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  فصل اول

دیدم علی کنـار خـواهرش ایسـتاده وداره بـا     .دیر رسیده بودم مراسم تموم شده بود.شب بود10وقتی رسیدم ساعت
خواستم جلوبرم بگم ببخشید که دیر رسیدم ولی پاهام اینقدر درد میکردند که ناي رفتن نداشتم .محسن حرف میزنه

  .بشهکنار حوض بود نشستم وصبر کردم تا حرفشون تموم کناري درختی که 
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پ ن پ فقط :بهم خندید وگفت! آرش تویی؟.داشتم باپاهام ورمیرفتم که یکی دستشو گذاشت روي شونم،آرش بود
  .شکلم شبیه آرشه

بابـا  :دیدم بازم شـروع بـه خندیـدن کـرد وگفـت     . اه بابا تو هم وقت گیراوردي تو این شرایط داره منو مسخره میکنه
  .شدي؟آخ بسوزنه پدر عاشقی ببین با جوون مردم چیکارکردهچته؟مگه کشتیات غرق شده یا اینکه عاشق 

آخـه  .وري میتونم از علی معـذرت بخـوام  طدارم فکر میکنم چ.چرت وپرت نگو آرش ،دیونه شدي؟مگه بچه ام:گفتم
  .شرکت کنمتو عروسیش دیر رسیدم قول داده بودم حتما 

به نظرت چطوري م آهی کشیدم وگفت.ل نکنمچطور تونستم به قولی که بهش دادم عم.واي عجب آدم بیخودي هستم 
  !میتونستم از دلش دربیارم؟آقاي محترم به جاي نیشخند ببین راهی میتونی پیدا کنی؟

واقعـا تـو عـم    :گفتم.فکر نمیکردم اصال فکري تو سرش باشه.آره پیدا کردم خیالت راحت باشه:کمی فکر کرد وگفت
  ...فکر میکنی؟من که

بیـا کـارت نباشـه مگـه     :گفـت .دستمو ول کـن !!داري چیکارمیکنی؟ یه.خودش کشید لشیکدفعه دستمو گرفت ودنبا
  .باالخره منو تا پیش علی کشوند.نگفتی راه حل پیدا کنی

بچـه ها؟سـعید تـو چـرا نیومـدي؟یا مـن متوجـه        :داشت همین جور منو وآرش نگاه میکرد.چشمم به چشم علی افتاد
ــا ایــن کــه میدونســتم دیگــه فایــده اي هــم نخواهــد   عــرق از پیشــونم .نشــدم؟انگار روم اب داغ بریزنــد میرخــت ب

خوب علـی جـون بـذار بهـت     :که آرش حرفمو قطع کرد وخودش سخنرانیشو شروع کرد...علی آخه من:گفتم.داشت
با شنیدن .با یکی قرار داشت که مهم تر از عروسی تو بود علی؟قراره سعیدم به زودي ازدواج کنهراستش بگم سعید 

  .نمشاید دارم خواب می بی:مم پرسیدم از خود.وایسادم  این حرف همیجوري

اگـه اینجـوري باشـه اصـال ناراحـت نیسـتم قـبال چـرا نگفتـه          :علی با شنیدن این حرف منو تو آغـوش گرفـت وگفـت   
خیلی نامردي سعید؟مگه ما غریبه بودیم :بودي؟واقعا نمیدونستم چی بگم؟با گفتن آخه  رضا حرفمو قطع کرد وگفت

  .المولی االن خوش

چطـور تونسـت منـو تـو     .یک ساعت از این ماجرا گذشت ولی هنوز باور نداشـتم آرش ایـن حرفـاي احمقانـه رو زده    
  .همچین شرایطی قرار بده

چقـده خـوب بـود عروسـی علـی      .بیا آقـا دامـاد  :آرش را صدازدم ودر حالی که یک نوشابه رو تو دستش داشت گفت
آرش میتـونی بـس کنـی منظـورت چیـه کـه یـک شـب         :گفت)علیخواهر (غزل.آخ حیف شد.وسعید تو یک شب بود

