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امروز قراره همه باهم بریم شمال، البته! بیشتر 
نقشه ی من بود، مثل همیشه خودمو برای بابایی 
و داداش رضــا لوس کــردم. آخه! خسته شــدم 
بعدامتحــان کنکــور. اونم کنکورتجربــی! به یه 
تفریح حســابی نیاز داریم، خالصه مثل همیشــه 
صبح، قبل ازهمه بیدارشدم تا بقیه روبیدارکنم؛ 
البته اونم به روش خودم. مثل همیشــه اول میرم 
سراغ دادش رضا -ارشد معماری داره وکارش ساخت 
وسازســاختمان هســتش- یواش دراتاقو  بازمی کنم، 

با لبخندی که رولبام هســت بــه اتاقش نگاهی 
می کنم ببینم چه جوری بیدارش کنم.

چشــمم به دف میفته، آروم بلندش می کنم 
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تا نقشــمو عملی کنم، بادست می زنم روی دف 
وجیغ بلندی می کشــم زلزله زلزله! بیچاره ایقد 
تند بلند شــد و از اتاق فرارکردکه از زورخنده 
نفســم بند اومده بود.آروم ازاتاق ســرمو بیرون 
می برم که یه وقت غافل گیرنشــم، خوشبختانه 

خبری نیست!

ازاتاق اومــدم بیرون نمی دونــم ازکجا یهو 
یه چیزسرد از سرتاپام می ریزه. سرمو بلندکردم، 
بــــلـــــــــه! بـــازم عمــاد پسرعموم-پزشــکی 
خونــده و تــوی بیمارســتان بابــام کارمی کنــه- ازوقتی 

یــاددارم باهــم بودیم، همیشــه کنارهمیم ومنم 
مثل همیشه محوچشمای مشکیش میشم، عاشق 
همین چشــمای مشکیشــم؛ اگه تابحــال بهش 
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اعتراف نکردم!

مریم رفیق جــون جونیمه! که ازبچگی باهم 
بزرگ شــدیم. همه جا وهمیشــه با هم ایم. اون 
تنها کسی هستش که می دونه عاشق عمادهستم، 
مریم پدرشو ازدســت داده وبا مادرش زندگی 
می کنه. مــادرش زنان وزایمــان خونده و اونم 
توی بیمارستان بابام کارمی کنه و نذاشته که تابه 

االن اعتراف کنم.

باصدای جیغ آبجی میترا به خودم میام.

 ای ول عمــاد! مگــه تــو از پس این  -
زلزله بربیای..

بــا اخــم بــه میتــرا نــگاه می کنــم ومیگم 
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حالتومی گیرم؛ میرم ســمتش، پشت عماد قایم 
میشه ومیگه.

 وااای عماد! بازاین رم کرده.  -

عماد بالبخند میگه: »زورت به من نمی رســه 
می خوای سراین بچه خالی کنی!«

خواستم جوابشو بدم که رضا گفت: »آبجی 
بزرگــه بعداً می تونی انتقام بگیــری فعال بیا برو 

لباس بپوش که راه بیفتیم.«

منو هل داد ســمت اتاق، وارد اتاق شــدم، 
در رو بســتم رفتــم دوش گرفتــم و یه آرایش 
مختصــری کــردم.  لباس پوشــیدم. وســایلمو 
برداشــتم رفتم پایین. همه سر میزصبحونه بودن. 
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عمــو و زن  عمــو، مامــان وبابا، داداشــو آبجی 
وعماد. داشتن صبحونه می خوردن.

اول رفتم ســراغ بابا علی! - بابام متخصص مغزو 
اعصاب هستش و بیمارستان داره-  لپشو بوس کردم و 

گفتم: »صبح زیبای پادشاه علی بخیروخوشی!«

اونم گفت: »دختربابا صبح تو هم بخیر. چند 
بار بگم از اینا می زنی منو بوس نکن.«

صورتشوگرفتم دســتم.گفتم: »ببینم! هــا! 
االن پاکش می کنم.«

اون ور صورتشو بوس کردم وگفتم: »حاال 
مث همن دیگه! ناراحتی نداره دکی جونم!«

می خنده میگه: »ازدست تو!«
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رفتم ســراغ مامانم. اونم بوس کردم. - مامانم 
پرستاری خونده و از وقتی رضا رو باردار بوده نرفته سِرکار. 

