحونه خوردیم .اونم پا شد لباساشو پوشید و رفت خونه.
منم پا شنندم مانتوی مشننکی و شننلوار تنگ مشننکیو با شننال و کفش سننفیدم و
پوشیدم و رفتم خونه النا
_
در باز بود رفتم تو دیدم.
النا با یه تاپ صننورتی با شننلوارک سننتش نشننسننته جلو یه پسننره و با هم حرف
میزنن.
با چشمای گرد و دهن باز گفتم:اینجا چه خبره؟
النا:هیچی .ایشون ایمان هستن دوست پسر بنده.
جانم؟
دوست پسر؟
چند وقته؟سرش و انداخت پایین و گفت:دو ماه.
چیییییییی؟تو دو ماه به من همچین موضوع مهمی رو نگفتی؟النا:متاسفم ولی فکر می کردم عصبی میشی.
عصبی چیه؟من از عصبی باال ترم.خوش حالم خوش حالالنا:واقعا؟
-اوهوم.من برم کیک بگیرم به این مناسبت بعد بیام.
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بدون شنیدن جوابش اومدم بیرون.
خیلی خوشحال بودم قبل رفتن شنیدم النا به پسره گفت ایمان.
پس اسمش ایمانه.
خوبه.
به هم خیلی میان.
دیگه النا هم از تنهایی در اومد.
داشتم باخودم فکر میکردم که احساس کوفتگی تو بدنم احساس کردم.
فقط میشنیدم یکی میگه:خانم حالتون خوبه.خانم....
و چشمام سنگین شد.
_
چشمامو که باز کردم با میالد رو به رو شدم.
اوهوع.این مرتیکه ی خر اینجا چیکار میکنه؟
با چشمای گرد پرسیدم:تو اینجا چیکار میکنی؟
+عه تو چرا جای اون دختره خوابیدی؟نقشه که نکشیده بودید.
اوووو چی میگی؟نمیبینی پامو گچ گرفتن. +ای بابا.آخه من نمیدونم چه گ*ن*ا*هی کردم که هی باید با تو یه آمازونی
رو به رو بشم.
دلتم بخواد.مرتیکه خر.+من میرم تو هر خاکی خواستی تو سرت بریز.
مطمئن باش اول می ریزمش تو سر تو.+من که رفتم.
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هوووو یارو کدوم قبرسننتونی میررررررریییی؟؟زدی منو نا کاااار کردیطلبکارم هستی.
دیدم این داره میره و لحظه آخره دمپاییم رو در اوردم کوبوندم تو سننرش که
سرشو گرفت.
+چته روانی؟زده به سرت؟داشتی ناکارم میکردی.
نه که تو نکردی.حاال تا تو باشی به حرف من بگوشی☺️واال.
دکتر مرخصم کرد.
االن سه ماه گذشته من 2ماه پیش گچمو باز کردم.
دقیقا سه ماهه میالدو ندیدم.
امممم...یه جورایی دلم براش تنگ شده.
داشتم با خودم فکر می کردم که زنگ در زده شد.
در و باز کردم که با میالد رو به رو شدم
_
تو اینجا چیکار میکنی؟+با ننم قهر کردم
بعله.ایشون تا با ننشون قهر میکنن یاد ما میوفتن️☹.
بیا تو برو تو اتاقت.+باشه شب بخیر
-شب بخیر.
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رفتم تو اتاقم لباس خواب سفیدمو پوشیدمو خوابیدم.
صبح با صدای زنگ آالرم گوشیم بیدار شدم.
رفتم تو حال رو میز یه نامه بود و صبحونه هم چیده شده بود.
نامه:من رفتم خونه.به عنوان جبران صبحونه رو برات چیدم.
ببخشید مزاحمت شدم.ممنون.خدافط.
_
ای بابا.
به من چه فردا پس فردا ب یای بگی من بیرو نت کردم نا مه اتو می ذارم کف
دستت شوتت میکنم بیرون.
واال.
اصن ولش کن اعصابمو واسه اون خورد نمیکنم.
پاشدم یه مانتو سفید جلو باز پوشیدم با شلوار سفید کتونی و شال سفید.
گوشواره و گردنبند نقره ایم هم انداختم.
کیف سفیدمم برداشتم و رفتم بیرون.
سوار سوزوکیه مشکیم شدم و راه افتادم.
تو راه زنگ زدم به النا با خط نا شنا سم چون شارژ اون یکی گو شیم تموم شده
بود.
خواستم یکم سر به سرش بذارم.
صدامو مردونه کردم.
سالم.+سالم.شما؟
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میدونی اگه ایمان بفهمه دوس پسر داری و بخاطرش خودکشی کردی چیکارمیکنه؟
+من که اصن دوس پسر ندارم من فقط عاشق ایمانم.
اگه بفهمه جلو فامیالی مرد نیم تنه میپوشی چی؟+من که جلو فامیال مانتو می پوشم?.

اگه میخوای هیچی رو بهش نگم بیا پارک ب*غ*ل خونت.+باشه باشه اومدم.
از زبون النا:
از ترسننه اینکه الکی الکی بخاطر چیزی که وجود نداره نابود بشننم اشننک تو
چشام جمع شد.
خدایا من چرا انقدر بدبختم.
سریع یه مانتو مشکیو شال و شلوار سفید و کفش مشکی برداشتم و پوشیدم.
کیف مشکیم رو برداشتم.
سریع زدم بیرون.
رفتم تو پارک که با آوا رو به رو شدم.
چشمام اندازه ی گردو باز شده بود.
میگم صدا مرده چقدر ظریف بود پس بگو آوا خانوم منو دست انداخته.
یه دفعه دیدم آوا خانوم پقی زد زیر خنده
بخند،بخند که دنیا دو روزه
رفتم جلو همچین زدم به بازوش که پرت شد رو نیمکت.
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_
آوا:
اوه.
این چشه.فکر کنم خیلی ایمانو دوست داره.
-بیشور کمرم ِپ ِرس شد.

 +تو کمرت داغون شد .من چی؟فکر کردم ته خطه.قل*ب*م از جا کنده شد.

اشک از چشاش جاری شد.
پا شدم ب*غ*لش کردم در گو شش گفتم :ش ش ش ش شش!معذرت میخوام.من
اشتباه کردم.
بعد از کلی کلنجار با النا رفتیم خونش.
اوووف چقد گرمه.
دو تا بستنی گرفتم.
النا که کال دهنش شده بود بستنی با دیدن النا پاشیدم رو زمین
_
النا چشاش اندازه گردو شد.
+چیه؟
یه مغازه پیدا کردیم.
خودتو تو شیشه مغازه ببین.+ههههههعععععوای خدا.این من نیستم.خدایا فقط توهم باشه.
وای خدا.بسم الله .وای وای وای.
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یه د ستمال از تو کیفم در اوردم و ک شیدم رو دهنش.خوب شد رژ لب نزده بود
وگرنه یه زامبیه به تمام معنا میشد.
+آخیش☺️بریم باو بستنی کوفتم شد
بریم خونه من یه قورمه سبزی ای برات بپزم از مچ تا آرنج دستاتو بخوری +چه از خود راضننی باو میخوای دو تا سننبزی و گوشنننت و لوب یا ب ندازی
دیگه.نمیخوای استیک گوشت درس کنی که.
باشه حاال بریم.سوار ماشین شدیم رفتیم سمت خونه ی من.
تا رسیدم وسایله قورمه رو در اوردم.
یه قورمه سنبزی ای پختم که خواسنتم همونجا بشنینم قورمه رو سنر بکشنم و
برنج و با دست بخورم ولی خب میخواستم النا رو ضایع کنم.
میز و چیدم رفتم آب بیارم که وقتی ر سیدم ن ش ستم ،چ شمتون روز بد نبینه النا
کل دیس رو ریخته بود فقط ن صفه کفگیرو گذا شته بود خور شتم که یه دو سه
قاشقی بود.
+چرا نمیکشی؟
من اشتها ندارم بیا تو بخور.+باشه ولی من بهت تعارف کردما
تعارف کردا.مدیونید اگه فکر کنید تعارف نکرد😂😐?

_
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بعد از کلی زل زدن به النا به امید اینکه شنناید از رو بره ولی متاسننفانه بدونه
توجه به من همه رو لمبوند
فکر کنم داشت تالفی می کرد.
النا پا شد مانتوش رو پوشید و رفت.
ساعت۹شب بود.
بارون خیلی شدیدی می بارید.
نشسته بودم و حوصلم بدجور سر رفته بود.
دلم میخواست برم زیر بارون ولی خب تنها بودم.
با صدای زنگ در از فکر در اومدم.
واااااااای النا باز چی جا گذاشتی.
در و باز کردم.
النا تو نمیتو....با دیدن میالد حرفتم قطع شننند.دلم هری ریخت.نفسننم بند اومد.قل*ب*م
داشت از سینه میزد بیرون.
ینی اونم حس منو داشت.
ولی...ولی این حس اسمش چیه؟
باز با ننت قهر کردی؟+نه باید با هم حرف بزنیم.
باشه من لباس بپوشم بعد بریم بیرون حرف بزنیم.رفتم دم کمد یه مانتو قهوه ای بردا شتم با شال و شلوار م شکی و پالتوی چرم
خز دار قهوه ای و پوتین چرم قهوه ای.
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بریم؟+بریم.
با هم قدم زدیم.چقدر خوبه زیر بارون قدم زدن اونم با کسی ک....
اه.من چی دارم میگم.
به خودم که اومدم دیدم دستم تو دست یکیه.
ناگهان با چهره ی میالد که داشننت با یه حسننی که اسننمشننم نمی دونم نگام
میکنه.
ناخداگاه دستشو سفت گرفتم.
روی یه نیمکت نشستیم.
میننننالد.+جانم؟
اوهوع.جانم؟چی می شنیدم؟
میشه بستنی بگیرم بخوریم؟با چشمای خوش فرمش که اندازه ی گردو شده بود نگام کرد.
+آخه باهوش.آدم تو این سرما چایی میخوره نه بستنی.
خب من میخوام.+اول بذار حرف بزنیم بعد.
باشه.+راسننتش..راسننتش روزه اولی که دیدمت فکر کردم تو به من حسننی داری که
انقدر مهربون رفتار میکنی.