از .از حرفاش هیچـی حـالی نمیشـدم   .حاال براي آقا سعیدم خیلی زوده.مثل اینکه علی بزرگتر از آقا سعید هستش.بود
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خوب سعیدجون بگو ببیـنم  :بعد از این که همه مهمونها رفتند علی پیشم امد وکنارم نشست ...روي عصبانیت بود ویا 
  .حداق من که رفیق چندین ساله ات هستم نباید میفمیدم اي کلق

ت حاال سهنوز خبري نی:ولی باید یه چیزي میگفتم که قانعش میکرد.کاش میرفتم زیر زمین.قلبم داشت تند تند میزد
بگم که تقصیر ترافیـک لعنتـی شـد آخـه     .دروغی بزرگی را گفتم ولی واقعا میتونستم راستشو بگم.ببینمین چی میشه

  .میتونستم لبخندي که روز عرویش به لب داشت پاکش کنم چطور

بهمـون   ونعلی آقا میتونی همسـرت :بعد از چند دقیقه اي که علی زد ومن سکوت کرده بودم رضا پیشمون آمد وگفت
مـن میـرم اگـر میخواییـد     .سرش شلوغ باشهگفتم رضا بزار برا یک وقت دیگه االن فکر کنم علی جون  معرفی کنی؟

  بیایید؟

  .بهت میگم.مگه باهام دعوا داري؟حاال بزار براي وقت دیگه:رضا به شوخی گفت

تـو ماشـین کـه نشسـته بـودم بـه       .خونـه بـرم  ولی بعد از چند دقیقه اي که بحث کردیم بالخره راضیشون کردم که به 
یگـه  البته دستش درد نکنـه باعـث شـد د   .اي پسره احمق چطور تونسیت بهش دروغ بگی.حرفاي آرش فکر میکردم

  ...پیشش خجالت نکشم حتی علی ازم تعریف کنه ولی نکنه یادش بمونه وفردا ازم بپرسه که باکی قراره 

عشق؟دوست داشتن؟رفاقت بین دو عاشق؟چرت وپرت بود مـن اصـال بـه ایـن چیـزا فکـر نمیکـردم وبهـش معتقـد          
  ... خیالی زدم منو چه به این حرفاهه عشق؟ دیگه خودمم به بی .نبودم

پـدرم انگـار صـداي پاهـایم را شـنیده بـود       .وفته پیاده شدم ووقتی وارد خونمون برم مستقیم رفتم تو اتـاقم  خسته وک
مطمئن بودم کـه پـدرم گـول    .سعید بیا ببینم کجا بودي؟ بدون این که چیزي بگم خودم را به خواب زدم:ومنوصدا زد

در اتـاقمو بزنـه وارد اتـاقم شـد وکنـار میـز       میخورد چون دو سه دفعه این کارو کرده بـود ولـی ایـن بـار بـدون ایـن       
مونـده بـودم آخـه از کجـا فهمیـده بـود       .اي پسره احمق پاشو ببینم خودتو به خواب میزنـی :کامپیوترم نشست وگفت

مجبورشدم بلند بشم واز خجالت داشتم آب میشدم کاش این کارو انجام نداده بودم ولـی کلمـه احمـق بـرام خیلـی      ...
  .پدرم از این کلمه استفاده میکرد خبر خوشی داشت جذاب بود چون هر موقع

نـه کـالس نـدارم ولـی مگـه      .فردا که کالس نداري باید بري اونا رو بیـاري .سعید میخواستم بگم فردا خالت اینا میاند
راست میگفت از وقتی اینجا تهـران  .نه من خودم کار دارم خودت میدونی نمیتونم برم:پدرم گفت.آدرس مارو ندارند

  .پدرم تو یه شرکت تبلیغاتی کارمیکرد که سرشون همیشه شلوغ بود.بودیم روز وشب نداشت اومده

بعد از اینکه زنگ .صبح که بیدارش دم به رضا زنگ زدم تا باهم بریم عادت داشتم هرجایی میرم یک نفر پیشم باشه
واي چقدر .اي قدیمی خودمونخوب سعید داریم کجا میریم بازم همون ج:رضا پرسید.زدم یک ساعت بعد راه افتادیم
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ترمینـال   منظورت چیه رضا منو مسخره کردي داریـم میـریم  :خوب چرا به بچه ها نگفتی؟گفتم.دلم براش تنگ شده
  .خالم اینا بیان تهرانمروزه قراره آخه ا.اتوبوس

