
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه ی کتاب

 دسته بندی: رمان

 ریز از تنهاییگرمان نام اثر:

 دانلود نگاه انجمن کاربر *Nadia_A*نویسنده: 

 یاجتماع.عاشقانهژانر: 

  nika_beramiriha: ویراستار 

 nafis طراح جلد:

 /http://forum.negahdl.com/threads/131159 :منبع نگارش

 

سایت نگاه دانلود تهیه و منتشر شده، و تمامی حقوق آن نزد این   دراین کتاب 

 سایت محفوظ است.

 

http://forum.negahdl.com/threads/131159%20:/
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 خالصه :

 هم اون انگیزش، غم و ناگهانی مرگ با ولی. داره مادر یه فقط دنیا تو که معمولیه روستایی دختر یه قصه ما، قصه

 می فاش براش پدرش گذشته زندگی از رازی خاطراتی، دفترچه کردن پیدا با مادرش، مرگ از پس مدتی. ذارهمی تنهاش

 .کنهمی زیادی تغییرات خوش دست رو سرنوشتش که ذارهمی زندگیش در مسیری به پا تردید با تندیس. شه

  خوش: پایان
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روزهاست پنبه  سراید. سمفونی گوش خراشی است،های مرا میی تنهاییگذرد، یک ترانه تلخ قصهمقدمه: این روزها که می

 .دگر فایده ندارد

 !باید باور کنم، تنهایم

 !آری خدا، من تنهایم

 !ولی نه! هنوز تو را دارم تا در این تنهایی تکیه گاهم باشی

 .شان ندارندمامنی برای تنهایی« تو»خدایا دست هایم را رها نکن. چون دگر به غیر از 

داستان غیر واقعی و ساخته ذهن نویسنده هستند هرگونه تشابه کامال غیر ها و اتفاقات در این نکته: تمامی اسامی شخصیت

 !عمدی بوده است
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 «به نام خدا»

در حالی که قدم های بلند برمی داشت دامن چین دار محلی اش را در دست گرفت تا زیر پایش نرود. بین راه هر کدام از 

م چهره اش از خوشحالی می درخشید. آن روز مثل تمام جمعه های داد. تمااهالی ده را می دید، با خوشحالی و شوق سالم می

بعد از هشت سالگی اش باید به قرارگاهش می رفت. از بین بوته ها، درختان و صخره ها گذشت تا به خلوت گاهش رسید. 

 .چشمان درخشانش را گرداند. دستانش را باز کرد، چرخی از هیجان زد که دامنش را نسیم به زیبایی رقصاند

 :خنده ریزی کرد کنار جوی آبی که از آن وسط رد می شد نشست، دستش را در آب فرو برد با خود گفت

 !امروزم رها زده زیر قولش و نیومده-

سرش را به نشانه تأسف تکان داد. کمی آن جا ماند و سپس به سمت خانه راه افتاد همیشه روز تعطیلش همین گونه ساده و 

ه همین راضی بود. دیگر شب شده بود که در خانه شان را باز کرد و داخل رفت. طبق معمول کوتاه می گذشت ولی او ب

سیما خانم تا او را دید حسابی غرغر کرد، از آن غرغر های مادرانه، همان هایی که از سر نگرانی و دلواپسی است. دست 

دقه اش رفت. نگاهش را بین سیمای جوان ی لطیفش را بوسید و قربان صهایش را دور گردن مادرش انداخت و روی گونه

 :و زیبای مادرش چرخاند و گفت

 !آخه مادر من شما که می دونید من هر هفته باید برم اون جا چرا هر دفعه این قدر دل نگران می شی؟-

 :سیما خانم در حالی که برای هزارمین بار تعریف می کرد بغض امانش را برید ولی گفت

 ...رفت و دیگه نیومد وقتی هم اومدپدرت هم یک روز جمعه -

هق هق گریه اش باعث شد نتواند باقی حرفش را بزند. دخترک متأثر از داستانی که بارها شنیده بود سعی کرد تا جو پیش 

 :آمده را عوض کند

 !تندیس به قربونت قصه نخور دیگه-

 :و مشامش را پر کرد و گفت

 !برای این شکم گرسنه آماده کردی؟اوم! عجب بویی راه انداختی سیما جونم! چی -

سیما خانم که دیگر نمی خواست دردانه اش را بیشتر از این ناراحت کند ضربه این به بینی اش زد و با صدایی که هنوزم 

 :خش دار بود گفت

 !خوب نیست دختر این همه شکمو باشه ها-

 :ابرو هایش را با شیطنت باال انداخت گفت

 !مامان باز شروع شد؟-

 :ه ریزی کرد و ادامه دادخند

 ...اصال این قدر می خورم تا دل اونی که این حرفو ساخت بسوزه-

بعد از این حرفش خرامان خرامان به سمت آشپزخونه که بیرون در حیاط خانه شان بود رفت. بوی نان و غذای محلی 

رد نق زدن و مادرش هم با خنده به مادرجانش هوش از سرش پراند ولی هنوز غذا اماده نشده بود و مثل همیشه شروع ک

 .دختر شکمویش نگاه می کرد
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 :قاشق اول را به دهان برد با لحنی که مخصوص خودش بود گفت

 ...اوم مامان مثل همیشه عالیه... دستت درد نکنه-

 :مادرش لبخند محوی زد

 ...نوش جونت مادر... گوشت بشه به تنت-

 :ند. تندیس در حالی که سینی ظرف های کثیفشان را بیرون می برد گفتشامشان را با حرف های مادر دختری صرف کرد

 !امروز توی ده شایعه پیچیده شما هم شنیدید؟-

 ...نه مادر امروز اصال بیرون نرفتم... تو هم فکرت رو مشغول این شایعه ها نکن-

 :تند شروع کرد حرف زدنظرف ها را بیرون برد. مادرش هم همراهش بیرون رفت در حالی که کنار هم ظرف می شس

آخه نمی دونید چی می گفتن... شایعه شده زن نام دار خان نمی تونه دیگه بچه بیاره می خوان واسش زن بگیرن... ِا ِا -

 ...مردک از سنش خجالت نمی کشه

 :مادرش در حالی که ظرف ها را اب کشی می کرد گفت

 ...توجه نکنبسه مادر جان صدبار گفتم به حرفایی که مردم می زنن -

 :سرش را تکان داد و گفت

چشم مامان جان. دیگه حرف نمی زنم. ولی مگه می شه من هر روز می رم بیرون و این حرفا رو گوش ندم؟! اخه مگه کر -

 !شدم؟

 :مادرش چپ چپ نگاهش کرد و گفت

 ...خدا نکنه این چه حرفیه که می زنی؟! من کی گفتم تو کری؟ گفتم برات مهم نباشه-

 :لبانش را جمع کرد رو به مادرش گفت

 ...مامان برو استراحت کن من اینا رو خودم می شورم دو تیکه ظرفن-

مادرش بدون حرف به سمت اتاق هایشان رفت. او هم در حالی که تمام فکر و ذکرش شده بود خانواده نام دار خان بقی ه 

س اون فخرالتاج فیس و افاده ای بشه؟! وای نقره رو بگو ظرف ها را شست و با خودش گفت "کدوم بنده خدایی قراره عرو

  .شرط می بندم حاال نقره از حرص داغ شده "خندید و برای عروس آینده خانواده شفیعی تأسف خورد

دوباره با خود گفت" تحمل کردن خود نام دارخان از همه بدتره که! مردک مستبد که حتی بلد نیست بخنده با اون چهره کریه 

ای باباقوریش انگار می خواد آدمو قورت بده."تمام دغدغه اش این بود آدمی که اهل خند و شادی نیست غیر قابل و چشم

تحمل است.فقط به این فکر بود که هر روز به باغ برای برداشت محصول برود سر به سر دیگران بگذارد و آنها را عاصی 

امردی نمی کردند و اخبارش را در کف دست مادرش می گذاشتند. کند. هر روز چند نفری را عصبانی می کرد و آنها هم ن

در آن روستای کوچک تنها دختری بود که دیپلم داشت آخر آنجا مدرسه و دبیرستان نداشتند و باید برای ادامه تحصیل به 

ندند فی که می زشهر می رفتند. مردم حاضر نبودند دخترانشان را برای تحصیل به مدرسه شبانه روزی بفرستند و تنها حر

این بود" دختر را چه به درس خواندن!!" پس از شستن ظرف ها و خشک کردنشان به اتاق رفت. مادرش مثل همیشه رختش 

را پهن کرده بود. کنارش نشست به صورتش زل زد و بعد به آرامی درحالی که سعی می کرد او را بیدار نکند گونه اش را 
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بلندش که باالی سرش جمع کشده بودند را باز کرد و بعد هم بافت و یک طرف  بوسید. روی تشک خودش نشست. موهای

روی شانه اش انداخت. سرش را روی بالش گذاشت و چندی بعد پلکهایش در اثر خستگی زیادی روی هم افتادند و خواب او 

 .را در بر گرفت

*** 

ش را روی کمرش گذاشت. نگاهی به آسمان عرق پیشانیش را با دستمال سفیدی که در جیب لباسش بود خشک کرد. دست

چهره مغرور  .انداخت داشت شب می شد. سر تا سر باغ از سبد های بزرگ میوه پر شده بود و کارگرها در حال چیدن بودند

و افاده ای نقره ، زن نام دارخان جلوی چشمانش نقش بست که او را نگاه می کرد و با غرور پوزخند می زد با خود 

وبه همه زحمتا رو ما می کشیم خانم از مچ تا آرنج دستش طالست. تازه به هممونم پوزخندم می زنه!" چهره اش گفت"واال خ

 :را با انزجار جمع کرد همیشه نسبت به آن ها حس بدی داشت. با صدای رها از فکر بیرون آمد

 ...هی؛ تندیس حواست کجاست؟! زود باش داره شب می شه باید برگردیم خونه-

را به رها داد، دوست دوران کودکی اش که تا االن هم مثل دوتا خواهر کنار هم بودند. همیشه پایه شیطنت های هم  نگاهش

بودند. هنوز یادش نرفته بود زمانی را که تنها هشت ساله بودند یواشکی به خانه عمه جان رها رفتند و در خواب چتری 

اهی که به آن زمان فکر می کرد هنوز هم صدای جیغ عمه رها در گوشش موهای خرمایی بلند زن بیچاره را کوتاه کردند. گ

زنگ می زد. آخر مگر جرمش چه بود به غیر از این که می خواست به آن طرز پخت نان محلی را یاد بدهد. لبخندی از 

 :شیطنتشان به لبش آمد. رها با دیدن چهره او متعجب گفت

 !تندیس داری به چی فکر می کنی؟-

 :آن خاطره را یاد آوری کرد که این دفعه هر دو با هم به خنده افتادند. رها دستش را گرفت و کشید و گفتخندید و 

 .بسه دیگه اون خرابکاری ها رو یادم نیار. شب شده باید بریم خونه-

حرف می زدند. سرش را به تأیید حرف رها تکان داد. هر دو شانه به شانه راه می رفتند و گاهی هم از روز های کودکیشان 

دستش را به دامنش کشید، بعد هم خیره شد به چهره دوست داشتنی رها که به زودی عروس می شد و از حاال دلش برای 

 :رها که مثل خواهرش بود دل تنگی می کرد. بغضش را فرو برد. از او پرسید

 !هی دختر! بگو ببینم چه خبر از اون نامزد سر به زیرت؟-

 :رها آهی کشید گفت

دست رو دلم نذار که خونه... خیلی وقته ندیدمش... االن که تابستونه ، کالس نداره. رفته شهر کار کنه تا توی خرج و -

الهی بمیرم وقتی با تلفن باهاش حرف می زنم گاهی بینش از خستگی به خواب می  ...مخارج اول زندگی و عروسی نمونیم

چهره بدبختانه اش خنده اش گرفته بود سعی کرد کمی دل داریش بدهد. در ره. تندیس که هم برایش ناراحت و هم اینکه از 

 :دل گفت"امان از عاشقی!" و به او پاسخ داد

 .این قدر خودت رو عذاب نده انشاهلل این روزای سخت هم می گذره-

 :با لحنی که ازش شیطنت می بارید ادامه داد

 .یه روز اون قدر می بینیش که دیگه ازش خسته می شی-
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 :رها با جیغ جیغ پس گردنی ای نثار گردن ظریف تندیس کرد و گفت

 .هیچ وقت من ازش خسته نمی شم اینو وقتی می فهمی که خودتم عاشق بشی-

 :درحالی که گردنش را ماساژ می داد گفت

 !بده؟ مگه مرض داری آخه دختر؟! حاال من یه چیزی گفتم تو باید گردن منو قطع کنی؟! فردا جواب آقامون رو کی-

 :رها با خند ضربه ای به کتفش زد

 ...تو اون آقا رو نشون من بده خودم جوابشو می دم-

 ((!حرفی نزد با خود گفت:))کاش می شد منم عشقو تجربه کنم؛ یعنی چه جوریه خوبه؟

زنده کنه  به چهره مغموم رها نگریست. اخم کرد و با خود گفت:))این چه حسیه؟! در حالی که می تونه آدمو خوشحال و

 ((!باعث ناراحتی و پژمردگی هم بشه؟

  .بقیه راه را در سکوت طی کردند در حالی که هر کدام در فکر فرو رفته بودند

در خانه را باز کرد و وارد شد از سوت و کورِی خانه لحظه ای لرز به تنش نشست. با ترس و لرز چراغ را روشن کرد با 

رتش کبود شده بود و از درد به خود می پیچد، با ترس به سمتش دوید. تمام قرص دیدن مادرش که گوشه ای افتاده و صو

های زیر زبانیش دورش ریخته بودند یکی از آنها را برداشت و زیر زبان مادرش گذاشت بعدم شروع کرد به ماساژ دادن 

 :قفسه سینه سیما خانم و با گریه گفت

 !مامان، مامان، خواهش می کنم.آخه چی شده؟-

دستانش را دور  .ی تنفس مادرش به حالت عادی برگشت نفس را آسوده بیرون فرستاد ولی هنوزم اشک می ریختوقت

 :مادرش حلقه کرد

 .الهی تندیس فدات بشه، داشتم دق می کردم-

 :مادرش با مهربانی سرش را بوسید

 !قربونت برم. صورتت رنگش پریده. خیلی ترسیدی-

ش مادرش جدا نمی شد ولی لحظه ای چشمش به چرخ خیاطی مادرش که دور تا همان طور که اشک می ریخت از آغو

دورش پارچه ریخته بود افتاد. چهره نگرانش عصبی شده بود. طوری از جا برخاست که سیما خانم ترسید و بهت زده به 

 :چهره سرخ شده دخترش نگاه کرد.دخترک با فریاد گفت

 !باز تو داشتی کار می کردی؟-

 :ی پایین آورد و ادامه دادصدایش را کم

 !چندبار بهت گفتم نمی خواد کار کنی؟! چرا به فکر سالمتی خودت نیستی؟! چرا؟-

 :ضجه زد و دستشو رو سرش گذاشت

 .به فکر خودت نیستی به فکر مِن بدبخت باش که به غیر از تو هیچ کسو ندارم-

 :سیما خانم با چهره حق به جانب گفت

 .شب تو اون باغ کوفتی جون بکنی، من این جا بشینم؟! منم باید برای راحتی تو کاری انجام بدم مگه می شه تو از صبح تا-
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از حرف مادرش عصبانیتش دو چندان شد، با حرص و عصبانیت به سمت چرخ خیاطی رفت دستش را زیرش برد و آن را 

ه خود صدمه بزند. سیما خانم داشت به بلند کرد. میخ خواست از شرش خالص شود و مادرش دیگر هــ ـو*س نکند با آن ب

چهره دخترش که حال از فرط عصبانیت کبود شده بود نگاه می کرد. پی به نیتش برد برخاست و دست روی دستش گذاشت 

 :و با لحن آرامی گفت

اقل قربونت برم بذارش سر جاش حد ...باشه عزیز من باشه!حاال که دخترم ای نطور می خواد دیگه بهش دست نمی زنم-

 !گاهی برای خودت لباس بدوزم...عروسی رها نزدیکه ها

نگاه طوفانی اش که به نگاه پر آرامش مادرش افتاد تمام خشمش فروکش کرد. چرخ را روی میز سرجایش گذاشت، خود را 

 :در آغوش مادرش انداخت درحالی که گریه می کرد آرام گفت

 !که هم اوقات خودت تلخ بشه هم من؟الهی تندیس پیش مرگت بشه، چرا این کارو می کنی -

 :سیما دست نوازشی بر سرش کشید با محبت گفت

 .خدانکنه عزیزکم-سیما

بعد هم او را به آغوشش کشید و زیر لب شروع کرد برایش آواز خواندن، می دانست می تواند دخترکش را این طور آرام 

 ..کند

فت و گو می کردند و صدای خنده اشان تمام خانه را برداشته بود ساعتی بعد هر دو مشغول خوردن شام بودند چنان با هم گ

 .که انگار نه انگار چندی قبل آن قدر هر دو آشفته و عصبی بودند

*** 

باد تندی می وزید. دامن لباسش به زیبایی با نسیم خود را تکان می داد. دستش را به دامنش کشید تکان هایش کالفه اش کرده 

نگاهش  .سفت به کمرش بست تا مانع تکان خوردن آن شود و بتواند به راحتی کارش را انجام دهد بود، چادر گل دارش را

کاله پیرمرد را باد از سرش جدا کرده بود و کله سیقلش زیر نور خورشید می درخشید. با دیدن این  .را به مش رمضان داد

 :صحنه شیطنتش گل کرد با صدای بلندی گفت

 .دهمش رمضون کالهتو باد بر-

 :نمایشی چنگی به گونه صاف و لطیفش زد .بعد هم چشمانش را ریز کرد

 .ای وای فکر کنم موهاتونم باد برده، هیچی رو سرتون نیست-

پیرمرد از هیچ جا بی خبر که فقط به فکر کار و زندگی و در آوردن لقمه ای نان حالل بود و به چیز دیگری فکرد نمی 

قعا مو داشته باشد و حال به قول تندیس آنها را باد با خود برده باشد. دیگر نتوانست جلوی کرد، دست بر سر زد انگار که وا

 ..خنده اش را بگیرد و بلند شروع به خندیدن کرد

 :مش رمضان کالفه شده بود با غضب به او نگاه کرد با غیظ گفت

  ...کنمآخه دختر کی می خوای بزرگ بشی؟! انگار امروزم باید شکایتت رو به مادرت -

تندیس که به این حرفا عادت داشت بی خیال شانه باال انداخت و ریز ریز شروع به خندیدن کرد. رویش را برگرداند ولی با 

 :دیدن چهره غضبناک رها، خنده روی لبش ماسید و گفت
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 !تو دیگه چته؟!خودت قبل از این که شوهر کنی از من بدتر بودیا یادت رفته؟-

 :رون فرستاد در جوابش گفترها نفسش را حرصی بی

آره من از تو بدتر بودم ولی تندیس... دیگه تو هم بزرگ و خانم شدی، بیست سالت شده عزیزم... سعی کن رفتارت رو -

 .ولی این قدر به این پیرمرد بی چاره هم گیر نده !بهتر کنی. نمی گم که شیطنت نکن، نه

د چرا همه از این رفتار سرخوشش خرده می گیرند! وقتی وارد خانه رویش را برگرداند و مشغول کارش شد هیچ نمی فهمی

شد مادرش را دید که سجاده پهن کرده نماز می خواند. به حیاط کوچکشان رفت و روی لبه حوض نشست وضو گرفت و بعد 

در را از سرش سالم نماز را که داد، چا .چادر نمازش را برداشت، سجاده اش را پهن کرد و قامت بست .هم به داخل رفت

برداشت روی شانه اش انداخت مادرش نشسته بود و به او نگاه می کرد. نگاهش از صورت مهربان مادرش به دستانش که 

 :پارچه ای آسمانی را گرفته بودند سر خورد. دوباره سر بلند کرد و پرسید

 !اون چیه توی دستت مامان؟-

 !دید چشمانش برق زدند.لباسی ابریشمی به رنگ آسمانمادر دستش را باال آوردن از چیزی که رو به رویش 

 !اینو دوختم تا توی عروسیه رها بپوشیش. حاال برو تنت کن تا ببینم چه طور شده؟-سیما

لباس را گرفت و پوشید و بعد هم رفت جلوی آیینه نگاهی به خود انداخت. موهای فندقی رنگ تاب دارش دورش افشان شده 

هماهنگی زیبایی با آسمانِی لباسش داشت. نگاهش را از صورتش گرفت و روی لباسش انداخت،  ریخته بودند،چشمان آبیش

یقه گرد، و لباس تا روی کمرش چسبان بود از آنجا به بعد حالت آزاد داشت و قدش تا زانو می رسید. با غمزه تابی به کمر 

 :با لحن دل برانه ای گفت .باریکش داد و به سوی مادرش رفت

 !ن جونم،خوشگل شدم؟خب ماما-

 .سیما با شوق و شعف او را به آغوش کشید و حسابی از زیبایی دردانه اش تعریف کرد

هزار هللا و اکبر! شدی مثل ماه اخه قربونت برم، فقط باید روی لباست یکم قالب دوزی بشه و برای دور کمرشم  !ماشاءهللا -

 .رمیه ربان الزم دارم که این دفعه رفتم شهر برات می خ

 :روی مادرش را بوسید و گفت

 .قربونت برم دستت دردنکنه!ولی یه موقع به خودت فشار نیاریا-

 :سیما لبخند محوی زد و گفت

بهت قول دادم به خودم فشار نیارم، دیگه هم سفارش نگرفتم، این لباسم خیلی وقته که دارم آمادش می کنم.برو درش بیار یه -

 .وقت دوختش باز نشه

 :کرد.گفتتعظیمی 

 .ای به چشم سیم سیم خانم-

 :سیما خندید ضربه ای به پشتش زد گفت

 !برو دختره ی زبون ریز-

 .با خنده به سمت اتاق رفت لباس را تعویض کرد سپس به کمک مادرش برای تهیه شام شتافت
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*** 

ند به جمعیتی که برای آمدن در ایوان خانه آقا مرتضی پدر رها ایستاده بود، با شوق و چشمانی که از اشک برق می زد

عروس و داماد هل هله می کردند زل زده بود. رها در لباس سفید عروسی همانند فرشته ها شده بود و با آن آرایش زیبا 

روی صورتش معصوم تر از همیشه به نظر می رسید. دست در دست همسرش حسام، بین جمعیت ایستاده بود.صورتش از 

بود. حسام نگاهی به عروسش انداخت که با آن گونه های سرخ صد برابر از نظرش خواستنی  شرم دخترانه ای گل انداخته

 .تر شده بود. در دل قربان صدقه شرمش رفت. جمعیت کنار رفتند تا راه برایشان باز شود

ا هجوم برد تندیس با رفتن حسام به سمت ره .حسام پس از مدتی که کنارش نشست او را ترک کرد تا به مجلس مردانه برود

 :با لحنی پر از شیطنت گفت

 !گم یه وقت تو گلوش گیر نکنی؟ای وای این فرشته خوشگل کیه؟! کوفتت بشه حسام خواهرم رو ازم گرفتی. می-

 .رها در حالی که می خندید به ادا اطفار و لوده بازی های دوست ُخلو چلش نگاه می کرد

ی قدیم، هزار بار رنگ عوض می کردند حاال تو نیشت تا بناگوش خاک تو سرش ببین چطور می خنده..عروسم عروسا-

 :رها نیشگونی از بازویش گرفت که جیغ خفیفی کشید !بازه برام؟

 !هی، هی... تندیس خانم حاال عروس شدن شما رو هم می بینیم. اون وقت من می دونم و تو اگه یه لبخند کوچیک بزنی-رها

آمد، خیلی زود خود را جمع و جور کرد. او احترام خاصی برای حسام قائل بود.  داشتند کلکل می کردند که حسام داخل

حسام با گام های شمرده و محکم به سمت عروسش آمد کنار او قرار گرفت و باز هم با اومدن حسام گونه های رها رنگ 

خود گفت"دختره ی شوهر ندیده رو گرفتند. با عشقی وافر به همسرش خیره شد، تندیس میان آن ها در دل به رها خندید و با 

 :ببین چه طور رنگ عوض می کنه!"لبه ایش را باز کرد و لب به سخن گشود

  !آقا حسام بهتون تبریک می گم. حسابی مراقب این خواهر من باشیدا-

 :حسام با لبخند مهربان به صورتش نگاه کرد

  .نذاشتیممنونم ازت که اون مدتی که من نبودم کنار رها بودی و تنهاش -

با وقار پاسخ تشکرش را داد و آن ها را تنها گذاشت. به گوشه ای رفت که مادرش همراه چند زن دیگر نشسته بودند. با دیدن 

زیور اخم کرد و کنار مادرش جای گرفت. زیور دستان پر از جواهرش را تکان داد تا بیشتر آن ها را به نمایش بگذارد. 

 :نداخت و رو به سیما گفتنگاه خریدارانه ای به تندیس ا

 !ماشاءهللا، این تندیسه؟! چه قدر خوشگل و خانم شده-

 :بعد در حالی که لبخند موزی به لبش آمده بود ادامه داد

 .انشاء هلل که تندیس جانم به همین زودیا می ره خونه بخت-

 :خم کرده بود انداخت و گفتسیما خانم ساده از تعریف زیور مسرور شد و نگاهی زیر چشمی به دخترش که حسابی ا

 !اگه آدم خوب و معقولی پیدا بشه چرا که نه؟-

ولی تندیس خوب متوجه منظور زیور شده بود..در دل گفت"ای آب زیرکاه البد با اون پسر شیر برنج تو آره؟!"چهره اش 

از ، صورت استخوانی که از در ذهن پیروز، پسر زیور را تجسم کرد با آن قد در .جمع شد، حتی فکرش هم آزار دهنده بود
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بس دراز بود وقتی راه می رفت احساس می کرد االن است که از وسط به دو نیم تقسیم شود. چهره اش را به خاطر آورد. 

اصال  ...چشمان ریز قهوه ای، ابروهای پیوند خورده که حاالربه لطف موچین تمیز شده بودند، بینی عقابی ، لب های باریک

کار و بار درست حسابی هم که نداشت! تمام وقت از  .ی نداشت. مخصوصا با آن ابروهای نازک کرده اشچهره ی مردانه ا

پول پدرش برای عیاشی و ول گردی استفاده می کرد. در روستا به بد دهانی و پرخاش گری معروف بود. در دل گفت"این 

در افکارش غرق شده بود که با صدای هل هله و  "!زن با خودش چی فکر کرده که منو با اون پسره ول گرد پیوند می زنه؟

ِکل زدن زنان به خودش آمد. مثل اینکه باید با رهایش خداحافظی می کرد مثل این چند روز باز هم اشک در دو چشمش حلقه 

 وبست. جلو رفت و رها را در آغوش کشید و زیرگوشش برای خوشبختی او و حسام آرزو کرد. بعد هم از او فاصله گرفت 

با همان نگاه اشک آلودش به سمت مادرش رفت که داشت با مادر رها صحبت می کرد، پس از خداحافظی مفصلی از خانه 

آقا مرتضی )پدر رها( بیرون رفتند. آرام آرام کنار مادرش راه می رفت، دلش گرفته بود و احساس دلتنگی می کرد"یعنی 

مادرش که حالش را می فهمید دست نوازش به کمرش کشید و  .ی کشیدآه سوزناک "!بار بعدی کی می تونم رها رو ببینم؟

 :گفت

 .آه نکش مادر شگون نداره. تو االن باید خوشحال باشی که خواهرت سروسامان گرفته-

آری سیما خانم رها را همانند دخترش دوست می داشت. از سال ها قبل شاهد بزرگ شدن این دو دختر شیطان بود. حال آن 

شده بودند که یکی از آن ها به خانه بخت رفته بود. می دانست خیلی زود نوبت به دختر خودش می رسد. با ق در بزرگ 

 :صدای تندیس از فکر بیرون آمد

 .آره مامان راست می گی ولی خب دلم براش تنگ می شه-

خدایش برای خواهرش سرش را باال برد و به آسمان مهتابی نگریست. دستانش را در هم گره زد. بارها و بارها از 

خوشبختی را خواستار شد. بار اولی که حسام را دیدند و از همان جا عشق در دل رها و حسام شعله ور شد را به خاطر 

آورد"باز هم مثل همیشه شیطنتشان گل کرده بود از کنار باغ نامدارخان می گذشتند که چشمشان به آلبالو های سرخ و رسیده 

 :ازیر شد. تندیس با چشمان براق رو به رها گفتخورد. آب از دهانشان سر

 ...من می رم روی دیوار از اینا بچینم بدجور دلم داره ضعف می ره واسشون-

 :رها ابرو باال انداخت و حق به جانب گفت

 ..نخیرم..من می رم از اون باال می اندازم تو دامنت-

 :اشاره ای به لباس خودش که دامن نداشت کرد و ادامه داد

 .تو دامن داری من که ندارم-

تندیس سرش را تکان داد و موافقت کرد. رها جستی زد از دیوار باال رفت چون از کودکی این کار را می کرد و عادت 

داشت، روی دیوار نسبتا بلند نشست شروع کرد به چیدن آلبالوها، چندتا می خورد و چندتا هم می ریخت پایین، تندیس هم با 

نها را می گرفت. همان طور مشغول بود که چشمش به آلبالویی بزرگ خورد آب دهانش را با لذت قورت آن دامن بزرگش آ

داد، خواست به سمتش برود که پایش پیچ خورد و داشت پایین می افتاد که لبه دیوار را گرفت تا نیوفتد ولی دستانش خسته 

 :شده بودند و عرق از صورتش آویزان شده بود با گریه گفت
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 ..یس تو رو خدا نجاتم بده االن میوفتمتند-

تندیس هول شده آلبالو هایی که حتی یکی از آنها را نخورده بود را روی زمین ریخت و به سمتش دوید. سعی کرد کمکش 

 :کند ولی نمی توانست.نفس نفس زنان در حالی که تالشش بی نتیجه بود گفت

  !الرها نمی شه اخه دیوارش خیلی بلنده. خودتو بکش با-

 :رها تنش از ترس اینکه بیافتد می لرزید ، به سختی گفت

 نمی تونم دستام خسته شدن اخه جون ندارم-

با شنیدن جیغ رها خواست برود زیر پایش تا اگر افتاد صدمه ای نبیند که همان موقع شخصی او را کنار زد. با حیرت 

 .برگشت به سمت پسر جوانی که او را کنار زده بود

 .رو بکش باال اگه بیوفتی بدجور صدمه می بینیخودت -پسر

 :صدای رها از بغض و حرص می لرزید گفت

 ...خودم می دونم چی میشه-

 :پسر کالفه دستی به گردنش کشید و بعد دستانش را باز کرد و گفت

 !بپر می گیرمت-

 :رها جیغ زد

 !چی؟-

 :گفتهنوز چهره شخصی که این حرفا را می زد ندیده بود و با عصبانیت 

 !اصال تو کی هستی؟-

 :تندیس مداخله کرد گفت

 ...رها کاری که می گه انجام بده. اگه بیوفتی-

و دیگر ادامه نداد. دستانش از ترس و هم از فشاری که بهشون وارد می شد عرق کرده بودند و لحظه ای دستش رها شد و 

مد و با دستان قدرتمندش او را در بر گرفت، سعی همین باعث شد به سمت پایین کشیده شود ولی آن پسر زود به خودش آ

داشت تعادلش را حفظ کند بخاطر همین عقب جلو می شد تا باالخره ثابت سرجایش بماند ولی در آخر بخاطر نیروی زیادی 