البته بعضی اوقات میره بیمارســتان بابا ولی بیشتر برای اینکه 

بیمارایی که مشکل مالی دارن شناسایی  و کمکشون کنه. - 

گفتم: »صبح زیبای ملکه لیال بخیرو خوشی!«

دستشــو گذاشــت روی دســتم جواب داد: 
»صبح توهم بخیرقشنگم!«

به بقیه صبح بخیرگفتم ونشستم. بعدصبحونه 
رضا بهــم چشــمک زد، اومدکنــارم وگفت: 

»آماده ای؟«

 »برای چی؟« -

 »انتقام دیگه!« -
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عاشــق این کارای رضا بــودم. وقتی می دید 
ازچیــزی ناراحتــم تا خنــده رو لبــام نمی دید 

بی خیالم نمی شد.

یه لبخند زدم و گفتم: »خب نقشه چیه؟«

»با آب تنی چطوری؟« -

»عالیه داداش! پایت ام!« -

حسابی با لبخند به عماد ومیترا نگاه کردم. 
عماد اصاًل توی این دنیا نبود. بلندشــدیم رفتیم 
بیرون. عماد اومد.اما انــگار ناراحت بود. رفت 

تکیشو داد به ماشین.

رضا اومد کنارم گفت: »آماده ای؟«

»آره! بزن بریم!« -
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»تــو ســر شــلنگو بگیــر، منــم آبو  -
بازمی کنم.«

»اوکی! بریم.« -

سرشلنگو گرفتم سمت عماد. به رضا اشاره 
دادم آبو بازکرد. منم گرفتم سمت عماد.

گفتم: »هـــی عماد!«

تاسرشوبلند می کنه سرتا پا خیسش کردم. 
اما اون ُجم نخورد، فقط داشت نگام می کرد. 

منم خندیدم که رضا گفت: »محیا! ســمت 
راستت میتراست!«

زودمی گیرم سمت میترا تا اونم خیس کنم 
که میترا با جیغ فرارمی کنه ومیره ســمت خونه. 
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خواستم برگردم که خوردم به عماد. فقط نگام 
کرد. رضا آبو قطع کرد. با نگاش داشتم آتیش 

می گرفتم که رضا به دادم رسید.

گفت: »محیا! مریم پشت خطه.«

گوشی رو ازرضا گرفتم. 

»سالم! صبحت بخیر. جانم!« -

»صبحت بخیر! معلومه کجایی!؟ چرا  -
گوشیتو جواب نمیدی؟«

»ببخشــید مریمی! مثل همیشه داشتم  -
انتقام می گرفتم.«

»امان ازدست تو!« -

»مریم میای دیگه؟« -
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»محیا جان! الهی فدات شــم! به خدا  -
مامانــی حالش خــوب نیســت باید 

پیشش باشم.«

»باشــه ولی بدون تو که اصال خوش  -
نمی گذره.«

»محیا جان داری میری حواســت به  -
کارات باشــه هــا! بازم ســوتی ندی 

هــا! «

 می دونستم منظورش عماده! وقتی سیزده 
ســالم بود فهمیدم عاشقشــم. تااالن که کنکور 
دادم عاشقشــم و فقط بخاطــر اون که گفته بود 
زنــان و زایمان رو بــزن این رشــته رو انتخاب 
کردم البته مریمو هم مجبور کردم که این رشته 
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روبزنه.

»بذار اون بیاد جلو! خب!« -

 گفتم: »مریم! خب شــایداون نگفت! من 
که نمی تونم تا آخرعمرم منتظر اون بمونم.«

»محیا جان به این فکرکن رفتی بهش  -
گفتی! اگه بهت گفت که یکی دیگه 
رو دوســت داره چــی!؟ اون وقــت 

غرورت چی میشه؟«

آخه مــن خیلــی درمقابل پســرا مغرورم. 
هیچ پسری جرأت نزدیک شــدن به منو نداره. 
چــون بانزدیک شــدنش ایقد اذیتــش می کنم 
که خودش میره! عماد تنها پســری هســتش که 
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با اذیت کردنش هنوز مونده! شــاید برای همینه 
که عاشقشم!