تظار مراجعه آقاي محمدي به بخش ان:پس از یک ساعتی که تو راه بودیم رسیدیم وبلند گوي ترمینال بود که میگفت
معلوم بود دیر رسیده بودیم امون از دست  تو رضا ببیین معطلش کردي زود باش بریم االن خالم منو دعـوا  .فرمایند

دلم براش تنگ شده بـود ده سـال   .یعنی نیومده بود.بیژن بود ولی نرگس را ندیدمباعجله رفتیم وخالم  همراه .میکنه
  .،مدت کمی نبود

سـالم سـعید بابـات کجاسـت     .سالم خاله جون شما خوبین؟خیلی دلم براتـون تنـگ شـده بـود    .با رضا رفتیم پیششون
چقـدر دیـر گذشـت    :دیدم خاله زد زیر گریه.ببخشین دیر کردیم.نه خاله کار داشت من با دوستم رضا اومدیم.نیومد

  .میکردم ان روزا را ببینم باور ن.چقد آرزو داشتم قبل از مردنم تورو ببینم.چقد بزرگ شدي سعید

  .خاله جان منم او ندارم که این خودتون هستد.خاله جان این شمائید که این حرفارو میزنید:به خودم گفتم

به دور رم نگـاه کـردم ولـی نمیتونسـتم احساسـم بـروز       .سال پیش بود که فهمی سرطان داره2راست میگفت  حدود 
حـاال بهتـره   .م خـو ب میشـید مگـه شـما خـدارو فرامـوش کـردین       مطمئـن .خاله جان خواهش میکـنم گـره نکنـد   :ندم

خواستم دست به چمدان بزنم که رضا دستم گرفت وخودش با عجله چمدون ها رو ازم گرفت وبه طرف ماشین .بریم
  .رفت

پاك بیژن رو یادم نرته بودم انقدر  احساس خاله شده بودم که وقتی بیژن گفت آقا سـعید مـا اینجـا شـلواریم دیگـه      
  .وجه او شدممت

آقـا اجـازه ایـن دفعـه بـار آخرمـون غلـط        :ا تمـوم کـنم ادامـه داد    قبل اینکه حرفم...سالم بیژن شرمنده حواسم نبود 
خاطره خوبی بود که منو به دورانی که با بیژن همکالس بودم انداخت چـه روزاي خـوبی بـود بیـژن،همین کـه      .کردیم

  .رفت وبدون هیچ حرفی ودر سکوت رو رفتیم در آغوشم جا گ.بغلم کنم حس میکنم هنوز بچه ایم

خفه میشی  یا خودم خفـت  :گفتم.آقا بس دیگه انگار صد اله همدیگه رو ندیدند په:حظه اي گشت که رضا گفتلچند 
  !مرد حسابی فکر نمیکنی کس دیگه اي هم شه؟:بیژن گفت.خاله جان بیایید بریم.کنم

  !!؟...دوغ میگی نرگس :گفتم!خواهرمبابا ...نه به نظرم !نه :بعد از کمی تامل گفتم

یک لحظه به یه یاد روزي افتادم که ازش خداحافظی کردم،خواهش میکنم نرگس ... آره مگه نمیدونستی؟ پس :بیژن
  ...باور کنید من مجبو هستم با پدم برم.یک سال بعد.من حتما میام.خانم مراقب خودتون اشید
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من اینو بهش ثابـت  .اون برادر وخواهري بودبا امیدونستم که رابطه لحظه خداحافظی ازش بدترین لحظه عمرم بود م
تو این فکر بودم چرا نرگش نیومده چه اتافاقی افتاده،نمیتونستم این فکرو تو .کرده بودم ولی هشت سال گذشته بود

مـن بـدون   مگـه  :خاله جان نرگس نیامده؟ قبل اینکه خاله صحبت کنه بیژن بلند خندیـد وگفـت  :ذهنم نگه دارم گفتم
  .امده رفت دستاشو بشوره این دختره دست وپا چلفتی افتاد ولباساش کثیف شد.خواهرم جایی میرم