رفته گاز پشت به زمین افتاد هنوز هم دستانش رها را سفت گرفته بودند! رها که هنوز به خودش نیامده بود شخصی که او را 

 .بود را چنان چسبید که خیال می کرد اگر او را رها کند ممکن است صدمه ببیند. باالخره با صدای آن شخص به خودش آمد

 !حالتون خوبه؟-

سرش را باال گرفت خیره شد به آن دو گوی قهوه ای رنگ. هر دو زمان و مکان را فراموش کردند. حسام در آن سبزه زار 

شیرینی نگاه شکالتی شخصی که ناجی اش شده بود دست و پا می زد. تندیس زود تر به خودش آمد غرق شده بود و رها در 

و با هول به سمت رها رفت. او را از حسام جدا کرد و رها تازه فهمیده بود کجا بوده است ، گونه هایش گل انداختند که در 

 .این جا هم بازم حسام محو صورت معصومش شد

 !ه؟خوبی طوریت نشد-تندیس
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 :رها سرش را باال آورد گفت

 !نه حالم خوبه-

 :سپس به سمت حسام برگشت

 ..ممنونم از شما-

 :حسام لبخند محوی زد در حالی که خاک لباسش را می تکاند گفت

 .وظیفه بود... کای نکردم-

 :بعد ادامه داد

 !من حسام طاهری هستم قراره امسال معلم این جا باشم. می تونم اسمتون رو بپرسم؟-

 :رها با من من گفت

 .من رهام و ایشونم دوستم تندیسه-

 :سرش را تکان داد

 !خوشبختم خانم ها-

 :سپس کمی اخم کرد

شما داشتید از این باغ دزدی می کردید؟! اصال صاحبش اطالع داشت که شما دارید از باغش میوه هاشو می چینید؟! می -

 !دونید چه قدر زحمت کشیده؟

 :یس با حاضر جوابی ولی لحن آرامی گفترها سکوت کرد ولی تند

شما نگران صاحب این باغ نباشید. چندتا آلبالو در برابر حقوقی که شش ماهه به کارگراش پرداخت نکرده چیزی نیست. -

 !درواقع ما هم کارگر همین باغیم! اگرم زیاد نگرانید ما پول اون چندتا هم بهشون می دیم

ی برای گفتن نداشت در دل گفت"خب راست می گه چندتا آلبالو در برابر حقوق شش ماه ابروهای حسام باال پرید دیگر حرف

 "!که چیزی نیست! هست؟

 :عقب نشینی کرد!در حالی که به سمت اتومبیلش می رفت با خنده گفت

 .خب خانم ها خداحافظ! البته بار دیگه چهار پایه ای، نرده بونی با خودتون بیارید برای آلبالو چیدن-

هم درون ماشینش نشست و با یک نیش گاز از آنها دور شد. رها هنوز غرق در خیاالتش دست و پا می زد. تندیس با  بعد

 :حرص سقلمه ای به پهلویش زد با حرص گفت

 !خانم خانما، اصال متوجه تیکه انداختنش شدی؟-

 :رها لبخند گشادی زد و با لحن شیفته ای گفت

 !چه جذاب بود-

جب گشاد شدند. بعد سری به نشانه تاسف تکان داد در دل گفت"بیا اینم از دست رفت!" دست رها را چشمانش از فرط تع

کشید تا به خود بیاید و بعد هر دو به سمت خانه هایشان به راه افتادند "با رسیدن با خانه از فکر و خیال بیرون آمد لبخندی 

 :زد زیر لب گفت
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 .آرزوش رسیدولی از دست رفتنش حداقل الکی نبود به -

 .سپس به داخل خانه رفت

*** 

وقتی روز جمعه رسید سعی کرد فکرش را از تمام دلتنگی های این چند روزه رها کند. لباس مرتبی پوشید. سبدی برداشت 

درونش را پر از خوراکی کرد و با برداشتن رمانی که مادرش برایش از شهر خریده بود از خانه خارج شد. مادرش لِب 

در راه به مردم سرسری سالم می داد و  .نشسته بود. گونه اش را بوسید و خداحافظی کرد به سمت قرارگاهش شتافتحوض 

با قدم های تندش به سمت آن مکان رویایی یا به قول خودش و رها شاعرانه رفت. دامنش را جمع کرد کنار آب نشست و 

را بست و غرق آرامشی که از آنجا به دست می آورد شد.  دستش را به درون آب خنک جوی فرو برد مثل همیشه چشمانش

چشمانش را باز کرد از کنار جوی آب برخاست به سمت درخت تنومند همیشگی که زیر سایه اش می نشست رفت و تکیه 

ه ب داد. از سبد، کتابش را برداشت و شروع به خواندن کرد. طوری در آن داستان سراسر عاشقانه غرق شده بود که زمان را

دست فراموشی سپرد. با صدای شکم گرسنه اش باالخره دست از آن داستان کشید. نگاهی به اطرافش انداخت از سبد 

ساندویچ هایی را که برای خود درست کرده بود را بیرون آورد. گاز اول را که زد متوجه گرسنگی بیش از حد خودش شد. 

اطرافش نیگاه کرد. درختان سبز و بوته های کوچک به دورش حلقه بسته همان طور که با ولع بقیه ساندویچ را می خورد به 

بودند. از میانشان یک جوی باریک روان شده بود که آب زاللش از چشمه ای که پای کوه قرار داشت سرچشمه می گرفت. 

 :بود گفتلبخندی زد در حالی که در موسیقی گوش نواز نسیم بین شاخ و برگ درختان و صدای پرندگان غرق شده 

 !این جا زیباترین نقطه ی عالمه به چشم من-

کمی دیگر آنجا ماند سپس به سمت خانه رفت. وقتی از جلوی خانه آقا مرتضی رد می شد،اتومبیل حسام را دید. چشمانش از 

 :فتگ خوشحالی برق زدند به سرعت جلوی درشان رفت زنگ را فشرد. آقا مرتضی در را به رویش گشود با لبخند مهربانی

 !ببین کی این جاست! خوبی باباجان؟-

 :تندیس با خوشحالی و بدون مقدمه گفت

 !ممنون عمو مرتضی. رها اومده؟-

 :آقا مرتضی به هول بودنش خندید.. از جلو در کنار رفت و او را به داخل دعوت کرد گفت

  !آره عمو اتفاقا می خواست بیاد پیشت حاال دیگه خودت اومدی-

 :کسی او را تنگ در آغوش کشید و صدای مهربان رها در گوشش پیچید آقا مرتضی شد،تا وارد خانه 

 .! نمی دونی چه قدر دلم برات تنگ شده بود. همین االن می خواستم بیام خونتونالهی قربونت برم-

 :غوش کشید و ، زیر لب گفتاز او جدا شد اشک در چشمان هر دو حلقه زده بود. تندیس این بار او را به آ

 .خونه نبودم، رفتم جای همیشگی تا یکم از دل تنگیم کم بشه-

اصال متوجه اطرافشان نبودند. وقتی به خودشان آمدند دیدند همه با خنده نگاهشان می کنند. رها یک خواهر و دو برادر 

ته تغاری خانه اشان بود، شوخ و شیطان!  دیگر هم داشت ولی همگی ازدواج کرده بودند و صاحب خانه و زندگی. رها هم

تندیس با متانت آن با آن ها احوال پرسی کرد. رها دستش را کشید و او را با خود به اتاقش برد. کنار هم نشستند و از مدتی 
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 .که کنار هم نبودند، گفتند از دل تنگیشان

 :رها با خنده و لحن شیطونی گفت

 !می گه زیور تو رو برای پیروز خاستگاری کرده؟ ورپریده بگو ببینم چه خبر؟! مامان-

 .سپس با قهقه به صورت کبود شده تندیس نگاه کرد. تندیس هم نامردی نکرد و یک پس گردنی به او زد

 .نه مثل این که باید خودم آدمت کنم. نچ این حسام که زن ذلیله نمی تونه کاری کنه-

 :رها با خنده گفت

 !مگه کسی که با تِو االغ بگرده آدم می شه؟بشین بابا من آدم نمی شم. -

 .دستش را بلند کرد تا یک بار دیگر او را بزند ولی رها پا به فرار گذاشت از اتاق بیرون رفت

 :بعد از چند دقیقه با چای داخل آمد و از او پذرایی کرد .کمی ماند و سپس درحالی که بر می خاست گفت

 ...مان خونه تنهاسترها جان من دیگه باید برم. ما-تندیس

 !یکم دیگه بمون-رها

 :برخاست به لباسش دست کشید. گفت

 .نه عزیزم... بهتره برم-

از او و خانواده اش خداحافظی کرد و به سمت خانه رفت. وقتی در را باز کرد با دیدن کفش های زنانه ای که پشت در بودند 

 .وری ایستاد که معلوم نباشدو یواش به سمت اتاق ها رفت در را باز کرد. ط .متعجب شد

با دیدن نقره و فخرالتاج صورتش از عصبانیت سرخ شد. نگاهی به صورت غمگین مادرش انداخت و آهی کشید و با خود 

گفت"این دو تا ملعون این جا چی می خوان؟!" وقتی قصد رفتن کردند زود از پشت در کنار رفت و خود را به آشپزخانه 

ا کرد و زیر لب ناسزایی نثارشان کرد. یک دفعه صورت غمگین مادرش جلوی رویش ظاهر شد. رساند. رفتنشان را تماش

از جا پرید با سرعت به داخل رفت با دیدن سیمین خانم با آن حال وخیم تمام تنش یخ بست با سرعت دارویی برداشت و زیر 

 .لبش گذاشت. سینه اش را ماساژ داد ولی بی فایده بود

ه هر لحظه حالش وخیم تر می شد نگاه کرد. گوشی موبایلش را برداشت و شماره رها را گرفت..وقتی با ترس به مادرش ک

 :پاسخ داد تنها با ضجه توانست بگوید

 !!مامانم-

 :اما دست سیما سرد شده بود..با هق هق گفت دست سیما را گرفت

 !من نمی خوام تنها شم مامانمکارو با من مامان،تاپ رو خدا تنهام نذار!من دیگه کسیو ندارم،نکن این  مامانمامان،+

چندی بعد درحالی که آن چند دقیقه برایش به اندازه سال گذشت. در باز شد حسام و رها داخل شدند و او تنها به حرکات 

 .آشفته آن ها نگاه می کرد. رها کمک کرد تا داخل ماشین بنشیند

روی زمین زانو زد با دست صورتش را  .و حتی اجازه ورودش را ندادندوقتی به خود آمد که مادرش را به اتاقی بردند 

پوشاند. هق هق گریه اش به قدری بلند بود که هر کس از آن جا رد می شد لحظه ای با دلسوزی به او خیره می شد. رها 

 :دست روی شانه اش گذاشت بعدم هم او را به آغوش کشید. با زاری گفت
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 !دعا کن برایش دعا کن-

 :تش را به پشت او کشید و در حالی که خودش هم اشک می ریخت گفتدس

 .توکلت به خدا باشه-

همان طور در آغوش رها اشک می ریخت که در باز شد. دکتر با چهره خسته و ناامید بیرون آمد. تنها دیدن چهره خسته 

 دکتر برایش کافی بود. با دست به سر خود زد و حسام پرسید؛

 ..دکتر حال بیمار-

 :ولی ادامه نداد انگار او هم می دانست چه مصیبتی اتفاق افتاده. دکتری سری از تأسف تکان داد گفت

 ...متأسفم حالش خیلی وخیم بود ما نتونستیم-

 .تا همین جای حرف دکتر را که شنید چشمانش سیاهی رفتند و دیگر هیچ چیزی را حس نکرد

*** 

چند بار پشت هم پلک زد تا تاری دیدش بهتر شود. وقتی رها را دید که غمگین به چشمانش را گشود همه جا را تار می دید 

او نگاه می کند همه چیز را به خاطر آورد، با صدای بلندی شروع به گریه کرد. رها می خواست او را آرام کند ولی نمی 

 .شد

 !آروم باش عزیزم! چرا با خودت این طور می کنی؟-

ستش بود شروع کرد جیغ و فریاد زدن. چنگ به موهایش می زد هر کسی او را می دید گمان بدون توجه به سرمی که در د

 .می کرد دیوانه شده

 !چرا؟! چرا من؟ این چه مصیبتیه؟-

 :چنگ به موهایش زد و ضجه زد

 !خدا! صدامو می شنوی؟! این چه بالیی بود به سرم آوردی؟-

لی نمی شد. یکی از آن ها درون سرمش داروی آرامبخش تزریق کرد. دو پرستار همراه رها سعی می کردند آرامش کنند و

 .کم کم دیدش تار شد و باز هم بی هوش افتاد

*** 

غمگین و افسرده با لباس مشکی گوشه ای ایستاده بود رها هم زیر بغلش را گرفته بود زیرا حال مساعدی نداشت. مردم یکی 

می گفتند. پاسخش تنها سکوت و تکان نامحسوس سرش بود. وقتی قبرستان  یکی جلو می آمدند و این مصیبت را به او تسلیت

 :از همیشه برایش خلوت تر و سردتر ش، .بازویش را از دست رها بیرون کشید با صدای خشداری گفت

 .می خوام تنها باشم-

 :رها غمگین نگاهش کرد

 .باشه من می رم اون طرف تر ولی حواست به خودت باشه-

ان داد. جلو رفت و به توده خاکی که عزیزش را در بر گرفته بود نگریست. اشک هایش از چشمان بی تنها سرش را تک

 :فروغش سرازیر شدند. سرش را روی خاک سرد گذاشت و با گریه شروع به حرف زدن کرد
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 !مامان، مامان؟-

 :اخم کرد و با گله گفت

 !کرده؟چرا نمی گی جانم؟! هان؟! از من دلخوری؟! باز کی شکایتمو -

 :به سینه اش کوبید و با زاری گفت

 چرا تنهام گذاشتی؟نگفتی من جز تو کسیو ندارم؟ مگه نگفتم من بدبختم مواظب خودت باش؟نگفتم؟چرا رفتی؟

 :هق هق کرد

ینا اغلط کردم بد حرف زدم، گوه خوردم. بلند شو تو رو به خدا بلندشو بیا بریم خونه. اصال بیا بزن تو گوشم بیدارم کن بگو -

 .همش خوابه

 جیغ زد

 !مامان. دارم التماست می کنم بلند شو و بگو خوابه!بگو کابوسه... مثل همیشه سرمو ببوس-

 :جیغ بلندی که کشید سکوت سرد گورستان را لرزاند

 !بگو این یه کابوسه-

 :سرش را با شدت تکان داد و بی رمق با صدایی که به سختی از ته گلویش خارج می شد گفت

 !نگو نیستی! نگو باورم نمی شه که دیگه نیستینه -

رها دور تر ایستاده بود و به حالش اشک می ریخت. دیدن دوست همیشه شاد و خندانش در این وضع قابل تحمل نبود، با  

دیدن بی قراری بیش از حدش خواست به سمتش برود ولی جلوی خود را گرفت. تندیس گل ها را برداشت روی خاک پر پر 

چندشاخه دیگر را در دست گرفت و به سمت مزار پدرش رفت آن ها را هم پرپر کرد روی سنگ قبر ریخت. روی  کرد و

 :سنگ را خواند"رضا سمیعی" آهی کشید و گفت

 !جات خوبه؟-

 :پوزخند غمگین و تلخی زد

ایی بر م از پس این زندگی به تنهالبته که خوبه، حاال دیگه تنها نیستی ، عوضش منو تنها گذاشتین... برام دعا کنید... بتون-

 .بیام

 .دست روی سنگ کشید و پس از خواندن فاتحه به سمت رها رفت

*** 

هوای گرم تابستانی جای خود را به هوای پاییزی می داد. این یعنی پایان فصل برداشت. با خود فکر می کرد باید برای 

برگشت. حوری خانم با گوشه روسری اش عرق پیشانیش مخارجش چه کاری انجام دهد که با صدای حوری خانم به سمتش 

 :را گرفت رو به او گفت

 !حواست کجاست مادرجان؟-

 :هول شده گفت

 !ببخشید! چیزی شده؟-



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر* Nadia_A* | تنهایی از گریزرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 19 

 :حوری خانم در حالی که دسته سبد بزرگی را گرفته بود رو به او گفت

 ..بیا مادر کمک کن اینو جا به جا کنم-

با هم سبد میوه را کنار بقیه سبد ها گذاشتند و صاف ایستاد. همه کارگر ها به سمت سرش را تکان داد و به کمک او رفت 

 .بیرون از باغ می رفتند

 .بهتره ما هم بریم دیگه داره شب می شه-حوری خانم

سرش را تکان داد چادرگلدارش را روی سر مرتب کرد. حوری خانم تمام حرکات ساکت و صامت دختری که روزی تمام 

وی سر میگذاشت نگاه می کرد و در دل برایش دل می سوزاند. پس از خداحافظی کوتاهی راه به سمت خانه روستا را ر

پیش گرفت. وارد که شد چراغ را روش کرد با دیدن خانه به هم ریخته خسته ناله ای کرد. سپس شروع کرد به مرتب کردن 

ی تمیزی خانه خیلی حساس بود. از این که این چنین بی مادرش رو .آن جا خیلی وقت بود که از نظافت خانه غافل شده بود

فکر عمل کرده خودش را سرزنش کرد. نگاهی از رضایت به خانه ی مرتب انداخت. سپس به سمت آشپزخانه رفت تا برای 

 به دور خودش می چرخید ولی آن قدر فکرش آشفته بود که نمی دانست به دنبال چه می .شکم گرسنه اش غذایی آماده کند

گردد. به سمت قفسه ای که ظرف هایشان آن جا بودن رفت شروع کرد به وارسی ظرف ها و دستش را گذاشت روی ظرفی 

و خواست آن را بردارد که برق چیزی چشمانش را گرفت. با دقت به آن جا نگاه کرد یه شکافت روی دیوار قرار داشت با 

را نزدیک برد آن را برداشت، دست مشت شده اش را باز کرد با خود گفت"من تا حاال این شکافت رو ندیده بودم" دستش 

 :دیدن کلیدی متعجب گفت

 !این دیگه کلید کجاست؟-

 :زنجیر نقره رنگی به کلید متصل بود آن را به گردن آویخت شانه ای باال انداخت و گفت

 !حاال بذار از خجالت این شکم گرسنه دربیام. بعد ببینم این کلید کجاست؟-

رد به پختن غذایی ساده. غذایش را برداشت و به اتاق برد و سفره کوچکی را پهن کرد. آرام آرام لقمه می گرفت و شروع ک

در دهانش می گذاشت. هر لقمه را با بغض فرو می داد. کالفه کنار رفت دستی به صورتش کشید خیس بود. سر روی زانو 

 .گذاشت و در تنهایی گریست

یر سرش برد. با انگشت اشاره دست دیگرش نقش و نگار های قالیچه کهنه قدیمی شان را لمس دراز کشید و یک دستش را ز

می کرد. نفس عمیقی کشید و به سقف زل زد. دستش را به گردن دردناکش کشید. وقتی دستش به سردی زنجیر خورد آن را 

 .کار شده بود بیرون آورد و خیره شد به کلید نقره ای رنگ که رویش چند نگین فیروزه ای ریز

 ..این نمی تونه یه کلید معمولی باشه-

 .خمیازه ای کشید. همان طور خیره به کلید پلک هایش سنگین شدند و روی هم افتادند

 :با نوازش دستی چشمانش را گشود. جلویش را تار می دید. دست آن شخص را گرفت و زیر لب گفت

 !مامان_

 ..دن چشمان مهربان و به اشک نشسته رها نا امید باز هم پلک روی هم گذاشتچند بار پلک زد تا بهتر ببیند ولی با دی

 :رها
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 صبح بخیر خانم خانما_

 :آرام زیر لب پاسخش را داد و نشست. زیر لب با صدای ریزی گفت

 !امروز چند شنبست؟_

 !رها_جمعه چه طور مگه؟

به جای همیشگی اش می رفت ولی حال از جمعه تنفر هیچی" گفت و با خود فکر کرد اگر تندیس یک ماه پیش بود حال باید "

داشت. یک عصر جمعه پدرش را از دست داده بود و حال یکی ماهی می شد که مادرش از کنارش رفته بود آن هم در روز 

جمعه! چه جمعه نحسی بود برایش. اشک هایش روان شدند. رها سعی کرد آرامش کند و او را به آغوش مهربانش کشید و 

 :گفت

آروم باش عزیزم.می دونم درد کمی نیست. ولی داری خودت رو نابود می کنی. تا حاال به آیینه نگاه کردی؟! شدی پوست _

 !و استخون. هیچ فرقی با یه میت نداری آخه چرا این طور می کنی؟

 :صورتش را قاب گرفت پیشانیش را بوسید و با مهربانی گفت

 .ت می دم یکم به خودت بیاتو رو به ارواح خاک پدر و مادرت َقسم_

 :از اینکه رها او را قسم داده بود ناراحت دستش را پس زد و با دلخوری گفت

 .بار آخرت باشه منو قسم می دی_

نگاهی به چهره مغموم رها انداخت، دلش برای او سوخت در این یک ماه رها را هم از کار و زندگی انداخت، زندگی ای که 

 .یی که هنوز هم نو عروس بود ولی به خاطر تندیس سیاه میپوشیدتازه شکل گرفته بود، رها

 .باشه سعی خودم رو می کنم تا کمی به خودم بیام ولی فکر نکنم بشه_

 :رها با خوشحالی گونه اش را بوسید و گفت

 .باشه قربونت برم تو سعیت رو بکن مطمئنم می تونی برگردی به گذشتت_

 :کشید و زنجیر را بیرون آورد. رها تا کلید را دید با ذوق گفتسرش را تکان داد و دستی به گردنش 

 .این چیه؟! از کجا آوردیش؟! چه قدر خوشگله_

بعد هم دست برد و آن را از گردن تندیس بیرون کشید با کنجکاوی به آن خیره شد. تندیس هم دستش را پیش برد تا کلید را 

در دست رها و تهش در دست تندیس بود. هر کدام از طرفی کلید را از او بگیرد ولی رها آن را سفت گرفته بود. سرش 

 .میکشیدند که یک دفه از وسط به دو نیم تقسیم شد.هر دو بهت زده به هم نگاه کردند

 :رها با حرص گفت

 .ببین چی کار کردی؟! دو نصف شد_

 :تندیس در حالی که نیمه دیگر هنوز در دستش بود گفت

 .یه لحظه صبر کن_

ون کلید خالی بود. حس کرد تکه کاغذی درونش لوله شده است. رها هم جلو رفت وقتی تکه کاغذ را دید با سرعت بنظر در

 .داد دست تندیس .برخاست و از کیفش موچین بیرون آورد
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 .تندیس موچین را در دست گرفت و کاغذ را بیرون کشید

 .بعد هم بازش کرد و با دیدن یک نامه لوله شده متعجب ماند

 !_این چیه؟رها

 :تندیس شانه باال انداخت وگفت

 !یه نامه است_-

 :رها سرک کشید که دید فقط چند خطی نوشته بود و گفت

 !چی نوشته توش؟_

 :تندیس در حالی که با کنجکاوی درونش را نگاه می کرد گفت

نامه نوشته این کلید همون ببین رها یه صندوق توی انباری هست. مامان همیشه اونو از من پنهان می کرد و توی این _

 .صندوقه

 :با بغض ادامه داد

 .این دست خط مامانه.انگار می خواست قبل از مرگش اینو به من بده_

 :اشکش روان شد زیرلب گفت

 .ولی فرصت نکرد.این یعنی خودش می دونست دیگه وقتی براش نمونده_

طر آورد. مادرش از او خواسته بود که با دکتر تنها صحبت بار آخری را که با هم به نزد دکتر مادرش رفته بودند را به خا

کند و او را به بیرون از اتاق دکتر فرستاد. با یاد آوردی آن روز گریه اش شدت گرفت. رها اشکش را پاک کرد و با 

 :صدایی که می لرزید گفت

 !قربونت برم.گریه نکن_

 .س را به چیز دیگری مشغول کندکمی مکث کرد و جرقه ای به ذهنش رسید و سعی کرد فکر تندی

 .تندیس البد توی اون صندوق چیز مهمی هست که مادرت ازت پنهانش می کرد_

 :سرش را باال گرفت رها درست می گفت. آب دهانش را قورت داد و گفت

 .توی انباریه بریم بیاریمش-

در را هل داد ولی باز نشد. تندیس دستش  با هم به سمت انباری کوچک خانه رفتند. رها دستش را به سمت دستگیره در بردو

 :را کنار زد و گفت

 .این طوری باز نمی شه. قفلش زنگ زده و سفت شده-

دستگیره را پایین کشید و با پهلویش چندبار به در ضربه زد تا باالخره با صدایی وحشتناک باز شد. به داخل رفتند همه جا را 

 .تش را به حالت باد تکان دادخاک گرفته بود. چند سرفه پی در پی کرد دس

 :رها هم سرفه کرد وگفت

 !اوه چقد خاک گرفته این جا-

وسایل درونش را بیرون ریخت تا  .بی توجه به سمت صندوق چوبی بزرگی که کنج انباری بود رفت و درش را باز کرد
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 .چشمش به صندوقی افتاد که همیشه برایش یک راز بود. دست پیش برد آن را بیرون آورد

 :رها با هیجان گفت

 .زود باش، بازش کن-

 :بی حوصله گفت

 .صبر داشته باش-

رها بی طاقت کلید را از دستش کشید و خودش با سرعت درون قفل صندوقه چوبی که که رویش کنده کاری های زیبایی 

دو با تعجب به هم نگاه داشت فرو برد. قفل باز شد. تندیس درش را باز کرد. یک عالمه کاغذ و نامه درونش ریخته بود.هر 

  .کردند

 :رها دست پیش برد آن ها را بیرون کشید و با حالت زاری گفت

 !زرشک سر کاری بود؟-

 .به دفتر قدیمی که در دست رها بود نگاه کرد. آن را از رها گرفت

 :رها نق زد و گفت

 .ما توی ماجراجویی هم شانس نداریم-

 .غذی از الی برگه های دفترچه بیرون آمد که آن را برداشت و یک عکس بوددفتر را دوباره گرفت و تکان داد. تکه کا

سه شخص درون عکس دیده می شدند. با دقت به آن نگاه انداخت. صورت پدرش را می شناخت، کنار زنی نشسته بود و 

 .کودک خردسالی را در آغوش داشت

 :رها با کنجکاوی گفت

 !اینا کین؟-

 :شانه باال انداخت گفت

 .می دونم این مرده پدرمهفقط -

 :رها در حالی که تمام وجودش را کنجکاوی فرا گرفته بود گفت

 !ببین پشتش چیزی ننوشته؟-

 :عکس را برگرداند نوشته ای را که آن جا بود را خواند

 .تولد یک سالگی پسرم طاها-

 !!سال قبل ۲۳زیرش هم یک تاریخ زده بود که مربوط می شد به 

 :به عکس رو به رها گفتبا تعجب اشاره کرد 

 .نوشته رضا بهرامی-

 :رها هم بی خبرتر از او شانه باال انداخت

 ...چه می دونم-
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 :نگاهی به دفتر و کاغذ پاره هایی که روی زمین ریخته بودند، انداخت و دفتر را برداشت و گفت

ر هم دیده می شد. که در آنها به غیر از باید اینو بخونم شاید چیزی توش نوشته. دفتر را باز کرد و میانش چند عکس دیگ-

پدرش و زنی که کنارش نشسته بود و همان پسر بچه بامزه چند نفر دیگر هم دیده می شدند. مثل یک عکس یادگاری 

  !!خانوادگی

 .بهتره بریم داخل خونه بعد میتونی سر دربیاری اینا کیه ان؟ نفسم گرفت تو این گردوخاک-رها

 .از برداشتن صندوق و محتویاتش، همراه رها انباری را ترک کردندسرش را تکان داد. پس 

 .من می رم خونه احتماال حسام تا االن اومده باشه ولی اون دفترو خوندی برای منم باید تعریف کنی-رها

و پس از خداحافظی راهی خانه آقا مرتضی شد. پس از بدرقه رها رفت داخل خانه و صندوقچه را گوشه ای گذاشت و 

کمش از فرط گرسنگی درد می کرد. برای خودش صبحانه ای آماده کرد تنهایی خورد. پس از جمع کردن سفره کوچکش، ش

به سمت صندوقچه رفت که روی طاقچه گذاشته شده بود. آن را برداشت همان گوشه نشسته و درش را باز کرد. همه 

  .محتوای آن را بیرون ریخت

چیزی از آن ها سر در نمی آورد. در این بین  .دند یا شاید او این طور تصور می کردتمام آن کاغذ ها به درد دنخور بو

چشمش به یک شناسنامه خورد. صفحه اول عکس پدرش زده شده بود. نامش را خواند "رضا بهرامی" صفحه بعد نام همسر 

ها را می خواند. دیگر طاقت نیاورد  فریده رحمانی" نام فرزند "طاها بهرامی" با چشمانی که هر لحظه گشادتر می شدند آن"

و به سمت دفتر هجوم برد و آن را باز کرد. شروع کرد به خواندن نوشته هایش. کمی که جلو رفت متوجه شد خاطرات 

پدرش هستند. هر صفحه را که می خواند یک سوال در ذهنش چراغ میزد و در آخر با خودش می گفت "این همه آدم توی 

اال کجان؟!" با حس گرسنگی نگاهش را از نوشته های آن دفتر برداشت به پنجره نگاه کرد وقتی دید زندگی پدرم بودند ح

شب شده متعجب از جایش برخاست. لیرون رفت و تکه نانی با پنیر برداشت و لقمه ای گرفت. همان طور که غذای سردش 

ت؟! من یه برادر داشتم یا دارم؟! مامان می را می خورد با خود فکر کرد "یعنی پدرم قبل از مامان زن دیگه ای داش

دونست؟! ولی آخه اونا کجان االن؟!من همیشه فکر می کردم ما هیچکسو نداریم." می خواست بعد از خوردن غذایش بقیه 

 !دفتر را بخواند ولی هنوز چند سطر نخوانده بود که از خستگی به خواب رفت

***** 

برخالف قولش به رها که ازاو قول گرفته بود  .ی که تنهایی بر او چیره شده بودچهل روز مثل برق و باد گذشت، چهل روز

کمی به خودش برسد چهره اش شکسته تر شده بود. زیر چشمان زیبایش گود رفته بودند و دیگر فروغی در آن دو گوی 

عده  ای تنها تسلیت می گفتند و آسمانی دیده نمیشد. مردم یکی یکی جلو می آمدند و برای چندمین بار تسلیت می گفتند. عده

ای دیگر کمی به او دلداری می دادند. نفرات آخر فخرالتاج و نقره بودند. فخرالتاج با همان غرور همیشگی پوزخندی حواله 

 :اش کرد پ گفت

. فکر نکنم ما اون روز اومده بودیم مادرت رو برای نام دارخان خاستگاری کنیم. تا زن نام دار بشه براش وارث پسر بیاره-

 ...با اون مریضیش بتونست بچه بیاره ولی چه کنیم که نامدار پایش رو کرده بود تو یه کفش و عاشق مادرت شده بود

 :سپس چشمان شیطانیش را چنان میخ چشمان دخترک کرد که لحظه ای به خود لرزید و ادامه داد
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 .براش غم بخوریغم آخرت باشه دخترجون! گرچه دیگه کسی رو هم نداری که بخوای -

آن قدر در بهت حرف فخرالتاج بود که اصال متوجه صحبت های نقره نشد. وقتی خانه خالی از افراد شد. روی زمین زانو 

 .زد

 .حال می فهمید چه شوکی بدی بر قلب ضعیف مادرش وارد شده. دو چشم یخ زده اش فقط رو به رو را می دید