گفتم: »چشم مریم جان هرچی توبگی. 
خیالت راحت شد؟«

»فدات شم. مراقب خودت باش!« -

»چشــم! تو هــم مراقب خــودت و  -
مامانی باش! خداحافظ!«

 گوشــی رو قطع کردم رفتم ســوار ماشین 
رضا شــدم. جوونــا با یه ماشــین. بابــا اینا هم، 

باماشین عمو اینا رفتن.

حرکت کردیم. گفتــم: »ِعمی جون! آب 
تنی خوش گذشت!؟«
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 باخنــده نگام کرد و گفــت: »دارم برات! 
بذار برسیم!«

»هـــــه هــــه! ترسیدم!« -

باجیغ گفتم: »وااای! نگه دار رضا! نگه دار!«

رضــازد رو ترمز، قبل اینکــه دلیل کارمو 
بپرســن؛ منم زود ازماشــین پیاده شــدم خودمو 
رســوندم به مغــازه. یه نایلون برداشــتم وپفک 
ولواشک و چیپس. حساب کردم اومدم بیرون. 
دیدم عماد تکیشــوداده ماشــین و یه اخم غلیظ 
روی صورتشــه! داره نگام می کنــه. رفتم جلو 
گفتــم: »اینــا رو یادمــون رفت! بــا همون اخم 

گفت: »مطمئنی!؟«
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باتعحب گفتم: »مگه خریده بودی!؟«

باهمون اخم گفت: »برو سوار شو!«

»وااا! عمی جون! چی شده!؟« -

برگشــت گفت: »عمی عمتــه! بار آخرت 
باشه میگی عمی!.... محی جون!«

 اون می دونســت مــن از محی گفتن بدم 
میاد. منــم برا اینکه حرصشــو دربیــارم گفتم: 

»چشم عمی جون! سوارشدم.«

اول  »آخه آبجــی!  با خنده گفــت:  رضــا 
می پرسیدی ببینی خریدیم یا نه، بعد اون جوری 

جیغ می کشیدی. مارو ترسوندی!«

»آخــه داداش! من کــه می دونم این عمی 
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جون نمــی ذاره ازاینــا بخریم، خب پرســیدن 
نداره!«

آقاعمــاد!  »خــب  گفــت:  و  خندیــد   
جوابتوگرفتی!؟«

 عمادبرگشــت و گفت: »اون پالستیکو بده 
من«

»نچ! عمی جون! مال خودمه!« -

حق نداری  »محیــا   !  اخم کرد وگفــت:   
 هیچ کدومو بخوری!«

ابروهامو بــردم باال گفتــم: »برا خودم 
خریدم، تو نخور!«

»برای خودت میگم بچه جون! دوباره  -
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معده درد  می گیری!«

»بیخی عمی جون! دنیا دوروزه! حاال  -
اون آهنگ خوشگله رو بذارتابعد!«

»امان ازدست تو!« -

یه چیپس دادم بــه اونا؛رضاگفت: »عماد! 
بنظرم توهم بخور! سیبو بذار برا بعد!«

 یکی ام برای خودم باز کردم، گرفتم سمت 
آبجی که گفت: »نه! من بــا عمادجون موافقم! 
مضره نمی خورم! همون سیب می خورم بهتره!«

 سیبواز عماد گرفت.گفتم: »خود دانی!«

 شــروع کردم بــه گوش کــردن آهنگ.
گفتم: »رضا تو هم بخون! یه روز میام جستجو!! 
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فقط بخاطر تو!!«

ماشــین  یــه  می خوندندکــه  داشــتند 
اومدکنارمون چندپســر و دختر بــودن. اونا هم 
شروع کردن خونـدن. نصف راه رو رفته بودیم 
که گوشــیم زنگ زد. نگاش کردم مریم بود. به 
رضاگفتم صداشــو کم کن که عماد کامل قطع 
کرد. می دونم برای اینکه بفهمه کیه! این جوری 
کرد. منم برا اینکه حالشــوبگیرم، شروع کردم 