نرگس امده؟دیدم رضا داره چـپ چـپ منـو نگـاه     .قلبم آروم شد.راست میگی خواهرت امده! واقعا ؟:خندیدم وگفتم
از  ن بود کـه هـم بـازي کـودکیم را بعـد     فقط مهم ای.اصال بهش نکرده بودم چی فکر میکنه میکنه مهم نبود چون من 

  .سالها انتظار می بینیم

  .همین جوري مثل مجسمه ها وایسادم.در حال صحبت کردن باخالم بودم که چشمام به چشاش افتاد

میدونست که بایـد تعجـب   .نگاه کردودیگه حرف نزد  ؟برگشت وخواهرش راچی دیدي اوهو به چی زل زدي؟:بیژن
  !تویی واقعا؟.سالم نرگس:زبانی رضا به خودآمدم وگفتم با خندیدن زیر.کرده بشم

سالم آقـا سـعید چطوریـد؟ گفـت آقـا سـعید مگـه مـن غربیـه          :با چشمانی که به نظرم قطره هاي اشکش میامد گفت
فقط قبل از سـوار شـدن   .دیگه هیچی نگفتم.نمیدونستم دلیلش چیه؟واقعا فرق کرده بود.چطور تونست اینو بگه.بودم

دونسـتم بیـژن   .تو راه درباره چیزاي زیادي با خاله حـرف زدم . خوشالم امدید خوشالم:و زمزمه میکردمبه ماشین این
خیلی عاقه زیادي به هنـر داشـت نمیـدونم چـی شـد رفـت دنبـال ایـن کـار          .یک شرکت کامپیوتري تو شهرشون زده

  .خداروشکر پول بخور ونمیري درمیاد :وضعشو که پرسیدم گفت.

  فصل دوم

من تمام خاطرات گذشته مان هنوز در کـنج قلـبم بـه یادگـار     .میکردم دیگه او به دوران گذشته فکر نمیکرداحساس 
دلم میگفت باید او را به دوران گذشته نزدیک تر میساختم اما چگونه؟چند روزي بود که به خونه ما امده .سپرده بودم

او دوري را تـرجیح میـداد   م بهـش نزدیکتـر بشـم امـا     تو این چند روز میخواست.ودبودند اما خونه قلبم هنوز تاریک ب
شایدم فقط تظاهر بـه فراموشـی   .دلیلش هر چه بود برایم مهم نبود آخه چرا اون همه خاطرات رو فراموش کرده بود

  .میکرد

دوست داشتم بیرون بـزنم وجـایی بـراي خـودم پیـدا کـنم وزار زار       .چند روزي که که گذشته بود برایم یک عمر بود
  .بگریم

من فقط یک جـواب  .چرا از من دوري میکرد.احساس کرده بودم من چه قدر تنها بودم وخودم اینو درك نکرده بودم
انگـار  .اي پسره احمق بیا بریم دیگه:میخواستم چرا؟چرایم چراهایی داشتم اما این رضا بود که منو از تنهایی درآورد
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اري؟ گفتم خفه شو رضا اصـال حـال وحوصـله تـورو نـدارم      سفر قندهار میخواد بره آخه این همه وسایلو براي چی می
آرش اومده اگه .باشه بابا من بیرون منتظرم آرشم اومده زود باش بیا امروز میخوام حساب علی رو برسم.مگس نشو

  .حق داشتم باهاش قهر باشم... اون بیاد من نمیام چطوري تونست

شــوخی ســرت .اون روزي شــوخی کـردم جــب آدمیـه   بابـا :آرش کـه انگارحرفــامو شـنیده بــود منـو صــدا زد وگفــت   
آره جبـران  :پـیش خـودم گفـتم    .جبران میکـنم .خالصه بگم ما کوتاه بیا نیستم امروز قول میدم مسابقه را ببرم.نمیشه

  .میکنی علی اگه گذاشت تو ببري من اسممو عوض میکنم

مسابقه دو برایم جذاب .تیم برگزار بشه6خره سوار ماشین شدیم وبه ورزشگاه رفتیم قرار شده بود مقدماتی بین باال
به خاطر این مسابقه به من بچه هاي الغرمردنی میگفتند فقـط مـن اینجـوري    .ترین ورزشی بود که بهش عالقه داشتم