شیطون و بال
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اولین بار با ما مانم قهر کرده بودم ولی دف عه ی دوم نه قهر کرده بودم نه
دعوا.انقدر دلم برات تنگ شنننده بود که تصننمیم گرفتم به همین بهونه بیام
ببینمت.
فرداشم که برای اینکه جبران کنم برات صبحونه رو درست کردم.
راستش آوا من..من..من دوست دارم.
گوشم سوت کشید ینی من درست می شنیدم.
 تو هم حس منو داشنننتی؟تو هم وقتی منو می د یدی د لت هری میریخت؟قلبت تو سینه می کوبید؟نفست حبس می شد؟
+آره.
صداش تو مغزم اکو می شد.
اشکه شوقی از چشمم سرازیر شد.
منم خیلی دوست دارم.اختیار گفتن این جمله دست خودم نبود.
اشکمو پاک کردم و گفتم:حاال میشه برم بستنی بگیرم.
+برو بگیر شکمو.
رفتم دوتا بستنی گرفتم.
با خوشحالی داشتم از خیابون رد می شدم که شتتتتتللللق.
قبل اینکه چشمام بسته بشه فقط یه ماشین دیدم و دیگه رویه دنیا رو ندیدم.
میالد:
وقتی با چهره ی بی جون آوا رو به رو شدم دلم میخواست بمیرم.
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+آوووووووووااااااا خواهشششش میکنم چشماتو وا کن.چرا زل زدید آمبوالنس
خبر کنید لعنتیا.
آمبوالنس بعد چند دقیقه اومد.
آوای منو بردن.
خودم و سریع رسوندم به بیمارستان.
آوا رو برده بودن اتاق عمل.
بعد از ۱ساعت و نیم دکتر اومد بیرون.
چی شد دکتر؟+متاسفم.
یقه ی دکتر و گرفتم و گفتم:ینی چی متاسننفم مرتیکه.ینی چی؟به تو ام میگن
دکتر عوضی.
به زور ازش جدام کردن.
اشکام راه خودشونو پیدا کرده بودن.
نیم ساعت بعد.
حداقل بذارید ببینمش.دکتر:پرستار ایشون رو تا سردخونه همراهی کنید.
به سرد خونه ر سیدیم در ک شو رو باز کردن.با دیدن بخاری که روی پال ستیک
بود انگار دنیا رو بهم دادن.
دکتتتتتتتتتتتر.دکتر:بله؟چی شده؟

شیطون و بال

زنده استتتتت.دکتر:سریع ببرینش بهش شوک بدید سریع.
دوباره بردنش.
اشک شوق از چشمم سرازیر شد.
۱ساعت بعد.
دکتر:خوشبختانه به هوش اومد.
میخوام ببینمش.+باشه.بفرمایید.
وقتی آوا رو دیدم داشتم از خوشحالی دق می کردم.
من ک بهت گفتم باید چایی بگیری.با این حرفم دوتامون زدیم زیر خنده
_
آوا:
درد داشتم ولی وقتی میالد و می دیدم دردم تبدیل به آرامش می شد.
این عشق بود.
اینو فهمیده بودم.
من دوسش داشتم.خیلی دوسش داشتم.
۳روز بعد.
تو این سه روز میالد فقط تو بیمارستان پیشم بود.
بعدم که باهام اومد خونه.
خداروشکر فقط دندم ترک خورده بود که دکتر گفت۳روزه خوب میشه.
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چقدر خوبه که میالد و دارم.
رفتیم خونه.
دکتر گفته بود سه روزه خوب میشه االن سه روز گذشته و من خوبه خوبم.
تو اتاقم بودم.
رفتم یه تیشرت صورتی پوشیدم با شلوار بنفش.
رفتم تو حال میالد نشسته بود رو مبل.
"من حوصلم سر رفته"."+میخوای گرگم به هوا بازی کنیم؟"
"تو که نمیتونی منو بگیری چرا الکی وقت تلف کنیم"."+حاال میبینی".
داشت پا میشد منم پا شدم و داد زدم":النننننننننننننننننننننننننفنننننننننرار".
همینجوری دو یدم که یه دفعه پام گیر کرد به پای میالد افتادم رو زمین.من با
کمر افتادم و میالد با شکم افتادم رو زمین ولی صورتامون دقیقا روبه روی هم
بود.
خیلی به هم نزدیک بودیم.
اونقدر نزدیک که نفساشو حس می کردم.
آروم آروم به هم نزدیکتر می شدیم.
و ل*ب*شو گذاشت رو ل*ب*م.
جوریکه هیچ دردی رو حس نمی کردم.
آخرشم خجالت کشیدیم بلند شدیم.

شیطون و بال
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رفت نو اتاقو با یه کت شلوار مشکی و پیرهن سفید اومد بیرون.
"کجا میری؟""+میرم دوستمو ببینم مریضه میخواد عمل کنه".
"باشه".دلم نمیخواست بره اصال.باالخره زبونم به حرف اومد.
"میشه نری؟"اونم انگار منتظر این جمله بود.
"+باشه بخاطر تو نمیرم عشق من".
اوخی.عشق من.
ب*غ*لش کردم.مدت ها تو ب*غ*لش بودم.صنندای تپش قل*ب*ش رو می
شنیدم.
"میالد"."+جانم؟"
"هیچ وقت تنهام نذار.من بدون تو میمیرم"."+معلومه که تنهات نمی ذارم.مگه دیوونم که زندگیم و تنها بذارم تو نفس منی
،من بدون تو میمیرم".
_
"میالد"."+جانم؟"
"میشه...اممم...با هم بریم بیرون؟""+باشه عشقم تو جون بخواه"
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با اخم بهش نگاه کردمو گفتم":چرا انقدر منو لوس میکنی؟"
"+چون عاشقتم"
"همچنین""+شیطون بالی من"
پاشنندم رفتم جلو کمدم یه مانتو جلو بازه صننورتی برداشننتم با یه پیرهن بلنده
مشننکی که تا باالی زانوم بود و مانتوم تا پایین زانوم برداشننتم با شننلوار و کفش
مشکی و شال صورتی.
گوشواره های مشکیم هم انداختم.
یه رژ صننورتی زدم با سننایه ی طوسننی.م ه هام خودش بلند بود نیاز به ریمل
نداشتم.
رفتم پایین.
با داد گفتم":مننننننننننننننننن آمننننننننننادم"
"+میدونم.تو فقط آرامشتو حفظ کن"
_
رفتم دم یخچال یه سیب بردارم بخورم.
داشتم سیب رو برمی داشتم که یه آلو افتاد زمین.
برش داشتم اومدم بلند شم همچینننننننننننننننننننننن سرم خورد به در یخچال که
یخچال صدا داد.
با جیغ گفتم":آآآییییی"
"+چی شد؟کی بود؟کدوم بی شرفین...عه.تو چرا پرپر شدی؟"
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"خاک تو سرت من دارم از درد میمیرم تو میگی چرا پرپر شدی؟""+خو ببخشید حواسم نبود"
"باشه"رفتم یه دونه محکم زدم به دره یخچال ک گفت":آبجی حوا سم نبود بخدا غلط
کردم"
_
رفتم دم در کفشامو پوشیدم.
"بریم؟""+بریم".
سواره پورشه ی میالد شدیم.
دستمو بردم سمت ضبط و یه آهنگ خارجی گذاشتم.
"اووووووو حاال قرش بده اهااها اهااها "."+میگم دیوونه ای بگو نه".
با داد گفتم":خنننننننننننننننننننننننننننننودتننننننننننننی".
"+به خدا کنارتم می شنوم".
"چی مننننننننننننننننننننننیگننننننننننی"."+هینننننننننننننننننننننننننننچنننننننننننی".
دم یه پاساژ نگه داشت.
سریع پیاده شدم مثل این روانی ها دویدم تو پاساژ داد زدم":مننننننننننننن
همننننننننه چننننننننی میخنننننننننوام".
دیدم همه دارن با چشمای گرد شده نگام میکنن.
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به جلو اشاره کردمو گفتم":اون چیه؟"
تا همه برگشتن اونور و نگاه کنن منم فرار کردم و سوار ماشین شدم.
"بریم زود باش بریم"."+باز چه خرابکاری کردی؟"
"پاساژو به هم ریختم"."+چنننننننننننننننننننننننننننی؟"
"نخودچی گاز بده "_
همونجوری که گاز می داد گفت":چیکا کردی حاال؟"
_رفتم تو پاساژ مثله این ندید بدیدا

داد زدم من همه چی میخوام بخرم?😐".