ل خرابش را دید سراسیمه به سویش رفت و زیر بغلش را گرفت و به سمت اتاق چقدر می توانستند رذل باشند!ر ها تا حا

 .های خانه برد

تندیس جان؟! تندیس؟! چی شده قربونت برم؟! مگه قرار نبود این همه به خودت فشار نیاری؟! اون دوتا عفریته چی گفتند که -

 !به این حال افتادی عزیزم؟

چیز را تعریف کرد وقتی به خودش آمد که سرش در آغوش رها بود و سخت می نگاه زارش را به رها داد با ناله همه 

 .گریست

****** 

چند روزی از آن ماجرای دردناک گذشت. خسته و کوفته به خانه آمد هوا سرد شده بود با خود گفت "باید لباس زمستونی 

 "بیرون بیارم وگرنه بدجور سرما زده می شم

اخل که آمد چشمش به گنجه کنج اتاق افتاد.ب ه سمتش رفت درش را باز کرد با دیدن با شنیدن صدای اذان وضو گرفت. د

چادر نماز مادرش اشک به چشمانش هجوم آورد. آن را بیرون کشید و جلوی بینیش گرفت و نفس عمیقی کشید بوی گل 

مادرش را به سر کرد،  نرگس مشامش را نوازش داد. چادر را کنار گذاشت و سجاده را بیرون آورد، پهن کرد و چادر

برخاست و قامت بست نمازش را خواند. سرش را رو سجاده گذاشته بود و خیلی وقت می شد که با خدایش درد و دل نکرده 

 .بود. انگار یادش نمی آمد تنها نیست و خدایی آن باال تماشایش می کند و تنهایش نمی گذارد

  .اشتوقتی حسابی خود را خالی کرد. چادر را از سر برد

سجاده را جمع کرد. درون گنجه گذاشته و چادر را هم همین طور. با حس سرما برخاست و به سمت بخاری رفت. آن را 

دستانش را چندبار به هم مالید  "روشن کرد. جلویش نشست و دستان یخ زده اش را باالیش گرفت "باید برم لباس گرم دربیارم

و چند لباس گرم و بافت بیرون آورد. نگاهش به صندوق پدرش خورد آن را و بعد به سمت کمد رفت. درش را باز کرد 

دفتر را بیرون آورد. شروع کرد به خواندن بقیه خاطرات پدرش. غرق گذشته پدرش شد که  .بیرون کشید و درش را باز کرد

ن؟!" زبانش را به هم فشرد" برایش پر از راز بود. مثل دفعه قبل باز با خود گفت "چرا این همه سال از پدرم سراغ نگرفت

باید حتما امشب تمامش کنم" و باز غرق خواندن شد. وقتی تمامش کرد آن را درون صندوقچه گذاشت و روی کمر به پشت 

 :دارز کشید. زول زد به سقف باالی سرش و زیر لب با شعف گفت

 !چه زندگی جالبی! کاش دور منم اون همه آدم بود. چه طور تونست ترکشون کنه؟_

آن قدر با حسرت این ها را می گفت که دل خودش به حال خودش سوخت. قطره اشکی از چشمانش خارج شد. پلک هایش 

 :را بست و سعی کرد به تنهاییش فکر نکند آهی کشید و نجوا کرد

  .تنها نیستم. من هنوز خدا رو دارم_
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رخاست و به سمت در رفت. رها بود با خوشحالی او صبح با صدای در خانه بیدار شد اول گیج به اطرافش نگاه کرد. سپس ب

 :را به آغوش کشید و گفت

 .خوش اومدی_

 :رها گونه اش را بوسید و داخل شد. برایش چای برد پ جلویش گذاشت. با هیجان رو به رها گفت

 .باالخره اون دفترو تمام کردم_

 :رها با ذوق گفت

 !واقعا؟! زود باش بگو ببینم اون جا چی نوشته؟_

 :سرش را تکان داد

 ...اول چاییت رو بخور تا تعریف کنم_

 :ولی رها آنقدر کنجکاو شده بود که گفت

 .بی خیال تعریف کن دارم از کنجکاوی می می رم_

 :ابرو باال انداخت در پاسخش گفت

 .نخیر زود باش ببینم. بخور تا بگم_

مزه مزه اش کرد تا داغ نباشد و بعد آرام آن را نوشید.  می دانست دوست کله شقش کوتاه بیا نیس. چای را برداشت اول کمی

استکان را روی زمین گذاشت. حق به جانب و منتظر به تندیس نگاه کرد. لبخندی به کنجکاویه رها زد کمی اطرافش را 

 :نگریست و بعدم لب باز کرد

سربازی. داستان رو باید از اینجا  اوالش که چیز خاصی نداره. همش در مورد دوران نوجوانی پدرمه. بعدم دانشگاه و_

 ...تعریف کنم که

 :مکث کرد که رها طلبکار گفت

 !رها_زود باش تندیس تو که منو کشتی

 :پشت چشمی نازک کرد و گفت

  .رها از همین االن می گم بین حرفم پریدی، نپریدی! می دونی بدم میاد_

 :گفت m رها تابی به چشمانش داد. دستش را در هوا چرخاند

 ..می دونم خانم حساس تشریف داره. باشه بین حرفت نمی پرم_

 :نفس عمیقی کشید

بابا قبل از مامان با خانمی به نام فریده ازدواج کرده بود. ازدواجشون کامال سنتی بود و پدره فریده خانم دوست پدر بزرگم _

 .ی شن و اون موقع یه بچه داشتن به اسم طاهابودن. بگذریم همه چیز خوب بود تا این که یه روز اونا به یه مهمانی دعوت م

 :به چهره شگفت زده رها در دل خندید ولی ادامه داد

 .اره من یه برادر دارم. اون رو می ذارن خونه عموم بعد میرن مهمونی-

کنن و  آخر شب که برمی گردن هوا مه آلود بوده و اصال جاده دید نداشت. فریده و پدرم هم بخاطر موضوعی با هم بحث می
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 .باعث می شه پدرم حواسش از جاده پرت بشه

 :نفس عمیقی کشید با نارحتی گفت

 .متاسفانه توی تصادف همسرش رو از دست می ده_

دیگر ادامه نداد خط به خط جمالت غم انگیزی که پدرش درباره آن فاجعه نوشته بود جلوی چشمانش شکل گرفتند. سرش را 

 :شود و گفتبه شدت تکان داد تا به خود مسلط 

پدر وقتی به هوش میاد اول گیج بود و چیزی یادش نمیاد ولی بعدش که از اون حالت گیجی بعد از تصادف درمیاد، حسابی  _

 .خودش رو سرزنش می کنه و بعد از اون تا یه مدت طوالنی دیگه پشت رل ننشست

ستاش که روان شناس بود. مدت زیادی عمو و پدر بزرگ سعی داشتن بهش کمک کنن. عمو اون رو برد پیش یکی از دو

برای معالجه می رفت بعد از یه مدت ضطوالنی هم گذشت دیگه از اون افسردگی خبری نبود. یه روز تصمیم گرفت که با 

ماشین بره بیرون اول می ترسید ولی یکم که گذشت دیگه همه چیز رو به فراموشی سپرده بود تا این که یه روز کسی بهش 

کار مهمی براش پیش میاد. اونم با عجله داشت می رفت که یه دفعه یه نفر خودش رو می اندازه جلو ماشین  زنگ می زنه و

 .و بازم تصادف می کنه

 :کمی مکث کرد و گفت

خالصه اون قدر شوکه شده بود که یکی از مردم اون رو از ماشین درمیاره خودش می شینه پشت رل و اون فرد رو می _

 .کترا گفتن حالش خوبه فقط پاش شکستهرسونن بیمارستان.د

 :نگاهی به چهره رها انداخت و گفت

 !می دونی اونی که پدر باهاش تصادف کرده کی بود؟_

 :رها سرش رو تکان داد

 !نه، کی بود؟_

 :لبخند محوی زد و گفت

 ...مامان سیما_

 :رها متعجب گفت

 !شوخی می کنی؟_

 .باور کن_

 :رها

 !خب بقیه اش؟_

 :بعد ادامه دادکمی فکر کرد 

 ...مامان وقتی به هوش میاد ازش می پرسن از پدرم شکایت داره یا نه؟! ولی اون گفت خودش می خواست خودکشی کنه_

 :سرش را پایین انداخت زیر لب گفت

 .مامان همیشه صبور بود نمی دونم چرا این کارو کرد. شایدم تقدیر بود_
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 :با صدای بلندتری ادامه داد

 :ن حرفا روشنید کنجکاو شد ببینه چرا می خواست این کارو بکنه که اونم گفتوقتی بابا ای_

پدرش یه معتاده که می خواست اون رو به یه مرد دیگه بفروشه. اونم که دیگه از این زندگی خسته شده بود از خونه می _

 .زنه بیرون به قصد خودکشی خودش رو می اندازه جلوی ماشین پدر

تری کردن پدرم تمام اون چند روز رو به مالقاتش می رفت و اگه چیزی می خواست براش تهیه چند روزی مامان رو بس

حتی وقتی از بیمارستان مرخص شد اون رو تعقیب کرد ببینه کجا می ره. هر  .می کرد. کم کم حس کرد بهش عالقه مند شده

سرش حرف می زنن به خاطر همین از  روز می رفت سر راه مامان ولی اون باهاش دعوا می کرد و می گفت مردم پشت

 .بابا خواست دیگه به دیدنش نره

بابا هم که وضعیت رو این طوری دید رفت و با پدر بزرگ صحبت کرد که از یه نفر خوشش اومده برن خواستگاری. اونم 

 .خیلی خوشحال شد که پسرش باالخره داره سروسامان می گیره باهاش میره خواستگاری

 :سف تکان داد و در ادامه گفتسری به نشانه تأ

 .پدربزرگ وقتی وضع خانوادگی و پدربزرگم که پدر مامان باشه رو می بینه عصبانی از اون جا خارج می شه_

 :به بابا گفت

 .دیگه حق نداری اسم اون دختر رو بیاری با این ازدواج مخالفم و فقط داری با آبروی خانوادگیمون بازی می کنی_

ار نبود و سعی می کرد اون رو راضی کنه ولی نمی شد. وقتی دید کاری از دستش برنمیاد دیگه دست از ولی بابا دست برد

  !تالش کشید دلش نمی خواست پدرش ازش دلخور بشه.ولی اون فقط داشت خودش رو گول می زد

که یه نامه به دستش می  چند وقتی گذشت، بابا خودش رو توی کارش غرق کرده بود تا بتونه مامان رو فراموش کنه تا این

رسه. وقتی اون نامه رو می خوانه متوجه می شه از طرف مامانه. توی نامه نوشته بود که پدرش قصد داره اون رو به عقد 

مردی در بیاره که سن پدر بزرگش رو داره. بابا هم عصبی می شه چون نتونسته بود این عشقو فراموش کنه می ره دنبال 

می ده که بیاد سر کوچه. وقتی مامان اومد تمام سر و صورتش کبود بود. بابا عصبانی می شه و تو یه مامان و براش پیغام 

تصمیم ناگهانی بهش گفت بره وسایلش رو جمع کنه. بعدم رفت با پدربزرگم یعنی پدر مامان صحبت کرد ولی اون راضی 

 :خود "آدم چقدر می تونه پول پرست باشه!" ادامه دادنشد بابا هم برای اینکه راضیش کنه. لبش را با حرص گاز گرفت و با 

بهش پول داد تا راضی به ازدواجشون بشه. بعد هم مامان رو عقد می کنه و دستش رو می گیره می بره خونشون میگ ه -

 !سیما زن منه

حق  من نیستی پپدر بزرگ عصبانی شد و برای اولین بار به یکی از بچه هاش سیلی می زنه و بهش می گه تو دیگه پسر 

 !نداری پات رو اینجا بزاریو اونا رو از خونه بیرون انداخت

 :بابا رفت سرغ طاها ولی پدربزرگ گفت

 .دیگه حق نداره اسم طاها رو بیاره_

 :بابا عصبانی شد و گفت

 .ازش شکایت می کنه_



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر* Nadia_A* | تنهایی از گریزرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 28 

دربزرگ اون قدرا پوالدار نبود ولی ولی هیچ وقت این کارو نکرد چون بعد ها فهمید بدون اسم و رسم پدرش هیچی نداره. پ

از قدیمی های بازار بودو اسمو رسم دار! بعد از اون تنها می تونست به طاها سر بزنه و اونم فقط برای اینکه طاها بی 

قراری می چرد وگرنه پدربزرگ اجازه همین دیدار های کوچک رو هم بهش نمی داد. پدر وقتی این رفتار ها رو از پدر 

نه فامیلش رو عوض می کنه می ذاره سمیعی و میگه که دیگه با بهرامی ها هیچ سنمی نداره. ولی تا وقتیم زنده بزرگ می بی

 ...بود می رفت دیدن طاها

 :نفس عمیقی کشید گفت

 !تموم شد. تا همین جا نوشته شده بود_

 :رها که غرق داستان شده بود گفت

 .چه جالب.حاال تمام اعضای خانواده پدرت رو بگو_

پدر دوتا برادر داره به اسمای روزبه و رامین. روزبه فرزند بزرگتره بعد خدابیامرز پدرم و بعدش هم رامین که اختالف _

 .سنیش با دوتا برادرش زیاده یه جورایی جای پسر دوتا برادر بزرگش بود

 :رها سرش را با تفکر تکان داد یک دفعه پرسید

 !نمی خوای پیداشون کنی؟_

 :داد با تأسف گفتسرش را تکان 

اونا از مادرم دل خوشی ندارن. می ترسم از منم بدشون بیاد. گذشته از اون من هیچ آدرسی ازشون ندارم تو اون دفتر حتی _

 .ننوشته این اتفاقات کجا افتادن

 :رها با حرص گفت

 .ن موقع تو نبودیاین که می گی اون از تو بدشون بیاد، مگه تو مقصر جدایی پدرت از خانوادشی؟؟! اصال او_

 :با کمی مکث، متفکر گفت

 !ببینم مگه تو اون صندوق شناسنامه نبود؟_

 :با کمی مکث گفت

 ...چرا مال پدرمه با اسم اصلیش_

 :رها بشکنی زد و گفت

 !دیوونه! می تونی محل تولدش رو دربیاری ببینی کجاست؟_

ه را بیرون آورد. محل تولد را نگاه کرد آهی لحظه ای بی حرکت ماند و بعد به سمت صندوق هجوم برد. شناسنام

 :کشید."تهران" رو به رها با ناامیدی گفت

 .خدای من! محاله پیداشون کنم. اون جا شهر کوچکی نیست_

 :رها شناسنامه رو از دستش کشید و با حرص گفت

 .با این روحیه ای که تو داری معلومه پیداشون نمی کنی_

 :تندیس رک و راست گفت
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 !ال من نمی خوام پیداشون کنم برم اون جا چی بگم؟رها اص_

 :ادایی در آورد و گفت

 !طاها جان من خواهرتم! پدربزرگ من نوه اتونم؟! از همون زنی که بیست و اندی سال قبل از خونت بیرونش انداختی_

 !آخه مگه فیلم هندیه؟عموهای عزیزم برادرزادتونم؟! اون ها هم با آغوش باز و اشک و ناله منو به آغوش می گیرن. 

 .رها پنچر شد و وارفته به تندیسو چهره ناراحتش نگاه کرد

 !تو دیوونه ای حاال که می دونی یه برادر، پدربزرگ و عمو داری نمی خوای پیداشون کنی؟_

 .تندیس کالفه دستی در هوا تکان داد. سعی کرد بحث را عوض کند

 .دیگه ای گرفتمبی خیال شو رها!من برای زندگیم یه تصمیم _

 :رها با این حرفش کنجکاو منتظر ادامه حرفش ماند

 !خب بگو ببینم چه تصمیمی؟-

 :با لبخند محوی گفت

 .می خوام امسال کنکور بدم-

 :رها با شعف گفت

 !واقعا؟-

 :به تأیید حرفش سر تکان داد گفت

 .می خوام تالش کنم ببینم چی می شه-

 :د با خوشحالی گفترها دستانش را گرفت و صورتش را بوسی

 !این بهترین تصمیمه-

 :پاسخ بـ ــوسه اش را داد و گفت

 ..ممنونم رها جونم-

 *** 

روز ها گذشت برگ ریزان پاییز جای خود را به سرمای زمستان داد. فرش طالیی رخت بستو به جایش تن پوش سفید زمین 

فی هم که می آورد دست به کتاب می برد و شروع به را به آغوش کشید. تندیس خود را با کار غرق کرده بود و وقت اضا

درس خواندن می کرد. کمتر خرج می کرد، کارش را دو برابر کرده بود. می خواست برای رفتن به دانشگاه پس انداز 

 داشته باشد و اما حال سفیدی زمستان هم داشت جای خود را به سرسبزی بهار می داد. برای خرید پارچه به شهر رفته بود.

می خواست برای رها یک لباس زیبا بدوزد و به عنوان عیدی به او هدیه دهد. این کوچک ترین تقدیری بود که می توانست 

از او به خاطر حمایت هایش داشته باشد. تمام مدت هم چون پشتیبانی سخت پشتش ایستاده بود و رهایش نمی کرد. وارد 

 :جا را می گرداند سالم کرد و سپس گفت مغازه پارچه فروشی شد. رو به مرد جوانی که آن

 .آقا ببخشید از اون پارچه شیری رنگ برام بیارید-

مرد نگاهش روی چشمان دخترک باقی ماند، طوری که او بار دیگر درخواستش را تکرار کرد تا او را به خود بی آورد. 
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 .او هم صحبت شود پرسید مرد جوان با خود فکر کرد"چه چشمایی داره الکردار" برای این که بیشتر با

 کدوم از این حریر یا کتان؟-

 :سرش را تکان داد جدی گفت

 .نه از اون پارچه ی ظریف ساتن بیارید-

 :پسر جوان سرش را تکان داد و پارچه را از قفسه بیرون آورد و گفت

 !چند متر می خواید؟-

 :با دست نشان داد

 .چهارمتر می خوام-

 :و جلویش گرفت و گفت برایش برش داد بسته بندی کرد

 !ببخشید خانم؟-

 :منتظر نگاهش کردو گفت

 !بله؟-

 :کارتی رو به او گرفت دستی به گردنش کشید گفت

 .این کارت منه. اگه بازم سفارشی داشتین خوشحال می شم کمک کنم-

 :ابرو باال انداخت در حالی که عقب گرد می کرد گفت

 .حال ممنون از لطفتون فکر نکنم دیگه کارم به شما بیافته در هر-

 .همان موقع از در خارج شد و چهره ناامید پسرک را ندید

خرید آن روزش با هفت سین سفره نوروزش به اتمام رسید و راهی خانه شد. از همان روز شروع کرد به برش دادن پارچه 

وی پارچه. لباس را جلوی صورتش گرفت تا بتواند روز سال نو کادویش را به رها تقدیم کند. باالخره بعد از چند روز کار ر

و با خوش حالی به آن خیره شد یه لباس ماکسی بلند که یقه اش یونانی بود. روی سر شانه تا زیر سینه اش تور کار شده بود. 

 روی شانه هایش دو عدد قفل گرد فلزی زده بود که پارچه توریه ظریفی به آن وصل می شد. باال تنه تنگ تا کمر و از آنجا

به بعد حالتی آزاد داشت. راضی از کارش از روی صندلی میز خیاطی ای که روزی متعلق به مادرش بود برخاست. نگاهی 

به ساعت انداخت. چیزی تا سال نو نمانده بود اول لباس رها را خیلی مرتب جمع کرد و درون یک جعبه کادو صورتی 

ش را جلوی تلویزیون پهن کرد. نگاهش روی ماهی هایش رنگ گذاشت سپس لباس نویی پوشید و سفره کوچک هفت سین

ماند که از یک سمت تنگ به سمت دیگر می رفتند. روی تنگ خم شد و با اشتیاق زل زد به آن ها. یاد آوری خاطره ای از 

سال قبل اشک به چشمانش هجوم آورد "با شیطنت دست در آب تنگ ماهی ها می کرد مادرش هر چه قدر به او تذکر می 

 .داد بی فایده بود

 :سیما

 !بسه دختر! این طوری اون ماهی های بی چاره عمر کمشون کمتر می شه چرا حرف گوش نمی دی؟_

 :تابی به چشمانش داد و با خنده گفت
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 !مامان ببین این چقدر خنگه هی می ره می زنه تو دیواره ُتنگ.آخی بی چاره_

شروع کرد به دعا خواندن. "با صدای  .نصیحت کردنش پشیمان شده بودو باز هم زد زیر خنده. سیما خانم هم که کال از 

 .توپ سال نو به خودش آمد دستی به صورت خیسش کشید. گوشی اش داشت زنگ می خورد حتم داشت که رهاست

 :پاسخ داد و گفت

 .سالم رها جونم سال نو مبارک_

 :رها هم با جیغ و فریاد گفت

 !سالم سال نو تو هم مبارک عزیزم_

 :با مهربانی گفت

 ...ممنونم گلم. از طرف من به شوهرت هم سال نو رو تبریک بگو_

 :رها با مهربانی گفت

 .ممنون حتما. راستی فردا اول می ریم خونه بابای حسام بعد بابا مرتضی بعد از اونم میام پیش تو_

 .قدمت روی جفت چشمام_

 فردا اومدم سرحال باشیا خب عزیزم کاری نداری نصف شبه دیگه بهتره بری بخوابی_

 :خندید و گفت

 ..چشم عزیزم_

 ..پس خداحافظ تا فردا_

 ..خداحافظ_

 "تماس را قطع کرد. آهی کشید و با خود گفت "تو این همه گرفتاری بازم خوبه یه دوست مثل رها داشت

ا سید خوابش برد. صبح بسفره را به حال خودش گذاشت و به اتاق رفت رخت پهن کرد بر اثر خستگی تا سرش به بالین ر

صدای در بیدار شد. نگاهی به ساعت روی دیوار انداخت با دیدن زمانی که نشان می داد از جایش پرید. به سمت در رفت 

 .آن را باز کرد تا به خود بیاید رها او را سخت به خود فشرد

 :رها

 .بازم سال نو مبارک_

 :ضربه آرامی به پشت رها زد گفت

 .ارکسال نو تو هم مب_

 :رها از او جدا شد با کنجکاوی گفت

 .خواب بودی؟!خیلی در زدم_

 :دستی به چشمانش کشید و گفت

 .آره به قول تو حسابی به خودم استراحت دادم_
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 !خیلیم عالی_

تازه یادش آمد هنوز جلوی در هستند و تا چشمش به حسام خورد با معذرت خواهی کنار رفت و به اون هم سالم داد و سال 

 :را تبریک گفت. با ظرف آجیل و شیرینی وارد شد از آن ها پذیرایی کرد تا کنار رها نشست او با طلبکاری گفتنو 

 !هی دختره کو عیدی من؟_

 !خنده اش گرفته بود طبق قانونی نانوشته او باید هر سال زودتر عیدی اش را می داد با اینکه چند ماهی از رها کوچکتر بود

 :حسام

 !چه عجله ایه؟رها جان حاال _

 :رها پشت چشم نازک کرد و گفت

 .من این حرفا حالیم نیست زود ،تند و سریع_

حسام خواست مداخله کند چون فکر می کرد رها دارد بی خود اصرار می کند گاهی از این رفتارهای تخس داشت! تندیس 

 :رو به حسام گفت

 .نگران نباشید هرسال من زودتر عیدی می دم_

رخاست به اتاق رفت و جعبه کادویی که لباس در آن بود را در دست گرفت و به پذیرایی رفت. رها با دیدن سپس از جایش ب

جعبه خوش رنگ کادو چشمانش برق زدند تا تندیس آن را جلویش گذاشت همانند کودکی بازیگوش شروع کرد به باز کردن 

 .به رفتارش نگاه می کردند ربان هایی که پاپیونی گره زده بودند.حسام و تندیس هم با خنده

 :حسام

 ..عزیزم آروم تر فرار نمی کنه به خدا_

 :رها در جعبه را باز کرد لباس را بیرون آورد و با دیدن آن لباس زیبا دهانش باز ماند با شگفتی گفت

 !خدای من چه قدر قشنگه_

 :ند گفتبه تندی برخاست دست تندیس را گرفت با خود به اتاق برد همان طور که می رفت

 .طاقت ندارم باید همین جا بپوشمش-

تندیس کمک کرد تا لباس را بپوشد. زیپش را باال کشید کمی عقب رفت و با تحسین به رها خیره شد که همچون مجسمه ای 

از الهه های یونانی می درخشید. به سمت لوازم آرایشش رفت کمی خط چشم و رژگونه و رژلب به صورت رها زد تا رنگ 

ی به او بدهد و بیشتر بدرخشد. دستش را کشید به سمت بیرون برد . حسام بی توجه به آن داشت تلویزیون نگاه می و لعاب

کرد تندیس تک سرفه ای کرد تا به آنها نگاه کند. حسام تا رویش را برگرداند نگاهش میخ شد روی تصویر هنری روبه 

واسته برخاست به سمت رها آمد. رها هم با نگاه شفاف و خواستنی رویش. به هیج وجه نمی توانست از او نگاه بردارد. ناخ

 .اش بیشتر او را تشویق می کرد

تندیس وقتی دید آنها در دنیای دیگری سیر می کنند لبخندی از رضایت زد و به آرامی از آنجا خارج شد و به حیاط رفت. تا 

نفس عمیقی کشید بوی تازگی به مشامش خورد بوی چمن  پایش به حیاط رسید نسیم بهاری گونه های لطیفش را نوازش کرد.

های خیس شده از شبنم...دلش می خواست روی آنها دراز بکشد فارغ از همه دنیا در عالمی دیگر غرق شود. نمی دانست 
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 :چه قدر آن جا ایستاده که با تکان دستی روی شانه اش به خودش آمد به صورت گلگون رها خیره شد

 :رها

 .خدا ما اومدیم این جا تو رو از خونت انداختیم بیرون ببخش تو رو_

 :بعد از مدت ها با صدا خندید و ضربه ای به کتف رها زد

 .یک طوری خودت رو مظلوم گرفتی انگار قتل کردی _

 :گونه سرخش را بوسید

  !دیوونه مگه ما با هم از این حرفا داریم؟_

حسام هم مثل رها همان حرف ها را زد ولی بیشتر. دیگر کالفه شده بود  بعد هم دست رها را کشید و با خود به داخل برد.

 :دستی در هوا تکان داد گفت

 !حسام چقدر تعارف تیکه پاره می کنی؟-

 :و با موزی گری ادامه داد

 .حاال که این قدر شرمنده اید منم رها رو یه روز این جا برای تنبیه نگه می دارم-

 .ستم بمونم دلم لک زده برای شب بیداری هاموننمی گفتی من خودم می خوا-رها

تندیس با لبخند سر تکان داد و حسام و رها هم عیدی شان که یک دیوان حافظ بود را به او دادند. تندیس با دیدن عیدی اش 

رش رفت. کلی ذوق زده شد و حسابی از آنها تشکر کرد. حسام پس از مدتی که آن جا بود آن ها را تنها گذاشت و به خانه پد

 .شب موقع خواب کنار هم رخت خواب پهن کردند. هر دو به سقف زل زده بودند. رها سکوت بینشان را شکست

 !چی کار می کنی با درسات خوب پیش می ری؟-

 :آهی کشید و گفت

 .خیلی کم وقت می کنم. ولی دارم تمام تالشمو می کنم-

 :رها لبخندی زد گفت

 .دم یعنی حسام مجبورم کردراستش منم تصمیم گرفتم ادامه ب-

 :نگاهش را از سقف برداشت با خوشحالی گفت

 .این که عالیه. دم حسام خان گرم با این پیشنهادش-

 .آره. چند ماه دیگه امتحانام شروع می شن-

 :دستش را گرفت و گفت

 .مطمئنم موفق می شی-

 .ممنونم-

ت می کردند با اینکه هفته ای یک یا دوبار هم دیگر را می تا ساعاتی بعد از نیمه شب هم بیدار بودند و از هر دری صحب

 .دیدند ولی بازم هم حرف های ناگفته زیادی داشتند

*** 
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سیزده روز به سرعت برق و باد گذشت به غیر از همان روز اول بهار که به خود استراحت داده بود تمام تعطیالت را هم 

بود. وقت اضافه که می آورد درس می خواند. شب وقتی سر به بالین  کار می کرد یا خیاطی یا هم در مزارع مشغول کار

می گذاشت از درد عضله هایش تا نیمه های شب ناله می کرد. آخر هم با خوردن یک عدد مسکن دردش تسکین پیدا می کرد 

فعه او را می دید و به خواب می رفت. هیکل تو پرش استخوانی شده بود پ چشمانش از بی خوابی گود شده بودند.رها هر د

حسابی دعوایش می کرد و هر بار با قهر از خانه اش بیرون می رفت ولی با این حال بعد از چند روز باز دلش طاقت نمی 

 .آورد به سراغش می آمد. روزها پشت هم گذشتند تا این که روز کنکورش فرا رسید. حسام و رها او را همراهی می کردند

 .رها دائم سفارش می کرد در ماشین حسام نشسته بود و

 :حسام

 .فقط اون سواالیی که مطمئنی رو جواب بده حتی اگه شک داشتی اصال جواب نده_

 .بسته میوه و خوراکی که رها جلویش گرفته بود را از دستش کشید و در پاسخ حسام "چشمی" گفت

 :حسام

 .آفرین دختر خوب برو ببینیم چه کار می کنی_

ین پیاده شد با استرس به سمت محل برگزاری امتحان رفت. مدتی زیادی گذشت ولی خبری از در را باز کرد و از ماش

 :تندیس نبود رها با نگرانی رو به حسام گفت

 ...حسام چرا این قدر دیر کرده نکنه ضعف کرده باشه. خیلی رنگش پریده بود وقتی رفت_

 :حسام دست ظریفش را گرفت و با مهربانی گفت

 .یأس می خوانی خب کنکوره طول می کشهعزیزم چرا آیه _

 :رها باز هم به خروجی نگاه کرد با دیدن تندیس گفت

 .اون جاست داره میاد_

 :بعد هم از ماشین پایین پرید به سمت تندیس رفت و گفت

 !چه طور بود؟! خوب دادی؟_

 :تندیس با استرسی که هنوز هم در چهره اش مشخص بود گفت

 .ن ببینم چه کار کردمنمی دونم تا نتایج رو بد_

رها دستش را گرفت و به سمت ماشین برد اول تندیس را نشاند خودش هم کنارش نشست. وقتی در ماشین جای گرفتند. رها 

 :آب میوه ای به او داد تا فشارش متعادل شود. وقتی دید هنوزم رنگ تندیس پریده است گفت

 .حسام برو درمونگاه این هنوز رنگش پریده است_

 :نگاهی به صورت تندیس انداخت در دل به نگرانی رها خندید و قربان صدقه دل مهربانش رفت رو به او گفت حسام

 .خانمم حالش خوبه تو که خودت از اون بیشتر استرس داری_

 :بعد رو به تندیس گفت

 !همگه نه؟
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 :تندیس

 .آره خواهری حالم خوبه نگران نباش_

 :رها

 !مطمئنی؟_

 :و باز کرد و گفتپلکهایش را آرام بست 

  .مطمئنم عزیزم_

 :رها سری تکان داد و با جدیت گفت

خوبه. امروز میای خونه من نمی دارم بری توی اون خونه تک و تنها تو به استراحت نیاز داری. در ضمن می دونی من _

 .چند وقته ازدواج کردم تو هیچ وقت نیومدی خونم

اورد پس بی خیال بحث با او شد از طرفی هم دوست  "ی زند نمی شود "نهمی دانست وقتی رها حرفی را با چنین جدیتی م

داشت خانه رها را ببیند. حسام جلو در پارک کرد و همگی پیاده شدند. در را باز کردند اول از همه تندیس و سپس رها و 

ی که در گوشه حیاط قرار بعد هم حسام پشت سرشان وارد شد. سرش را دور تا دور خانه گرداند و با ذوق به بوته گل رز

 .داشت نگاه کرد

با چند قدم خودش را به آن رساند خم شد و عطرشان را به مشام کشید.با صدای رها دست از تماشای گل ها برداشت و داخل 

رفت. یک خانه کوچک دو خوابه بود که در اتاق خواب ها روبه یک راهرو باز می شدند و آشپزخانه درست پشتان بود. 