وگفتم: »سالم عشقم! خوبی!«

»سالم پرنسس توچطوری؟« -

سرمو بلندکردم دیدم همه باتعجب دارن نگام 
می کنن، منــم خودم زدم بی خیالــی! گفتم: »منم 

خوبم فقط دلتنگ تو ام«
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 مریــم خندید وگفــت: »گنــاه داره چرا 
حرصش میدی!«

 لبخنــد خجلــی زدم گفتــم: »جات خیلی 
خالیه، کاش توهم بودی!«

 با حســرت گفتم: »پس کی میشه دوتایی 
بریم سفر!«

به زور جلو خودمو گرفته بودم که نخندم. 
می دونســتم برا نخندیدن االن قرمز شدم اونا هم 

فکرمی کنن که من خجالت می کشم.

 مریــم خندیدوگفــت: »ای جــان! وقتی 
مامانی خوب بشه حتما دوتایی می ریم.«

»اه! فر... « -
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هنوز حرفم تموم نشــده بودکــه آبجی به 
پهلــوم زد، نگاش کردم با ســر به عماد اشــاره 
کرد، به عماد نگاه کردم قرمزشده بود.یه لحظه 
ترســیدم ولی گفتم بزار بکشه، یه لبخند خبیث 

اومد رو لبام.

بالحن خیلی لوســی گفتم: »عشقم! من تو 
ماشینم رسیدم بهت زنگ می زنم.

مریم بلند خندید وگفت: »امان ازدست تو 
دختر! باشه رسیدی بهم زنگ بزن«

»منم دوست دارم البته.« -

مثــال یواش گفتــم ولی طــوری گفتم که 
بشــنون؛ تماسو قطع کردم ســرموبلند کردم که 
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رضــا بالبخندگفت: »می بینم که آبجی عاشــق 
شده! جریان چیه؟ زودبگو!«

منم مثال خجالت کشیدم؛گفتم: »اه داداش! 
هنوز چیزی معلوم نیس، اذیت نکن!«

رضا هم گفت: »هرجورخودت می دونی!«

یه چشــمک زد،آبجی بغلــم کردوگفت: 
»آخیش! داریم ازشرت خالص میشیم.«

خندیدم و گفتم: »هــــه هــه! خیال باطل! 
هنوزهستم!«

عماد گفت: »یه چیزی میگــی میترا.آخه! 
کــی میاد اینوبگیــره داره دروغ میگه البدیکی 

ازرفیقاش بوده«
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منم گفتــم: »هــه عمی جــون! وقتی اومد 
خواستگاری اونوقت قیافت دیدن داره!«

»تااون بیاد!« -

دیگه چیزی نگفتیم. تارسیدیم به رستوران 
همیشگی، پیاده شدیم، من یه راست رفتم سمت 
رودخونه، داشتم به آب نگاه می کردم که عماد 

آمد. 

»یاهمین حاال حقیقتــو بهم میگی! یا  -
می ندازمت توی آب!«

»درموردچی!؟« -

»درمورد اونی که توی ماشین داشتی  -
براش عشوه میومدی!«
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»هــا! هــا!« -

پــس خــب حرصــش دادم گفتــم: »چی 
می خوای بدونی!؟«

»حقیقتو!« -

»تو بپرس! تابگم!« -

چرخیدم ســمتش گفت: »بگو که راسته  یا 
نه؟«

ســرمو انداختــم پایین گفتم: »چــرا برات 
مهمه؟« 

»یا همین حاال حقیقتو میگی یــــا!؟« -

 ترســیدم! نفهمیــدم چــی گفتــم؛ فقــط 
می خواســتم یه چیزی بگم. زود گفتم: »اسمش 
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فرهاده!«

 تا اینو گفتم دستاش شل شدن. انگار باور 
نکرده بود. باتعجب داشت نگام می کرد.