مثه این بچه مظلوما سرمو انداختم پایین و ریز خندیدم?😅.

"+خسته نباشی".
"خسته نیستم".دوباره صدا آهنگو زیاد کردمو ر*ق*صیدم.
بعد چند مین دیدم میالد وایساد.
"کجا؟""+کار دارم".
ای درد.
داشتم با گوشیم ور می رفتم که یه دفعه در صندوق وا شد.
میالد با دوتا آب پرتغال اومد تو ماشین.
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"بدش منماله خودمه"."+وایسا بشیننننننننننننننننننم.هول نزن که?".

تا نشست سریع ازش گرفتشم.
ندید بدیدم خودتونید?😂.

راه افتاد.
تو راهه خونه بودیم که گوشیم زنگ خورد.
"+کیه؟"
"مامانمه".جواب دادم.
"سالم مامانننننننننننننننننننننننننننننی"."+سالم دختره قشنگم.خوبی؟چه خبر؟"
"سالمتی.مرسی خوبم شما خوبی؟""+مرسی خوشگلم.میخواستم بپرسم خونت کجاست؟"
آدرسو بهش دادم.
"+تو چند ساعت نیا خونه کار دارم"
"چه کاری؟""+عننننننننننننننننننننننننه.تو کار نداشته باش".
"-باشه"?

بعد چند ساعت تصمیم گرفتیم برم خونه.
وقتی وارد خونه شدیم برقا خاموش بود.
وا مگه مامان نیومده خونه.
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تا برقو روشن کردم چن نفر با جیغ و داد و سوت گفتن":تول ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ندت
مبننننننارڪ".
ای درد .گوشم پاره شد.
چشام اندازه ی گردو شده بود.
رفتم مامان بابا رو ب*غ*ل کردم و زدم زیره گریه.
همه فامیل و دوست و آشنا و غریبه اومده بودن.
با همه سالم علیک کردم.
_
رفتم باال دم کمدم یه شلوار تنگه م شکی بردا شتم با یه تاپ سفید و کت بافته
مشکی.
کفشای مشکیم هم برداشتم.
موهامو فرق باز کردم.موهام بلونده ل*خ*ت و صاف بود.
سرویس نقره ام هم برداشتم.
رفتم پایین.
_
نشستم رو به روی کیک.
یه کیک سه طبقه ی شکالتی بود.
اوممممم من عاشقه شکالتم.

چشمامو مظلوم کردمو رو به مامان گفتم":میشه کیکو ُببرم؟خواهنننننننننش".
"+باشه عزیزم وایسا همه رو جمع کنم".
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مامان با صدای بلندی گفت":خب خب دو ستان نوبتی هم با شه نوبته بریدن
کیکه".
با چشمایی که ذوق ازش می بارید کیکو بریدم.
اولین کیکو به من دادن.با ولع شروع کردم به خوردن.
اوووووممممم خیلی خوشمزه است.
نوبت رسید به کادو.
اولین کادو رو برداشتمو با صدایی که همه بشنون گفتم":این ماله کیه؟"
همه یک صدا گفتن":ماله تووووو".
"نه نه نه منظورم اینه کی اینو اورده؟"النا دسته ایمانو گرفته بود و با کلی قر و فر اومد سمت من.
با دیدن قر دادن النا پقی زدم زیره خنده
"النا چرا مثله پنگوئن راه میای؟"با این حرفه من همه زدن زیره خنده.
"+خیلی حرف میزنی سننریع کادو رو وا کن میخوام گورمو گم کنم بشننینم رو
مبل".
"باشه باشه".کادو یه سرویس نقره اورده بود.
یه کادو که خیلی ریز بود ولی به نظره من خیلی تو چشننم بود رو برداشننتم که
میالد اومد جلو.
"این چیه توش؟""+پاک کن".
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با این حرفش پخشه زمین شد.
همه زدن زیره خنده.
"دیشب تو نمکدون خوابیدی؟شور شدی"."+خب بسه دیه کادو رو بباز".
باز کردم و ازش یه سوییچه صورتیه خوشمل در اومد.
وای این دیگه چیه؟سوییچه خالی؟
تو فکر بودم که یه دفعه یکی دستمو کشید.
میالد بود.
همه داشتن دنبالمون میومدن.
نمیدونم چقد راه رو طی کردیم که خودمو جلوی یه بوگاتیه صورتی یافتم.
اوه.دارم خواب میبینم؟بوگاتی از طرف میالد؟
_
جیغ زدم":واااااااااااااااااای این عالیننننننه.مرسنننننننی".
اینو گفتم و یه ب*و*سه نشوندم رو گونش.
ای خنننندا نکشتت آوا مامانت اینجاس.
خودمو زدم کوچه علی چپو رو به همه گفتم" :خب دیگه بریم بقیه کادو هارو
باز کنیم".
همه رفتن تو من و میالدو مامان موندیم.
مامان":اینجا چه خبره؟"
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"را ستش...را ستش منو میالد یه چند وقتی می شه که با هم آ شنا شدیم.بهتوننگفتم تا عصبانی نشید".
*"چرا ع صبانی ب شم.خیلی هم خوشحالم.دخترم باالخره یکیو پیدا کرده.حاال
هم بریم باال که همه منتظرن".
هزاران کادو از هزاران نفر ولی زیبا ترین کادو کادوی میالد بود.
نوبت به به کادوی مامان و بابا رسید.
وای چقد جعبه اش بزرگه.
بازش کردم و از توش یه لباس عروسه خوشگل موشگل در اومد.
وای ایننننننننن خیلننننی قشنگه.ساعت۱۱شب بود.همه رفته بودن.
میالد میخواست بره ولی به اسراره مامانم اینا شبو موند.
تو راه پله بودم که با میالد رو به رو شدم.
+چیه؟چرا اینجوری نگاه میکنی؟
دوس دارم.+برو بخواب.
باشه شب بخیر.+شب بخیر.
رفتم تو اتاقم.لباس خوابه زردمو پوشیدم.
رو تخت دراز کشیدم.به چند ثانیه نکشید که خوابم برد.
با قلقلکی که روی شکمم حس کردم بیدار شدم.
دستمو بردم سمت شکمم که با موجود زنده ی بزرگی برخورد کردم.
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چشمامو باز کردمو یه نگاه به شکمم انداختم و با دیدنه سوسکه به اون بزرگی
یه جیغه بنفش کشیدم که میالد اومد تو و من با اون لباس خوابه زرد دید.اوه.
"اگه آنالیز کردنت تموم شد اون کثافتو بکش".با این حرفم هول شد و با تته پته گفت":بن...باشه".
دمپاییه عروسکیمو برداشت خواست بزنه روش که با داد گفتم":هنننننننننوی
آقا من اون دمپایی رو میپوشما با یه چیز دیگه بکشش".
پوفی کشیدو جا دستمالی رو برداشت و زد روش.
آخیننننننننننننننننننننش.
دوباره برگشتو یه نگاه به من تو اون لباس خوابه زرد انداخت.
"+چقدر سفیدی"?

"راستی میدونستی یبار با دمپایی یکیو کشتم؟""+االن فهمیدم.من برم پایین".
پاشدم یه شلوار تنگه کرمی پوشیدم با تیشرته کرمی.
موهامو سفت بستم باال.
رفتم پایین.
همه اتاقا رو گشتم ولی مامان بابا رو ندیدم.
ناچار تلفنو برداشتمو زنگ زدم به مامان.
بعده سه بوق برداشت.
"مننننامننننننان"."+جانم دخترم؟"
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"کجنننننایننیند شما ها؟""+ما برگشتیم خارج".
"بدوننننننه خدافننننظنننی؟""+خب تو خواب بودی منم دلم نیومد بیدارت کنم".
"نامردا.فعال خدافظ"."+خدافظ عزیزم".
_
رفتم صبحونه رو آماده کردمو با میالد خوردیم.
بعد صبحونه میالد رفت.
من موندم و تنهایی.
تصمیم گرفتم بعده چند ساعت برم خونه ی میالد وببینم.
فضول نیستم ولی کنجکاوم.
ساعت۶:۰۰بود.
پاشدم یه مانتوی لی ورداشتم با شلوار جینه مشکی و شال مشکیو کفشای لی.
یه سایه ی مشکی زدم .
یه رژ گونه ی آجری که گونه هامو برجسته می کرد زدم با رژ قرمز.
_
سوار بوگاتی که میالد برام گرفته بود شدم.
راه افتادم خونه ی میالد.
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
از ماشین پیاده شدم.
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سوار آسانسور شدم و دکمه ی ۴رو فشار دادم.
در آسانسور رو باز کردمو رفتم جلو در خواستم زنگ و بزنم که دیدم در بازه.
در و باز کردم که یه چیزی دیدم که غیر قابل باور بود.
میالد رو کناره یه دختر که تاپ تنش بود دیدم.
_
داشتن با هم حرف می زدن.
اشکام راه خودشونو پیدا کردن.
مگه من چی کمتر از اون دختر داشتم.
با شدت کوبیدم به در که باز شد.
رفتم تو با عصبانیت رو به روشون وایسادم.
با داد و گریه گفتم":مگه من چیکارت کردم لعنتننننننننننننننننننی.با بازی
کردن با دله آدما لذت می بننننننری؟برات یه سرگرمیننن ننننننننه؟مگه من
بازیچه ی تننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننو ام؟فکر کردی بازی کردن با دله آدما
شوخنننننننننیه؟
نخیر آقای مرادی.اینجوریا نیست.
کاری میکنم به پام بیفتی.حاال میبینی".
اینو گفتم و از خونه بیرون رفتمو در و محکم پشت سرم بستم.
میالد:
وقتی بهم گفت آقای مرادی انگار مردم و زنده شدم.
اون چطور تونست به من شک کنه.
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بی شرفم اگه بهش ثابت نکنم چقدر دوسش دارم.
حتی به حرفامم گوش نکرد  .نذاشت بگم که مهسا خواهرمه.
آوا:
رفتم دم دارو خونه.
دو بسته قرصه برنج گرفتمو رفتم خونه.
رفتم تو اتاق لباسامو انداختم رو تخت.
آبو از تو آشپزخونه برداشتم.
رو تخت نشستم .قرصو گذاشتم تو دهنمو آبو سر کشیدم.
کم کم چشام سنگین و دیگه دنیام سیاه شد.
ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
گاهی وقتا...
باید بمیری...
تا دوست داشته باشن...
من...
حتی...
دیگه...
جنازه...
هم نیستم...
چه برسه...
به مرده...
_

