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جلوی چشمام زنده میشدن و باعث میشد که اذیت بشم! ازش انتقام میگرفتم ... 

تم و به خوبی ازش انتقام میگرفتم! هنوزم تموم حسایی که بهش داشتمو کنار میزاش

بدن درد داشتم اما نه در حدی که نتونم کارامو انجام ... توی آینه نگاهی به خودم 

انداختم و لبخندی زدم ...     نیاز به یه تغییر اساسی داشتم ... مثل رنگ کردن موها و 

ه هلیا میساختم درست ابروهام! مثل لنز! فردا میرفتم ارایشگاه نوبت میزدم . باید ی

مثل قبال! پر شور و هیجان ! باید به خودم روحیه میدادم تا بتونم مثل قبل رفتار کنم 

... 

از پیش آرایشگاهی که خودمو مامان همیشه میرفتیم نوبت گرفتم البته به سختی ... 

آرایشگاه خوب و شلوغی بود . مامانم در اتاق و باز کرد و اومد داخل . یه ظرف میوه با 

بیا قوربونت  -بشقاب تو دستش بود . بیخیال روی زمین نشست و رو بهم گفت: 

خت پایین اومدم و روی زمین کنارش نشستم . یه برم؛بیا بشین بخور . با هوس از ت

بشقاب جلوم گذاشت ... یدونه پرتغال برداشتم و مشغول پوست کندن شدم .     

خوبم فداتبشم خوبم .  -خوبی؟ لبخند پهنی زدمو گفتم:  -لبخندی بهم زد و گفت: 

 چه -خداروشکری گفت و خیاری برداشت . موهامو از روی صورتم کنار زد و گفت: 
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مامان  -سالمتی . نزدیکای غروب بود . آروم گفتم:  -خبر؟ شونه باال انداختم و گفتم: 

میشه بیای بریم خرید  -جانم؟ لبخند مظلومی زدمو گفتم :  -نگاهمکرد و گفت: 

نخیر؛ تو  -اوهوم ! اخمی کرد و گفت:  -االن؟     مظلوم گفتم:  -کنیم؟ متعجب گفت: 

خوبم مادر من ؛ این یه هفتس  -داری! با اخم گفتم:  االن مریضی نیاز به استراحت

 -همش استراحت کردم؛ افسردگی گرفتم . انگار راضی شده بود .. با ذوق گفتم: 

چیکارت کنم؛  -دوست ندارم تنها برم؛ بیا بریم دیگه! شونه ای باال انداخت و گفت: 

ی برداشتم که گفت: فداتشم الهی ... موز -باشه بریم ! گونشو محکم بوسیدم و گفتم: 

باشه! موزمو خوردم و رفتم  -پس من برم اماده بشم . سری تکون دادمو گفتم:  -

دسشویی . لباسامو پوشیدم ..     خوشحال بودمکه داشتم میرفتم بیرون ... این یه 

مدت خسته شده بودم توی خونه . احساس کسلی میکردم! از اتاق بیرون زدم ، مامان 

ر خونه رو قفل کردیم ؛ مامان میخواست ماشین خودشو بیاره که اماده شده بود . د

اجازه ندادمو گفتم که میخوام خودم رانندگی کنم ! به پیشنهاد مامان به سمت پاساژ 

 جردن رفتیم ! 
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ماشین و توی پارکینگ پارک کردم و پیاده شدیم . دست مامانو گرفتم و به سمت 

دیدن مغازه ها توی تک تکشون سرک می  پاساژ رفتیم. مثل بچه ها ذوق داشتم! با

کشیدم و خرید میکردم ... * * * * * * * * * * * پر دستای دوتامون پالستیک 

ضعف کردم ، بریم کافه  -خرید بود. مامان چشم غره ای بهم رفت . با لبخند گفتم:     

فتم و اول بریم اینارو بزار توی ماشین ! چشمی گ -یه چیزی بخوریم؟ با غر غر گفت: 