»داری دروغ میگی!« -

 خودمم مونده بودم! اسم فرهاد! چجوری 
گفتم!؟ 

»اه عماد! بسه دیگه! من نمی خواستم  -
اینجــوری بفهمین می خواســتم تو و 
رضا رو ببرم تــا نظرتونو بگین، ولی 
توهمــه چیــزو خراب کــردی! ولی 
عمــاد، وای بحالــت! اگه به کســی 

چیزی بگی!«
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 قرمز شــده بود. پشــیمون شــدم. خواستم 
بگم. می خواســتم حرصت بدم. خواســتم بگم 

دروغ گفتم  با حرفی که زد الل شدم.

 »خوشحال شدم باالخره طعم عشقو  -
چشیدی! شــاید بخاطر اونم که شده 

یه کم بزرگ شی محیا خانوم!«

پشــت کرد و رفت. باورم نمی شد. نشستم 
کنار رودخونه یعنی چی!؟ یعنی اون هیچ حسی 
بهــم نداره! نه امکان نــداره! این کارا فقط برای 
اینه که منو حرص بده! آره می خواد جبران کنه! 

ایقد موندم تا آبجی اومد گفت: »محیا! بیا 
بریم چیزی بخوریم!«
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 »نه من سیرم. توبرو!« -

 وقتی رفت موندم تا رضا اومد گفت:  -
»بیا بریم!«

سوارماشین شدیم. اما این دفعه عماد پشت 
رل نشســته بود. این یکــی ازعادتاش بود،وقتی 
ازچیزی ناراحت بود سکوت می کرد. می دونستم 
حالش خوب نیس! اما این تلنگر براش الزم بود 
تابه خودش بیاد. خودمو بی خیال نشــون دادم، 
اماتوی دلــم آتیش بود؛ نکنه واقعا حســی بهم 
نداشته باشه! وای! نکنه من اشتباه برداشت کرده 
باشــم! وای خدایا! به بزرگیت قسم! اگه دوستم 
نداره! اگه منو برا آیندش نمی خواد، خودت یه 
نشونه بهم نشون بده. هرچی باشه! فقط بهم ثابت 
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بشه!

 ایقدتوی فکربودم که نفهمیدم کی رسیدم 
باصدای رضا بخودم اومدم.

»آبجی نمی خوای پیاده بشی؟« -

 یــه نگاه به اطراف انداختم همه رفته بودن 
منو رضا مونده بودیم. پیاده شــدم. یه قوســی به 
کمرم دادم رضاگفت: »تو برو! خودم وســایلتو 

میارم.«

 باتعجب به رضا نگاه کردم. خودمم تعجب 
کردم. آخه! همیشه عماد وسایلمو می برد. خیلی 
ناراحت شدم برا همین خودم وسایلمو برداشتم 

گفتم: »تومال خودتو بیار!«
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وارد اتاقم شــدم. دیدم آبجی داره آهنگ 
می خونــه، برگشــت. اومــد جلو بغلــم کرد و 

صورتمو بوسید.

»قربون آبجی بزرگه خودم!« -

 باتعجــب نــگاش کــردم آخه کــم پیش 
میومــد میترا ازاین کارا بکنه!گفتم: »چی شــده 

آبجی کوچیکه؟«

خندیدگفت: »هیچی! همینجوری! نیســت 
داری عروس میشی! منم خوشحالم!«

 می دونســتم داره دروغ میگــه اما حوصله 
نداشــتم چیزی بگم برا همین ادامه ندادم. فقط 

گفتم: »اگه می دونستم زودتربهت می گفتم!«
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 که انــگار طعنه مو فهمید؛گفــت: »نخیر! 
من شــوخی کردم. کی دلش میاد خواهر به این 
خوشگلی ازپیشش بره؟ انشاهلل هرکی دلش می 

خواد کچل بشه!«

 لبخند زدم وگفتم: »انشاهلل!«

یه دوش گرفتم رفتم پایین. گفتم: »ســالم 
برعموی گرام!«

»سالم برزلزله!«

 خندیــدم گفتــم: »اه! عمو! دختــر به این 
آرومی! چرا میگی زلزله! بقیه کجان؟«

 خندیدوگفت: »رفتن کناردریا.«

»پس شــما چرا نرفتین؟ تنهاموندین؟  -
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یارشفیقتون کجاست؟«