 .نشست و به اطرافش نگاه کرد. همه چیز به طور زیبایی چیده شده بود روی مبل

 :با شیطنت گفت

 !رها این ها کار توعه؟_

 :رها که با شربت بهار نارنج به سمتش می رفت گفت

 !پس کار عمه ی نداشتته؟_

 :خندید و گفت

 .شانس آوردی عمه ندارم_

 :رها شربت را جلویش گذاشت و باز تندیس پرسید

 !رار نیست منو خاله کنی؟رها ق_

ابرو باال انداخت و منتظر به او نگاه کرد. رها نگاهی از حرص به حسام که شبکه های تلویزیون را باال پایین می کرد انداخ 

 :و ت غر زد و گفت

 بسه حسام رو یکیش نگه دار.اه_

 :بعد صدایش را پایین آورد و گفت

 .ماه بچه حمل کنم و درد زایمان بکشم اون ناز می کنه نخیر آقا قبول نمی کنه.حاال من می خوام نه_

 :با خنده ضربه ای به کتفش زد و گفت
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 .البد هنوز آمادگی پدر شدن رو نداره_

 :رها با چهره پنچر شده ای گفت

 !دردش یه چیز دیگه است_

 :منتظر به او چشم دوخت و پرسید

 !چی؟_

 : رها با ناراحتی صورتش رو جمع کرد گفت

 .گه بچه بیاریم اونو بیشتر از من دوس داریمی گه ا _

نتوانست جلو خنده بلندش را بگیرد زد زیر خنده. رها وحسام هم با تعجب نگاهش می کردند. سعی کرد جلوی خنده اش را 

 :بگیرد و رو به حسام بریده بریده گفت

 !حسام به بچه خودت حسودی می کنی؟_

 :حسام با حرص به رها نگاه کرد و گفت

 .ه بچه ندارممن ک_

 :با شیطنت سر به سرش گذاشت و گفت

 !نداری و حسودی می کنی اگه داشتی چه کار می کردی؟_

 :حسام برخاست به سمت اتاق خوابشان رفت حس می کرد خجالت زده شده. تندیس با خنده این دفعه گفت

 .بچمون قهر کرد_

 :رها در حالی که خودش هم خنده اش گرفته بود گفت

 !!باشه به شوهرم چی می گیاهوی حواست _

 :سرش را تکان داد و اشاره کرد به در اتاق و گفت

 .برو پیشش انگار ناراحتش کردم از طرف من ازش معذرت بخواه_

 :رها با حالت زاری گفت

 .باز باید برم نازکشی_

 :سپس همراه تندیس هر دو زدند زیر خنده که صدای حسام در آمد که گفن

 !حناق_

 .بیشتر خنده اشان گرفت ولی سعی کردند صدایشان در نیایداین دفعه 

 :رها

 .اوه بدجور عصبیه. من برم تو هم شربتت رو بخور_

چشم از رها برداشت و لیوان شربت بهار نارنج را برداشت اول کمی مزه مزه اش کرد سپس با ولع همه را نوشید. عصر 

د و نتوانست در برابر اصرار های او مقاومت کند شب را هم آنجا وقتی میخواست به خانه اش برگردد رها سخت مخالفت کر
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 .ماند

*** 

یک سال از مرگ اندوهگین مادرش گذشت. حیرت زده بود که چه گونه توانسته این یک سال را بدون او بگذراند. روزی 

ده بود زیست شناسی قبول ش که نتایج کنکور را می دادند با خودش فکر نمی کرد بتواند قبول شود ولی در کمال تعجب رشته

من که کسی رو ندارم چرا اینجا "آن هم در شهری که از آن فرار می کرد. اول نمی خواست برود ولی با خودش می گفت 

بمونم؟" از طرفی با دیدن شهری که آن جا قبول شده بود فکر پیدا کردن خانواده پدری اش مثل خوره به جانش افتاد. آدرس 

در ال به الی همان کاغذ باطله ها دیده بود اگر می توانست آن آدرس را پیدا کند شاید می توانست ردی  وکیل سابق پدرش را

 .از پدربزرگ ، برادر و خانواده عمویش بیابد

ولی باز می گفت امکان ندارد بعد از این همه سال بازم دفترش آن جا باشد باید خیلی خوش شانس می بود که او هنوز 

نداده باشد. با صدای جیغ رها برگشت به سمتش و به تعجب زل زد به او که برگه نتایج را در دست داشت  دفترش را تغییر

 .و با خوشحالی جیغ های خفیف می کشید

 :رها

 .ببین دیوونه دیگه نشونه بهتر از این؟! باید حتما بری پیداشون کنی_

 :سرش را به سمت آسمان گرفت و گفت

نشونست؟! یعنی داری راهو بهم نشون می دی؟! ولی من از رو به رو شدن با اونا می ترسم اگه خدایا یعنی این واقعا یه _

 .باهام بد برخورد کنن. اگه پدر بزرگ منو مثل پدرم از خونه بندازه بیرون اون وقت همین یه ذره امیدم از بین می ره

 :رها با حرص به او نگاه کرد و گفت

 !چیه باز دو دلی؟_

 :نا امید گفت

 .باور کن هنوزم می ترسم=

 !دیوانه اونا اعضای خانوادتن از چی می ترسی؟_

 .نمی دونم از یه طرف دوست دارم ببینمشون از طرف دیگه یه حسی مانع می شه_

 :رها با تأسف سری تکان داد و گفت

 !دانشگاه که می ری؟_

 ..آره می رم ولی درمورد اون موضوع بعدا تصمیم می گیرم_

 :یرون فرستاد گفترها نفسش را ب

خوبه. اتفاقا دختر خاله منم اونجا دانشجو، با این روحیه حساسی که تو داری بهتره بری خونه دانشجویی االن سه نفرن با _

 .تو میشن چهار نفر. آدرس رو بهت می دم به اونم زنگ می زنم باهاش هماهنگ می کنم

 .رها را به آغوش گرفت و آرام فشرد

 ..بهم لطف کردیمرسی عزیزم واقعا _
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 :رها

 !!مرض مگه من باهات تعارف دارم؟!در ضمن این قدز به نچسب من شوور)شوهر( دارما_

 .بعدم ضربه ای به کتف تندیس زد هر دو سر خوش خندیدند

 *** 

 :رها

 .منکندلم شور می زنه رسیدی زنگ می زنیا. مواظب خودتم باش. لباس گرم بپوش دیگه هوا داره سرد می شه باز سفارش _

 :نگاه درمانده اش را به حسام داد تا مداخله کند اتوبوسش داشت داشت حرکت می کرد. گفت

 !خانمم بسه دیگه این قدر نگران نباش االن جا می افته ها_

رها را در آغوش فشرد. اشک هایش را پاک کرد با قدم های سریع و بلند به سمت اتوبوس رفت. رها هم با چشمان اشک 

ب دعا می خواند. وقتی در اتوبوس نشست نگاهش را به رها داد. دستی برایش تکان داد تا موقعی که از دیدش الودش زیر ل

محو شدند به آن ها خیره شده بود. سرش را به صندلی تکیه داد و چشمان به اشک نشسته اش را بست خاطرات همچون 

را از خاطر برد و چشمانش را بست و در گذشته اش قطار از جلوی دیدش می گذشتند. آن قدردر فکر فرو رفت که زمان 

غرق شد. با تکان دستی روی شانه اش چشمانش را گشود و دستی به گردن دردناکش کشید و نگاهش را به دخترجوانی که 

 :رو به رویش بود داد

 .خانم رسیدیم_

از اتوبوس دور شد. به سمت ایستگاه بعد هم راهش را کشید و رفت. کیف و کوله اش را برداشت و پس از برداشتن چمدانش 

 :تاکسی رفت. سوار یک ماشین زرد رنگ شدو آدرسی را که رها روی کاغذی نوشته بود را دست راننده داد و گفت

 !ببخشید من می رم به این آدرس _

برداشت و تشکری مرد نگاهی به کاغذ انداخت و سری تکان داد و حرکت کرد. با ایستادن ماشین دست از تماشای اطرافش 

جلوی خانه دو طبقه که در یکی از محله های ساده و معمولی بود و در آهنی  .کرد و پیاده شد و چمدانش را تحویل گرفت

 :الجوردای داشت ایستاد دستش را روی دکمه زنگ آیفن قدیمی گذاشت چند لحظه بعد صدای دختری جوان آمد

 !بله؟_

 .ببخشید من با عسل خانم کار دارم_

 :دای هیجان زده شد و گفتص

 !تو هم خونه جدیدی؟! بیا داخل طبقه دوم واحد سمت چپی_

بعد در ورودی باز شد و چمدانش را برداشت به سختی تا طبقه دوم رفت با دیدن دختری که جلو در ایستاده بود لبخند خسته 

 .ای زد

 :دختر دستش را گرفت و او را داخل کشید و گفت

 .ودیم من بیتام دوست عسلسالم عزیزم منتظرت ب_

 :لبخندی زد و گفت
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 !خوشبختم_

 :بیتا

 .منم خوشبختم

 .متری. یک خوابه با دکوراسیون بسیار ساده ۸۰داخل که رفت نگاهش را دور تا دور خانه چرخاند یه خانه کوچک 

که  رفت و با یک سینی کوچکبیتا چمدانش را گرفت و به اتاق برد بعد هم او را تعارف کرد بنشیند. پس از آن به آشپزخانه 

 :یک لیوان چای داغ را رویش گذاشته بود وارد شد و آن را جلو تندیس گذاشت خودش هم کنارش نشست. با لبخند گفت

 .عزیزم غریبی نکن. عسل همراه اون یکی دوستمون رفتن بیرون زود برمی گردن_

 :دست پاچه دستی به شالش کشید گفت

 ..مالقات می کنم یکم دستپاچه می شم ببخشید من اول وقتی با ینفر-

 :بیتا با دست لیوان چای را نشان داد و گفت

 .چای یخ کرد تا داغه می چسبه_

زیر لب تشکری کرد و چای را برداشت مثل همیشه اول مزه مزه اش کرد و بعد به آرومی شروع به نوشیدن کرد. بیتا هم 

 :اه بیتا را دید با لبخندی محو گفتوقتی نگ .تمام مدت حرکات آرامش را زیر نظر گرفته

 !چیزی شده؟_

 :بیتا سری تکان داد و نگاهش را از او گرفت با لحن شوخی گفت

 .من تا یکیو برای بار اول می بینم همین جوری زل می زنم_

 .بهش نمی دونم انگار عادتمه. مرد و زنم نداره چند بارم برام دردسر درست شده

 ته اش به سمت اتاق خواب رفت. دلش می خواست کمی استراحت کند. بیتا پیش دستی کردبه حرف بیتا خندید. نگاه خس

  .خیلی خسته ای راهت طوالنی بوده بیا بریم یکم استراحت کن_

تشکری کرد لیوانش را همان جا درون سینی گذاشت و برخاست. همراه بیتا به اتاقی که چمدانش را گذاشته بود رفتند. بیتا 

نگاهش را دور اتاق کوچک گرداند فقط یک میز تحریر چوبی ساده آنجا بود. پنجره کوچکی که رو به حیاط  در را باز کرد

قالیچه های ماشینی ارزان قیمتی که روی زمین پهن  .باز می شد و پرده های ضخیم خاکستری رنگی که آویزان شده بودند

و خواست دراز بکشد تشکری کرد و شالش را از سرش شده بودند. تا به خود بیاید بیتا برایش رخت پهن کرد و از ا

دستی میانشان برد تا گره افتاده بینشان را آزاد  .برداشت. گیره موهای مواجش را باز کرد آبشار فندقی رنگش پایین ریختند

تی شگف کند و همان طور سرش را به سمت بیتا چرخاند تا تشکر کند ولی او محو موهای بلندش شده بود.بیتا با حیرت و

 :گفت

 !!!خدای من چه موهایی داری_

 :بعد هم دور خودش چرخید و گفت

 .برم اسفند دود کنم یه وقت چشمت نزنم_

 .ریز خندید و تشکر کرد
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 :بیتا گفت

 .خب من می رم بیرون تو هم استراحت کن عزیزم_

 :گفتخواست حرفی بزند که بیتا زودتر از اتاق خارج شد. شانه ای باال انداخت و با خود 

 !نذاشت حداقل تشکر کنم-

  .لباسش را تعویض کرد و دراز کشید و خیلی زود به خواب رفت

*** 

 *تندیس*

 .میون خواب و بیداری صدایی به گوشم می رسید. کمی تکون خوردم ولی هنوز خسته بودم که بخوام چشمامو باز کنم

 :صدایی گفت

 .آخی چه ناز خوابیده. صورتش چقدر معصومه_

 :گفت یکی دیگه

 .آره راست میگی من که اول وقتی دیدمش مثل ندیده ها زل زده بودم بهش بی چاره از نگاهم ترسید_

 .بچه ها باال سر دختر بی چاره نشستین که چی بذارین بخوابه خسته است_

یک از من با شنیدن حرفاشون کم کم چشمامو باز کردم. اول گیج زل زدم به صورت های نا آشنایی که در فاصله ای نزد

نشسته بودند. با دیدن صورت آشنای عسل تازه یادم افتاد چرا اون جام. دستی به چشمام کشیدم برخاستم. وقتی دیدن بیدار شدم 

 :اونی که می دونستم اسمش بیتاست گفت

 !ِا. بیدار شدی؟_

 :سرمو تکون دادم با شرمندگی گفتم

 .ببخشید این قدر خوابیدم_

 :چیه با لبخند مهربونی گفتاونی که نمی دونستم اسمش 

 ...راحت باش می دونیم خسته بودی_

 :با لبخندی شبیه به خودش تشکر کردم. عسل با هیجان اومد سمتم و صورتم رو بوسید گفت

 .چه طوری دختره؟!خبری ازت نیست_

 :متقابال صورتشو بوسیدم و گفتم

 .قته ندیدمتببخش عزیزم کوتاهی از من بوده. دلم برات تنگ شده بود خیلی و_

 :سرشو تکون داد گفت

 ...منم عزیزم. بلندشو بریم شام بخوریم_

 :با چشمای گشاد شده نگاهشون کردم گفتم

 !خدای من یعنی من این قدر خوابیده بودم؟_
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 :ضربه ای به شونم زد وگفت

 .بی خیال. پاشو برو دستو صورتت رو بشور منتظرتیم. دستشویی سمت چپ همین اتاقه_

دادم همشون از اتاق رفتن بیرون. منم دستی به سر و صورتم کشیدم بعدم از اتاق خارج شدم و رفتم سمت سرمو تکون 

دستشویی و صورتمو آب زدم. صداشون از آشپزخونه می اومد مسیرمو به اون سمت تغییر دادم. رفتم توی آشپزخونه با 

 :دیدن سفره رنگی که چیده بودن با شرمندگی گفتم

 .دا تو زحمت افتادینببخشید تو رو خ_

 .بیتا دستمو گرفت نشوندم کنار خودش

 !بی خیال دختر از صدقه سر تو امشب ول خرجی کردیم قید غذای دانشجویی رو زدیم! تازه کلیم خوش حالیم_

 :با خنده نگاه ازش گرفتم رو کردم به سمت اون یکی دستمو دراز کردم گفتم

 .من تندیسم. هنوز اسم شما رو نمی دونم_

 :ستمو به گرمی فشرد با لبخند گفتد

 .منم رضوانم عزیزم خوشبختم.الزم نیست رسمی باهام صحبت کنی_

صورتش رو از نظر گذروندم پوست کمی سبزه ابروهای مرتب مشکٌی چشمای درشت قهوه ای، بینی کمی گوشتی و لبایی 

 :فتمکه می شد گفت برجسته رو هم رفته صورت زیبایی داشت. سرمو تکون دادم و گ

 .منم خوشبختم عزیزم_

 .کنار هم با شوخی های بچه ها غذامون رو خوردیم بیتا از همه شوخ تر بود و عسل هم دست کمی ازش نداشت

 :به صورت شیطانی بیتا نگاه کردم دستاش رو به هم مالید گفت

 .خب حاال قوانین_

 .یه طوری گفت احساس کردم توی پادگانم

بحانه .نهار .شام نوبتی به صورت گردشی هر روز نوبت یه نفره. صداتون تو خونه باال صبح ساعت پنج بیدار باشه. ص_

 .شب هم همه می خوابن حتی اگه امتحان داشته باشیم ۹نمی ره. بزن و بکوب ممنوع.رفیق بازی ممنوع. ساعت 

 .با چشمای گشاد شده بهش نگاه کردم رضوان و عسل داشتن می خندیدن

 .انصافیهاین طوری که بی _

 :عسل با خنده گفت

شوخی می کنه عزیزم. درسته وعده های غذایی نوبتیه صبح به عهده یه نفره ظهرم معموال کالس داریم شبم به عهده یه نفر _

شبم هر وقت خواستی بخواب. بزنو بکوب خودشم که همیشه به راهه. رفیق هم که  .دیگه. صبح هر وقت خواستی بیدار شو

 .این جا داشته باشی در هر حال اگه کسی بهمون سر بزنه تازه پاشم می بوسیم که از تنهایی درمون بیارهفکر نکنم کسی رو 

 :چپ چپ نگاهی به بیتا انداخت گفت

 .نه که تو خودت خیلی همه قوانین رو رعایت می کنی؟! هر روز دوستات این جا پالسن صدا خندتون تا اون سر می ره_
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 :بعد روشو کرد طرفم گفت

 .ه حرفش گوش نده اونایی که من گفتم قوانینهب_

 :سرمو تکون دادم و گفهم

 .برای اینکه نظم برقرار بشه قانون الزمه. این طور حق کسی هم پایمال نمی شه_

 :رضوان گوشیش زنگ خورد رفت بیرون از هال. بیتا وقتی اون رفت بیرون با خنده گفت

 !نه! رضوانش رو بگیرهفرهاد کوه کن باز زنگ زده آمار شیرین ِاوا _

 :ابرو باال انداختم با کنجکاوی پرسیدم

 !فرهاد کیه؟_

 :عسل

 .همسر رضوانه_

 :با تعجب گفتم

 !رضوان متأهله؟_

 :سرشو تکون داد و گفت

 .آره تازه بچه هم داره_

 !براش سخت نیست؟! با همسر و بچه؟! خونشون کجاست؟_

 :با تأسف سرشو تکون داد و گفت

 !ا آخر هفته بشه. خونش کرجهخودشو می کشه ت_

 !چی می خونه؟_

 :بیتا

 .ارشد ادبیات_

 :همون موقع رضوان اومد داخل با شوخی گفت

 !داشتین غیبت منو می کردین؟_

 :بیتا پشت چشم نازک کرد و گفت

 !اونم کی توی تحفه_

 :عسل با خنده گفت

 !!تو بود کهتحفه شوهر _

 :بیتا با غیظ گفت

 .شوهر خودته_

 :موهاشو کشید و گفتعسل پرید 
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 .به شوهر من توهین نکنا_

 :رضوان با خنده جداشون کرد و گفت

 !خوبه شوهر ندارین این طوری می پرید به هم اگه داشتید چه کار می کردید؟_

 :من که خندم گرفته بود از کاراشون و فقط می خندیدم. با خنده بریده بریده گفتم

 !حق با رضوانه شوهر ندیده ها-

  .ه دوتاشون هجوم آوردن سمت من و چهارتایی شروع کردیم تو سر و کله هم زدناین دفع

*** 

پس از چند ساعت بدو بدٌو از این طبقه به اون طبقه ، از این اتاق به اون اتاق و یه عالمه کاغذبازی باالخره کارهای ثبت نام 

کنارم بود. خسته و کوفته راهی خونه شدیم و قتی  رو انجام دادم، البته مدیون رضوان بودم که تنهام نگذاشت و تمام مدت

رسیدیم به خونه یه ماشین جلوی در پارک شده بود و مردی جوانی که کودک خردسالی را در آغوش داشت درونش نشسته 

 :بود. رضوان با هیجان گفت

 .ا! این که فرهاده الهی فداش بشم اومده دنبال من_

 :ارج شد که رضوان با شیرین زبونی گفتوقتی رسیدیم جلو در فرهاد از ماشین خ

 !سالم آقاهه ما رو نمی بینی خوشی؟_

فرهاد جلو اومد و بدون توجه به حضور من گونه رضوان رو بوسید. دلتنگی از توی چشماش کامال مشهود بود. رضوان با 

 :خجالت ازش جدا شد گفت

 .ِا...زشته فرهاد جلو دوستم_

 :بدون اینکه به روی خودش بیاره گفت انگار تازه متوجه من شده بود ولی

 !سالم خانم، شما باید دوست جدید رضوان باشید درسته؟_

 :سرمو تکون دادم و گفتم

 .سالم بله! من خیلی خوش شانسم که دوستی مثل رضوان پیدا کردم_

 :رضوان متواضع گفت

 .چوب کاری نفرمایید دوشیزه_

نقی کرد و چشماشو باز کرد. با دیدن رضوان خودش رو انداخت بغلش دختربچه ای که در آغوش فرهاد خوابیده بود نق 

 .لباشو غنچه کرد که بنظرم هزار بار خواستنی تر شد

 :رضوان

 !!ای جان نفس مامان بیدار شدی قربونت برم؟! قدای اون لبای غنچه ایت بشم که این قدر خوردنیت می کنن_

 :رو کرد به من گفت

 !دختر مامان سالم کن؟_

با تعجب و چشمان گرده شده به من نگاه کرد. دلم ضعف رفت واسش صورتمو بردم جلو لپ نرمش رو بوسیدم  دخترک
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 :دستش رو گرفتم

 !این خانم خوشگله اسمش چیه؟_

 :رضوان

 .ترگل_

 :لبخندی که رو لبم شکل گرفت از ذوق بچگونه درونم بود و گفتم

 .به به چه اسم نازی داری_

 :ه ایش رو گرد کرد. زضوان رو به من گفتولی ترگل بازم چشمای قهو

 .عزیزم ما دیگه باید بریم از طرف من با دخترا خداحافظی کن_

 :سرمو تکون دادم و گفتم

 .چشم عزیزم...سفر سالمت_

کلید رو از کیفم خارج کردم وقتی رفتم داخل  .گونمو بوسید و پس از یه خداحافظی کوتاه توی ماشین نشستند و راه افتادند

 :را داشتن ناهار آماده می کردند و وقتی منو تنها دیدن هم زمان گفتنددخت

 !کو رضوان؟_

 :خندیدم

 .چه هماهنگ.آقا فرهاد اومد دنبالش با هم رفتن خونه_

 :بیتا صورتش رو کج کرد با لحن مسخره ای گفت

 !! اسم خودشو یادش رفتما هم که این جا هویج حتی نیومد خداحافظی کنه. شوهر زلیل بدبخت تا فرهادو دید کال_

 :با خنده گفتم

 .نه دیگه تا اون حد.گفت ازتون خداخافظی کنم به جاش_

 :عسل با خنده گفت

 ...باز خوبه یادش بود به تو بگه. واال بعضی وقتا وقتی فرهادو می بینه اصال نمیگه کسی پیشش هست نیست و بقیشم که_

بدون سانسور گفت. سرمو با تاسف تکون دادم رفتم سمت اتاق برای تعویض و دوباره خندید. بیتا هم ادامش رو گرفت و کال 

 .لباس بعد از شستن دست و صورتم رفتم پیششون و بهشون کمک کردم تا ناهار رو آماده کنیم

بیتا داشت ظرفا رو می شست، عسل هم داشت با مادرش صحبت می کرد. منم دفتر خاطرات پدرمو گرفته بودم دستم باز 

ی خوندمش. نگاهم افتاد به اون آدرس که مال وکیل پدر بود. لبامو به هم فشردم هنوز تردید داشتم. می ترسیدم داشتم م

کسیایی که هم خونم هستن رو پیدا کنم. کالفه دفترو کناری پرت کردم. عسل که تازه تماسش رو قطع کرده بود نگاهش به 

 :من انداخت و وقتی صورت کالفمو دید با کنجکاوی گفت

 !اون دفتر چیه که همش می خوانیش؟_

 :زانوهامو جمع کردم دستامو دورشون حلقه کردم با صدایی که می لرزید گفتم

 .دفترخاطرات پدرمه-
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 :ابروهاش باال پریدن و با چهره غمگینی گفت

 !خدا رحمتش کنه حاال چرا این قدر اون دفترو می خونی؟_

 :نگاهی به دفتر انداختم گفتم

 .پدرمه قبل از این که با مادرم آشنا بشه. پدرم قبل از ازدواج با مادرم یه زن دیگه داشت درمورد گذشته_

 :عسل با کنجکاوی بهم نزدیک شد گفت

 !خب بعدش؟_

 :به چهره کنجکاوش لبخند زدم که همون موقع بیتا پرید تو اتاق گفت

 .وایستا منم بیام بعد تعریف کن_

سته بود رو باز کرد و اومد کنارم نشست پ موهای سیاهش دورش ریخته بودن با سرمو تکون دادم رفت پ پیش بندی که ب

 :کالفگی زدشون کنار و گفت

 .بگو زود باش_

 :شونه باال انداختم و گفتم

 .خدا رحمتش کنه تو تصادف فوت شد_

 : هر دو هم زمان گفتند

 .خدا رحمتش کنه_

 :ادامه دادم

مخالف بودن اونا رو ترک کرد و من بعد از مرگ مادرم این دفترو پیدا کردم  پدرم بعدش با مادرم آشنا شد چون خانوادش_

 .تازه از وجود خانواده پدرم باخبر شدم

 :عسل که تمام صورتشو هیجان گرفته بود گفت

 !ببینم خانواده مادرت چی از اونا خبر داری؟_

 :لبام آویزون شدن سرمو انداختم باال و گفتم

 .قط می دونم یه پدر بزرگ داشتمهیچی درموردشون ننوشته ف-

 مادرت خواهر یا برادر نداشته؟؟-بیتا

 .نمی دونم. هیچی درمورد خانواده اون نمی دونم-

 :عسل دمغ گفت

 !چه قدر پیچ در پیچ حاال می خوای چه کار کنی؟_

 .تردید دارم پیداشون کنم_

 :بیتا حیرت زده گفت

 !یعنی می تونی و نمی خوای؟_

 :ودم و گفتمدفترو کشیدم سمت خ

 .فقط یه آدرس دارم که مال بیست و اندی سال پیشه. فکر نکنم بشه پیداشون کرد_
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 :عسل

 !تو همین شهره؟_

 :سرمو تکون دادم و گفتم

 .آره تو همین شهره_

 :دستاشو به هم کوبید و گفت

 .تو خیلی غلط کردی. خودم برات پیداش می کنم _

 :پایین برش داشت و نگاهی بهش انداخت و گفتبعد هم دفترو باز کرد که آدرس افتاد 

 .البته اسم خیابونا عوض شده .از این جا خیلی فاصله داره. ولی فردا میای تا یه سر بزنیم_

 :بیتا سرک کشید توی کاغذ گفت

 .منم میام. اگه تو نیای به زور می بریمت_

 :عقب کشیدم و آب دهنمو قورت دادم و گفتم

 .ندارممن نمی تونم. آمادگیشو _

 :عسل چینی به بینی باریکش داد. گفت

 .برو. اگه نیای گیس تو سرت نمی ذارم. من باید این معما رو حل کنم وگرنه تا آخر عمرم کابوس می بینم_

 :با خنده گفتم

 !چه ربطی داره؟_

 !باید دستت رو بذارم تو دست خانوادت. راستی خواهری برادری چیزی نداری؟_

 :سرمو تکون دادم و گفت

 .از زن اول پدرم، چرا یه برادر دارم _

 :بیتا دستاشو زد به کمرش گفت

 .اگه آق داداشت مثل خودت چشماش آبی باشن مال خودمه ها_

 :با خنده گفتم

 !چشمای من مثل مادرمه فکر نکنم برادرم چشماش آبی باشن. عکس بچگیش رو دارم-

 :بعدم اون عکس سه نفرو بهشون نشون دادم بیتا گفت

 .. چه خوشگله به چشم برادریا   _

 :با شیطنت گفتم

 .تا حاال که می خواستی زنش بشی_

 :پشت چشم نازک کرد و گفت

 .اوا نگو! خواهر من فقط مزاح فرمودم _

 :عسل با کف دست زد تو سرش و گفت

 .آره تو راست می گی! فعال برو بهبود جونتو بچسب عزیزم_
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 :دستمو زدم به کمرم و گفتم

 .اید طاها زن داشته باشه اصال. شایدم نامزد یا چه می دونم عشقی چیزیهی دخترا ش_

 :بیتا گفت

 !الهی شکر. دیگه کسی منو به زور نمی خواد بهش قالب کنه. تازه من خودم بهبودمو دارم_

 :عسل

 !ایش حالم بد شد بهبودم_

ی و برداشتم از پیششون رفتم بیرون تا کمهمین حرف عسل کافی بود تا بازم شروع کنن کلکل کردن. سری تکون دادم و دفتر

 .فکر کنم ببینم این جرأتو دارم که برم دنبال اون آدرس

 *** 

هر سه نفرمون جلوی یه ساختمون بلند ایستاده بودیم و داشتیم بهش نگاه می کردیم بار دیگه یه نگاه به آدرس انداختم خودش 

 .بود ولی شک داشتم نمی دونستم باید چه طبقه ای بریم

 :بیتا

 !خودشه؟_

 :برگشتم سمتش گفتم

 !شک دارم یعنی تو این برجه؟_

 :عسل دستمو گرفت کشید برد سمت ساختمون رو کرد به بیتا گفت

 .اون طرفشو بگیر در نره_

 :بیتا هم اطاعت کرد و با خنده بهشون نگاه کردم و گفتم

 .بچه ها خواهش می کنم یکی ببینه فکر می کنه گروگان گرفتید_

 :سفت تر منو گرفت و گفت بیتا

 .نمی دونی با چه مکافاتی آوردیمت پس حرف نزن_

 :عسل با چهره مسخره ای گفت

 .باید به خاطر این حرف خودمو بکشم ولی با بیتا موافقم _

 هو برای بار اول روی یه موضوع به توافق رسیدند. رفتیم توی البی ساختمان یه تابلو راهنما بزرگ زده بود بین اسامی ک

 .اونجا بودن دنبال فامیلی کاظمی گشتیم

 :عسل گفت

 .یه کاظمی هست ۶طبقه _

 :چشمامو ریز کردم نوشته بود"شهیاد کاظمی"برگشتم سمت عسل گفتم

 !دیوانه این که نوشته شهیاد اون اسمش علی بود_

ا مون نگاه کرد طوری که انگار ببدون حرف دستامو گرفتن منو انداختن تو آسانسور زنی که قبل از ما رسیده بود با تعجب به

 .سه تا دیوونه طرفه. بازوهامو آزاد کردم بهشون چشم غره رفتم
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 :با صدای آرومی گفتم