35
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میالد:راه افتادم خونه ی آوا که یه وقت بال مال سره خودش نیاره.
انقدر ترسیده بودم که از پله ها رفتم باال.
در و زدم و با داد گفتم:آوووووووا میدونم خونه ای در و باز کننننن.آوووواااا باز
میکنی یا بشکونمننننش؟
دیدم خبری از آوا نیست که نیست.
رفتم عقب و محکم زدم به در که باز شد.
با عجله گام های بلند برداشتم و به سمت آشپزخونه رفتم.
همه جا رو گشتم.
که رسیدم به اتاقش.
آووواااااا.چیکننننننننار کننننننردی احمننننقه رواننننننی.رفتم مانتوشو تنش کردم شالشم سرش کردمو ب*غ*لش کردمو بردمش پایین.
گذاشتمش رو صندلی ماشینو رفتم نشستم پشته فرمون.
انقدر تند می رفتم که پلیس بهم گیر داد .
رسوندمش بیمارستان.
بنننننننننننراننننکارد بیارینننننند._
بردنش اتاق عمل.
نشستم رو صندلی و سرم و بین دوتا دستام گرفتم.
من چیکار کردم؟چرا زودتر نرفتم؟چرا قبله اینکه بره جلوشو نگرفتم؟
چرا اون انقدر به من بی اعتماده؟اگه بازم این کارو بکنه چی؟
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و هزاران عالمت سوال رو مخم رژه می رفت.
لعنت بهم.لعنت به این زندگی.لعنت به همه چی.
دکتر بعد از  ۱ساعت و خورده ای اومد بیرون.
تا اومد بیرون بلند شدم و رو به روش وایسادم و گفتم":چی شد؟"
+نگران نباشید به هوش اومد.
پوفی از روی راحتی از ترس کشیدم و پرسیدم":میشه ببینمش؟"
"+بله بفرمایید".
در و باز کردم رفتم تو.
آوا:
به یه نقطه خیره شده بودم که یه دفعه در باز شد ومیالد اومد تو.
"با چه رویی اومدی اینجا؟""+بسننه دیگننننه".
با دادی که زد تنم لرزید.
"+بسنننننه انقدر تو حرف زدی و مننن گوش دادم.یه بارم تو گوش کننننن.
چرا انقدر زود قضنننناوت میکنی؟
سعی کن اول گوش کنی بعد قض ن ن ن ن ناوت کنی.اونی که تو توی خونم دیدی
خنننواهنرم بود از ایتالیا اومده بود یه سر بزنه.
مگه من بی شرفنننننم.مگه بی ناموسم که وقتی از ته دلم عاشقه توام برم یکی
دیگه رو ببرم خونه خودم".
چشام اندازه ی گردو شده بود.چقد زود قضاوت کردم.
_
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"+آوا تو واقعا تو این مدت نفهمیدی من چقدر دو ست دارم.اگه نمیدونی بدون
من بخاطره هر کسی غرورمو نمیشکنم
اشکام سرازیر شدن.
"مین...میالد من معن ...معذرتننن"....دیگه هق هق گریم نذاشت چیزی بگم.
۵روز بعد...
دکتر از بیمارستان مرخصم کرد.
میالد کمکم کرد سوار ماشین شم.
تو ماشین اخم کرده بود و حتی نگامم نمی کرد.
_
"قهری؟؟؟""+نه".
"پس چرا نگام نمیکنی"."+من فقط به آوای خودم نگاه میکنم".
یه تای ابرومو دادم باال گفتم":آها پس فکر کنم من آوای همسایه ب*غ*لیم".
اون فقط اخم کرده بود.
دم خونه نگه داشت.
وقتی دیدم نگامم نمیکنه یه اشک رو گونم سرازیر شد.
خب چیکار کنم نازک نارنجی بار اومدم.
بدون اینکه نگام کنه گفت":زنگ میزنم النا بیاد پیشت".
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"نمیخوام.تو بیا"."+آوا لطفا بچه بازی در نیار.وقتی میگم زنگ میزنم یعنی زنگ میزنم".
"تا تو نیای نمیرم"."+کاری نکن خودم بیرونت کنم".
"تو میالده من نیسننتی.تو اون کسننی نیسننتی که بخاطرش میمردم.به نظرتهرکی جای من بود این فکر و نمی کرد؟"
"+چرا می کرد ولی خودکشی کردنت خیلی احمقانه بود".
"باشه.تو راست میگی.خدافظ".یه ب*و*سه گذاشتم رو گونشو اومدم بیرون.
کلید و انداختم تو در خواستم برم تو که دیدم میالدم داره پشتم میاد.
_
"معلومه اشننک ریختنه من برات خیلی لذت بخشننه که وقتی اشننکم در اومدمیای".
میالد:
خب چیکار کنم.هرکی جای من بود و می دید دلیله زنده موندنش انقدر بهش
بی اعتماده خب معلومه ناراحت میشد.
رفتم داخله خونه ی آوا.
لباس هایی که اینجا داشتمو پوشیدم.
یه تیشرت تنگه مشکی که خیلی خنکه با شلوار آدیداسه مشکی.
دیگه طاقته گریه های آوا رو نداشتم.
رفتم دم اتاقش و دو تا ضربه زدم رو در.
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"بیا تو".در و باز کردم و وارد شدم.
رو تخت نشسته بود و زانو هاشو جمع کرده بود و سرشو روی زانوهاش گذاشته
بود و از لرزشی که روی بدنش دیده میشد معلوم بود داره گریه میکنه.
رفتمو کنارش نشستم.
"+آویشنه من".
"خودتی".سرشو اورد باال که دیدم داره می خنده.
عجبنننننننننننننننننننا.
"+مارو گرفتی؟من االن منتظره یه چهره ی غمگین بودم".
"خب قیافت خیلی خنده داره".گونشو ب*و*سیدم و رفتم بیرون سوار ماشینم شدم تا از مغازه یه چیزی بخرم.
_
از مغازه یکم ناگت و نون و اینا گرفتم و رفتم خونه.
در خونه رو باز کردمو وارد شدم.
آوا پشتش به من بود و داشت...
عه این که داره باب اسفنجی میبینه.
ای خدااا این کی میخواد بزرگ شه؟؟هااااا؟؟
_
میالد:
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یه نگاه به قسمته مثال ترسناکه کارتون انداختم.
از ا ین فرصنننت اسننن ت فاده کردم ر ف تم پشننن تش با صننندای ب ل ندی
گفتم":پخخخخخخخخ".
سنننیننخ وایسننناد و منننننو بننا تننعننجننب نننگنناه کننرد یننه دفننعننه بننا جننیننغ
گفت ":مننننننننننننننیلنننننننناددددددددد"?

"-ینننننننننا امنننننننام زاده بینننننننن

ن"?

حاال من بدو و اون بدو.
"+اگه دستم بهننننننننت برسنننننننننننننه با دستای خودم خفننننننننت
میکنم".
هی فرار کردم دیدم کم کم داره نفسم می بره تصمیم گرفتم شده التماسش کنم
ولم کنه.

ُ
"تولو خودا ولم تن".یه دفعه پقی زد زیر خنده.
"لو آب بخندی.مگه من خنده دالم؟"_
آوا:
با حرف زدنه میالد داشتم زمینو گاز می گرفتم.
"تو االن با این سننیبیال و 2۰۰کیلو هیکل باید جزو تاریخ بشننی بعد اومدیجلو من اینجوری حرف میزنی؟من االن باید برم براتو شوهر پیدا کنم اینجوری
نمیشه دیگه دلم نمیاد بترشی".
من
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میالد
"+میگم چقد هوا گرمه نه؟"
"زود تند سریع غذا رو آماده کنم زن"."+چشم آقا"?.