 باخنده گفت: »آتیش نسوزون زلزله! داره 
استراحت می کنه!«

»هــــا! پس بگــو چرا تــی وی نگاه  -
نمی کنی! می ترسی ملکه بیداربشن!«

بیدارش نکردی!  - تا  »بروپدرســوخته 
بروبه بچه ها هم بگــو عموکریم اینا 

دارن میان!«

 »اه!عمــو! اومدیم دوســه روزخوش  -
باشــیم. باید النازخانوم بیــاد این دو 
روز رو کوفتمــون کنه! حاالنمیشــه 

نیان!؟«
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 عمو می دونست من دلخوشی ازش ندارم. 
میانه خوبی باهاش نداشــتم وقتی میومد، همش 
خودشــو یا به رضا یــا عماد می چســبوند. منم 
براهمین همیشــه بهش گیرمــی دادم وضایعش 
می کردم. شــده بودیم ضد هم! البته بیشــترمن 

بهش گیرمی دادم.

 عموخندیــد گفت: »بروزلزلــه! مگه اون 
ازپس توبرمیاد! اون بیچاره که همیشــه ازدست 
تو چشــاش بارونیــه! دختر!ازبس بــال آوردی 

سرش تا می بینت، میترسه نگات کنه!«

»اونکه حقشــه عمو جونــی! من برم  -
بچه ها رو صدا کنم.«

 رفتم توی حیاط. عاشــق ویال بودم، نقشه 
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اینجــارو منو رضــا باهم کشــیدیم، چون رضا 
مهندســی خونده بود یه چیزایی هم یاد من داده 
بود که باهم نقشــه اینجارو کشیدیم. این عادت 
رضا بود. ازبچگی هرچی یادمی گرفت، یادمنم 
مــی داد. می گفــت شــاید یه روزی بــه دردت 
بخوره! بخصوص دفاع شخصی تکواندو! خیلی 
باهم کارمی کرد، اولش خیلی اذیت می شــدم. 
منومریــم باهم بودیم ولی ایقــد تمرین کردیم 
تا خودشو تونستم شکســت بدم. دیگه اگه شبا 
دیرمی رفتیم خونه هم،کاریمون نداشت. خوبی 
خانواده من این بودکه بهم اعتماد داشــتن. البته 
منم هیچ وقت ازاعتمادشون سو استفاده نکردم.

 رفتم ســمت دریــا که دیدم فقــط  عماد 
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ایستاده و چشاشو.بسته!

 به رضا اشاره کردم اونم عماد رو انداخت 
توی آب. منو عماد هــم رضا رو خیس کردیم. 
رضا گفــت: »آدم فــروش! مــن بخاطرتو اونو 
انداختم توی آب. اونوقت بااون دســت به یکی 

می کنی منو خیس می کنین!؟«

کلی آب بازی کردیــم. میترا اومد گفت: 
»محیــا تواومــدی ایناروخبرکنی خــودت هم 

موندی؟«

 اولش گفتم: »براچی خبرشــون کنم؟هی 
آبجی! پدرعاشقی بسوزه که فراموشی گرفتی!«

 وقتی به عماد نگاه کردم دیدم سرش پایینه 



34 | میــم مثل مــحیـا

11

وقرمز شده. واقعاپشیمون شــده بودم، خواستم 
بگم اون فقط یه شــوخی بود کــه عماد گفت: 

»حاال چی شده میترا؟«

»خانــواده عموکریم اینــا اومدن. بابا  -
اینا میگن بیاین داخل.«

 »هـا! اونارو میگــی! آخ! یادم رفت  -
بگم!«

 رضاگفت: »بله!«

 آبجی کوچیکه گفت: »دیگه پدرعاشقی 
بسوزه!«

 منــم لبخندزدم و حرکت کردیم ســمت 
ویال. به عماد نگاه کردم دیدم توی فکره. گفتم: 
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»چیه گوریل!؟ توفکری!؟«

بــرا ایــن بهــش می گفتم گوریــل، چون 
چهارشــونه بود، هیکل ورزشــکاری داشت و 

چشم وابرو مشکی.