 !می خوام ببینم می تونید آبرومو ببرید؟_

با لحن جدیم دیگه حرفی نزدن و مثل دو تا دختر خوب سرجاشون ایستادن بعد از چند لحظه رسیدیم به طبقه مورد نظر. اول 

من رفتم بیرون بعدم تام و جری! اون جا دو تا در بود که یکیش مطب دندون پزشکی بود یکی هم چشم پزشکی با نا امیدی 

 :گفتم

 .بیایید بریم! این جا که نوشته دندون پزشکی_

 :عسل بازومو کشید گفت

 !کجا؟!این همه راه اومدیم خب بذار ببینیم چی می شه_

 .و خوندبیتا اسمی که روی در زده بود ر

 .شهیاد کاظمی_

 :برگشت سمتم گفت

 !اون وکیله اسمش چی بود؟_

 :بازومو کشیدم از دست عسل با حرص گفتم

 ...علی کاظمی تازه گفتما_

 :عسل یه بشکن زد و با هیجان گفت

 !خودشه_

 :چپ چپ نگاهش کردم و گفتم

 .اون اسمش علی بود برای بار صدم_

 :بیتا با خنده گفت

 .خب اینم کاظمیه شاید برادر یا پسرش باشه شایدم از اقوامش خنگ می زنی دختر!_

 :قیافمو کج کردم و گفتم

 !پسرش به چه کارم میاد؟_

دستمو گرفتن درو باز کردن و انداختنم داخل تموم آدمایی که اونجا بودن برگشتن سمتمون. صاف ایستادم به اون دوتا چشم 

وقتی جلوش ایستادم  .که زن جاافتاده ای بود و داشت به ما سه نفر نگاه می کرد غره رفتم. بعدم با قدمای بلند رفتم سمت منشی

 :با مهربونی گفت

 .اسمت چیه عزیزم تا برات نوبت رد کنم-

 :سرمو تکون دادم حاال اون دوتا هم این طرف اون طرفم ایستاده بودن. گفتم

 .نه خانم ما با جناب دکتر کاظمی کار داریم_

 :یکم مکث کرد و بعد گفتابروهاش رفتن باال 

 ...خب عزیزم االن که مریض دارن وقتی همه مریضارو رد کردم شما میتونید، داخل برید_

 :نگاه کردم دیدم چهار نفر نشسته.عسل پیش دستی کرد گفت
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 .ممنون پس ما منتظر می مونیم_

  .بعدم زودتر رفت و نشست بیتا هم پشتش و منم تشکر کردم رفتم کنارشون نشستم

س از مدتی انتظار باالخره بیمار آخرم از اتاق بیرون اومد. نگاهمو دادم به منشی. وقتی دید دارم منتظر نگاهش می کنم با پ

 :دست اتاقو نشونم داد و گفت

 .بفرمایید_

در  جلو من زودتر از همه برخاستم. با قدمایی که هنوزم تردید درشون دیده می شد رفتم سمت اتاق که یه لحظه ایستادم. درست

با خودم گفتم "می خوام برم اون جا چی بگم؟! اگه در بیاد بگه به من ربطی نداره چی؟! شاید اصال هیچ نسبتی با اون کاظمی 

نداشته باشه" همین طور با خودم در جنگ بودم که عسل دستمو کشید و با خودش برد داخل بیتا هم پشت سرمون اومد. هر سه 

م جلوی یک دکتر جوان که از هجوم سه تا دختر به اتاقش متعجب روی صندلیش خشک شده بود. حاال وسط اتاق ایستاده بودی

 :باالخره به خودش اومد که گفت

 !ببخشید خانم ها می تونم کمکتون کنم؟_

 :بیتا پیش دستی کرد و گفت

 .جناب دکتر ما برای معاینه نیومدیم_

یش و تو همین فرصت کوتاه یه نگاه اجمالی بهش انداختم. موهای تیره ی ابروهاش پریدن باال و دست به سینه تکیه داد به صندل

قهوه ای و ابروهای پرپشت به همون رنگ؛ چشمای گرد قهوه ای. عینک قاب مشکی کائوچو؛ بینی نسبتا گوشتی و لبای 

وارشم که جین ل داشت یه پیراهن مردونه خاکستری که روش، رو پوش سفید پزشکی انداخته بود شل8باریک و چهره ییی

سرمه ای بود. دست از ارزیابی دکتر برداشتم و اول سالم کردم و بعد هم رفتم روی صندلی که درست سمت راست میزش بود 

 :نشستم بدون مقدمه ازش پرسیدم

 !ببخشید ما برای یه سوال این جاییم اونم اینه که نسبت به شما با جناب علی کاظمی چیه؟_

 :ه ایم جا خورد ولی زود به خودش مسلط شد و گفتاز سوال بی موقع و یک دفع

 !پدرم هستن. چه طور مگه؟_

 :بیتا یه بشکن زد و گفت

 !این که عالیه_

 :نگاهشو داد به بیتا و پرسید

 !چی عالیه خانم؟_

 : بیتا با هیجان گفت

 !می شه ما رو ببرید پیش ایشون؟ _

 :چهره دکتر درهم رفت و با جدیت گفت

 !شما چرا این جایید . با پدرم چه کاری می تونید داشته باشید. اصال من شما هارو می شناسم؟من هنوز نمیدونم _

 :عسل پرید بین حرفش گفت

 .ببخشید جناب دکتر ما از اول باید می گفتیم چرا اینجاییم. راستش پدر دوست من_
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 :اشاره ای به من کرد و ادامه داد

 .ید پدر شما رو ببینهموکل پدرتون بودن. دوستم به خاطر کاری با-

 :دکتر نگاهشو از عسل برداشت و داد به من که با چهره غمگینی گفت

 !متوجه شدم. ولی متاسفم چون پدرم چند سالی می شه که عمرشون رو دادن به شما_

 :چهره همه درهم شد و بهش تسلیت گفتیم *این تنها امیدم بود که به باد رفت* دکتر بعد از اون بدون مقدمه گفت

بعد از مرگ پدرم همه پرونده هایی که زیر دستشون بود به صاحبانشون برگردونده شده. اگه هنوز پرونده پدر شما رو کسی  _

 .تحویل نگرفته من می تونم توی دفترکار پدرم که توی خونست براتون پیداش کنم

 :با چهره دمغی گفتم

 .ی گردم. امید داشتم پدر شما بتونه به من کمک کنهکار من درمورد پرونده نبوده جناب کاظمی من دنبال کسی م_

 :سرشو تکون داد گفت

 !!که این زور متوجه ام _

 :بینمون سکوت بود تا این که باز دکتر کاظمی گفت

 .خب اگه اون شخص پروندش پیش پدرم بوده باشه من می تونم از توی پرونده آدرسش رو پیدا کنم_

 :با امیدواری گفتم

 !واقعا؟-

 :ایید سرش رو تکون داد که منم گفتمبرای ت

 .رضا بهرامی احتماال باید با چنین اسم و فامیلی باشه_

 :حیرت زده به من نگاه کرد و بعد گفت

 !شما چه نسبتی با بهرامی ها دارید؟_

 :چشمام گشاد شدن و گفتم

 .مگه شما اونارو می شناسید_

 .البته دوست خانوادگی ما هستن_

 :ی داد و فریاد کردن که با اخطار دکتر ساکت شدن. با تشر گفتبیتا و عسل با خوشحال

 !خانم ها چه خبره؟! مگه این جا مهدکودکه؟ _

 :هر دو سر به زیر ساکت ایستادن *الهی شکر اینا خجالت هم می دونن چیه؟!" رو به دکتر گفتم

 .من باید آدرسشون رو پیدا کنم_

 :لباشو به هم فشرد و با حالت تفکری گفت

 .ی تونم همین طوری آدرسشون رو به شما بدمنم_

 :دمغ گفتم

  !پس من حاال چه کار کنم؟_

 :کمی سرجاش جابه جا شد گفت
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 .اگه پیغامی دارید به من بدید بهشون برسونم همین طور یه شماره تماس از خودتون لطف کنید_

 :یسم بدم به دکتر بهشون بده؟! عسل رو به من گفتآخه من چه پیغامی بهشون بدم یه نامه بلند باال از تمام این جریان ها بنو

 .تندیس جان بهتره اون عکسا و دفترو بدی به دکتر یه توضیح کوتاه هم توی یه برگه بنویس تا متوجه بشن تو کی هستی_

 !بد فکری هم نبود. یعنی من باید همه اون تردیدها رو دور می ریختم؟

تم الی برگه هاش. چند برگه آخر که سفید بودن هم خودم پر کردم. تمام مدت دفترو از کیفم خارج کردم و عکس هارو گذاش

 :نگاه اون سه روی من بود. وقتی کارم تمام شد. دفترو گرفتم سمت دکتر و با تأکید گفتم

 .نمام آینده من بستگی به این دفتر داره خواهش می کنم سالم به اونا برسونیدش_

 :دفترو ازم گرفت و گفت

 .باشه حتما_

 :برخاستم و رو بهش گفتم

 .ممنونم از کمکتون واقعا منو مدیون خودتون کردید_

 :اونم برخاست و گفت

 .خواهش می کنم! حداقل این تعارفات رو بذارید برای بعد از این که همه چیز معلوم شد_

اون ساختمون خارج شدم سرمو تکون دادم و دوباره ازش تشکر کردم. بعدم معذرت خواهی بخاطر گرفتن وقتش، وقتی از 

 :انگار یه بار سنگین از روی دوشم برداشته باشن یه نفس عمیق کشیدم. عسل ضربه ای به پشتم زد و گفت

 .همه تردیدهارو بریز دور یه زندگی جدید در پیشه_

 .برگشتم سمت لبخندی که روی لبم شکل گرفت که فقط و فقط بخاطر آسودگی خیالم بود وبس

 .دگی حداقل کمی بتونه به من آرامش بدهامیدوارم این زن_

 :بیتا دستی به شونم کشید و گفت

توکلت به خدا باشه. اون که این طوری داره سرنوشتت رو عوض می کنه! حتما حکمتی تو این امره. هیچ کاری بی حکمت _

 .نیست

کسی کنار پامون به خودم اومدم سرمو گرفتم و رو به سمت آسمون گفت"یعنی ته این ماجرا چی می شه؟!" با صدای توقف تا

 .عسل مسیرو بهش گفت و بعد هم هرسه سوار شدیم. و من باز به ته این قصه فکر می کردم

 *** 

با صدای خسته نباشید استاد دست از جزوه نوشتن برداشتم. کمی مچ دردناکمو چرخوندم و به دانشجو هایی که داشتن 

. شروع کردم به جمع کردن وسایلم کوله پشتیمو برداشتم و از کالس خارج شدمبعدم  .وسایلشون رو جمع می کردن نگاه کردم

 .داشتم به راهم ادامه می دادم که دستی مچمو کشید تا برگشتم دیدم عسله

 !چی شده عسل چرا نفس نفس می زنی؟_

 :نفسش رو داد بیرون و گفت

 .بابا هر چی صدات می زنم نمی شنوی که مجبور شدم دنبالت بدوم_

 :مل برگشتم سمتش و گفتمکا
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 !چیزی شده؟_

 :سرشو تکون داد گفت

 .آره یه خبر برات دارم_

 :ابروهام رفتن باال و پرسیدم

 !خیر باشه. چه خبری؟_

 :دستمو کشید با هم؛ هم قدم شدیم همون طور که می رفت گفت

 .کارگاهشون یه کارگر نیاز دارهخیر که هست فقط باید ببینم نظر تو چیه؟! المروز از دوستم سحر شنیدم خالش برای _

 !کاارگاه چی؟_

 .عروسک سازی_

 !خب؟_

 :برگشت سمتم و گفت

 !بهش گفتم نیاز به کار داری گفت با خالش صحبت می کنه تو بری اون جا کار کنی_

 :اخم ظریفی بین ابروهام شکل گرفت و گفتم

 !عسل بدون این که از من نظر بخوای خودت بُریدی و دوختی؟_

 :دگی گفتبا شرمن

 .باور کن فکر می کردم اگه نگم شاید کس دیگه ای رو انتخاب کنن_

 :با مهربانی گفتم

 .می دونم عزیزم ولی اونا البد یه کارگر تمام وقت می خوان نه یکی مثل من که دانشجو هست و بیشتر وقتش پره_

 :با امیدواری گفت

 !کنه تو نگران نباشسحر همه این چیزا رو می دونه گفت که با خالش صحبت می _

با خودم فکر کردم نمی شه که بی کار بمونم باالخره باید یه کاری برای انجام داشته باشم وگرنه همون پس اندازه ناچیزمم به 

 زودی تمام می شد

 :برگشتم رو به عسل گفتم

 حاال آدرس این کارگاه کجا هست؟ _

 :با شوق گفت

 .فردا می رید اون جاآدرسو از سحر گرفتم. گفت بهش می گم که _

 :سرمو تکون دادم . همین طور با هم داشتیم می رفتیم که عسل گفت

 !چه خبر از دکتر کاظمی؟_

 :اخم عمیقی کردم گفتم

 .هیچی جناب گذاشتمون سرکار یه شماره تماس هم نداد ببینم چه کار کرده االن دو هفته می گذره ولی هیچ خبری ازش نیست_

 !د و گفتاخم عسل از منم بدتر ش
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 .چه آدمایی پیدا می شن اول وعده کمک داد حاال هیچ خبری ازش نیست_

 .بدتر از اون این که دفترو دادم بهش. باز خوبه آدرس مطبشو داریم _

 .نگران نباش اگه تا یکی دو روز دیگه خبری نشد می ریم مطبش_

 :سرمو تکون دادم گفتم

 .آره باید برم. حداقل اون دفترو ازش بگیرم_

 .دستمامو فرو بردم توی جیبای پالتوم و دیگه تا رسیدن به خونه فقط حرف های متفرقه می زدیم

وقتی رسیدیم خونه عسل درو باز کرد رفتیم داخل. از حیاط رد شدیم درو که باز کردم همه جا تاریک بود و صدای گریه یه 

باتمه زده و داشت گریه می کرد به هم نگاه کردیم بعدم نفر می اومد. عسل المپو روشن کرد و با دیدن بیتا که گوشه هال چم

 :هردومون رفتیم سمتش. با نگرانی گفتم

 !بیتا؟! بیتاجان چی شده؟_

با دیدن ما هق هق گریش بیشتر شد سرشو گذاشت روی شونه عسل و گریست طوری گریه می کرد که منم بغضم گرفت. 

 عسل موهای آشفتشو نوازش کرد و گفت؛

 !ونت برم چرا این طوری می کنی؟! بیتا؟چی شده قرب _

وقتی سکوت بیتا رو دیدیم نگرانیمون بدتر شد. همون موقع رضوان از اتاق خواب اومد بیرون چشماش پف کرده بودن نگاهی 

 :به بیتا انداخت و سری به نشونه تأسف تکون داد گفت

نیست چشم چرونه یه جا بند نیست زیر آبی میره؟! کو تو هنوز داری گریه می کنی؟!چند بار بهت گفتم این پسره بدردبخور -

 ..گوش شنوا؟!حاال بیا و بکش

 :عسل با اخم رو به رضوان گفت

 ..خوبه تو هم .. می بینی حالشو هی بدترش کن-

 :بیتا همونطور که گریه میکرد گفت

شده بودن اگه حرف گوش می  راست میگه عسل من احمق به حرفای شما گوش ندادم..منه بیشعور چشمام کور و گوشام کر-

دادم حاال این حال و روزم نبود..فقط دلم خوش بو به وعده های بهبود و حرف های عاشقانش..چه می دونستم!بچگی کردم دارم 

 !!!تاوانش رو پس میدم

وم شده کمی آر رضوان شونه ای باال انداخت رفت سمت آشپزخونه..با خودم گفتم "مگه اینا کالس نداشتن؟!"رو به بیتا که حاال

 بود گفتم

  !عزیزم بگو چی شده همه چیزو تعریف کن..اصال مگه االن نباید شما دانشگاه باشید؟-

 :همون طور که فین فین می کرد گفت

همین طور که داشتیم می  .من و رضوان داشتیم می رفتیم دانشگاه رضوان گفت بیا از یه مسیر دیگه بریم منم قبول کردم-

 .شمم خورد به یه ماشین که شبیه مال بهبوده دقت که کردم دیدم بله! مال خوده نامردشهرفتیم یه دفعه چ

 به  .این جا که رسید اشکاش بازهم سرازیر شدن

با یه دختره تو ماشین بودن اونم با چه وضعی. خاک بر سر منه ساده، منو بگو به خاطر کی خواستگارامو رد می کردم برای -
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 !یه آدم رذل بی صفت

 :ن طور که داشت جلو می رفت گریه اش شدیدتر می شد. رضوان از آشپزخونه با صدای بلندی گفتهمی

فکر نکنید وقتی دیدشون ساکت موندها. نخیر خانم اولش رفت جلو خیلی ریلکس زد به شیشه اون دوتا هم سکته ناقصو زدن _

نامردی نکرد یه کولی بازی سرشون در آورد، اون  خودشون رو جمع کردن بهبود تا بیتا رو دید رنگش شد عین میت. بیتا هم

سرش ناپیدا بعدم یه تفم انداخت جلو پا بهبود و دستمو کشید. ازشون دور شدیم یه پنجاه متری که دور شدیم چنان زد زیر گریه 

خودشو نباخت. ولی خوشم اومد جلو بهبود  !این همون بیتاست که داشت داد و بیداد می کرد؟ .که من از تعجب مونده بودم

 !دست مریزاد

 :منم که با شنیدن این جریان خیلی ناراحت شده بودم. گونـشـو بـ ـوسیـ ـدم و گفتم

 .حسرت نخور! خداروشکر فهمیدی چه آدم بدرد نخوریه.می دونم کم کم فراموش می شه_

 .از کل زندگیم بیرونش می کنم. عوضی رو، لیاقت نداره بخوام بشینم غصه بخورم_

تشو گرفت بردش سمت روشویی تا آبی به صورتش بزنه، منم رفتم اتاق تا لباسامو عوض کنم. تمام مدت فکرم دگیر عسل دس

 .بیتا بیچاره بود چطور از یه آدم عوضی رو دست خورد

*** 

سرخاب  اگه جا داشت بازم به خودش این همه"نگاهی به زن رو به روم انداختم صورتش از آرایش معلوم نبود، با خودم گفتم 

سفید آب می مالید؟! خدای من شده مثل جادوگرا" چنان حین حرف زدن چشماشو با ناز تاب می داد و با عشوه حرف می زد با 

شاید بیشتر یا کمتر"ابروهای تتو کرده و گونه هایی که به همت تزریق برجسته بودن و بینی  ۴۵یا  ۴۰خودم گفتم "چند سالشه 

 .عملی و لبایی پروتز شده

 .کردم دست از ارزیابیش بردارم. بی خیال صورت عملیش بشم. توجه ام و بدم به حرفاش سعی

ببین جونم! با این شرایطی که تو داری خیلی سخته که بخوام استخدامت کنم، ولی خب چه کار کنم که سفارش شده _

 !خواهرزادمی جونم

 .ختلبای غرق رژ مسی رنگشو جمع کرد و نگاهی به دفتر رو به روش اندا

 .دو روز تمام وقت برام کار می کنی یه روز هم نیمه وقت من همچنین کاری برای کسی نمی کنم جونم_

 :عسل در حالی که سعی می کرد خندشو قورت بده گفت

 .ممنون خانم حیاتی لطف کردین دوستم خیلی به کار نیاز داره. از طرفی این جا هم محیطش خوبه و مطمئنه_

 :هلوم تا منم حرفی بزنم. با لبخند گفتمبعدم با آرنج زد به پ

 !ممنون خانم حیاتی_

 :خانم حیاتی تابی به چشمای غرق ریمل و سایه چشمش داد گفت

 !یه طوری می گید خانم حیاتی که آدم فکر می کنه من چند سال سن دارم_

 :و بعد با لبخندی که سعی داشت ملیح باشه گفت

 !بهم بگید شیرین جونم_
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م فشرد تا صدای خنده اش بلند نشه منم دست کمی ازش نداشتم وقتی از اونجا رفتیم بیرون چنان زد زیر خنده و لب هاشو به ه

   ..که منم به خنده افتادم

 :پاشو با خنده به زمین کوبید و گفت

 .سالشه۱۵سال سن فکر می کنه  ۵۶خدای من با_

 :حیرت زده گفتم

 .داشته باشهسالشه؟! من فکر می کردم چهلو و اندی  ۵۶_

 :مرموز خندید و گفت

 .پس تونسته با یه عالمه عمل و تزریق یه ده سالی از خودش کم کنه_

 :به حرفش خندیدم و گفتم

 !آره انگار_

 :صداشو نازک کرد و با عشوه خرکی گفت

 !ببین جونم_

 :با عسل زدیم زیر خنده. عسل زد به پشتم و گفت

 .یه سوژه سوژه توپ پیدا کردی_

 :گفتمبا خنده 

 .بسه عسل. دیگه بی چشم و رویی دارم می کنم. اون با این شرایطم بهم کار داد باید مدیونشم باشم_

 سرشو تکون داد و گفت؛

 .آره واقعا راست می گی_

 :پاسخ دادم .گوشیمو که داشت زنگ می خورد و از جیبم درآوردم و با دیدن شماره ناشناس ابروهام باال رفتن

 !بله؟_

 .تعلق به یک مرد بود توی گوشم پیچید دقت که کردم متوجه شدم دکترکاضمیهصدایی که م

 .سالم خانم سمیعی_

 !اوه، سالم جناب دکتر شمایید؟_

 :بعد اضافه کردم

 .یه کل داشتم ناامید می شدم_

 :انگار یه جای شلوغ بود با شرمندگی گفت

با شما برام یه سفر کاری پیش اومد و االنم بعد از دو هفته  من خیلی از شما عذر می خوام باور کنید دو روز بعد از مالقات_

 .هنوزم تو سفرم احتماال تا یک ماه آینده نتونم برگردم تهران

  .از درون داشتم حرص می خوردم ولی سعی کردم خونسرد باشم

 .کاش می شد آدرسو می دادید که هم من این همه مدت چشم انتظار نباشم هم شما تو زحمت نیوفتید_

 .متاسفم ولی قبال هم گفتم نمی تونم آدرسی به شما بدم_
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 :دیگه حرص صدام کامال مشهود بود

خددای من! جناب دکتر من که نمی خوام اونجا رو ببلعم. خواهش می کنم حداقل یه شماره تماس. من طاقت ندارم تا سفر شما _

 .تمام بشه

ی نگاهم می کرد با سر پرسید چی شده؟! شونه باال انداختم. صدای کمی سکوت بینمون بر قرار بود، عسلم که داشت با کنجکاو

 .دکتر باز توی گوشی پیچید

 این همه مدت صبر کردید یکم دیگه هم روش . من بعدا با شما تماس می گیرم. خدانگهدار_

 :بعد هم بدون این که منتظر پاسخم باشه قطع کرد. با حرص گفتم

  !آخه؟اینم شد حرف؟! تا کی منتظر بمونم _

 :عسل وقتی صورت حرص زده منو دید؛ گفت

 !حتی حاضر نشد یه شماره تماس بهت بده؟_

 :شونه باال انداختم و گفتم

 .گفت بعدا باهام تماس می گیره. تا این بخواد یه بار دیگه تماس بگیره من از چشم انتظاری دق کردم_

 :لبام آویزون شدن. عسل زد به شونم گفت

 !دیگه منتظر بمون ایرادی نداره. بریم خونهغصه نخور حاال یکم _

 :بعد با شیطنت گفت

 .سر راهم بریم شیرینی فروشی که اگه بدون شیرینی بری خونه حسابت با کرام الکاتبینه_

 .سرمو تکون دادم و سعی کردم از این حال دمغ دربیام

 :با یه جعبه شیرینی وارد خونه شدیم که عسل با شوق و ذوق گفت

 !کجایید؟اهل خونه _

 :رضوان از اتاق اومد. بیرون بیتا هم از آشپزخونه وقتی چهره بشاش مارو دیدن گفتن

 به سالمتی استخدام شدی؟_

 :سرمو تکون دادم. لبخندی بهشون زدم و گفتم

 !آره خدا رو شکر_

وشی و رفتم سمت اتاق. گاومدن جلو گونمو بوسیدن و بهم تبریک گفتن بعدم حمله کردن به شیرینی ها. به حرکاتشون خندیدم 

 :رو بر داشتم خیلی وقت بود که با رها تماس نداشتم. با دومین بوق پاسخ داد

 .سالم عشق من چطوری؟! یه حالی احوالی از من بدبخت بپرسی چیزی ازت کم نمی شه واال_

 :با خنده گفتم

 !حاال من دل مشغولی زیاد دارم و حواسم نیست تو چرا تماس نمی گیری؟_

 !ندگی متاهلی هم دل مشغولی زیاد دارهخب ز_

 :همون طور که داشتم دکمه های مانتومو باز می کردم گفتم

 .بله البته شما درست می فرمایید_
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 !گم شو! منو مسخره می کنی چشم سفید؟_

 .من خیلی غلط بکنم جیگرم_

 .عق ده بار گفتم از این لفظ متنفرم انقدرم نگو_

 .جون جیگر_

 :با تشر گفت

 .دستم بهت نرسه تندیسمگه _

 :خندیدم

 !خانم دل مشغول بگو ببینم چه خبر هنوز قرار نیست من خاله بشم؟_

 :رها

 !نخیر هنوز قرار نیست. تو بگو ببینم چه خبر؟_

 .سالمتی عزیزم. امروز رفتم برای کار خوشبختانه استخدام شدم. اتفاقا برای همین خبر زنگ زدم_

 :با هیجان گفت

 .م. موفق باشی! حیف نیستم ازت یه شیرینی تپل بگیرمبه سالمتی عزیز_

 .محفوظه عزیزم_

 .ایشاهلل_

 :با یه مکث کوتاه گفت

 !چه خبر از اون دکتره؟! باالخره زنگ زد یا نه؟_

 :با حرص گفتم

 .بله زنگ زد. ولی گفت بعدا تماس می گیره بعدم نذاشت حرف بزنم قطع کرد_

 :گفتبا صدایی که معلوم بود حیرت زدست 

 !همین؟! فقط گفت زنگ می زنه؟_

 !نه بابا_

بعدم شروع کردم به تعریف کردن کل مکالماتی که با دکتر داشتم. اونم بدتر از من حرص می خورد و می گفت چه قدر بی 

 نمالحظه. باالخره بعد از یکم حرف های متفرقه گوشی رو قطع کردم و لباسامو در آوردم لباس راحت پوشیدم و رفتم بیرو

 .پیش دخترا

 ****** 

 :زیبا نگاه عصبانی و کالفشو از من گرفت و لب هاشو به هم فشرد و بعد دوباره عصبی نگاهم کرد و گفت

 .دختره ی احمق! مگه قبل از این که استخدام بشی نگفتی خیاطی بلدی_

 :هر چقدر خواستم جلو لحن توهین آمیزش کوتاه بیام نتونستم و گفتم

 !وری می تونی این قدر راحت توهین کنی هان؟احمق خودتی! چه ط_

 :اون عروسکی رو که دوخته بودم گرفتم دستم و از زاویه های مختلف نگاهش کردم. هیچ مشکلی نداشت با غیظ گفتم
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 !این مشکلش کجاست هان؟! چرا همش به من گیر می دی؟_

و بعدم داد و بی دادش تمام کارگاهو برداشت با چشمای خشمگینش نگاهم کرد هجوم آورد سمتم و شروع کرد کشیدن موهام 

 .همه درومون جمع شده بودن. سعی می کردن جدامون کنن ولی نه من کم می آوردم نه زیبا

 .عوضی با من بحث می کنی؟ دو روزه اومدی فکر کردی همه کاره این جایی؟! نشونت می دم دختره بی پدرو مادر_

 .وهاشو کشیدم که صدای جیغش تا اون سر سالن رفتبا شنیدن آخرین حرفش آتیشی شدم وچنان م

 !غلط می کنی به من فحش می دی_

یکی اون می گفت موهامو می کشید. یکی من می گفتم موهاشو می کشیدم . باالخره با صدای داد شیرین نفس نفس زنان از هم 

 .جدا شدیم

 !این جا چه خبره؟_

 :اال خودمم از خشم سرخ شده بودم. زیبا با طلبکاری گفتنگاهی به صورت زیبا انداختم کبود شده بود. احتم

 .خانم همش تقصیر این بی کس و کاره_

 خواستم خیز بردارم سمتش که یکی از خانما منو گرفت نذاشت حسابشو برسم. شیرین رو به زیبا گفت: و 

 !خجالت بکش این چه طرز حرف زدنه؟_

 :اون با پر رویی گفت

 .دو روزه اومده فکر می کنه همه کاره استمگه دروغه؟! دختره سلیطه _

 :شیرین پشت چشم نازک کرد و گفت

 .با این که دو روزه به قول خودت اومده ولی از تو که سابقه ات چند ساله است. کارش بهتره_

 :با این حرف شیرین، زیبا فوران کرد و گفت

 !چی؟! طرفداریش هم می کنی؟

 :نگاهی به من انداخت و پوزخند زد و گفت

 !آره دیگه برات خود شیرینی می کنه بایدم طرفداریشو بکنی_

 :شیرین با عصبانیتی که ازش ندیده بودم گفت

روز جنگ،  .بس کن زیبا نذار به خاطر این رفتارات اخراجت کنم، گرچه اگر به خاطر مادر پیرت نبود تاحاال اخراج بودی_

 .هر روز دعوا

 :دید گفتانگشت اشارشو نشونه گرفت سمتش و با ته

 !بار بعدی وجود نداره مطمئن باش اخراجت می کنم. متوجه شدی جونم؟_

بعدم راهشو کشید و رفت. نگاهی به من انداخت ولی وقتی داشت از کنارم رد می شد یه تنه بهم زد و رفت جای خودش. بقیه 

ه به جو متشنج شده کارمو با هم متفرق شدن. روی صندلی کارم نشستم. روی صندلی کارم نشستم، سعی کردم بدون توج

تمرکز انجام بدم. چند وقتی از استخدام شدنم می گذشت توی این مدت مشکلی نداشتم البته اگه زیبارو فاکتور می گرفتم . نمی 

 .دونم چه پدر کشتگی با من داره تا از کنارم رد می شد یا طعنه می زد یا سعی می کرد با رفتارش اعصابمو خراب کنه

دم فکر می کردم کاراش نا متعادله البد حالش خوب نیست وگرنه اون از کجا منو می شناسه که بخواد اعصابمو به همش با خو
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 .هم بریزه

ولی یه مدت که به رفتارش توجه کردم متوجه شدم کال با همه نمی سازه و می خواد یک طوری جو رو متشنج کنه. از یه 

  .به مالقاتش میان که مثل خودش نامتعادلنطرف خیلی مشکوک می زنه گاهی یه آدم هایی 

شونه باال انداختم تمرکزمو دادم به کارم تا بهونه دست زیبا ندم چون یک جورایی سرکارگر هم بود. اگه کارم کوچک ترین 

  .نقصی داشت دیگه خدا باید رحم می کرد

. وقتی از در خارج می شدم یکی زد رو شونم با اتمام ساعت کاری از روی صندلی برخاستم. کیفم رو برداشتم و رفتم بیرون

 :برگشتم دیدم زیباست وقتی نگاهمو دید با لحن بدی گفت

 !ببین بچه خوشگل سعی نکن با مظلوم نمایی و خودشیرنی جای منو بگیری_

 :با تعجب گفتم

 !چی می گی برای خودت؟_

 پوزخند زشتی زد و گفت؛

 !من برا منه. تو هم یه کارگر ساده. به پر و بالم بپیچی بی پر و پالت می کنمگفتم بگم بعد نگی نگفتی! شیرفهم شدی؟ جا  _