من که همونجا پاشیدم از خنده یکی فقط باید میومد منو جمع کنه.
"دیننننننننننننننننننووننننننننه"."+نظره لطفتونه آقا".
وای دلم.وای ترکیدم.وای یکی بیاد منو جمع کنه.
رفت تو آشپزخونه که غذا رو درست کنه.
تو فکر بودم که یه دفعه تلفن زنگ خورد.
"+مننننننننننن جنننننننواب مینننننننندم".
ای گوشم کر شد بابا.
_
میالد رفت تا تلفن رو جواب بده.
احساس می کردم داره با یکی یواشکی حرف میزنه.
هه پس دیگه از من یه چیزایی رو پنهان میکنی.مچتو می گیرم میالد خان.
رفتم سمتش پشت به من ایستاده بود واسه همین متوجه اومدنم نشد.
دست به کمر وایسادم و چشمامو ریز کردم و گفتم:کیه؟
که یه دف عه ترسنن ید و برگشنننت با تع جب ن گام کرد و به طرفه پشنن ته خط
گفت":داداش اشتباه گرفتی دیگه.انقدر گیر نده.خدافظ".
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و قطع کرد.
"کنننننننننننننننننننننننننننننننی بنننننننننننننود؟""+اشتب گرفته بود عزیزم".
یه دفعه با جیغه زنونه ای گفت":واااااااای غذام سننننننننننننننننننوخت".
بله بله همه دو ست پ سر دارن ما هم دو ست پ سر داریم.را ستی من برم ببینم
همسایه باالیی پسر نداره اینو شوهرش بدیم.
رفتم سر میز.
به به ببین حاج خانوم چه کرده.
"هنننننننننی زن پس آب کجاسنننننننننت؟"آبو از یخچال در اورد و گرفت سمته من":بیه".
من
اون
_
غذامونو خوردیم و با هم ظرفا رو شستیم.
تا اومدم بشینم تلفن زنگ خورد.
ای لعنت به مخترع تلفن.
"بله؟""+سالم دخترم خوبی؟"
"مرسی مامانی.شما خوبی؟""+فدات دختره خوشگلم".
"-چیزی شده؟"
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"+را ستش فردا شب تو ایران عرو سیه دخترخالته و تورو هم دعوت کرده.میای
دیگه؟"
"مننننننننننننننننامننننننننننننان من لباس ندارررررم"."+خب بخر.دیگه هم غر نزن خدافظ".
"عه عه عه مامان ماااااامااااان".بوق بوق بوق.
ای بابا.شانس نیس که .
"+چی شده آوا؟"
"مامی میگه فردا عروسی دخترخالته تو ام باید بیای"."+خب برو".
"توام میای؟""+نمیدونم ولی شاید".
خیلی خوابم میومد رو مبل داشتم فیلم می دیدم که نمیدونم کی خوابم برد.
ساعت۱2:۰۰ظهر بود که از خواب بیدار شدم.
میالد انگار نبود.
پس این کجاست؟
داشتم صبحونه می خوردم که در زده شد.
در رو باز کردم که میالد یه دفعه گفت ":سوپرایز".
"ووووووییییی این چینننننننننه؟""+لباس مجلسی".
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"واااااای میسی عجقم".یه مانتوی سفید مشکیه شیکه ترک که مامانم برام خریده بود آماده گذاشتم رو
تخت.
_
نشستم سر میز آرایشم.
یه سایه ی مشکی زدم با رژه گونه ی آجری و رژه قرمز.
خودمو تو آینه نگاه کردم.
اوه.این منم.
رفتم سراغ موهام.موهامو دم اسبی سفت بستم باال.
اوووومممم بخورمت.
لباس مجل سیم رو پوشیدم و مانتوم رو پوشیدم روش .شال سفیدمو بردا شتم و
کفشای مشکیم رو پوشیدم.
از ذوق دلم میخواست بر*ق*صم ولی خب انرژیمو گذاشتم برا عروسی.
عروسی مختلط بود اونجوری که مامی گفت.
رفتم بیرون میالد و که دیدم ماتم برد.
اونم داشت منو نگاه می کرد.
چشاش برق زد.
سه ساعت داشتیم همو نگاه می کردیم.
خب خب دیگه فیلم هندی شد.
یه کت شلواره سرمه ای و کفشه سرمه ای پوشیده بود با پیرهنه سفید.
صورتشم شیش تیغ کرده بود.
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جیگری شده بود واسه خودش.
"+به به مادمازل چه خوشگل شدن".
"خوشگل بودم"."+اعتماد به نفس نیس که اعتماد به سقفه".
_
سواره ماشینه میالد شدیم.
تو راه هیچ حرفی رد و بدل نشد.
داشتم انرژی جمع می کردم
رسیدیم دم تاالر.
تاالرش خیلی شیک بود.
وارده تاالر شدیم.همه دخترا دا شتن به میالد نگاه می کردنو دره گو شه هم پچ
پچ می کردن.
برای اینکه حرص شننونو در بیارم دسننته میالد و گرفتم و گفتم":عشننقم دوسننم
داری؟"
میالدم که ان گار از ن گا هاشننون خوشننش نیو مده بود گ فت":این چه
سوالیه؟معلومه که دوست دارم نفسنننننننننننننننننننننم".
"منم دوست دارم عمننننننننننننننننننننننرم".همه دخترا با نفرت نگام می کردن.
به دررررررررڪ.
رفتم تو رختکن مانتو و شالمو در اوردم.

شیطون و بال

47

آخیش.
از رختکن بیرون اومدم و رفتم سمته میالد.
نشستم رو صندلی.
همون موقع آهنگو
گذاشننتن و اولین نفر خودم رفتم وسننط.ندید بدید نیسننتمااااا ولی خب انقدر
عروسی نرفتم این چند روزه عقده شده تو دلم.
از اول تا موقع شام وسط بودم.
ن ش ستم سره میز.بدجور عرق کرده بودم با د ستمال پی شونیم رو پاک کردم ویه
نگاه به میالد انداختم که دیدم با چشمای به خون نشستش داره نگام میکنه.
"منو نخوریییی پیشی چخه چخه".هیچی نگ فت فقط داشنننت با عصنن بان یت ن گام می کرد حاال برعکس میز
ب*غ*لیمون از خنده روده بر شننده ولی بعد که دید موضننوع جدیه دیگه توجه
نکرد.
"چته تو؟مگه ارثه باباتو خوردم؟""+نمیتون ستی اون شالتو سرت کنی.اون مردای حرومزاده رو ندیدی چجوری
نگات می کردن؟"
اوهوع.پس آقا رگه غیرتش زده باال.
_
"ببین عشقم بذار نگاه کنن برا من هیچ کدومشون ارزش ندارن.برای من فقطتو مهمی.حاال هم حرص نخور شیرت خشک میشه".
من
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میالد
عصبانیتش به لبخند تبدیل شد.
"+باشه عشقه همیشگیه من".
مامان اومد سمته ما.
مامان":سالم بچه ها چیزی الزم ندارید؟"
"نه مامانی برو به کارات برس".="باشه پس من رفتم".
غذا رو اوردن انقدر گشنم بود که با ولع شروع کردم به خوردن.
میالد داشت با تعجب نگام می کرد.
"چیننننننننه؟خو گشنمه"."+اها باشه بخور بخور خواستی ماله منم هست".
"باشه".کله غذامو تا ته خوردم.
دلم داشت منفجر میشد.
ای خدا هیچکسو در این حد سیر نکن
_
منو میالد رفتیم تا کادو ها رو بدیم.
من یه سرویس طال برا عروس خریده بودم میالدم پول می خواست بده.
کادو ها رو دادیم و تشکر کردیم.
رفتم تو رختکن مانتو وشالمو پوشیدم و رفتم بیرون.
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خدافظی کردیم از همه و سواره ماشین شدیمو به سمته خونه راه افتادیم.
خیلی خسته بودم .
تا رسننیدیم خونه یه شنننب بخیر به میالد گفتمو رفتم تو اتاقم میالدم رفت تو
اتاقش.
لباسامو در اوردم.آرایشمو شستم و لباسمو با یه تیشرته نازکه سبز و شلواره سبزه
لجنی عوض کردم.
رو تخت شیرجه زدم و به ثانیه ای نکشید که خوابم برد.
_
از خواب بیدار شدم.
رفتم تو دستشویی یه آبی به صورتم زدم.
اومدم جلوی میز توالتم کش سبزم رو برداشتم و موهامو سفت باال بستم.
رفتم سمته اتاقه میالد.
رو تخت ولو شده بود دهنشم باز بود.شبیه این سگای با وفا خوابیده بود😂?