  .بودم

اي پدر عاشقی بسوزه ببین بـا  :آرش تو گوشم گفت.که داره با موبایلش ور میره وقتی رفتیم رخت کن علی رو دیدم 
 دیـدم .مـال اون کـه یکیـه   .شنیدم با چندتا دختر آشنا شـدي .ساکت شو تو که از اون بدتري.کار میکنهجوون مردم چی

تـو میشناسـی مگـه نـه؟     .کـی بهـت گفتـه   .دا سعید منو ایـن کـارا  نه به خ:چشاش میخواد از حدقه دربیاد یکدفعه گفت
همه به من نگـاه کردنـد وهمـین    .منتونستم جلوي خنده ام رو بگیرم وبا صداي بلند که همه را متوجه من کرد خندید

  .بشه مکارم باعث شد علی متوجه امدن

گفتم نه علی من الکی خندیـدم بـاور   ...نکنه.سالم سعید جون کی آمدي چی شده باز با این آرش چه نقشه اي ریختید
  !!باور میکنم:یک بار دیگر من رو نگاه کرد وگفت.کن راست میگم

امـا  ...تعجب کرده بودم چطوري اومده اینجا مـن کـه  .قبل اینکه مسابقه شروع بشه دیدم بیژن در داخل زمین هستش
دونده خوبی بود ولی اتفاقی بـدي  .یادم رفته ربود که هشت پیش همین بیژن بود که جام قهرمانی تیم ما را گرفته بود

با دیدنش در زمین .م که میدونه چه احساسی بهش دارمدقیقا میدونست.که براي نرگش افتاد باعث شد مهاجرت کنند
یادم میاد که اون سبب شـد کـه   .شاید بهتر بود من لطفش اون رو جبران میکردم.مسابقه تمام روحیه ام از دست دادم

اي کـاش جبـران کـرده    .بیام این رشته وتشویق هاي خواهرش بود که تونستم سه سال بعد قهرمان دو سرعت باشم
  .بودم

حرفم را باگفتن خوب دیگه منم بیـژن هسـتم   ...یکار میکنی؟چطوري تونستی چبیژن تو اینجا :فش رفتم وگفتمبه طر
مطمئـنم  :بیـژن گفـت  .مسابقه هم شـروع میشـد  .میدونستم ولی خواستم به خودم تلقین کنم چه حالی داره.قطع کردم

رقیبم بود ولـی واقعـا   .ی را در کنارم دیدمسوت که زده شد دویدیم بعد از یک دقیقه عل.میتونی برنده باشی فقط برو 
  ولی مسابقه جاي دوستی نبود باید پیش میرفتم.دوست داشتم تو گروه من نیفته
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لحظات آخر اینقدر خسته شده بودم که ناي دویدن نداشتم اما به یادآورم بیژن چه چیـزي رو بهـم رفـت میتونسـتم      
اما بلند شدم تـا فکـر ایـن کـه     .کمی تا خط پایان فاصله داشت حرفشو عملی کنم ولی علی با این فکر من جلوزد وفقط

علی بتونه من ببره را بسوزنم آنقدر سریع دویدم که انگار پلنگ دنبال طمه اش باشه وتونستم بـه علـی برسـم ویـک     
  .لحظه پاي جلوم به خط رسید واین من بودم که برنده نهایی شدم

سـعید خوشـالم بـاالخره تونسـتی     .زد به من فهموند که واقعا رفیقمـه  با آمدن او وخنده اي کهنگاه علی تنفرنداشت و
چـا اینجـوري فکـر    !! من... علی میدونم میتونستی ببري ولی چرا:گفتم.بهت تبریگ میگم.خودتو براي همه ثابت کنی