 :بعدم دستشو برد سمت کاله لبه دار چرکی که اغلب روی سرش بود با لحن لوطی منشانه ای گفت

 .زت زیاد آبجی، حرفام فراموش نشه-

کی خودشیرینی کردم؟!" همون طور که  !ردم؟راهشو کشید و رفت. شونه باال انداختم. با خودم گفتم "مگه من چی کار ک

راهمو ادامه می دادم به رفتارم فکر کردم که کی من خودشیرینی کردم برای صاحب کارم؟ یادم اومد یه بار ساعت ناهار، از 

ید کلوچه هایی که همیشه درست می کردم آورده بودم و داشتم می خوردم که شیرین از کنارم رد شد وقتی اون کلوچه هارو د

چشماش برق زدن منم که دیدم بهش تعارف نکنم زشته اونم تعارفمو تو هوا زد و دوتا از اونا رو برداشت و وقتی اولین گازو 

زد شروع کرد به به و چهچه کردن. زیبا هم که اون جا ایستاده بود داشت نگاهم می کرد. ولی من فقط یه تعارف زده بودم 

می تونست داشته باشه؟! تو دلم گفتم"الحق که حالش خوب نیست دخترهی مشکوک"  همین! آخه این رفتار چه خودشیرینی

یکی نیست بهش بگه مگه من تو کارای تو دخالت می کنم که تو، توی کارای من دخالت می کنی؟! اون قدر با خودم یکی به دو 

رسیدم خونه دیگه شب شده بود. درحالی کردم که اصال متوجه نشدم کی رسیدم به ایستگاه. سوار اتوبوس خط واحد شدم. وقتی 

که از سرما در حال لرزیدن بودم خودمو پرت کردم جلو بخاری. دخترا از حرکت یک دفعه ایم جا خوردن. عسل دستشو 

 :گذاشت روی قلبش و گفت

 !مرده شور ببرتت! قلبم اومد تو دهنم این چه طرز وارد شدنه؟_

 :دستامو گرفتم جلو بخاری گفتم

 .خوام ولی دارم از سرما یخ می زنممعذرت می _

 :رضوان رفت توی اتاق بعدم با یه پتو برگشت گذاشتش روی شونم با مهربونی گفت

 .این گرمت می کنه _

 :لپش رو ماچ کردم و ازش تشکر کردم و رو به اون دوتا گفتم

 .یاد بگیرید_
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خوندن شدند. وقتی گرم شدم پتو رو از دور  هر دو پشت چشم نازک کردن و سرشونو فرو بردن توی کتاباشون مشغول درس

خودم در آوردم رفتم سمت اتاق وسایلمو گذاشتم اونجا بعدم بدون تعویض کردن رفتم سمت آشپزخونه شروع کردم به آشپزی 

 .این بیچاره ها هم همه طوره جور منو می کشیدن دیگه باید خودم شام رو آماده می کردم

 :می کنم گفترضوان وقتی دید دارم شام درست 

 .دیوونه تو خسته ای برو استراحت کن_

 :اخم ریزی کردم و گفتم

  .نه رضوان امشب شام با منه حق مخالفتم نداری. این طوری عذاب وجدان دارم_

 :شونه ای باال انداخت گفت

 .هر جور راحتی_

 :بعد هم با شیطنت گفت

 !من که از خدامه_

 .است تکون دادم و مشغول کارم شدمبعدم رفت بیرون. سرمو با خنده با چپ و ر

***** 

 .زیر چشمی نگاهی به زیبا انداختم اونم داشت منو می پایید. فقط منتظر یه خطا از جانب من بود تا به سمتم هجوم بیاره

 .تکه های برش داده شده خز رو به هم می دوختم .نگاه یواشکیمو از روش برداشتم و تمرکز کردم روی کارم

مشغول کارم بودم که یک دختر با سرعت رفت سمت میز کار زیبا و نفس نفس زنان رو به زیبا با صدایی که به همین طور 

 :زور شنیده می شد گفت

 .هی زی زی امانتی منو بهم بده برم_

 :زیبا با تشر ولی به آرومی گفت

 !خفه شو نفله! تو دیگه کی هستی هان؟_

 :دختره سرشو آورد پایین و گفت

 .اش دارم می میرمد زود ب _

 .نگاهی بهش انداختم رنگ روش پریده بود. دور چشماش هم گود رفته بود و کبود شده بودن

 :زیبا با حرص گفت

 .بزن به چاک تا نفلت نکردم_

 :دختر

 .المصب منو خط خطی فرستاده_

 :وقتی اینو گفت چشمای زیبا گرد شدن ولی با عصبانیت گفت

 !ولومو بده پایین. خط خطی کیه؟_

 :دختر جوان با حرص گفت

 .سیروسو می گم خودتو نزن به اون راه زود باش وگرنه گزارشتو بهش می دم_
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تمام مدت داشتن با پچ پچ صحبت می کردن ولی من میزم زیادی به زیبا نزدیک بود. اونم خودش این طوری خواسته بود که 

به یقین رسیدم که این زیبا یه کاسه ای زیر نیم کاسش هست.  بهتر منو زیر نظر بگیره ولی حاال این من بودم که دیگه واقعا

ولی کامال حواسم بهشون بود. زیبا یه نگاه به اطرافش  .طوری وانمود کردم که حواسم به کارمه و خودمو مشغول نشون دادم

 :دختر و گفتانداخت وقتی دید همه مشغول کارشون هستند، دست کرد تو جیبش یه بسته کوچک در آورد گذاشت کف دست 

 .َشرت کم! گم شو تا ننداختمت بیرون_

 .دختر روی بسته رو بوسید و عقب عقب رفت از همون دور برای زیبا دست تکون داد

واقعا دیگه داشتم شاخ در می آوردم خدای من یعنی توی اون بسته چی بود؟! آب دهنمو قورت دادم و تو دلم گفتم "تو هیچی 

کن برات دردسر می شه" سرمو تکون دادم "آره من این جا فقط کارمو انجام می دم" به زیبا ندیدی. توی کار کسی فضولی ن

نگاه کردم داشت با نگاهش منو می خورد حس می کردم. نگاهش به من مثل یه شکارچی به طعمشه. وقتی نگاهمو دید با 

 :طلبکاری گفت

 چیه نگاه داره؟-

 :لب گفتم با ترس سرمو تکون دادم و مشغول کارم شدم زیر

 .باید ازش دوری کنم. قشنگ معلوم هست که آدم درستی نیست_

 :صداش اومد که می گفت

 !هوی چی بلغور می کنی؟_

 :نیم نگاهی بهش انداختم و گفتم

 .هیچی داشتم با خودم حساب کتاب می کردم_

راه بودم با خودم می گفتم با زیبا  پوزخند زد و مشغول کارش شد. تا ساعت کاری تمام بشه مردمو زنده شدم تمام مدتی که تو

چی کار کنم؟! یعنی اون واقعا آدم خطرناکیه؟! اصال شاید اون بسته یه چیز دیگه باشه!! آره آره اصال مگه من تا حاال مواد 

ویدن جدیدم؟! نه فقط تو فیلم ها دیدم. شاید چیز دیگه ای باشه. آره زیبا دیگه اون قدرم کثیف نیست. یعنی هست؟!شروع کردم 

ناخن هام از ترس و استرس نمی دوستم چه کار کنم؟ با خودم گفتم " اشتباه می کنم اون خیلی وقته داره برای شیرین کار می 

کنه اگه متوجه می شد حتما اخراجش می کرد. چون اون رفتارش بده دلیل نمیشه که مواد فروش باشه" تا رسیدن اتوبوس به 

کردم. در خونه رو باز کردم رفتم داخل خبری از عسل و رضوان نبود فقط بیتا یه گوشه  مقصدش داشتم به این چیزا فکر می

نشسته بود معلوم بود تو فکره. از جریان بهبود خیلی وقت گذشته ولی هنوز گاهی تو فکر فرو می ره. رو به بیتا با صدای 

 :بلندی گفتم

 !سالم خوشگله تو فکری؟_

 :با صدام از جا پرید با حرص گفت

  .خدا نکشتت تندیس! هر دفعه یک جوری باید مارو سکته بدی_

 :خندیدم و گفتم

 !حاال به چی فکر می کنی؟-

 :لبشو گاز گرفت گفت
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 .هیچی_

 :ابروهام پریدن باال سرمو تکون دادم و گفتم

  .پس یه چیزی هست_

  

 .نگرفتمنگاهم کرد و چیزی نگفت با خودم فکر کردم البد خصوصیه و بیشتر پی ماجرا رو 

 :دوباره پرسیدم و گفتم

 !عسل و رضوان کجان؟-

همین حرف از دهانم خارج شد که با صدای "پخ" بلندی از جا پریدم. برگشتم دیدم دوتاشون پشت سرمن و دارن بهم می 

 :خندن.عسل نشست روی زمین و همون طور که می خندید گفت

  .محقته هر دفعه تو مارو می ترسونی این دفعه تالفی کردی_

 :از شوک خارج شدم یکی زدم تو سرش و خواستم رضوان و هم بزنم که فرار کرد رفت توی اتاق با عصبانیت ساختگی گفتم

 .مگه دستم بهت نرسه رضوان_

 :صداش از اتاق اومد که گفت

 .دستت بهم بخوره با فرهادم طرفی_

 .فرهادت هم هیچی کاری نمی تونه بکنه_

 .نی عزیزمفردا میاد می تونی امتحان ک_

 :رفتم سمت اتاق خودمون تا لباسامو عوض کنم و همون طور که می رفتم گفتم

 .تو هم کتکت رو بیا نوش جون کن رضوان من که نمی گذرم _

 .عمرا-

 :سرمو تکون دادم گفتم

 .باشه عزیزم شام که می خوای بخوری_

دم. بعد هم نشستم کمی درس خوندم وقتی به خودم دیگه صدایی ازش نیومد منم مرموز خندیدم و مشغول عوض کردن لباسام ش

اومدم دیدم صدای هرهر، کرکر دخترا میاد برخاستم و رفتم بیرون داشتم فکر می کردم چطوری رضوان رو غافلگیر کنم که 

 قتیدیدم یه لیوان آب دستشه داره می خوره" خب خب فعال نمی شه ممکنه آب بپره گلوش هیچ دلم نمی خواد قاتل بشم :(" و

لیوان رو از دهانش دور کرد چنان دادی زدم که تمام محتوای باقی مانده لیوان ریخت روش و جیغ زد و رفت هوا متوجه شدم 

 .که آب سرد بود

 :خندم گرفت و زدم روی شونش گفتم

 .هر کی با تندیس در افتاد ور افتاد عزیزم_

 :با حرص نگاهم کرد و گفت

 .خیلی خرکی بود_

 !دبیات؟دانشجوی ارشد ا_

 :چینی به بینیش داد و گفت

 !تو ادب برای کسی می ذاری؟_

 :لبامو برچیدم و با حالت ناراحتی که نمایشی بود گفتم

 .من که کاری نکردم. خودتون شروع کردین-
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 :عسل گفت

 .بچه ها بسه. بیایید یه بحث دیگه شروع کنیم_

 :بیتا

 !بفرما من که منتظرم_

 :عسل

 .ه فردامن یه برنامه دارم واس_

 :همه با هم گفتیم "چی؟!" بعد رضوان گفت

 !من که فردا فرهاد می آد دنبالم. حاال بگو ببینم برنامت چیه؟_

 !فردا قراره برف بیاد بریم برف بازی_

 همه زدیم زیر خنده 

 :بیتا

 !خاک تو سرت عسل حاال بذار بیاد بعد برنامه بچین_

 :پشت چشم نازک کرد و گفت

 .احمق های ضد حال_

 .به هر حال منم فردا تمام وقت سرکارم_

 :همشون گفتن"اه"دستی به شکمم کشیدم و گفتم

 .خب حاال شما هم اول بذارید برف بیاد بعد آه بکشید انشاهلل یه روز باهم می ریم خوش گذرونی_

 :بعد با ناله اضافه کردم و گفتم

 .فعال دارم از گشنگی تلف می شم_

رفت سمت آشپزخونه ما هم به دنبالش. اون شب بدون فکر به اتفاقاتی که افتاده بود گذروندم و بیتا اول از همه برخاست و 

سعی کردم تمام فکرهای بدبینانه رو از خودم دور کنم. درسته می گن تا یه چیزی رو ندیدید باور نکنید ولی گاهی حتی چشم 

 *** .چیزی رو هم می بینیم باید با عقل هم جور دربیاد های ما ممکنه درست یه اتفاق یا یه موضوع رو درک نکنن! وقتی یه

از کارگاه خارج شدم ، شال گردنم رو، تا روی بینیم باال کشیدم و دستامو فرو بردم توی جیب های ژاکتم و توی عالم خودم 

ز اونجا می اومد. داشتم راهمو می رفتم که با صدای داد و بیدادی پاهام خشک شدن کمی جلو تر یه کوچه باریک بود. صدا ا

رفتم جلو دیدم دونفر که هر دو زن هستن با هم درگیر شدن، وقتی دقت کردم دیدم یکی از اونا زیباست پشت دیوار پنهان شدم 

به دعواشون نگاه کردم به نظر وضع خیلی بدی بود، به دختره نگاه کردم همونی بود که چند روز پیش اومده بود کارگاه 

داشت حاال با زیبا درگیر شده بود. اون قدر جیغ و داد می کردن که متوجه حرفاشون نمی شدم ولی همونی که رنگ به رو ن

گاهی از بین حرفاشون تنها از یه امانتی حرف می زدن. خواستم برم جلو از هم جداشون کنم، تا قدم جلو گذاشتم با اتفاقی که 

اشتن، فقط می دیدم زیبا از اون سمت کوچه پا به فرار گذاشته افتاد شوکه سر جام خشک شدم، پاهام دیگه توان راه رفتن ند

خودمو رسوندم باالی سر دختره، دورش غرق خون بود.لبام از ترس و حیرت خشک شده بودن با دستای لرزون موبایلمو رو 

 :در آوردم زنگ زدم اورژانس، چندی بعد اونا رسیدن ولی تا رسیدیم بیمارستان یه مأمور اومد جلو گفت

 !شما خانمی هستید که زنگ زدید اورژانس؟_

 :سرمو تکون دادم و گفتم

 .بله_

 :رو به مأمور زن گفت

 .ستوان رضایی بهش دستبند بزنید-
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 :با بهت نگاهشون کردم اون خانم هم اومد بهم دستبند زد. با ترس گفتم

 .چرا دستبند می زنید من که کاری نکردم_

 :زن رو به من با حالت خشکی گفت

 .بریم کالنتری اونجا همه چیز مشخص می شه باید_

 با حالت التماسی گفتم؛

 .خواهش می کنم بذارید به دوستام حداقل خبر بدم. به خدا کار من نبود زیبا با چاقو زدش. باورکنید_

ا م بعد می تونی با هر کی خواستی تماس بگیری. فعال تا روشن شدن اینکه چه کسی به اون دختر چاقو زده باید با-زن

بیای..دیگه حرفی نزدم و هر چی می گفتم اونا حرف خودشون رو می زدن. منو سوار ماشین پلیس کردن راه افتادن. سرمو 

 .تکیه دادم شیشه اگه اون دختر بمیره کی می خواد بی گناهی منو ثابت کنه به خودم لرزیدم نکنه اعدامم کنن؟!وای خدا

*** 

اتاق بازجویی به دخمه ای که این چند روز قرارگاهم شده بود نگاه کردم یه اتاق شش  بازم مثل دو روز گذشته منو بردن توی

متری که تنها دکورش یه میزی چوبی ساده با دوتا صندلی که دو طرفش گذاشته بود یه پارچ آب و لیوان شیشه ای هم روی 

 .میز گذاشته شده بودن با یه جعبه دستمال کاغذی

 .روان اومد داخل ولی این دفعه توی صورتش از جدیت دو روز گذشته خبری نبوددر باز شد مثل اون دو روز س

 :پرونده رو گذاشت روی میز بدون اینکه خودش بشینه گفت

 .آزادی که بری اون دختر به هوش اومده گفته که تو بهش چاقو نزدی_

 :ش که گفتنفس حبس شدمو دادم بیرون زیرلب خدارو شکر کردم با صدای سروان نگاهمو دادم به

چندتا سوال می پرسم بعد آزادی که بری.اون دختر به هیچ وجه حاضر نیست بگه کی بهش چاقو زده. فقط میگه هیچ شکایتی _

 .ندارم

 :لبامو به هم فشردم و گفتم

 .کار زیبا بود خودم دیدم با هم درگیر شدن_

 !خب این زیبا کی هست؟_

 .د پیشش گفت یه امانتی دارم پیشتهمکار منه. چند روز قبل دیدم همین دختر اوم_

 :سروان با کنجکاوی پرسید و گفت

 !چی بود؟_

 :شونه باال انداختم چیزی رو که دیدم توصیف کردم انگشتمو آوردم باال بند انگشتمو نشون دادم

 !یه بسته این قدری _

 .ابروهاش پریدن باال

 !چه شکلی بود؟_

 :لبامو خیس کردم و گفتم

 .یه چیزی مثل آرد_

 :پوزخند زد گفت

 !تو نمی دونی توش چی بود؟ _

 :با حیرت گفتم

 .من که بازش نکردم بدونم توش چیه فقط دیدمش_

 :سرشو تکون داد یه چیزی زیرلب زمزمه کرد بعد روی به من گفت



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر* Nadia_A* | تنهایی از گریزرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 65 

 !امروز که آزادی ولی فردا باید برای یه سری توضیحات بری یه جای دیگه_

 :لبام آویزون شدن و گفت

   .من آزادم که برم شما گفتید-

نگران نباش قرار  .با این چیزایی که تعریف کردی. پرونده مربوط می شه به بخش مبارزه با مواد مخدر باید بری اون جا_

 .نیست ازت بازجویی بشه فقط چندتا سوالو قراره جواب بدی

 :با طعنه گفتم

 .کرداین دو روزم داشتم جواب پس می دادم منتهی کسی حرفمو باور نمی _

 :جدی گفت

 .ما وظیفمون رو انجام می دیم همین_

بعد هم رفت بیرون "عجب آدمیه دور روز سر من تا تونست هوار کشید حاال می گه وظیفمه!"هیچ وقت یادم نمی ره چهطور 

 .اون داد می کشید و منم مثل بید می لرزیدم

ی شد که آزاد شدم. با تحویل گرفتن وسایلم از اون محیط برخاستم و رفتم بیرون دیگه کسی نیومد بهم دستبند بزنه. باورم نم

خفقان بیرون زدم. وقتی پام رسید بیرون یه نفس راحت کشیدم تو دلم گفتم "آزادی به این می گن تا حبس نکشی نمی فهمی" از 

روز می خواستن  فکرای مسخرم خندم گرفت خوبه فقط دو روز بود. راه افتادم به سمت خونه. بی چاره دخترا چی کشیدن هر

 .بیان مالقاتم ولی بهشون اجازه نمی دادن مطمئن بودم با دیدنم تعجب می کنن

 :دروباز کردم رفتم داخل، خونه سوت و کور بود با صدای بلندی گفتم

 !اهل خونه کجایید؟! عشقتون اومد_

تایی دویدن بیرون با دیدن من اول بعدم سه  .چند لحظه هیچ صدایی نشنیدم ولی بعد صدای جیغ و دادشون از اتاق برخاست

شوکه نگاهم کردن ولی یه دفعه چنان هجوم آوردن سمتم که از پشت پخش زمین شدم. دروغ نگم ولی نشیمنگاهمو خرد کردن 

 .طوری که اشکم می خواست در بیاد این وسط قربون صدقه هاشون منو کشته بود

 :بیتا

 ز بدون تو می می رم؟الهی دورت بگردم کجا بودی؟! نمی گی من یه رو_

 :عسل

 !کی صبح منو با لگد بیدار کنه هان؟_

 :رضوان

 .ببین صورتش چه الغر و استخونی شده_

و تمام مدت این هارو با اشک و ناله می گفتن. زدمشون کنار رفتم جلوی آیینه قدی نگاه به خودم کردم فقط کمی چشمام دراثر 

  .کم خوابی گود رفته بودن

 :با تشر مصنوعی گفتمبرگشتم سمتشون و 

 !خودتونو جمع کنید من حبس کشیدم شما اشکتون چرا سرازیره؟_

 :عسل فین فین کرد و گفت

 .حاال چه طور شد آزادت کردن؟! لعنتی هر چه قدر التماس کردیم حتی نذاشتن ببینمت_

 :چشمامو تو کاسه چرخوندم و گفتم

 .دختره به هوش اومد و گفت کار من نبود_

 :زد به سینش مثل این غربتیا گفت بیتا با مشت

 .خدا لعنت کنه باعث و بانیشو_
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 :رضوان رفت سمت آشپزخونه همون طور که می رفت گفت

 .البد گرسنه ای االن برات غذا میارم_

 :عسل با صدای بلندی گفت

 .برای همه بیار تو این دو روز درست حسابی غذا نخوردیم_

 .جا می تونستم دوستایی به این خوبی پیدا کنمبیتا هم تأیید کرد. دلم براشون سوخت ک

 .رفتم جلو صورتشونو بوسیدم

 !ممنونم که این قدر به فکرمین. من شما رو نداشتم چیکار می کردم؟_

 :بیتا با خنده گفت

 .به خدا دو روز نبودی انگار نصفه منو کنده باشن.همش احساس می کردم یه چیزی گم کردم_

 :عسل تأیید کرد و گفت

  .راست می گه. همش می گفت مرده شور بهبود و ببره. من تندیسمو می خوام-

 .با حالت وحشت ساختگی رفتم عقب

 .نه خدا پای منو به عشق و عاشقی باز نکنید_

هر دوشون زدن زیر خنده و منم همراهیشون کردم. رفتم تو اتاق تا لباسمو عوض کنم. داشتم پیراهنمو عوض می کردم که 

 :ورد. نگاهی به شماره انداختم مال دکتر کاظمی بود با هول پاسخ دادمگوشیم زنگ خ

 .الو سالم دکتر_

 :صداش اومد که گفت

 !سالم خانم سمیعی خوب هستید؟_

 !ممنونم. شما خوبید؟_

 :کمی مکث کرد تا گفت

ستش دو روزه دارم تشکر. به خاطر اون روز خیلی معذرت می خوام ولی واقعا نمی تونستم بیشتر ازاون صحبت کنم. را_

 .باهاتون تماس می گیرم ولی همش می گه خاموشه

 :آهی کشیدم و گفتم

 .راستش مشکلی پیش اومده بود خدارو شکر حل شد_

 :بعد با کنجکاوی گفتم

 !کار مهمی حتما داشتید؟_

ورم عموی شماست. بله خداروشکر کارم زودتر تمام شد برگشتم و تو اولین فرصت اون دفترو به آقای بهرامی اوم منظ _

 .نشون دادم

 :آب دهنمو با هیجان قورت دادم گفتم

 !خب؟_

 ..خیلی مشتاقن شما رو ببینن_

 .بازم یه ترس خاص اومد سراغم

 !ِکی؟_

 .اگه می شه همین فردا یه جایی رو تعیین کنید برای مالقات_

 .قرار بذاریمفردا که باید باز می رفتم کالنتری! ولی خب می شد عصر  .لبامو فشردم به هم

 .راستش من فردا جایی باید برم صبح نمی شه اگه ظهر یا عصر باشه خوبه_
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 !نه هیچ ایرادی نداره پس باشه همون عصر حاال باید بگم بیان کجا؟_

 :گوشه لبمو جویدم با کمی مکث پاسخ دادم

 .راستش من زیاد این جارو نمی شناسم هر جا که خودتون خواستید_

 .داشتن صدام می زدن و باعث می شد تمرکزمو از دست بدمصدای بچه ها اومد 

 .۶خیلی خوب! پس من براتون یه آدرس می فرستم فردا عصر اون جا باشید ساعت _

 .ممنونم_

 .خواهش می کنم_

ون کفشبعد هم خداحافظی کرد منم پاسخ دادم و گوشی رو پایین آوردم. به دستام نگاه کردم از زور هیجان داشتن می لرزیدن. 

 .کمی عرق کرده بود. وقتی به خودم اومدم که عسل داشت با نگرانی اسممو صدا می زد

 :برگشتم سمتش با صدای خفه ای گفتم

 .دکترکاظمی بود_

 :ابروهاش پریدن باال با هیجان گفت

 !خب چی شد؟_

 :لبمو جویدم و نفسمو دادم بیرون و گفتم

 .قراره ببینم قراره فردا ببینمشون یعنی فقط عمو روزبه رو_

 :دستامو گرفت با خوشحالی گفت

 .این عالیه_

 :با حالت زار گفتم

 .ولی من دارم از استرس می میرم_

 :زد توی سرمو گفت

 .دیوونه تو االن باید از خوشحالی دور خودت بچرخیو جیغ بزنی _

 .من خیلی هیجان زدم شاید به خاطر همینه که هیچ عکس العملی نشون نمی دم_

 :توی هال داد زد رضوان از

 .بچه ها غذا یخ کرد_

 :دست عسلو گرفتمو بردم بیرون

  .فعال بریم غذامونو بخوریم_

وقتی داشتیم می رفتیم بیرون از عسل خواستم چیزی به رضوان و بیتا نگه، فکرم بدجور درگیر بود حوصله نصیحت شنیدن 

 .افتاده بودو نمی دونستم چیکارش کنمولی این ترسی که توی جونم  .نداشتم، من که به هرحال می رفتم

*** 

 *راوی*

نگاه آخر را به خودش انداخت یک دست مانتو شلوار سرمه ای مقنعه مشکی پوشیده بود که او را بیشتر شبیه به دخترهای 

دبیرستانی نشان می دادند .کفش های اسپرت مشکی اش را برداشت از خانه بیرون رفت.تمام بدنش از استرس می لرزید 

جلوی ستاد ایستاد سرش را بلند کرد زیر لب  .هرقدر به آدرسی که در دستش بود نزدیکتر می شد به دلهره اش افزوده می شد

تابلو سردرش را خواند. وقتی داخل رفت اول از همه گوشی موبایلش را تحویل داد سپس بین راهرو های پیچ در پیچ آنجا گم 

بود و دور خود می چرخید با صدای شخصی به سمتش برگشت یک سرباز جوان  شد. بین ساختمان و راهرو هایش گیج شده

 :بود رو به او گفت
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 !ببخشید می شه بگید این جا چیکار دارید؟_

نگاهی به سرباز کم سن و سال انداخت و کارش را به او توضیح داد .سرباز یا همان باقری که از روی اتیکت روی سینه اش 

 .به سمتی راهنمایی کرد اسمش را فهمیده بود او را

 :جلوی دری ایستادند او را به داخل راهنمایی کرد و گفت

 .این جا منتظر باشید االن جناب سرگرد میاد_

سرش را تکان داد و بدون تعارف روی یکی از صندلی هایی که جلوی یک میز چوبی بزرگ بودند نشست. سرش را پایین 

 .فکرش بدجور مشغول بود و زمان و مکان را از یادش رفته بود انداخت و با انگشتان دستش مشغول بازی شد

فقط در دل می گفت "خدا رو شکر قرار نیست ازم بازجویی بشه این جا اصال شبیه به اتاق بازجویی نیست" در افکارش 

اده بود یخ ایستغوطه ور شده بود که با صدای ضربه ای که صدای بلندی داشت از جایش پرید و ترسیده به باقری که کنارش س

نگاه کرد با خودش گفت " وای خدا ا این دیگه چه صدایی بود؟!"وحشت زده مسیر نگاه باقری را نگاه کرد با دیدن مردی 

جوان که از درجه های روی شانه اش می شد فهمید سرگرد است دلیل آن صدای وحشتناک را فهمید "خاک تو سرم یعنی این 

سرگرد سالم کرد ولی او تنها به تکان سرش اکتفا کرد و به سمت میزش رفت و در عین  احترام نظامیش بود؟!"زیر لب به

حال به این فکر می کرد "یه بچه مدرسه ای چه کمکی می تونه به ما بکنه؟!"رو به تندیس گفت بنشید و باقری را مرخص کرد 

دیس خواست خود را کامل معرفی کند و تمام و پرونده را باز کرد بعد از نیم نگاهی که به توضیحات درونش انداخت از تن

 "!اتفاقاتی که شاهد آن بوده است را بازگو کند ولی دردلش گفت "بعید می دونم چیز بدرد بخوری ازت گیرم بیاد بچه

 :تندیس به آرامی خود را معرفی کرد بعد کمی مکث کرد تا بتواند کلمات را به درستی کنار هم بچیند لب باز کرد

اهی می شد که من توی اون کارگاه کار می کردم، زیبا یعنی منظورم همونی که اون دخترو با چاقو زد خیلی به حدود یک م_

 .من گیر می داد چند بار هم با هم دعوا کردیم یه بارم منو زد

 :سرگرد لبش را گاز گرفت تا به گفتار بچه گانه اش نخندد رو به او گفت

 .ای که بین شما و زیبا بود بگیدخانم سمیعی من که نگفتم از رابطه _

 :از این که کالمش را بریده بود ناراحت شد گفت

 .خواهش می کنم بین حرفم نپرید تمرکزم از دست می ره..شما آخر سر هر سوالی داشتید من جواب می دم_

 :از گستاخی دخترک رو به رویش جاخورد با اخم خواست چیزی بگوید که تندیس گفت

 .خواهش می کنم_

وای خدا غلط کردم!" ولی سعی کرد "ابرو هایش سخت در هم گره خوردند طوری که تندیس به خود لرزیدو در دل گفت 

 :رشته کالم از دستش خارج نشود ادامه داد

کجا بودم؟! آهان آره کال با همه درگیر بود، تا یه نفر بر خالف میلش عمل می کرد زود می پرید بهش، من کال ازش خوشم _

 .مد چون بعضی وقتا یه آدمایی می اومدن مالقاتش که اصال به نظرم آدمای درستی نبودن خیلی مشکوک می زدنمی او

تا این که یه روز یه دختر اومد دیدنش همش می گفت امانتی منو بده زیبا هم انکار می کرد شنیدم دختره زی زی صداش کرد 

  .ول خودش کف گرگی می زد بهشونگاهی می دیدم اینطور صداش بزنن اونم عصبی می شد به ق

 :ابروهای سرگرد باال پریدن ، دید تندیس مکث کرده گفت

 !خب بقیه اش؟_

سرگرد نگاه خیره اش را از رویش برداشت و زل زد به میز و به بقیه  .لب هایش را جمع کرد و حالت متفکری به خود گرفت

 :حرف های تندیس گوش داد

ولی زیبا نداد بهش تا اینکه اسم یه نفرو آورد اسمش یادمه ولی لقبش یادم نیست چی بود؟! خیلی اصرار کرد امانتی رو بده _

 .سیرویس چی؟! اه لعنت به این حافظه
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 :همان طور که با خود درگیر بود که سرگرد میان کالمش پرید

 .خط خطی_

 :با هیجان یه بشکن زد گفت

 .آره همین بود_

 :بعد مشکوک پرسید

 !ید؟شما از کجا می دون_

 :سرگرد دستش را تکان داد گفت

 .خب، بقیه اشو بگو_

 :پشت چشم نازک کرد و گفت

آره خب سیروس خط خطی. تا اینو گفت خودم دیدم رنگ زیبا به وضوح پرید بعدم یه بسته از جیبش یواشکی درآورد داد  _