رفتم کنارش دراز کشیدم تا وقتی خوابه آنالیزش کنم قشنگ.
چشمای سبز.لبای قلوه ای .دماغشم یه جوری بود که بهش میومد.
داشتم همینجوری نگاش می کردم که یه فکری به سرم زد.
یکی از تار های موهامو کندم و کردم تو دماغش.
دستشو اورد سمته دماغش وقتی دید چیزی نیست بیخیال شد.این دفعه کردم
تو گوشش.
اخماش رفت تو هم.
چشماشو باز کرد منو که دید چشماش شیطون شد.
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_
اومدم فرار کنم یه دفعه از کمر گرفت من و چسبوند به خودش.
یه آرامشه خاصی بهم دست داد.
یهو یادم افتاد ما حتی محرمم نیستیم.
"هیییییییع"."+چی شده؟"
"اسکل ما که محرمم نیستی برو کنار دست بهم بزنی جیغ میکشماااا"."+باشه بابا".
سر میز نشستیم.
صبحونمونو خوردیم.
"+آوا".
"بلییی""شب برات یه آدرس اس ام اس میکنم میای باشه؟""باشه.خدافظ"کتشو پوشید و رفت.
میز و جمع کردم و رفتم رو تخت دراز ک شیدم.به سقف خیره شدم که کم کم
چشمام سنگین شد و خوابم برد.
با صدای زنگه ساعت بود که بیدار شدم.
میالد آدرسو فرستاده بود.
پا شدم یه آبی به صورتم زدم.
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_
یه مانتو شیک فیروزه ای پوشیدم با شلواره دمپایه مشکی و شاله مشکی زیرشم
یه تاپه آستین حلقه ای مشکی پوشیدم.
نشستم سره میز آرایشم.
یه سایه که ترکیبی از فیروزه ای و م شکی بود زدم با رژه گونه ی آجری که گونه
هام رو برجسته می کرد.
رژه قرمزم هم زدم.
تو آینه به خودم نگاه کردم کیفه م شکیمو بردا شتمو گوشی و کلی خرت و پرت
ریختم توش که یه دفعه گوشیم زنگ خورد.
"بله؟""+آماده ای؟"
"آره مگه نگفتی خودم بیام؟""+نظرم عوض شد من دم ساختمونم بیا پایین".
گوشی قطع کردمو کفشامو برداشتم و رفتم پایین.
میالد تا منو دید چشماش برق زد.
اوه اوه معلومه امشب باید دره اتاقو قفل کنم.
"+سالم".
"سالم حاج خانوم"."+عههههه تو باز به من گفتی حاج خانوم؟"
"اوره خب حاج خانومی دیگه".صدای ضبط و زیاد کردم.
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دیگه حرفی رد و بدل نشد.
رسیدیم به یه رستورانه شیک.
پس بگووو چه خبره.خوب شد مانتو خوبی پوشیدما وگرنه آبروم می رفت.
رفتیم تو هیچ کس جز ما نبود.
اینجا چه خبره؟
"میالد چرا هیچکس جز مانیست"."+هیشششش ساکت باش".
مطمئن بودم قیافم شبیه عالمت سوال شده.
نشننسننیم سننره یه میزه شننیک و با کالس که روی کله میز رو پر کرده بودن از
گلبرگای رز بود.
میالد یه بشکن زد که یه نفر با دوتا بشقاب اومد.
اوممم استیکه گوووووشت.
تا اوردن همچین م ثه این قحطی د یده ها شننروع کردم به خوردن که ک له
خدمتکارا زل زده بودن به من اوه.
دیدم خیلی ضایع است شروع کردم مثل این تو فیلما خوردن.
غذامون تموم شد.
انگار میالد استرس داشت.
با کمال ناباوری اومد جلو پای من زانو زد و یه جعبه ی مخملیه قرمز رو باز
کرد و یه انگشتر که الماسه روش خیلی تو چشم بود از جعبه زد بیرون.
اوه مای گاد.
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"+با من ازدواج میکنی؟"
صداش تو مغزم اکو می شد.
من؟
با میالد؟
اشک بود که از چشمام سرازیر می شد.
البته اشکه شوق بوداااا.
با تته پته گفتم":بننن..بنننننلنن...بنننننننله".
همه خدمتکارا برامون دست زدن.
خیلی خوشحال بودم.
امروز بهترین روزه زندگیم بود.
_
ساعت ۱۱:۰۰شب بود که تصمیم گرفتیم بریم خونه.
"چجوری تونستی این همه کار و انجام بدی تو که همش پیشه من بودی"."+همش کارای مامانت بود".
با تعجب که خوشحالی توش موج میزد گفتم":واقعا؟"
"+آره".
صدای آهنگ و زیاد کردم.
هیچکس تو خیابون نبود.
سرمو از پنجره اوردم بیرون و داد زدم":مینننننننننننلنننننناد دوسننننننننننت
داااااارم".
_
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نشستم تو ماشین که دیدم میالد داره عاشقانه نگام میکنه.
داشت فیلم هندی می شد که یه دفعه نوره یه کامیون و دیدم و بعدش...
خنننننننننننننننننننننننننننننننامنننننننننننوشیننننننننه متننننننننلنننننننق
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
خداینننننننننننا...
بنننننند نکننننننننننردمننن...
بننننند کردینننن...
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
با درده بدی که توی دست و پاهام حس کردم از خواب بیدار شدم چشمامو به
سختی باز.
پرسنن تاری که باال سننرم بود منو که د ید چ نان جیغی زد که گوشنننام کر
شد":دکتننننننننننننننننننننننر به هنننننننننننننوش اومننننننند".
دکتر سریع خودشو رسوند تو اتاق.
دکتر":به به باالخره به خوش اومدید.تاحاال هیچ کدوم از بیمارای من بعد از
یک ماه به هوش نیومدن شما شانسه بزرگی نصیبتون شده.
ناخداگاه یاد شبی که بهترین شبه زندگیم بود افتادم.
زیر لب گفتم":میلناد".
دکتر که انگار صدامو شنیده بود گفت":همون پسری که همراهتون بود؟"
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"آ...آره".دکتر":راستشن...راستش چجوری بهتون بگم ایشون...هنوز...توین ...کماست".
"چی؟یعنی چی هنوز تو کماست؟"دنیامو ازم گرفتن.
"میخوام ببینمش".دکتر":اما خانم"...
داد زدم":گفتم میخوام ببینمش چه بخواین چه نخواین".
وقتی دیدن ول کنه ماجرا نیستم
_
ویلچر و اوردن تا بشینم روش.
نشستم به سمته اتاقه کوچیکی حرکت کردیم.
هر لحظه که به اتاق نزدیکتر می شدیم قلب من تند تر می کوبید.
داخل اتاق شدیم.
با صحنه ای که مواجه شدم جلوی دهنمو گرفتم تا صدای گریه ام بلند نشه.
صورتش کامل خونی بود و دوتا دستشو با یکی از پاهاشو گچ گرفته بودن.
خیلی مظلوم خوابیده بود.
با گریه گفتم":خانومه پرستار خوب میشه دیگه؟"
"+عزیزم من که مطمئن نیستم ولی ایشاال خوب میشه.
گریه ام شدت گرفت.
لعنت به من.
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چرا سننرم و از پنجره اوردم بیرون که میالد نگام کنه؟چرا حواسننش رو پرت
کردم.
خدایا همه چیزمو میدم فقط به هوش بیاد.
"شما برید بیرون من خودم صداتون میکنم"."+اما خانم"...
"گفتننننننننننننننم بیننننننننننرون".و انگشته اشارمو به سمته در گرفتم.
رفت بیرون .رومو سمته میالد کردم.
_
"میالدم...م گه ب هت نگفتم تو نفسنننه منی...م گه نگفتم ا گه ن باشننیمیمیرم...میالدم نذار این ام یده آخرمم از بین بره...میالد تو بری منم
میر ما...تورو خدا نذار ...نذار آرزو هامون بسننوزن...من و تو با ید یکی
بشننیم...باید من و تو بشننیم ما...تو که نمی خوای این آرزوهارو از من بگیری
نه؟...میالدم چشننماتو باز کن...بذار دوباره اون چشننمای سننبزتو ببینم...بذار
عشقو توی اون چشمات ببینم...باشه؟...پاشو دیگه".
هر کلمه ای که میگفتم یه قطره اشک از روی گونم سر می خورد.
داشتم اشکام و با دستم پاک می کردم که دیدم دسته میالد تکون خورد...
چشماش آروم آروم باز شد و به من خیره شد.
چشماش تو این وضعیتم شیطون بود.
"+خوب نقش بازی میکنم؟"

شیطون و بال

57

چشمام اندازه گردو که چه عرض کنم هندونه شد.
یه اخمام رفت تو هم با داد به میالد گفتم":ت ن ن ن ن ن نو دی ن ن ن ن ن ن ن ن نوونه ای
؟می ن ن ن ن ن ن ن ن ندونی من ن ن ن ن ن ن نو داشتی تا م ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نرزه سکته می
بردی؟رواننننننننننی تو فقط خنننننننوب شنننننننو پدرتننننننو در میارم
عنننننننننننوضی".
"+وای مامان شوهرتو میخوان دربیارن".
_
خندم گرفته بود ولی خودمو جمع و جور کردم.
بهش چشم غره رفتم راه افتادم سمته اتاقه خودم.
رو تخت دراز کشیدم البته پرستار کمکم کرد بشینم.
آیسل(سه تا خواهرام)با مامان بابا اومدن تو.
یه دفعه در زده شد و آیدا و آیناز و ِ

هنننننننننننننننننننہ...