   .بیژن کنارم آمد وصحبت هاي مارو نیمه تمام گذاشت.میکنی تو الیقش بودي

مـن واقعـا برنـده شـدم؟ادامه     :؟گفـتم ...کی میدي خشکه حساب میکنی یا بریم   خوب قهرمان شیرینی رو:رضا گفت
بـا شـنیدن همـه چیـو      .آرزو داشـت تـو برنـده بشـی    .علـی چجـوري خوشـحاله    ببین  خیلی گیجیه تو برنده شدي:داد

ن بدون گفتن چیزي حتی خداحافظی به طرف د رفـتم وسـوار ماشـی   .دونستم علی بوده که منو قهرمان کرد. فهممیدم
  ؟...حالم خوش نبود وبه این فکر میکردم چرا علی این کارو کرد؟چرا.شدم وبرگشتم

  . گوشه اي نشستم وبا این فکرها،خوابیدم

آخه چرا همین جوري والکـی اومـدي؟ چشـامو بـاز     . ازت انتظار چنین رفتاري رو نداشتم.سعید پاشو این چه وضعشه
  .کردم وبیژن رو همراه نرگس دیدم

  .شده آسمون که به زمین نیومده من فقط یه ذره خسته شده بودم ومجبور شدم شمارو تنها بذارممگه چی :گفتم

  .متاسفم برات دیگه نمیتونم چیزي ازت بپرسم:بیژن ادامه داد

لحظـه اي سـرش را برگردونـد ودیـدم لبخنــد زد     .مـن بـه خـاطر علــی ناراحـت شـدم     .بیـژن وایسـا خـواهش میکـنم     
  .امد وکنارم نشست وکل ماجرا رو برام تعریف کرد.نداريواقعا؟پس از چیزي خبر :وگفت

نباید اینو بهـت میگفـتم ولـی ایـن     :بیژن گفت.باور نمیکنم باید ازش بپرسم!!به خاطر همسرش؟:تعجب کردم وگفتم
  .بهم اعتماد کن.قول میدم فراموشش کنم.رازو نگهدار داري خواهش میکنم

  .ولی خوشالم میتونی آرزومو تو برآورده کنی.من ازت میخوام اینو.پس میخوام پیش علی عادي رفتار کنی:بیژن

بایـد ایـن کـارو    .میتونستم قلب بیـژن را شـاد کـنم    من.با دلگرمی هاي او ونگاههاي گرم وصمیمی اش امیدوارم شدم
  .میگردم
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از خاطرات  شب زیبایی برایم بود.فرداي آن روز به همراه بیژن وخواهرش  به مهمانی که علی ترتی داده بودم رفتیم
تازه فهمیده بودم که  بیژن قبال با علی دوست بوده اند ونرگس با همسر علی دوست بـوده  .کودکی با هم حرف زدیم

  .باور نمیکردم چجوري من نتونسته بودم رابطه بین اونها را بدونم.اند

!!! سـالم منیـژه تـو؟   .ریختبا دیدن همسر علی نرگس اشک شوق .بهتون منیژه رو معرفی میکنم.سالم نرگس خانوم
     .ایشون همسرم من هستن نرگس خانوم:علی گفت

  نرگس منیژه را بغل کرد وبا صدایی که ما نشنویم دروگوشی چیزي به منیژه گفت

از حاضر جـوابی  .بفرمائید.مگه اصل مطلبی هم هستش که جنابعالی بگین:گفتم.خوب دیگه بریم سر اصل مطلب:رضا
... راسـتی آرش رو نمـی بینـیم نکنـه بـا     .منظورم اینه  تعریف کنین قضـیه از چـه قـراره    بابا:ام حرصش گرفت وگفت

  .طع کردوبه من باسر اشاره کرد که چیزي بگمقحرفشو 

  .آرشم میادعزیزم حاال علی آقا چجوري نرگس خانوم با همسرتون آشنا هستند :گفتم

  .د همسرمهامشب تول.حاال ولش کن امشب برامون لذت بخش خواهد بود:علی گفت

همینو که گفتم .خوب علی چرا قبال به ما نگفتی الاقلی گلی میخریدم:گفتم.انگار مهمونیه امشبو به خاطر همین بودش 
رضـا کـه بـا دیـدن     . خودت گلی سعید فک کنم یه دونش کافی باشه سالم بچـه هـا  :آرش یه دفه پرید وسط ما وگفت