 ...خواستم برم از هم جداشون کنم. دیدم کهبهش. این گذشت تا اینکه اون رو داشتم می رفتم خونه دیدم با هم درگیر شدن. تا 

 :سر را با تأسف تکان داد و گفت

 ... زیبا یه چاقو در آورد زد بهش و_

 :قطره اشکی از چشمش خارج شد. با انگشت اشاره اشکش را گرفت و ادامه داد

 .بعد هم از اون سمت کوچه فرار کرد_

 :سرش را پایین انداخت و با صدای ضعیفی گفت

 .تمام شد_

 :سرگرد نگاهش را از او گرفت گفت

 !ببینم تو این دو روز که بازداشت بودی حتی خانوادت هم نیومدن سراغت به غیر از دوستات مگه کسی رو نداری؟_

 :نگاهش غمگین بود ولی با لحنی جدی گفت

 .رونده دارید در خدمتماون قضیه تمام شد، لزومی نداره به این سوالتون پاسخ بدم اگه سوال دیگه ای در مورد این پ_

دیگر واقعا از گستاخی دخترک روبه رویش طوفانی شده بود با عصبانیت خواست به او بتوپد که در با شدت باز شد و سروان 

 .صداقت وارد شد تمام عصبانیتش را روی صداقت خالی کرد

 !چه خبرته سروان چرا سرت رو انداختی همین طور وارد وارد می شی؟_

ش جاخورد با خودش گفت "باز چی شده؟!امکان نداره بی دلیل عصبی بشه" برای فرار از برخورد بعدی او صداقت از لحن

 :بدون مقدمه حرفش را زد

 .ببخشید قربان ولی اتفاق تأسف باری افتاده_

 :به چهره منتظر سرگرد نگاه کرد ادامه داد

 .متأسفانه ستوان هدایتی رو از دست دادیم ایشون شهید شدند_

 :ناباورانه گفت

 .توضیح بده صداقت_

 .قربان هویت ایشون لو رفته بود متأسفانه نتونستن به ما اطالعاتی بدن فقط وقتی پیداشون کردیم فقط این همراهشون بود-

 .جلو رفت و کلیدی که در دست داشت را به او نشان داد تندیس هم با کنجکاوی سرک می کشید تا از کارشان سر دربیاورد

 :زیر چشمی زیر نظرش داشت با خود گفت "االن می تونم حالتو بگیرم بچه!" رو به او گفت سرگرد

 .خانم سمیعی می تونید برید از کمکتون ممنونیم_

با حرص نگاهی به سرگرد انداخت ولی او دیگر تمام حواسش به آن کلید بود. از جایش برخاست به سمت در رفت ولی هنوز 
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که از آن یک کد آویزان بود احساس می کرد جایی از آن کلیدهای کد دار دیده است کمی فکر کرد فکرش درگیر آن کلیدی بود 

  .چیزی یادش آمد با هیجان به سمتشان برگشت

 :گفت

 .من حدس می زنم اون کد میتونه چی باشه_

 .هر دو با ابروهای باال پریده نگاهش کردند

 :صداقت

 !ببخشید اونوقت از کجا؟-

 :و گفتکمی من من کرد 

خب راستش من توی مدرسه شبانه روزی درس خوندم. این کدها جاهای عمومی استفاده می شه از این کدها روی کمد هر -

  !کدوم از ما بود. جاهایی مثل استخر و باشگاه های ورزشی هم از این جور کد ها استفاده میشه فکر کنم نه؟

اق بیرون رفتند و تندیس مات سرجایش ماند. وقتی به خودش آمد شانه صداقت و سرگرد نگاهی به هم انداختند و سریع از ات

ولی باز با خود گفت " آه راستی یادم رفت اسم سرگرده چی بود؟! این قدر یه دفعه ای وارد  .باال انداخت و از اتاق بیرون رفت

 "!ینمش؟شد که خودمم از یاد بردم" شانه ای باال انداخت "هر چی که بود مگه قراره باز هم بب

با پس گرفتن گوشی موبایلش از آنجا خارج شد. نگاهی به ساعتش انداخت ظهر شده بود. دستش را برای تاکسی که رد می شد 

مسیرش را گفت و سوار شد. کلید را درون قفل فرو کرد تا پایش به داخل خانه رسید  .بلند کرد وقتی جلویش پایش متوقف شد

 :ل با هیجان گفتباز هم دخترها به سمتش آمدند عس

 !عموت رو دیدی؟_

اول مات ایستاد بعد یادش آمد به آن ها نگفته است که می خواهد کجا برود کلید را درون کیفش انداخت راه افتاد به سمت اتاق 

 :در همان حال گفت

 !نرفتم اونجا_

 :هر سه با هم جیغ زدند

 !چی؟_

 :صورتش جمع شد

 .واد مخدرآی گوشم. رفته بودم ستاد مبارزه با م_

دیگر رسیده بود به وسط اتاق که دستش از پشت کشیده شد. برگشت سمتشان وقتی چهره حیرت زده آن ها را دید خنده اش 

 .گرفت

 :رضوان

 !آن جا رفتی چیکار؟ _

 :عسل

 !وای نکنه باز می خوان بازداشتت کنن؟_

 :-بیتا
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 !جاب بده دیگه. رفتی اون جا برای چی؟

 :خندیدو با شیطنت گفت

 .رفتم یه سرگرد خوشتیپ و جوونو ببینم_

 .بعد هم بدون توجه به چهره خشمگین آن ها شروع کرد به تعویض لباسش

 :عسل شالش را که روی زمین افتاده بود را برداشت پرت کرد به سمت صورتش و با حرص گفت

 !خیلی بیشعوری بگو ببینم چرا رفتی اونجا؟_

 :شت و گفتشال را که روی سرش افتاده بود را بردا

 !هیچی بابا باید چندتا سوالو جواب می دادم همین_

 :بیتا غرغرکنان رفت بیرون در همان حال گفت

 !می مردی زودتر بگی؟_

رضوان حرفش را تأیید کرد و به دنبالش از اتاق خارج شد. عسل هم روی زمین نشست کتابی را برداشت و مشغول خواندنش 

 .شد

 :شانه باال انداخت زیرلب گفت

 !چه عصبی_

 :عسل سرش را بلند کرد پرسید

 !تندیس بازم بر می گردی به اون کارآگاه؟_

 :دستش روی دکمه های مانتویش خشک شد. فقط گفت

 .نه دیگه جرأت برگشت به اونجا رو ندارم. حتی نمی خوام از اون مسیر رد بشم-

*** 

 *تندیس*

سمت جایی که قرار داشتم به خاطر نزدیک بودنش به خونه پیاده رفتم. با همون لباس هایی که صبح پوشیده بودم راه افتادم به 

جلو درشیشه ای کافه ایستادم درو هل دادم وارد کافه شدم. جای خلوت و دنجی بود نگاهی به ساعت مچیم انداختم ده دقیقه 

و نگاه کردم دکوراسیون ساده زودتر رسیده بودم. راه افتادم سمت یکی از میزها صندلی را کنار کشیدم نشستم روش. اطرافم

ای داشت. همه جا پر بود از میز و صندلی های چوبی به رنگ قهوه ای سوخته، رومیزی های ساتن شکالتی با حاشیه گیپور. 

روی هر کدوم از میزها هم یک عدد چراغ نفتی بود که البته با برق کار می کرد فقط طرحش شبیه به چراغ نفتی بود. دستامو 

دادم و سرمو انداختم پایین "پس چرا نمیان؟!" نکنه پشیمون شدن؟!" بازم نگاه انداختم به ساعت کالفه سرچرخوندم تو هم گره 

با دیدن دوتا مرد که به طرفم می اومدن مردد برخاستم نگاه بهشون کردم اونا هم نگاهشون به من بود یکی از اونا مرد مسن و 

سال داشت با خودم گفتمد"یعنی اون طاهاست؟!" جلوی میز ایستادن پسری که  ۲۶ یا ۲۵جاافتاده ای بود ولی اون یکی شاید 

 :همراه اون مرد بود پیش دستی کرد گفت

 !تندیس خانم؟_

 :سرمو تکون دادم
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 .خودم هستم_

 :پس از یک مکث کوتاه سالم کردم اونا هم به گرمی پاسخمو دادن بعدم با تعارف من نشستن. اون مرد با مهربونی گفت

 ن روزبه هستم وم_

 :دستشو گرفت سمت پسره که داشت با کنجکاوی نگاهم می کرد گفت

  .سرم کیان_

 .تمام بادم خالی شد و این از نگاهشون دور نموند و با شرمندگی نگاهم کردن

 :کیان

 .معذرت می خوایم که طاها همراهمون نیست_

دقیق تر نگاهشون کردم عمو روزبه یه مرد پنجاه دو یا سه همین! دیگه چیزی نگفتن خواستم بپرسم که از جوابشون ترسیدم! 

 .شون کمی چین افتاده بودساله بود با موهای جوگندمی پوست روشن و چشمای قهوه ای که گوشه

 .ای ، بینی قلمی و لبو دهن معمولیکیان هم یه پسر قد بلند، با هیکل عضله ای بود پوست برزنزهای داشت چشمای قهوه

 :مهربونی گفت عمو روزبه با

 .نمی دونی چقدر خوشحالم که تو رو می بینم_

 :بعد چهرش غمگین شد و ادامه داد

 .هیچ فکر نمی کردم رضا رو از دست داده باشم_

 :با لبخند گفت .کیان رشته کالمو تو دست گرفت تا اون جو غمگین از بین بره

هیجان زده ان که روی پا بند نیستن. کتی که از همین االن نمی دونی مادرو خواهرمو چطور کنترل کردم که نیان. این قدر _

 .داره اتاقشو اماده میکنه برای تو

 :با ابروهای باال رفته نگاهش کردم

 کتی؟_

 :عمو روزبه

 !دخترمه_

 !آهان. ولی مگه قراره من با شما باشم؟_

 :عمو اخم کرد و گفت

 !البته پس قراره کجا زندگی کنی؟_

 :مو زدمکمی من من کردم تا حرف

 !خب راستش بهتر نیست قبل از این همه عجله یه آزمایش بدیم؟_

 .هر دو با تعجب به من نگاه کردن

 :عمو

 !آزمایش؟_

 .هست. شاید اشتباهی شده باشه(DNA) بله من نمی خوام هیچ شکی باقی بمونه. منظورم آزمایش دی ان ای_
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 :عمو جدی گفت

 .ی الکی نکنهیچ شکی نیست تو دختر رضایی از این فکرا_

 :گوشه لبمو جویدم. با استرس به اون پسره کیان نگاه کردم. وقتی حالمو دید رو به پدرش گفت

 .بابا! تندیس خانم راست می گه بهتره برای بستن دهن مردمم که شده اون آزمایش انجام بشه_

 :عمو تو فکر فرو رفت ولی باز گفت

که باعث شد این همه سال از برادر و برادر زاده ام بی خبر باشم. همین برام حرف مردم مهم نیست. همین حرف مردم بود _

حرف مردم بود که پدرم برای یه تعصب بی جا برادرمو از خونه خودش انداخت بیرون. شاید اگه پدر این کارو نمی کرد االن 

 .رضا کنار زن و بچش بود

برخورد کنن گرچه هنوز طاها رو ندیده بودم. شاید اون شک  سرمو انداختم پایین هیچ وقت فکر نمی کردم این قدر باهام خوب

 .داره که من خواهرش باشم

 :سرمو بلند کردم با التماس گفتم

 .خواهش می کنم بذارید اون آزمایش انجام بشه_

 :زیر لب"ال اله اال هللا"ای گفت. بعد سرشو بلند کرد

 .باشه اگه این طور می خوای آزمایش می دیم_

 :با لبخند گفتم

 .خیلی ازتون ممنونم. هیچ وقت فکر نمی کردم اینقدر راحت منو بپذیرید و خوب برخورد کنید_

 :کیان چشامشو گشاد کرد

 !این چه حرفیه دختر عمو؟_

 :هول شده گفتم

ببخشید منظوری نداشتم. ولی اگه شما هم جای من اون دفترو می خوندید و مجبور می شدید با خوندن چند خط توصیف، _

 ی که قراره مالقات کنید رو تصور کنید شاید مثل من فکر می کردیدآدمای

 :عمو با لبخند مهربونی زد گفت

 .دفترو خوندم رضا از همه ما هیوال ساخته. گرچه حق داشت پدرم باهاش بد کرد_

 !درمورد من با پدرتون یعنی منظورم پدربزرگ صحبت کردید؟_

 :چهرش متأسف شد و گفت

 .دنیا رفته تقریبا دوسال می شه چند وقتی هست که از_

 :سرمو انداخت پایین و گفتم

 .خدارحمتشون کنه_

 .ممنون_

 :به ساعتم نگاه کردم داشت شب می شد عمو رو به من گفت

 .شب شده. کجا می ری؟! ما می رسونیمت_
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 :دستمو تکون دادم و گفتم

 .نه نه راهم نزدیکه. خودم می رم_

 :کیان اخم کرد

 .ف نزنو حرف بزرگترت حر_

 .شرمنده معذرت خواهی کردم. بعدم مجبوری باهاشون همراه شدم اونا هم منو رسوندن خونه. تعارف کردم بیان داخل

 .عمو_ممنون دخترم. بهتره بری سرده.باهات تماس می گیریم یه روز با طاها بریم برای آزمایش

  .اخل وقتی درو بستم اونا هم راه افتادنخوشحال از این که باالخره طاها رو می بینم تشکر کردم بعدم رفتم د

 .بازم مثل ظهر دخترا تا وارد شدم هجوم آوردن سمتم از کاراشون خندم گرفت دستامو بردم جلوم تا سرجاشون تکون نخورن

 .نه تورو خدا منو خجالت ندید_

 :هر سه با هم یه "ایش" کشیده گفتن بعد رضوان زودتر از همه با چهره کنجکاوی گفت

 .چی شد؟! به نظر سرحال میایخب _

 :لبخندی روی لبم شکل گرفت،با ذوق گفتم

 .خدا رو شکر همه چی خوب بود. قراره به زودی بریم یه آزمایش بدیم برای این که مطمئن بشیم همه چیز خوبه_

 :عسل به هیجان گفت

 !برادرت وقتی تو رو دید چی کار کرد؟_

 :نیه ناپدید شد. وقتی چهره دمغو دیدن تعجب کردن بیتا به آرومی گفتلبخندی که روی لبم بود در عرض چند صدم ثا

 !چی شده؟! نکنه اون نیومد؟!پس قرار بود کی رو ببینی؟_

کیفمو همونجا انداختم خودمم تکیه دادم به دیوار زانوهامو جمع کردم تو شکمم دستامو دورشون پیچوندم . اونا همه اومدن 

 :با صدای غمگینی گفتم .مکنارم نشستن و منتظر زل زدن به

 .نیومد. مثل این که اصال وجود منو نپذیرفته_

 :عسل

 !خب اون جا کی رو دیدی؟_

 .عمو روزبه و پسرش-

 :هر سه دمغ تر از من وار رفتن. بیتا دستمو گرفت با مهربونی فشرد

 .غصه نخور عزیزم. شاید شوکه شده_

 :نیشخندی زدم

 .احت بود اصال درموردش صحبت نکردمن بچه نیستم بیتا. حتی عمو هم نار_

گوشی رضوان زنگ خورد با یه ببخشید از ما دور شد رفت. ولی اون دوتا کنارم نشستن سعی می کردن بهم دلداری بدن. 

 :عسل با شوخی گفت

 .این داداشت مغز خر خورده. وقتی ببینه چه خواهر عروسکی داره عمرا از کنارش جم بخوره_

 .تکون داد. از حرف عسل خندم گرفت سعی کردم بخاطر اونا هم که شده از این حال دربیام بیتا دنباله حرفش سرشو
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 :دوتا پس گردنی زدم بهشون گفتم

 .خوبه پسر نشدین شما_

 :برخاستم. داشتم می رفتم سمت اتاق که بیتا گفت

 .مگه دروغه جیگرم؟!دیدی روز اول چطور محو جمالت شدم_

 .از بس هیزی دیگه_

شوخی رفتم داخل اتاق لباسمو عوض کردم. یه تاپ و شلوارک ست پوشیدم رفتم بیرون. وارد هال شدم صدای با خنده و 

آهنگشون رفت تا آسمون. با تعجب موندم نگاهشون کردم رضوان با رقصو مسخره بازی اومد سمتم کشیدم سمت دخترا شروع 

 :کرد رقصیدن. منم همراهیش کردم عسل با صدای بلندی گفت

 .به افتخار تندیس جونم که خانوادشو پیدا کردهاینم _

بعدم یه تاب به کمرش داد. با صدای بلندی خندیدم. شب خوبی بود دخترا هم با اون جشن کوچکشون خوب ترش هم کردن البته 

 .می خواستن منو از اون حال و هوا در بیارن که تقریبا موفق هم شدن

 

*** 

 

نبود استاد داره چی می گه. یک هفته از مالقات منو عمو گذشته بود تو این یه هفته سر کالس نشسته بودم ولی اصال حواسم 

تقریبا هر روز خودش یا کیان زنگ می زدن حال و احوالمو می پرسیدن. خبر بد این بود که حتی طاها راضی نمی شد برای 

 .آزمایش بیاد و کال از طاها نا امید شدم

ه بهونه نیار وسایلتو جمع کن بیا با ما زندگی کن ولی من دلم نمی خواست چطور می عمو می گفت حاال که طاها نمیاد دیگ

 :تونستم وقتی طاها ناراضیه برم اون جا! با صدای استاد از فکر بیرون اومدم

 .خسته نباشید_

وصله هاست" سرمو تکون دادم "عجب استادی یه اخطارم نداد قشنگ از چهرم می شد فهمید تو هپروتم. معلوم از اون بی ح

 .وسایلمو جمع کردم و با بی حوصلگی ریختم توی کوله پشتیم زیپشو بستم بعدم با سرعت از کالس خارج شدم

داشتم به سمت خروجی دانشگاه می رفتم که گوشیم زنگ خورد از جیبم درش آوردم با دیدن اسم "کیان"نفس عمیقی کشیدم. 

 :پاسخ دادم

 !بله؟_

 :با لحن شوخی گفت

 ! دختر می دونی چندبار زنگ زدم چرا جواب نمی دی؟بله و بال_

 .ببخش سرکالس بودم اصال متوجه نشدم_

 !آهان. خوبی چه خبر؟! دانشگاهی؟_

 .ممنونم. خبری که نیست. بله دانشگاهم-

 .وایسا میام دنبالت باید حرف بزنیم-
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 :با نگرانی گفتم

 اتفاقی افتاده؟_

 !نه. تو چرا این همه مضطربی؟_

 :دم بیرون و گفتمنفسمو دا

 !خب کاری نداری؟_

 .نه ممنونم_

 پس ده دقیقه دیگه اون جام فعال_

 .باشه فعال_

 .گوشیو قطع کردم. خواستم برم که یکی از پشت کشیدم. برگشتم دیدم عسله

 عسل؟! چرا چنگول می ندازی؟_

 :شاکی گفت

 !کجا می ری؟! مگه نگفتم صبر کن با هم بریم خونه؟_

 :شرمندگی گفتملبمو جویدم با 

 .معذرت می خوام به خدا برام حواس نمونده_

 :با من هم قدم شد

 .این قدر به خودت فشار نیار عزیز من همه چیز درست می شه_

 :در جوابش فقط سرتکون دادم رسیدیم جلو در اطرافمو نگاه کردم عسل گفت

 !منتظر کسی هستی؟_

 .کیان گفت میاد دنبالم باهام کار داره_

 :گفتبا تعجب 

 !کیان کیه؟_

 .ای وای این هنوز نمی دونه اسم پسر عموم کیانه

 !پسر عمو روزبه_

یکم تو فکر فرو رفت داشت یه چیزایی زیرلب زمزمه می کرد یه دفعه ماتش برد. با حیرت برگشت سمتم خواست چیزی بگه. 

 .که صدای کیان اومد

 .سالم دخترعمو_

 :برگشتم سمتش با لبخند گفتم

 !سالم خوبی؟-

با خوش رویی پاسخمو داد. $ه لحظه نگاهش پشت سرم خشک شد برگشتم دیدم داره به عسل نگاه می کنه. دست عسلو گرفتم 

 :گفتم

 .دوستم عسل_
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 :کیان با خوش رویی رو به عسل گفت

 !خوبید خانم رمضانی؟_

 :عسل سرشو انداخت پایین و در جواب کیان فقط گفت "ممنون" با تعجب گفتم

 !رو می شناسید؟شما هم دیگ_

 :کیان رو به من گفت

 .بهتره بریم برسونمتون_

 :بعدم راه افتاد سمت ماشینش. عسل خواست به جهت مخالف بره که دستشو گرفتم و گفتم

 !کجا دیوونه؟! بیا بریم_

 :با اخم گفت

 .من با اون پسره جایی نمیام_

 .وا بیا بریم ببینم_

کیان اونم هی داشت تقال می کرد ولی من ول کن نبودم همون طور که می رفتیم  بعد دستشو کشیدم با خودم بردم سمت ماشین

 :یه چشمک بهش زدم گفتم

 !رسیدیم خونه باید توضیح بدی_

 :با حرص گفت

 !ولم کن. حواهش می کنم. تندیس؟_

 :درو باز کردم انداختمش تو ماشین خودمم سوار شدم. کیان معلوم بود خندش گرفته رو به عسل گفت

 .ل من که دوبار به خاطر اون موضوع معذرت خواستم. بازم تا منو ببین هی ترش کنعس_

 :عسل با چشمایی که از عصبانیت برق می زدند گفت

 !همین نگاه چطور با من حرف می زنه؟! االن به نظرت تندیس داره چه فکری می کنه هان؟ _

 :با تعجب گفتم

 !تی؟عزیزم من هیچ فکری نمی کنم. چرا عصبانی هس _

 :با خشم گفت

دوست فرهاده، فرهادو که می شناسی؟! من  .پس چرا گفتی باید توضیح بدم؟! اصال همین االن می گم. اره من می شناسمش_

ایشونو دوبار دیدم اونم وقتی بود که با رضوانو فرهاد رفتیم بیرون فرهادم نمی دونم چی تو این بشر دید همون دوبارم خبرش 

ی همین دوبار من بدبخت شدم چون آقا تا یه جایی منو اتفاقی می دید می چسبید بهم، شدم ابزار برای فرار از کرد اومد با ما. ول

دست دوست دخترای رنگ وارنگش. هر کی منو می دید بهش می گفت نامزدمه. آخه من شانس دارم؟! چرا باید هر جا می 

 !رفتم هم ایشون باشه هم دوست دختراش؟

 :تا خندمو نبینه وگرنه طوفانی می شد. کیان با دلخوری که معلوم بود ساختگی هست گفت سرمو انداختم پایین

 !عسل آبروی منو جلوی دختر عموم که تازه هم دیگرو دیدیم نبر_

 :عسل با حرص گفت
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 .ناراحت نشو. گرچه همش ساختگیه. تا چند وقت دیگه متوجه می شه چه جونوری هستی_

آیینه نگاهی به عسل انداخت هی با چشم ابرو اشاره می کرد به من. عسل با حرص تکیه داد به کیان لبشو گاز گرفت از تو 

 .صندلی یه"هوف"بلند کشید دیگه چیزی نگفت

 :کیان ماشینو روشن کرد راه افتاد با مسخره بازی گفت

 .ببین دختره چطور آبرومو برد _

 :با خنده گفتم

 .ه تو این شهرن باید ایشون بشه پسر عمومعسل چه شانسی داری تو. از این همه آدم ک_

برگشتم عقب عسل معلوم بود خندش گرفته. هی لباشو می فشرد به هم تا صدای خندش درنیاد. کیانم هی چپ چپ نگاهم می 

 :کرد شونه باال انداختم گفتم

 !مگه دروغه؟_

 :با یه مکث کوتاه پرسیدم

  !چه کاری بامن داشتی؟_

 :نفس عمیقی کشید گفت

 .خره طاها رو راضی کردیم. فردا یا پس فردا می ریم واسه آزمایشباال_

 تو دلم گفتم "خب اینو تو گوشی هم می شد گفت" پرسیدم

 !چطور راضیش کردین؟_

 :بادی به غبغب انداخت گفت

 !داداشتو دست کم گرفتی؟_

 :نگاهی بهش انداختم که خودش فهمید. بادش خالی شد

 !تونه بگه نه به جناب کوروش بهرامی؟کوروش راضیش کرد. یعنی کی می _

 :با کنجکاوی گفتم

 !کوروش برادر بزرگته؟_

 :سرشو تکون داد

 .آره. عزرائیل فامیل_

 :خندم گرفت گفتم

 .کیان اون برادر بزرگته_

 :تایید کرد گفت

 .و البته عزرائیل فامیل_

 :عسل که مدتی بود صدایی ازش درنمی اومد گفت

 .ار کنهچشم نداره یکی آقاوار رفت_

 :از تو آیینه نگاهی به عسل انداخت گفت
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 .حاال تو از کجا می دونی اون آقاوار رفتار می کنه؟! به هرحال اونم داداش منه دیگه_

 :عسل نچی کرد گفت

 .اون مثل تو نیست. تعریفشو از فرهاد شنیدم-

 :با کالفگی گفتم

 .بسه بچه ها-

 :هر دو ساکت شدن. رو به کیان گفتم

 !این برادرت این قدر دیر به تکاپو افتاد؟حاال چرا _

 :چشماشو تو کاسه چرخوند گفت

 .زیرا این کوروش تا آمپرش نچسبونه زبون باز نمی کنه_

 :عسل با خنده گفت

 .چه مرد ایده آلی! مرد باید کم حرف باشه. مثل بعضیا نباشه وقتی چونش گرم می شه دیگه ده نفر حریفش نباشن_

 :کشید گفتکیان براش خط و نشان 

 .برات دارم عسل خانم. به هم می رسیم_

 :عسل با مسخرگی آب دهنشو قورت داد دستشو گذاشت رو قلبش گفت

 .نگو تو رو خدا سکته کردم _

 :کیان سرشو تکون داد

 .اونم به وقتش خانم_

تا رسیدن به خونه ساکت دیگه حرفی نزدم و  .نمی دونستم بخندم به کاراشون یا عصبانی بشم این وسط کلکلشون گرفته بود

 :موندم. ماشینو درست جلو خونه پارک کرد قبل از این که پیاده بشیم رو به عسل گفت

 .عسل بمون باهات کار دارم_

 .ازش خداحافظی کردم و پیاده شدم بعدم سریع رفتم داخل

شحال بود باالخره می تونستم کسی خونه نبود بیتا و رضوان تا عصر کالس داشتن. رفتم لباسامو درآوردم تمام وجودم خو

طاهارو ببینم. رفتم آشپزخونه تا غذا رو آماده کنم همون موقع عسلم اومد داخل نگاهی به صورتش انداختم گرفته بود بدون این 

که متوجه من بشه رفت تو اتاق. شونه باال انداختم رفتم غذای شبو گذاشتم که گرم بشه. شروع کردم چیدن سفره برای 

 :وقتی همه وسایلو چیدم و غذا رو هم گذاشتم روی سفره عسل اومد با دیدن سفره غمگین گفتهردومون، 

 .معذرت می خوام کمکت نکردم_

 :با لبخند گفتم

 .کاری نکردم عزیزم غذا که آماده بود فقط گرمش کردم_

ت دیگه نمی تونستم ساکتشکری کرد نشست منم کنارش نشستم. فقط دو قاشق خورد بعدم با غذاش شروع کرد بازی کردن. 