با دیدن سه تاشون یه پوزخند زدم.
آیناز یه مانتو مشکی تنگ پوشیده بود با شال و شلواره سفید و کتونی مشکی.
آیدا یه مانتو جیگری پو شیده بود با شال و شلواره بنفش و شال و کفش پا شنه
بلنده مشکی.
آیسل هم مثله همیشه یه تیپه ساده زده بود.
یه مانتو جلو بازه کرمی که تا زیر زانوش بود زیرشننم یه لباسننه سننفید و شننلواره
کرمی و کتونی و شال سفید.
"-هہ برا درد کشیدنه من تیپ زدید؟"
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آی سل":آوا این چه حرفیه میزنی؟ما وقتی به بیمار ستان زنگ زدیم گفتن حالت
خوبه برای همین عجله نکردیم".
"بعده ۵سال فهمیدید یه خواهر دارید؟انگار خارج بهتون"...هرسه شون ب*غ*لم کردن و نذاشتن حرفمو ادامه بدم.
یه حس آرامش بهم دست داد.
چقدر خوبه سه تا خواهره خوشگل داشته باشی.
_
"دارید خرم می کنید؟"یه صدا گفتن":ننننننننننننخیر".
همه مون زدیم زیره خنده.
آیسل":خب خب شوهر خواهرم"...
با اومدنه پر ستار حرفش نیمه موند":خانم ر ستمی ،آقای مرادی ا سرار دارن که
تختشون کناره تخته شما باشه".
"خب بیاریدش اون حرف حرفه خودشه".بابا و مامان اومدن جلو.
بابا":دخترم حالت خوبه؟"
"آره بابایی.خوبم".مامان":دخترم جاییت که درد نمی کنه؟"
"نه مامان".بابا آقای سهرابی (رانندشون)رو صدا زد.
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راننده با سه دسته گله رز قرمز،رز آبی و رزه سفید و دو بسته شیرینی اومد تو.
وووییی آیدا اینا میدونستن من گل رز دوست می دارم.
"-تصادف کردم زایمان که نکردم"?

همه زدن زیره خنده.
آیناز":خب تو بعده یک ماه به هوش اومدی به نظرت نباید شیرینی بگیریم؟"
در زده شد و میالد و با ویلچر اوردن تو.
با مامان و بابا آبجی هام سالم علیک کردن.
_
پرستار کمکش کرد بشینه رو تخت.
معلوم بود حالش زیاد خوب نیست.
مامان اینا خداحافظی کردن و رفتن.
آیناز برعکسه هممون چشم آبی نبود ولی هم سن بودیم.
من و آیناز و آیدا هم سن بودیم ولی آیسل سه سال کوچیک تر بود.
دکتر که یه پیرمرده مسن بود وارده اتاق شد":سالم به دختره گل.حالت بهتره؟"
"به لطف شما بله".دکتر":شما چطوری پسرم".
"+منم خوبم".
دکتر":اونجوری که من توی آزمایشاتون دیدم زیاد آسیب بهتون وارد نشده بجز
شکستگی هاتون برای همین فردا مرخص می شید و یک ماهه دیگم بیاید برای
باز کردنه گچه پاهاتون".
"-باشه حتما میایم".
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دکتر رفت بیرون.
ساعت۱۱:۳۰شب بود.
کلید برق باالسره من بود.خاموشش کردم چشمام و بستم.
من خدا رو شکر فقط دسته چپم شکسته بود.
تازه داشت خوابم می برد که میالد گفت":آوا من دستشویی دارم".
_
"خب چیکار کنم؟""+هیچی خودت برو دستشویی جا من تخلیه شو".
بعد ۵مین دیدم خیلی داره به خودش می پیچه.
"پاشو بریم".رفتم کناره تختش.
کمکش کردم بلند شننه گذاشننتمش رو ویلچر(البته کمرمم گرفت ماشننالله
۱۰۰کیلوعه).
تا دم دستشویی رفتم.
دیدم داره مظلوم نگام میکنه.
"نکنه میخوای تو دستشویی هم باهات بیام؟""+اوهوم".
دیدم این ول کن ماجرا نیست هیچی دیگه بردمش تو دستشویی.
ِ "-ا ِهم ِا ِهم یاال".

کمکش کردم بشینه رو توالت فرنگی.
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خوب شد از اون یکی توالتا نبودااا.
"انشالله نمی خوای من شلوارتو در بیارم دیگه؟؟"+نه دیگه اونش با خودم فقط بعدش بیا باال بکش".
"دیوونننننننننننننننننننننننننننه"._
از دستشویی اومد بیرون.
تا دم تخت بردمش بعد کمکش کردم بشینه رو تخت.
اومدم دراز کشیدم چراغم خاموش کردم.
۵دقیقه بعد...
"+آوا".
شنیدم ولی محلش ندادم شاید بیخیال شه اما اشتباه فکر کردم.
"+آوااااا".
"هاااااان"."+من گشنمه".
ای بابا.
با هزار بدبختی پاشنندم رفتم از اون پرسننتارای خسننیس یه کاسننه سننوپ و نون
گرفتم.
"بفرما بخور دیگه می ذاری بخوابم؟""+من که نمیتونم بخورم".
و با چشماش به دستاش اشاره کرد.
"-خب من چیکار کنم؟"
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"+بذار دهنم".
"امره دیگه؟""+دستوره دیگه ای ندارم".
پروووووو.
رفتم کناره تختش نشستم و گذاشتم دهنش.
تموم که شد ظرفو گذاشتم رو میز ب*غ*ل دستش که گفت":راستش...راستش
این خیلی کم بود و من سیر نشدم".
ای خدا منو بکش راحت شم از دسته این.
_
رفتم دم یخچال هرچی کمپوت و آبمیوه و شیرینی بود در اوردم دادم بهش سیر
که شد جمعشون کردم.
"هرکول خان انشاال کاره دیگه ای نداری دیگه؟""+دارم".
"ای خدا من و نجات بده.بنال دیگه"."+خب مننن...خب من دستشویی دارم".
ای بابا.
دوباره این گونیه ۱۰۰کیلویی رو بلند کردم و تا توی دستشویی بردم.
دوباره برگردوندمش تو اتاق .
کمکش کردم.
دراز کشید منم دراز کشیدم.
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۵دقیقه بعد...
"+آوا".
"دیگه چننننننننننننننیه؟""+شب بخیر".
"شب بخیر".با صدای پرستارا که باالسرمون پچ پچ می کردم بیدار شدم ولی چ شمامو باز
نکردم.
پرستار اولی":المصب پسره خیلی خوشگله".
پرستاردومی":اره خیلیییی خدا بده از این شوهراااا".
خاک تو سرتون شوهر ندیده های بدبخت.
الکی یه سرفه کردم که برن به کاراشون برسن.
سریع دویدن رفتن.
منم پاشدم رفتم دست و صورتمو شستم.
اومدم دیدم میدم تو یه ظرف آب داره صورتشو می شوره.
دکتر اومد تو اتاق.
دکتر":به سالمتی حالتون خوبه".
میالد جوابه دوتامونو داد":بله خیلی خوبیم".
پس دوتاتون امروز مرخصننید می تونید وسنننایلتونو جمع کنید و برید اقوامه
دوتاتونم بیرون منتظرن.
لباسامونو به زور پوشیدیم و رفتیم تا دم در البته میالد و با ویلچر بردم.
یه زنه که معلوم بود مامانشه اومد جلو زد زیر گریه و ب*غ*لم کرد.
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عه چرا منو ب*غ*ل میکنی پسرتو ب*غ*ل کن.
مامانش":وااای ای جونم تو قراره عروسه آیندم بشی؟"
میالد جوابه منو داد":بله مامان خانوم".
اوهوع.
چه زود پسمل خاله شداا.
مامانش":قربونه عروسه خوشگلم برم".
"خدا نکنه".رفتیم نشستیم تو ماشین.
با مامان و بابا و دخترا سالم علیک کردم و به سمته خونه راهی شدیم.
یک ماه بعد...
یک ماه گذشته و منو میالد گچ پامون رو باز کردیم.
امروز بهترین روزه زندگیمه.
میالد میخواد بیاد خاستگاریم.
یه کت دامن طالیی پوشیدم زیرشم یه تاپ مشکی و ساپورت مشکی کفشایه
طالییم که ست بودن هم پوشیدم.
یه سایه طالیی زدم با رژه گونه ی آجری و رژ قرمز.
با یه سرویس طال.
موهامم با کش مشکی سفت بستم باال و یه شال طالیی هم سرم کردم.
رفتم پایین که دیدم میالد اومده با مامان باباش.
_
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بابا":دخترم برو چایی برای همه بریز ".
رفتم برا هم چایی ریختم.
به سمته هال حرکت کردم.
اول به سننمته بابا و مامانه میالد رفتم بعد بابا مامانه خودم و بعد میالد و بعد
دخترا.
اووووف چقد سخته این کارا.
نشستم و بعد از ده دقیقه فهمیدم دارن درباره ی عقد حرف می زنن.
بابا":به نظره من بهتره عقد و خودتون برید محضر و عروسی رو جشن بگیریم".
بابای میالد":اره فکره خوبیه".
بعد از کلی صحبت ت صمیم گرفته شد که فردا صبح بریم مح ضر عقد کنیم و
بعده عقد هم بریم آزمایش بدیم.
میالد اینا پا شنندن و داشننتن می رفتن که میالد دم گوشننم گفت":یه چن وقت
دیگه باید ب*و*س رو بدی هاااا".
"-نه که ندادم اون موقع"?

با مظلومیت نگام کرد.
کفشاشو پوشید و با خانواده رفتن توی آسانسور.
در رو بستم و رفتم تو اتاقم.
لباسامو در اوردم یه شلوارک زرد با تاپ ستش پوشیدم.
کش رو در اوردم.
شیرجه زدم تو رخت خواب.
انقدر ذوق زده بودم که به ثانیه ای نکشید که خوابم برد.
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با صدای زنگه آالرم ساعت از خواب پا شدم.
رفتم تو دستشویی و صورتم و شستم اومدم بیرون.
چون باید آزمایش می دادم هیچی نخوردم.
مامان برام ساندویچ درست کرده بود.
گذاشتمشون تو کیفه صورتیم.
یه مانتو گلبهی تنگ پوشیدم با شلوار و شال صورتی و کتونی گلبهی.
رژه گلبهی و رژه گونه صورتی کم رنگ هم زدم.
موهامم کج ریختم.
خب خب عالی شدم.
با مامان اینا خدافظی کردم و سوار آسانسور شدم.
سریع در و باز کردمنو دویدم به سمته ماشینه میالد.
"سالاااام عجقمممممم❤️"."+سالم نفسم"?.