  .شمال...رفته بودم تفریح...خوب من .هفته اي نبودي2و حدود پسر کجایی ت:آرش سراز پا نمیشخانت بلند شد وگفت

ولی علی با گفتن سعید االن میگفت کاش آرش اینجا .من دوست نداشتم باهاش حرف بزنم.حرفاشو تکه تکه میگفت
مـا  ا.خوب بعضی ها به ما سر نمیزنند چرا ما سر بـزنیم :با کنایه گفتم. قفل سکوتم را باز کرد بود خیلی وقته ندیدمش

آه سرم داره درد میکنه اون . خوب بعض حتما وقت نداشتن:آرش انگار از شیرین زبونی اش دست بردار نبود وگفت
  .شربت رو بهم بدین

باالخره میون حرفاي علی وبیژن فهمیدم که  دوسال قبل از .مهمانی جالبی بود.همه خندیدند وآرش رو مسخره کردند
  .شستنداینکه مهاجرت کنند تو کوچه علی می ن

هر روز آرش .باباي آرش از اون پولدارا بود. بعد از خداحافظی از اونها من با بیژن ونرگس سوار ماشین آرش شدیم
را با ماشینی میدیدم واین من بودم که حتی دوچرخه اي نداشتم حسرت به دل مانده بودم که روزي با ماشـین پـدرم   

  .فقط رفتن مهم بود وبس.جایی بریم

دوسـت داشـتم بـا دیـدن آرش     .دوست داشتم خیلی زود زندگی مستقلی را شـروع کـنم  .ام راضی نبودممن از زندگی 
  .فقط سوار ماشین آرش شدم احساس عجیبی بهم دست داد .وعلی غرورم شکسته نشه
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با اینکه با آمدن بیـژن ونـرگس   .علی وهمسرش این احساس رو فهمیدمفقط با دیدن .نداي قلبم بود یا هوس نمیدانم
با صـداي بلنـد وفریـاد آرش    ...من .این احساسم بود که میگفت من تنهایم.ل شده بودم ولی دلم تنها بود وبسمشغو

هدیـه قهرمـانی   .میگم شرمنده کـه نتونسـتم بـرات هدیـه اي بیـارم     !!کجایی سعید؟:بود که از این فکرها بیرون آمدم
میتونست منو ببره آخرین بارت باشه پشـت  چی میگی علی !ها؟:گفتم.خوشم اومد علی را بردي خیلی مغرور بود.ات

  .سرش حرف میزنی

البتـه میدونسـتم اون   .من علی رو خیلی دوست دارم فقط خواستم سـر بـه سـرت بـذارم    .بابا شوخی کردم:آرش گفت
مثل مگسا دورم وبرم میچرخید وهی حرف .از زمانی که دوستم شده بود هیچ کینه اي به دل نمیگرفت.شوخی میکرد

دو سه بـار خونشـون رفـت بـودم     .فک کنم از هیچ دختري خوشش نمی اومد.نمیدونستم چرا ازدواج نکرده بود.میزد
فکر میکـردم خـود    .وآخرین دفعه اي که با پدرش روبرو شدم از دختر عمه اش حرف میزد که میخواند ازدواج کند

  .آرش خوشش نمی امد

نمیدونم چجـوري میتونسـت دربـاره عشـق اینجـوري      .ي ندارههمیشه بهم میگفت که به عشق ودوست داشتن اعتقاد
به خاطر همین بـود کـه زودم  معشـوقه اش را    .برعکس علی که عشق را جوهره ي هر چیزي میدونست.قضاوت کنه

  .پیدا کرد وازدواج کرد

سـت شـکل   قلبم بین هزاران راه وبی راه مونده بود که کدوم یکی درست میگه؟واقعا عشق واقعی بـین آدم هـا میتون  
   ...بگیره یا

در اتاقم باز بود وقبل از این که بخوابم .وقتی خونه رسیدیم خسته وکوفته به طرف تختم رفتم بدون اینکه حرفی بزنم
   "میدونم به خاطر تو بود که مسابقه را برده بهت تبریک میگم.من به سعید افتخار میکنم"حرفی از نرگس شنیدم

  ...باور نمیکردم 
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