 »هیچی!« -

»اه! النازجون اومده! خوشحال باش!«

 ایستاد گفت: »راست میگی! آماده ای بریم 
نبرد با النازخانوم؟«

 واردســالن شــدیم. باهمه احوال پرســی 
کردیم. نشســتیم کــه الناز گفــت: »وای عماد 
جون! ایقد دلم برات تنگ شده بود هرچند،فقط 
دوروزه ازت بی خبرم! ولی مگه قرارنشــد بهم 
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زنگ بزنی پس چراخبری ازت نشد؟«

 باتعجب بــه عماد نگاه کردم که سرشــو 
انداخت پایین وگفت: »الناز خانوم اومده بودن 

بیمارستان،انگار سرماخورده بودن!«

 الناز گفت: »وای! آره! ولی دستتون واقعا 
شــفابخش بود بــا داروهایی کــه دادین خیلی 
زودحالم خوب شد.وقتی گفتی می خوای برین 
شــمال منم نتونســتم تحمل کنم و به بابایی اینا 

گفتم برا حال عوض کردن ماهم بیایم.«

 گفتم: »اه عماد جوون! شما بهشون گفتین 
داریم میام!؟ پس چرا به ماچیزی نگفتی تا باهم 

بیایم؟«
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 عماد می دونست این جونی که میگم یعنی 
دلخوری. برا همین سرشو آورد نزدیک گفت: 
»بــه جون عزیزت من بهش چیزی نگفتم، وقتی 

داشتم با رضاحرف می زدم حتما شنیده.«

منم دیگه ادامه ندادم. درسته دلم با حرف 
عماد آروم گرفت اما طــوری خودمو ناراحت 
گرفتــم که عمادگفــت: »محیــا ناراحت نباش 

دیگه!«

 یه لبخند زدم گفتم: »نیستم.«

 به بقیه نگاه کــردم. گفتم من برم به یکی 
زنگ بزنم االن میام.

»به کی؟ البد به مریم!« -
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 منم یه لبخند زدم گفتم: »شاید!«

 رفتم توی اتاق. شــماره مریمو گرفتم که 
حــس کردم صــدای درمیاد. انــگار یکی داره 
بازش می کنه! توی آینه نگاه کردم دیدم عماده. 
پس هنوز باور نکرده!؟ خودمو زدم به بی خیالی. 

مریم جواب داد. 

»سالم برعشق خودم! خوبی!« -

خوبــم  - مــن  بی معرفــت!  »ســالم 
توچطوری؟ نکنه! بازعماد پیشته؟«

»آره! منم دلتنگتم. گفتم بهت زنگ  -
بزنم صدای قشــنگتو بشــنوم و بگم 

رسیدم.«
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 مریــم بلند خندیــد. ترســیدم نکنه عماد 
شــنیده باشه! برگشــتم دیدم عماد اومده داخل 

داره نگام می کنه.

»عماد! کاری داشتی!؟« -

 انگارچیزی نمی شــنید فقط نگام می کرد 
و منم گفتم: »ببخش عشــقم! بعــداَ بهت زنگ 

می زنم.«

 مریم گفت: »باشه می بوسمت!«

»منم می بوسمت! بای!« -

 رفتم ســمت عمــاد گفتم: »عمــاد! حالت 
خوبه!؟«

 دســتمو جلــو صورتــش حرکــت دادم. 
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انگارتــازه به خــودش اومده بود گفــت: »هـا! 
چیزی گفتی؟«

»حالت خوبه!؟« -

»آره خوبم! چطور؟« -

کاری  - داخــل،  اومــدی  »هیچــی! 
داشتی؟«

 پوزخنــدی زد و گفت: »چیه!؟ مزاحم دل 
وقلوه گرفتن تو عشقت شدم!؟«

 ازاینکه اینجوری حرص می خورد خوشم 
میومدگفتم: »چیه!؟ نکنه حسودی می کنی؟«

»منــو حســودی! اونم به کــی!؟ بتو!  -
هــه!«