_
"فقط زود باش بریم عقد کنیم و بعدشننم آزمایش بدیم که دارم میمیرم ازگشنگی".
"+چیزی نخوردی؟"
"نه دیگه برا آزمایش نباید چیزی بخوریم.نکنه تو خوردی؟""+خدا رو شکر وقت نکردم".
"-بهتر".
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راه افتادیم به سمت محضر.
بعد از مدت کمی رسیدیم.
کارای عقد و انجام دادیم و...
من رسما زن میالد شدم.
از خوشحالی داشتم بال در می اوردم.
به سمت یه درمانگاه رفتیم.
"+همینجا بشین تا نوبتمون برسه".
"باشه".تازه به تیپش دقت کردم.
یه پیرهن تنگ نوک مدادی پوشیده بود با شلوار طوسی.
خیلی خوشگل شده بود.
باالخره نوبت ما رسید.
رفتیم تو.
خداروشکر از آمپول نمی ترسیدم.
به ۵دقیقه نکشید که تموم شد.
"+گفتن جواب آزمایش 2روز دیگه میاد".
"باشه".سوار ماشین شدیم.
پیش به سوی رستوران.
تو ماشین ساندویچا رو خوردیم.
_
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تا غذا رو اوردن مثل قحطی دیده ها با ولع شروع کردم به خوردن.
وای خدا یکی منو بگیره.
غذام که تموم شد تازه فهمیدم همه دارن نگام می کنن.
خیلی شیک و مجلسی یه دستمال کاغذی ورداشتم و کشیدم رو ل*ب*م.
خدا رو شکر رژم ضد آب بود.
میالد بلند شد تا بره حساب کنه.
منم پا شدم رفتم سوار ماشین شدم.
"+یعنی هاااا تو یه جا بریم خرابکاری نکنی من تعجب میکنم".
"هیییییییع نکنه خودتو خیس کردی داری می ندازی تقصیر من؟""+نخیر".
تو راه خونه بودیم که گوشیم زنگ خورد.
"بله؟"مامان":کجایید پس مردیم از نگرانی؟"
"داریم میایم".مامان":باشه خدافظ".
"خدافظ"._
"میلی جونممممم؟""+بله آوییی جونم".
"-می ذاری من بشینم پشت فرمون؟"
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من
میالد
"+میخوای به کشتنمون بدی؟از همین االن بگو حداقل بگم خرمایی که پخش
میکنن روش پودر نارگیل نریزن".
"بیشننعور من گواهینامه دارم.بیا اینور وگرنه جوری می زنمت نفهمی از منخوردی یا از دیوار".
"+باشه(.خدایا خودت مراقبمون باش")?

نشستم پشت فرمون و پام رو گذاشتم رو گاز.
تا دم خونه سرعتم و انقد دادم باال که میالد داشت سکته کامل میزد.
تا رسننیدیم بدون ترمز دسننتی رو کشننیدم که میالد داشننت با مخ می رفت تو
شیشه.
اوه االن میکشه منو.
سریع از ماشین شیرجه زدم بیرون.
_
دو روز بعد...
امروز قراره میالد بره جواب آزمایشا رو بگیره.
خیلی استرس دارم.
دم پنجره نشسته بودم و چشم انتظاره میالد بودم.
بعد از چند دقیقه باالخره میالد اومد.
ن ش ستم سر تخت و چ شمام و ب ستم خدا خدا می کردم زود تر بیاد باال که در
باز شد و میالد...
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وضعش خیلی خراب بود .
موهاش خراب شده بود و لباسش از شلوارش زده بود بیرون.
"چی شد"."+ما...ما هرگز...ما هرگز"...
"د بنال دیگه لعنتی"."+ما هرگز از هم جدا نمی شیم".
"هورااااااااااااااااااا".بلند شدم رفتم ب*غ*لش کردم و از سر و کولش باال رفتم داشتم دق می کردم
از خوشحالی.
بعد شروع کردم بدون آهنگ ر*ق*صیدن.
"اهااها حاال قرش بده اووووو"...یه دفعه چشمم به وضع میالد افتاد.
"خب چرا وضعت اینجوریه؟""+اینجوری کردم بترسونمت".
"-بیشعووووووور"?.

بعد از کلی کلنجار رفتن با میالد رفتیم پایین.
با ولع شروع کردم به غذا خوردن.
_
بعد غذا با دخترا رفتیم تو اتاق تا صحبت کنیم.
داشتیم در مورد اومدن میالد صحبت می کردیم که در باز شد و النا دیده شد.
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یه شننلوار تنگ مشننکی پوشننیده بود با مانتو چهارخونه سننفید مشننکی و شننال
مشکی.
النا":پشت سر من که غیبت نمی کردین".
"نه نگران نباش".اونم به جمع ما اضافه شد.
تا شب هی فک زدیم و مامانم هر پنج دقیقه یبار یه چیز می اورد.
یه سر رفتم تو هال .
میالد و ایمان همچین با هم گرم گرفته بودن که نگو.
بابا اینا هم با مامان بابای میالد هماهنگ کردن که تا دو هفته ی دیگه ازدواج
کنیم .
دو هفته بعد...
فردا روز عروسیم و من دیگه خانوم آقامون میشم.
یه لباس عروسی گرفتیم که نگو و نپرس نقل و نبات.
همه خریدا انجام شده تاالرم خیلی خوبه.
قراره هم کیک بدیم هم شیرینی شربت و هم غذا.
_پایانی
روز عروسی...
تو آرایشگاه منتظر میالد بودم.
اووووف چقدر دیر میاد.
آرایشم عالی بود.
با صدای بوقی که شنیدم از خوشحالی پرواز کردم.
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سریع رفتم و شنلمو پوشیدم البته جوری که کالهش موهامو خراب نکنه.
از آرایشگاه بیرون رفتم.
"+ببخشید خانم آوا رستمی تو آرایشگاه بودن".
با حرفش پقی زدم زیر خنده.
سرش و اورد زیر تور و یه نگاه انداخت بهم.
"عه تویی نشناختمت بیا بریم دیر شد".رفتیم تو آتلیه همه مدل عکس انداختیم و بعدشننم سننوار ماشننین شنندیم و به
سمت تاالر حرکت کردیم.
فیلمبردار همه جا فیلم و عکس می گرفت.
رفتم سر میز آبجی اینا که با چند تا پسر جدا از مامان اینا نشسته بودن.
"به به میبینم که چشم منو دور دیدین".آیسل":واااااای چقدر خوشگل شدیییییی".
"حرفو عوض نکن اینجا چه خبره؟"آیناز":هممون نامزد کردیم".
"بی تربیتا یه وقت به من خبر ندینااااا.خب حاال معرفی کن".آیناز":ایشون آبتین نامزد بنده هستن".
آیسل":این آقام آراد هستن".
آیدا":این گوگولی هم که میبینی آرمان هستن".
آیسل":و این خانوم خوشگله ای هم که میبینید خواهرمون آوا هستن".
"-خوشبختم".
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عروسی تموم شد و به سمت خونه ی جدیدمون حرکت کردیم.
همه داشتن دنبالمون میومدن که خونه رو ببینن.
خونه رو که دیدم دهنم وا موند.
اندازه یه قصر بود.
رفتیم داخل.
همه خونه رو دیدن و خداحافظی کردن و رفتن.
ب*غ*لم کرد و تا اتاقمون منو برد.
پنج سال بعد...
"آرتاااااان وایسنننا .با با اون عکسنننه منو با با ته وایسنننا تا ب هت بگم چرا تونیستی.وایساااا بچه جون.آرتاااان االن می شکونیش".
کل خونه رو دنبالش دویدم ولی مگه این بچه خسته میشه.
سرعتم و یکم بردم باال و گرفتمش و قلقلکش دادم.
"دیدی نمیتونی از دستم فرار کنی دیدی دیدی؟""+اره دیدم دیدم مامان ولم کن".
ب*غ*لش کردم.
لپمو ب*و*س کرد.
"+مامان ب*و*سم کن توام".
ب*و*سش کردم.
"بفرما شیطون بالی من".صدای در به گوش رسید.
میال با داد گفت":پسر خوشگلم بیاد ببینه چی برلش گرفتم".
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"+باباااااا اومدددددد".
"حنجره براتون موند؟؟؟"رفتم طبقه ی پایین.
"+آره پنجره برامون موند".
منو میالد زدیم زیر خنده.
"+چی گرفتی بابایی؟"
—"کلی خوراکی برات گرفتم با یه ماشننین کنترلی،تفنگ،شننمشننیر و وسننایل
برای پلیس بازیمون خوبه؟"
"+عالیه بابا عالیههههه من برم بازی".
"برو برو".—"برو پسرم".
من دو اعضای بدنم خیلی مهم است.
قل*ب*م⬅همسرم
جونم⬅پسرم
با تشکر از هلیا سعیدی بابت نوشتن این رمان زیبا