به سمت ماشین رفتیم . بعد از اینکه خریدارو گذاشتیم رفتیم کافه جردن... مامان با 

امروز خیلی خوشگل شدی؛خوشحالم که خوشحالی!  -لبخند نگاهم کرد و گفت: 

خدانکنه! روی میز  -من فدای تو بشم الهی! خندید و گفت:  -لپشو بوسیدم و گفتم: 

ارش دادم و مامان هم معجون! کافه ی خیلی دونفره نشستیم ، من شیک نوتال سف

دنج و قشنگی بود . گوشیمو دراوردم و باهاش مشغول به کار شدم . بعد از جواب 

دادن به ایمیالم گوشی رو کنار گذاشتم و سرمو باال اوردم ... باال اومدن سرم دقیقا 

ب به مساوی شد با هنگ کردنم! درست داشتم میدیدم؟ آخه مگه میشد!     با تعج

کیان خیره شدم که روی میز رو به روی ما نشسته بود ... و یه دختر خیلی جوون ، 

شاید همسنای من رو به روش نشسته بود! شاید سنگینیه نگاهمو روی خودش 

احساس کرد که سرشو باال اوردم و بهم خیره شد ... اونم مثل من تعجب کرده بود ! 

رفتم و به مامان دوختم . مامان با لبخند سعی کردم بیخیال باشم ... نگاهمو ازش گ

نه قربونت برم ؛ اینجا خیلی خوشگله نه؟  -چیزی شده؟ خندیدمو گفتم:  -گفت: 

اره خیلی، محیطش خیلی قشنگه؛ همش چوبه ... خودمو  -سری تکون داد و گفت: 
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سرگرم حرف زدن به مامان نشون میدادم اما کامال تمام حواسم به کیان بود . اونم 

گاهی برمیگشت و نگاهم میکرد اما من جوری وانمود میکردم که انگار اصال حواسم گه

بهش نیست و نمیبینمش! حالم داشت از اون کودنی که روبه روش نشسته بود بهم 

چرا نیاورد سفارشارو؟ مامان  -با خستگی رو به مامان گفتم:      part102#میخورد! 

فارشارو اورد ! بی توجه به کیانی که بی اومد حرفی بزنه که همون موقع گارسون س

زیادم دیر  -پروا داشت نگاهم میکرد مشغول خوردن نوتالم شدم! مامان آروم گفت: 

گرسنم بود خوب ! خندید و  -نیاوردن بیچاره ها؛توخیلی عجولی! خندیدمو گفتم: 

ون چیزی نگفت ... در واقع فقط خودمو داشتم گول میزدمو اروم بودم ... اما از در

داشتم میسوختم . من چم شده بود واقعا؟ داشتم به چی حسودی میکردم؟ به کی 

حسودی میکردم؟ به کیان؟ به دشمنم؟ به کسی که به چند تا گردن کلفت گفته بود 

بریزن سرمو ترتیبمو بدن؟     من چقدر احمق بودم! پوزخندی به خودم زدم اما 

تک تک موهای دختره رو از سرش  هیچکدوم از اینا ارومم نمیکرد! دلم میخواست

جدا کنم ! اصال کی بود؟ دوست دخترش بود؟ لعنت بهت کیان! با صدای مامان به 

چرا تو  -جانم؟ ابرویی باال انداخت و گفت:  -هلیدا! سریع گفتم:  -خودم اومدم . 

ببخشید! شونه ای باال انداخت  -فکری ؟هی دارم صدات میکنم! لبخندی زدمو گفتم: 

میگم بخور دیگه تا بریم! باشه ای گفتم و یکم دیگه از شیکمو خوردم . بی  - و گفت:

توجه به حضور کیان به سمت صندوق رفتمو حساب کردم !     بعد از شستن دستام به 
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همراه مامان از کافه بیرون زدیم! همین! اصال دلم نمیخواست روزمو به خاطر کیان 

 ه کافی به خاطر کیان به گند کشیده شده بودخراب کنم ! این یه مدت روزام به انداز
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