 :گفتم .باشم

 !غذاش که مزش خوبه! دوست نداری؟ _
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 :سرشو بلند کرد اول کمی گیج نگاهشو به من دوخت بعد هول شده گفت

 .نه، نه خوبه عزیزم. من کمی بی اشتهام_

ه ناراحتت عسل نمی خوام فکر کنی فضولی می کنم اگه دوست داری هم جواب نده ولی حس می کنم کیان چیزی گفته ک_

 .کرده

 :با بغض زل زد به صورتم. از سفره کناره گرفت پاهاشو تو شکمش جمع کرد با بغض گفت

 !کیان تمام رفتارش منو آزار می ده _

 :با دیدن حالش رفتم سمتی که نشست بود ، دستشو گرفتم با لبخند گفتم

 .می خوای درد و دل کنی؟ قول می دم همه حرفات پیشم یه راز بمونه_

 .دشو انداخت تو بغلم زد زیر گریهخو

 !من خیلی بدبختم که عاشق کیان شدم، نه؟_

 .یه لحظه مات موندم ولی بعد دستمو نوازش گونه کشیدم به پشتش

 !هیس عزیزم. گریه نکن. خب چی بگم. حاال یعنی کیان این قدر بده که تو این طور گریه می کنی؟_

 :فین فینی کرد

 !راش درنمیارم.نمی دونم هدفش از این که هر جا می رسه منو نامزدش معرفی می کنه چیهنمی دونم به خدا سر از کا_

 .خب شاید اونم بهت عالقه داره_

 :با بغض گفت

آخه اگه عالقه داشت هر روز با یه نفر بود؟! نه اون فقط داره آزارم می ده شایدم می دونه من چقدر دوسش دارم به خاطر _

 .ههمین این طور رفتار می کن

 :اونو از خودم جداش کردم

ببین عسل نمی خوام فکر کنی چون کیان االن پسر عمومه دارم طرفداریشو می کنم نه باور کن این طور نیست اگه یه آدم _

 .غریبه هم بود این حرفا رو می زدم

 :بعد از یه مکث کوتاه گفتم

دوسش داری و بخواد اذیتت کنه. این کار یه آدم رذله به نظرم اصال این طور که تو فکر می کنی نیست. این که بدونه تو  _

کسی که قلبش از سنگ باشه کیان چنین آدمی نیست. من که فکر می کنم اونم دوست داره. حاال با خودت فکر کن ببین کیان می 

 !تونه چنین آدمی باشه؟

د هم رفتم سمت اتاق از همون جا با بدجور رفته بود توی فکر منم دیدم اصال حواسش نیست مشغول جمع کردن سفره شدم بع

 :صدای بلندی گفتم

 .خانم عاشق ظرفا برای تو، کم تر برو تو هپروت من خودم گوش کیانو می پیچونم اگه بخواد با احساست بازی کنه_

*** 

 :جواب دادمسرمو تو کتاب فرو کرده بودم داشتم درس می خوندم که گوشیم زنگ خورد یه نگاه به شماره انداختم کیان بود 

 !الو؟_
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 !سالم تندیس خوبی؟_

 !ممنونم تو خوبی؟! خانواده همگی خوبن؟_

 .ممنون سالم می رسونن_

 :یکم سکوت مرد بعدم گفت

 .فردا آماده باش میاییم دنبالت بریم برای آزمایش -

 :با هیجان آب دهنمو قورت دادم گفام

 .باشه حتما_

 !خب دیگه کاری نداری؟_

 نه ممنون_

 خداحافظ_

 خداحافظ _

 :گوشی رو قطع کردم زل زدم به صفحش عسل که اون طرف تر نشسته بود گفت

 !کیان بود؟_

 :سرمو تکون دادم

 .آره گفت فردا آماده باشم برای آزمایش بریم _

 !حاال چرا این قدر استرس داری؟_

 :سرمو بلند کردم و گفتم

 .این که یعنی فردا طاها رو می بینم_

 !خب ببینیش چی می شه؟باز تو زد به سرت؟! -

 :با هیجان گفتم

 .دارم پس میافتم عسل_

 :صداشو بلند کرد گفت

 .رضوان یه آب قند بیار داره پس میوفته_

به چند لحظه که رسید رضوان با یه لیوان آب قند وارد شد بیتا هم پشتش منم حیرت زده مونده بودم اینا حرف عسل رو جدی 

و از بهت درآورد اون دوتا بیچاره هم مونده بودن من که حالم خوبه پس آب قند برای گرفتن. صدای شلیک خنده عسل همه ر

 !چی بود؟

 :رو به عسل گفتم

 خیلی مسخره ای می دونستی؟_

اون دوتا هم تازه متوجه شدن چی شده افتادن روش و بازم مثل کولیا شروع کردن زدن هم دیگه جدیدا رضوانم وحشی شده بود 

  .من نمی دونستم

وی یه کلینیک ایستاده بودم نگاهی به نوشته ی برجسته ای که روی سنگ های ساختمان بود انداختم خودش بود همونی که جل
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 :کیان آدرسش رو برام فرستاده بود. ازش خواستم نیان دنبالم گفتم

 .خودم می تونم بیام_

ری که حاال روبه روم بودن افتاد و روی اونم بعد از کلی غر زدن قبول کرد. با صداش به عقب برگشتم نگاهم به سه نف

یکیشون خشک شد یه پسر قد بلند که هیکل باریک ولی عضله ای داشت موهای خرمایی رنگ که یک طرفه به سمت باال 

 .هدایت شده بودن پوست گندمی ابروهای پهن گره خورده ، چشمای قهوه ای روشن، بینی قلمی ، لبای باریک و چونه ی گرد

 :صورتم تکون خورد منو به خودم آورد با هول گفتم دستی که جلوی

 .ببخشید سالم_

 :و با شرمندگی به عمو نگاه کردم. با مهربونی گفت

 !سالم دخترم خوبی؟_

زیر لب پاسخش رو دادم، رو به کیانو اون پسر که حدس می زدم طاها باشه سالم کردم کیان مثل همیشه خیلی گرم پاسخ داد 

 .برگردوند و باعث شد برنجمولی طاها روشو 

 :عمو وقتی حرکتش رو دید لحظه ای اخم کرد بعد رو به من با مهربونی گفت

 .بهتره بریم داخل بیشتر از این معطل نکنیم_

 .باالخره باهم وارد شدیم

 :کیان

 .خب دیگه به سالمتی چند وقت دیگه خیال تو هم راحت می شه و میای با ما زندگی می کنی_

 :شونه کیان گفتعمو زد به 

 .ما همین االنم می دونیم که تندیس عضوی از خانواده ماست پس حرف الکی نزن_

 :کیان با مسخرگی تعظیم کرد گفت

 .هرچی شما بگی جناب بهرامی_

 :عمو بدون توجه به کیان رو به من گفت

 .تندیس جان سوار شو ببریمت خونه_

 :شو شنیدمبرای اولین بار طاها به حرف اومد و من تازه صدا

 .عمو وقتمون تلف می شه من باید برم به کارم برسم. این خانمم خودش می تونه بره_

 :تو دلم گفتم کاش حرف نمی زدی. عمو با تشر گفت

 ..طاها مراقب حرف زدنت باش اون االن عضوی از خانواده است_

 :پادرمیونی کردم گفتم

 .عمو من خودم می رم سر راه باید خرید کنم_

 :گفتبا اخم 

 .سوار شو هر جا خواستی برای خرید می رسونیمت_

ناچار رفتم در عقبو باز کردم نشستم توی ماشین . کیان پشت رل قرار گرفت عمو هم کنار دستش. طاها هم بعد از کلی اخم و 
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 .غنج رفت تخم که می شه گفت داشت ناز می کرد اومد عقب نشست با لبخند بهش نگاه کردم از اینکه یه برادر دارم دلم

 برگشت سمتم با دیدن لبخندی که روی لبم بود روشو طرف 

لبخند گشادی زدم تو دلم گفتم"کارم در اومده با این داداشیه بداخالقم"و از کلمه داداشی که به کار بردم ذوق زده شدم در حد 

 (:مرگ

 :با صدای عمو از فکر بیرون اومدم

 .م جلوی یه فروشگاه نگه دارهندیس جان چی می خوای بخری؟! تا به کیان بگ_

 :ای وای حاال چی بگم؟ با هول گفتم

  .نه عمو دیگه بهتره برم خونه عصر با دوستام می رم می خرم زیاد مهم نیست_

 :عمو نگاهی بهم انداخت گفت

 !مطمئنی؟! رودروایسی نکنی یوقت_

 .نه خیالتون راحت رودروایسی ندارم_

 :جه نشدم رو بهش گفتمطاها یه چیزی زیر لب گفت که من متو

 !چیزی گفتی؟_

یه نگاه اخمو بهم انداخت بعد باز نگاهشو ازم گرفت"ای خدا می ترسم حسرت به دل بمونم"همین جوری داشتم براندازش می 

 :کردم که نگاهم روی حلقه ای که دستش بود خشک شد لحظه ای مات ایستادم بعد با ذوق و هیجان گفتم

 !تو ازدواج کردی؟_

طوری نگاهم کرد که به در چسبیدم تو خودم جمع شدم، نگاهمو ازش گرفتم به جلو دادم کیان داشت چشم ابرو می برگشت 

اومد یه نگاه به عمو انداختم چهره اش جدی شده بود. احساس کردم نباید این سوالو می پرسیدم به خاطر همین تا رسیدن به 

 .خونه ساکت موندم دیگه چیزی نگفتم

ازشون خداحافظی کردم و پیاده شدم بعد از یه تعارف که رد هم شد، رفتم داخل درو بستم بعدم صدای ماشین  با توقف ماشین

 "اومد که حرکت کرد با خودم گفتم"مگه حرف بدی زدم؟!فقط سوال کردم همین

 .شونه باال انداختم پله هارو طی کردم رفتم باال

*** 

 .ات غر می زد گرفتم به موبایلم دادم اسم کیان افتاده بود پاسخ دادمنگاهمو از چهره زار عسل که داشت برای امتحان

 .سالم کیان_

 .عسل تا اینو شنید کنجکاو نگاهم کرد و من تمام حواسمو دادم به حرفای کیان

 !سالم بر دختر عموی گل چطوری خوبی؟_

 .ممنون شما همگی خوب هستین_

 .بله همگی خوبن سالم می رسونن_

 :مدهن کجی کردم گفت

 .به غیر از طاها_
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 :با خنده گفت

 !به کجایی تو اون سالم ویژه بهت رسوند_

 :غر زدم

 .مسخره نکن. کارت رو بگو ببینم_

 .نفسشو داد بیرون صدای ماشین می اومد معلوم بود تو خیابونه

ی گور به گوری عرضم به حضور گرانبهات باالخره جواب آزمایشا آماده شدن و معلوم شد تو واقعنی خواهر این طاها_

 .هستی

 :با تشر مصنوعی گفتم

 .کیان مراقب باش درمورد داداشم چی می گیا_

 از دست عسل کالفه شده بودم تمام مدت کلشو چسبونده بود به کله بی نوای من می خواست ببینه کیان چی می گه

نه ای ه ما دعوتی بابا گفت دیگه هیچ بهوچشم، چشم. دوشیزه عفو بفرمایید. فقط قبل از اینکه قطع کنم بگم فردا شب شام خون_

 .قبول نیست حتما میای پس من، فردا عصر میام دنبالت االنم تو خیابونم باید برم خداحافظ

 .زیرلب خداحافظی کردم گوشی رو آوردم پایین کله عسلو هم از خودم دور کردم

 .کشتی منو عسل_

 :با هیجان گفت

 .موای چه شود کاش می تونستم باهات بیا _

 :حرفشو تو هوا زدم با شوق رو بهش گفتم

 .عسل ل اگه خواهش کنم میای واقعا؟! من یکم معذبم_

 :با حیرت گفت

 .آخه خنگه. من بیام بگم چی؟! این یه مهمونی شام خانوادگیه_

 :لحظه ای همه چیزو فراموش کردم با شیطنت گفتم

 .خب تو هم یه روز عضوی از خانواده می شی_

 :ست از اتاق رفت بیرون تو همون حال گفتزد تو سرم برخا

 !بی شعور باز بهت خندیدم؟ _

با خنده نگاه ازش گرفتم و پیام دادم به کیان گفتم می خوام یکی از دوستامو بیارم اول پرسید "کی؟" فرستادم "عسل"اونم پاسخ 

  "داد" ایرادی نداره اگه اینطور راحتی بیارش

تم مانتو کالباسی کوتاه که دور کمرش یه کمربند از جنس خود لباس ولی رنگش مشکی بود ، نگاه آخرو تو آیینه به خودم انداخ

طرف راستش هم خط های کج و معوج سیاه رنگی نقش بسته بودند. شلوار جین مشکی کفش پاشنه پنج سانتی کالباسی و شال 

داشتم عسلو با خودم بردم خرید دوست داشتم مشکی با خط های کالباسی. حیلی ول خرجی کرده بودم بعد از تماسی که باکیان 

توی اولین دیدار خانوادگی خوب به نظر بیام. نگاه از خودم گرفتم به عسل نگاه کردم مانتو آسمونی شلوار خاکستری چسبون 

کفش عروسکی براق به همون رنگ، شال آسمونی خاکستری و چتری طالیی رنگش هم از شال ریخته بودن بیرون و یه 
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لیح که صورتش رو خواستنی تر کرده بود با خودم گفتم"کیان ُخله اگه شیفته عسل نشده باشه" با صدای تک زنگ آرایش م

 :موبایل از خونه خارج شدیم، کیان اومده بود دنبالمون تا مارو دید یه سوت بلند و کشداری زد

 .به به! ببین چه خانمای خوشگلی رو دارم می رسونم_

هل دادم طرفش خودمم عقب نشستم. عسل از موقعیت استفاده کرد برام با چشم خط و نشون کشید  در جلو رو باز کرد عسلو

 :زیر لب گفتم

 .بشین بابا_

همون موقع کیان هم نشست توی ماشین و بعد از یه نگاه طوالنی که به عسل انداخت ماشینو روشن کرد راه افتاد. با توقف 

د انداخت در خونه رو باز کرد و با هم رفتیم داخل نگاهمو اطراف چرخوندم. یه راه ماشین جلو در هر سه پیاده شدیم کیان کلی

کوتاه سنگ فرشی که در آخر به یه خونه دوبلکس با نمای سنگ شیری رنگ کیان جلو می رفت ما هم پشتش در سالن رو باز 

هن دیده می شد .که روی نرده هاش کرد بازم کنجکاو اطرفو نگاه کردم کمی دورتر از در سمت راست یه راه پله چوبی پ

 .گلدونای اطلسی قرار گرفته بودن سمت چپ ختم می شد به یه سالن دیگه که ما واردش شدیم

با ورود ما عمو و خانمی که کنارش نشسته بود از جاشون برخاستند، زن با شوق و ذوق اومد سمت ما وقتی رسید بهمون 

دقه رفتن. با تعجب برگشتم سمت کیان اونم از رفتار مادرش متعجب بود ولی عسلو به آغوش کشید و شروع کرد به قربون ص

خیلی زود به خودش اومد. قهقه اش فضای اونجا رو پر کرد عمو هم داشت خیلی آروم می خندید زن با تعجب از عسل جدا شد 

 :گفت

 !چی شده چرا می خندید؟_

 :ایی که ته مونده خنده درش دیده می شد گفتنگاهم رفت سمت صورت سرخ شده عسل خندم گرفت. کیان با صد

 .مامان افسانه جونم اشتباه گرفتی ایشون دوست تندیس هستند عسل خانم که افتخار دادن امشب مهمون ما باشن_

تو دلم گفتم"اوه چه هندونه می ذاره زیر بغل عسل این پسره!" افسانه خانم یا بهتره بگم زن عمو چنگ آرومی زد به گونش و 

 .ی از عسل معذرت خواست و دعوتش کرد بشینه بعدم اومد طرفم و بغلم کرد گونمو بوسیدحساب

 :با مهربونی لبخند زد

 .خوبی عزیزم؟!معذرت می خوام همش تقصیر این پسره خل منه_

 :کیان اعتراض کرد

 !مامان اصال گذاشتی من حرف بزنم زود پریدی وسط_

عمو، عمو دستاشو باز کرد منو با محبت به آغوش کشید پیشونیمو بوسید زن عمو بهش چشم غره رفت بعدم منو برد سمت 

 :گفت

 !خوش اومدی دخترم_

زیرلب جوابشو دادم، منو کنار خودش نشوند چندی بعد یه دختر با چهره بامزه وارد شد. چشمای قهوه ای تیرش برق می زد، 

 .سید بهم بغلم کرد دو طرف صورتمو ماچ کرداول نگاهی به جمع کرد روی من ثابت موند اومد سمتم برخاستم تا ر

 !وای سالم خوبی؟! نمی دونی چقدر هیجان زدم_

 :بعد با نگاه مشتاقش منو برانداز کرد گفت

 .من کتایونم خواهر کیان و البته خواهر تو_

 :با لبخند محتاطی گفت

 !می تونم تو رو خواهر خودم بدونم؟_

 :دستشو فشردم با قدردانی گفتم

  !ا که نهالبته چر_
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دوباره منو به خودش فشرد بعدم چرخید که بره جایی بشینه که نگاهش روی عسل ثابت موند. عسلو معرفی کردم با اونم خوش 

و بش کرد و نزدیکش روی مبل نشست. مدیونش شدم چون بی چاره عسل تک افتاده بود. شروع کرد باهاش حرف زدن کم کم 

د نگاه کردم دیدم طاها همراه یه نفر دیگه وارد شدن ماشاهللا اون یکی اخمش از طاها هم یخ عسلم باز شد. دوباره صدای پا اوم

ای داشت ولی به باال، هیکل ورزیده ۱۸۵بدتر بود احساس می کردم جایی دیدمش دقیق نگاهش کردم قد بلند داشت شاید حدود 

ابروهاش خرمایی بودن رنگ چشماش هم مصنوعی و زیادی پفکی نبود، صورت بیضی شکل ، پوست کمی برنزه موها و 

قهوه ای سوخته ، بینی قلمی لبای پهن چهرش خیلی شبیه به کیان بود. ولی اون قیافه پخته تری داشت اون شیطنت توی چشمای 

کیان رو نداشت به جاش جذبه خاصی توی اون یه جفت چشم قهوه ایش دیده می شد. اونم نگاهش روی من ثابت بود داشت 

 :ه و براندازم می کرد. کیان برخاست رفت سمتشون دستشو انداخت گردن پسره گفتمتفکر نگا

 !اینم برادر بزرگم کوروش_

 :کوروش با نگاه عمیقی که هنوز روی من بود گفت

 !من تو رو جایی ندیدم؟_

 .طاها بدون توجه به من رفت نشست روی یکی از مبل ها

 :کیان

 !فکارا با کس دیگه ای هم سروکار داری آخه؟چی می گی سرگردجان؟! مگه تو غیر از خال_

 :چشم غره ای به کیان رفت اونم پرو ابرو باال انداخت. تازه یادم افتاد کجا دیدمش ولی در جوابش فقط گفتم

 !خوشبختم_

یرلب زبعد هم نشستم اونم چیزی نگفت عقب گرد کرد که بره یه دفعه ایستاد نگاه دیگه ای بهم انداخت. ابروهاش باال رفتن 

 .چیزی گفت کیان نگاهی به من انداخت زد زیر خنده. اونم بدون توجه به بقیه از سالن خارج شد

 :شونه باال انداختم سعی کردم کنجکاوی نکنم. نگاهی به طاها انداختم رفتم سمتش کنارش نشستم با لبخند گفتم

 میوه برات پوست بکنم؟_

 :رد که با شیطنت گفتملحظه ای از پر رویی من جاخورد ولی بعد اخم ک

 !طاها جان این اخم ها کار ساز نیست روی من. برات پرتقال پوست بکنم یا سیب؟_

 :لباشو به هم فشرد زیرلب طوری که فقط من بشنوم گفت

 .دست از سرم بردار. قول دادم امشب خوش اخالق باشم پس نرو روی اعصابم_

 :وخی گفتمسعی کردم توجه نکنم ولی خب ناراحت شدم، با لحن ش

 !االن یعنی تو خوش اخالق شدی؟! با اون اخمای خوردنیت؟ _

 "!بازم شوکه نگاهم کرد با خودش زیرلب گفت "این دیگه کیه؟

 :با لبخند گفتم

 !خواهرت_

 :با تخسی گفت

 .هرکی می خوای باش. فقط دست از سر کچل من بردار_

 :نگاهی به موهاش انداختم

 !؟تو به این سر پر مو می گی کچل_

 :بعدم یه لبخند گشاد زدم بازم زیر لب گفت

 .ا_ا کتی رو میشه تحمل کرد اینو عمرا-

 :دست به کمر شدم یواش طوری که فقط خودش بشنوه گفتم



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر* Nadia_A* | تنهایی از گریزرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 87 

 !هی هی به من توهین نکنا_

 .دستشو تکون داد یعنی"برو بابا"بعدم برخاست رفت جای کیان که حاال کنار عمو بود نشست

 .لبخند زد منم جوابشو دادمبه عمو نگاه کردم بهم 

 :بلند شدم رفتم کنار عسلو کتی. کتی تا منو دید با ناراحتی گفت

 !چی شد بداخالقی کرد؟_

 :شونه باال انداختم

 .مهم نیست! شاید حق داره-

و ر اخماش رفتن توی هم چیزی نگفت. تا موقعی که شام آماده بشه باهم صحبت کردیم کتی هم سن من بود. وقتی زن عمو کتی

صدا زد با هم رفتیم کمکش تا میزه غذارو بچینیم. تا آخرای شب نشسته بودیم شب به یاد موندنی بود البته اگه طاها اون همه 

اخم و تخم نمی کرد. بعد از اون لحظه اولی دیگه کوروش رو ندیدم بعدم متوجه شدم شیفت شب بود و باید می رفت. موقع 

لبته طاها رو به زور همراهمون راهی کردن! عمو از من خواست وسایلمو جمع کنم که برگشت کیان و طاها مارو رسوندن ا

روز بعد بیان دنبالم و مخالفت من اصال فایده نداشت اون قدر صمیمی برخورد می کردن که خودمم دوست داشتم زندگی 

  .باهاشون رو هر چه زودتر تجربه کنم

ن که داشت به آرومی اشک می ریخت زدم به شونش با لحنی که سعی می بیتا رو توی بغلم فشردم بعدم رفتم سراغ رضوا

 :کردم شوخ باشه ولی بازم توش بغض بود گفتم

 .بسه بسه! این همه آب غوره نگیر واسه من! خوبه تو همین شهرم، هر وقتم بخوام می تونم بیام بهتون سربزنم_

 .اشکاشو پاک کردم گونه خیسشو بوسیدم

 :من

 .م. منو ناراحت می کنیانریز قربونت بر_

 .منو به خودش فشرد

 :رضوان

 !دلم برای تو و شیطنتات تنگ می شه. ما رو یادت نره ها_

 :اخم مصنوعی کردم

 عمرا. من زیباترین خاطره ها رو اینجا گذروندم عزیزم این چه حرفیه که می زنی؟_

 .فین فینی کرد بعدم یه لبخند چاشنی صورتش یخ زدش شد

از اونم خداحافظی کردم بعدم رفتم سمت طاها که کالفه بهمون نگاه می کرد. درو باز کردم نشستم دستی رفتم سمت عسل 

براشون تکون دادم و وقتی راه افتادیم رضوان اون کاسه آبی رو که دستش بود پشتمون خالی کرد. طاها با همون اخم که جزء 

 :همیشگی صورتش بود گفت

 !انگار خیلی براشون عزیزی_

 :مو از شیشه بغل ماشین طاها گرفتم با لبخند گفتمنگاه

 !من برای همه عزیزم_

 :پوزخندی زد که عصبیم کرد.بازم نگاهم رفت سمت اون حلقه روی دستش. آب دهنمو قورت دادم. با صدای لرزونی گفتم

 !طاها می شه ازت یه سوال بپرسم؟_

 :نیم نگاه عصبی بهم انداخت و گفت

 .وی حلقه باید بدونم چی می خوای بپرسیبا اون نگاه خیره ات ر_

 :بعد از مکثی گفت
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آره ازدواج کردم اونم نه به میل خودم به زور وصیت آقاجون که مجبورم کرد با کتایون ازدواج کنم ولی عمرا من به اون _

 .دختره خنگ اهمیت بدم! همین! فقط تو چند کلمه گفت ولی خوب متوجه شدم منظورشو

 !رو کرد؟چرا آقاجون این کا_

 .لبشو جوید این عادتو منم داشتم وقتی یه چیزی ناراحتم می کرد

 !چون نمی خواست منم مثل بابا بشم! منظورمو که می فهمی نه؟_

 !دوباره یه نگاه به من انداخت، پوزخند زد. بغضم گرفت. داشت می گفت آقاجون از کارش پشیمون نبود

 :رومو ازش برگردوندم ولی قبلش گفتم

 .هش عالقه نداشتی هیچ وقت اون حلقه رو همه جا دستت نمی انداختیاگه ب_

دیگه چیزی نگفتم، ولی خب چهره شوکه شدش منو می خندوند. رسیدیم خونه عمو با هم رفتیم داخل خونه. کتی و کیان روی 

 .راه پله بودن از سالن هم صدای داد و بیداد می اومد

 :طاها با بدعنقی گفت

 !باز چی شده؟_

 :هول شده نگاهش کرد بعدم نگاهش روی من ثابت موند. لبخند زد و از پله ها پایین اومد دستمو گرفت وگفتکتی 

 .سالم خوش اومدی عزیزم. بیا بریم باال_

 !طاها باز گفت:کیان؟

 :کیان انگشتشو گرفت جلو بینیش

 !هیس ببینم چی می گن؟_

دای پا اومد نگاه کردم دیدم کوروش با چهره عصبی از سالن خارج برو بابا" ای گفت رفت باال. نگاهمو ازش گرفتم ص"طاها 

شد. زن عمو هم پشتش اومد دائم صداش می زد ولی اون بدون توجه بهش رفت بیرون و زن عمو هم دنبالش رفت بیرون از 

  .خونه. اون قدر شتاب داشتن که اصال مارو هم ندیدن

خودش برد باال، وقتی اخرین پله رو گذروندم نگاهی به اطرف کردم یه  متعجب سر جام مونده بودم که کتی دستمو کشید با

 :راهرو نسبتا باریک که چهارتا در اونجا بود. کتی اشاره کرد به اتاقا گفت

 .اولی سمت چپ مال کوروشه دومین در مال کیانه_

 :اشاره کرد سمت راست

 .اینی که جلوشیم مال منو تو. بعدی هم مال طاها است_

در رو باز کرد با هم رفتیم داخل. یه اتاق که می شد گفت بزرگ با درکور یشمی و یک تخت دونفره با همون رنگ بعد هم 

وسط اتاق بود. پرده های حریر یشمی که زیرشون ساتن سفید بود. یه کمد دیواری با همون رنگ سمت راست قرار داشت، 

 :کتی با هیجان گفت

م یه تخت دونفره خریدم که وردل خودم باشی. نمی دونی چقدر خوشحالم که تو این جا وقتی فهمیدم قراره بیای این جا رفت_

 .اومدی

 :لبخندی به ذوق کودکانش زدم گفتم

 .ممنونم کتی. این جا واقعا قشنگه! خوشحالم که قرار نیست تکی تو یه اتاق باشم. من از تنهایی بیزارم_-

 :چشماش برق زدند گفت

ش کردم. مامان و بابا هم خیلی خوششون اومد، کیان که طبق معمول وقتی این جا رو دید منو واقعا قشنگه؟! خودم دکور_
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 .طاها هم نظر نمی داد سنگین تر بود .مسخره کرد. کوروش خب اونو اصال ولش

 :با حالت زار گفت

 !ببین قراره با کیا زندگی کنی؟_

 .ه! وسایلمو با کمکش چیدم توی کمد دیواری اتاقاز چهره زارش معلوم بود دل پری از طاها و دو تا برادرش دار

 .بعد از اتمام کارمون کتی رفت روی تخت نشست منم کنارش نشستم

 :کتی

 .مامان قرار یه مهمونی فامیلی بده که همه تورو بشناسن_

 :با کنجکاوی و کمی دلهره گفتم

 !آخه چرا؟! به این زودی الزم بود؟_

 :سرشو تکون داد

ولی مامانمه دیگه سرش درد می کنه برای مهمونی دادن. از طرز بیانش باز لبخند اومد روی لبم معلوم بود  ما هم بهش گفتیم._

 .دختر شاد و سرزنده ایه. یه دفعه یادم اومد اون داد و بیدادی که در بدو ورودمون می اومد

 !کتی؟! چرا مادرت داشت با کوروش دعوا می کرد؟_

 :رد گفتابروهاش باال رفتن لباشو جمع ک

باید عادت کنی، مامان هر چند وقت یک بار باید بخاطر مجردی کوروش یه جنگ اعصاب راه بندازه. اونم کم بیار نیست _

 .هیچ جوره زیر بار نمی ره

 :صداشو یواش کرد گفت

سخت می شه  گرچه با این شغلی هم که داره .ولی خودمونیم کوروش پیر پسر شده! نمی دونم چرا این قدر مخالفه ازدواجه_

 !کسی بتونه قبولش کنه. اون همش مأموریته

 :سرمو تکون دادم با زیرکی پرسیدم

 !من عمو کسی رو براش در نظر داره ؟_

 :لباشو باز جمع کرد گفت

آره. شهره! که می شه دخترِه دخترخاله مامان. بز مامان اینجا دیکتاتور می شه چون اون و خاله سما از موقع مجردی این  _

 .به هم دادن که دختر و پسرشون با هم ازدواج کنن قولو

 :با تعجب گفتم

 !شوخی می کنی؟_

 .باور کن. حتی خاله سما چندبار غیر مستقیم به این مورد اشاره کرد_

 !ولی هر کس مجازه برای زندگی خودش تصمیم بگیره بقیه حق دخالت تو چنین موردی رو ندارن_

 !هم دخالت می کنن دلت خوشه عزیزم این جا همه تو کار_

بعد هم کالفه روی تخت دراز کشید دستشو بین موهای مشکیش برد چندبار از باال به پایین کشید. برق حلقه ای که توی دستش 

 :می درخشید منو از بحثی که داشتیم دور کرد و به سمت دیگه ای برد. زیرلب با خودم گفتم
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 .دادن به کوروش زندگی این هارو سروسامون بدین. واال زندگی این دوتا هم که تو هواست. خب به جای گیر_

  "بعد تو دلم گفتم "تا که وقتی خودشون نخوان نمی شه

*** 

 :نگاهی به صورت خسته و کالفه کتی انداختم. دائم از این سمت اتاق به اون سمت می رفت، رفتم نزدیکش به آرومی گفتم

 !کتی جون چیزی شده؟_

 :از نگرانی بود. نفس عمیقی کشیدسرشو بلند کرد نگاهش پر 

 !نه چیزی نیست _

 :ابروهام ناخودآگاه پریدن باال

 .ولی خیلی کالفه به نظر میای_

خودشو انداخت روی تخت نگاهی کالفه به ساعت دیواری فانتزی که درست رو به روش، روی دیوار نصب شده بود انداخت. 

 .ساعت از نیمه شبم گذشته بود

 نه فقط خوابم میاد_

 :سرمو تکون دادم

 .پس من برم بیرون بقیه درسمو بخونم_

چیزی نگفت به نظرم یه جای دیگه سیر می کرد شونه باال انداختم. رفتم بیرون از اتاق، عادتم بود که شبای امتحان تا صبح 

و  ه بود نشستمبیدار باشم نمی خواستم کتی اذیت بشه. رفتم توی نشیمن زیر نوری که یه گوشه از اون جا رو روشن کرد

مشغول درس خوندن شدم.بخاطر امتحانات من زن عمو مجبور شد مهمونی رو به بعد موکول کنه به بعد از امتحاناتم. حداقل 

این طور بهتر بود منم فرصت داشتم خودمو آماده کنم. اون قدر غرق بودم که حتی گذر زمانو از یاد بردم.با شنیدن صدای 

ی اومد سرمو از کتاب درآوردم با دقت گوش دادم انگار صدای پا بود کسی داشت راه می رفت ضعیفی که از سالن بیرونی م

ولی از صدایی که ایجاد می کرد معلوم بود داره پاهاشو روی زمین می کشه. برخاستم رفتم بیرون با دیدن طاها تو اون وضع 

د کرد با چشمای خمار به خون نشستش زل زد تو جلو دهانمو گرفتم یه وقت جیغ نکشم. انگار صدای پامو شنید سرشو بلن

چشمام راه که می رفت تعادل نداشت. رفتم سمتش زیر بغلشو گرفتم بوی بد الکل و سیگار با هم قاطی شده بود حالمو بد کرد. 

 :با حرص گفتم

 !کدوم گوروی بودی؟! این چه وضعیه واسه خودت درست کردی؟_

 :باصدای کش داری گفت

 .اتاقم حالم خوش نیست تندیس! منو ببر_

کمرم زیر وزنش داشت خرد می شد با هزار زحمت بردمش توی اتاقش نگاهی به صورتش کردم رنگش پریده بود با ترس 

 :گفتم

 !چرا رنگت این طوری شده؟_

 :صورتش جمع شد

 .حالت تهوع دارم_
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کرد هر چی خورده بود رو باال  لبامو با حرص جویدم بردمش سمت سرویس بهداشتی تا رسید روی زانو نشست سرشو خم

آورد . صورتم جمع شد رومو برگردوندم با دست پشتشو ماساژ دادم. بعد از چند دقیقه حالش کمی بهتر شد. آب زدم به 

صورتش تا حالش جا بیاد کمکش کردم بلند بشه. از اون جا رفتیم بیرون دیدم کتی نشسته روی تخت طاها تا مارو دید با خشم 

 :ن رو به طاها گفتاومد. سمتمو

 !کدوم جهنمی بودی باز هان؟_

طاها بی حال کنارش زد و خودشو انداخت روی تخت. خودمم حسابی عصبی بودم ولی وقتی تو اون حال دیدمش دلم سوخت. 

 :کتی رفت سمتش یقشو گرفت بلندش کرد با صدایی که سعی می کرد باال نره گفت

 .جا بیاد. ولی چه فایده فردا باز این کارتهدلم می خواد یه سیلی خرجت کنم تا حالم _

 :با صدای خشداری گفت

 .کتی برو حال ندارم_

 :بعد رو به من گفت

 .یه دست لباس بهم بده_

 .رفتم از کمدش یه تی شرت و یه شلوار راحتی درآوردم گرفتم سمتش. کتی از دستم کشیدشون

 !اخالقی می کنه؟ولش کن این احمقو. چرا دلت براش می سوزه؟! کم باهات بد_

صورت کتی از خشم سرخی رو رد کرده بود به کبودی می زد. لباسارو پرت کرد تو صورت طاها از اتاق بیرون رفت. منم 

 :پشت سرش راهی شدم ولی قبلش گفتم

 .طاها واقعا یه احمقی! فکر می کردم بار اولته اگه می دونستم کار همیشگیته عمرا بهت کمک می کردم_

 :ه تأسف تکون دادمسری به نشون

 !به من بگو دردت چیه؟! چرا با همه سر جنگ داری؟_

 :پرید بین حرفم

 .برو بیرون حوصله ندارم موعظه کنی_

نگاه دیگه ای به صورت خسته ش کردم بعدم درو پشت سرم بستم. رفتم توی اتاق کتی نشسته بود داشت گریه می کرد. کنارش 

 :یش اتاقو پر کردنشستم سرشو گذاشت روی شونم هق هق گر

 !آروم باش گلم چرا خودتو اذیت می کنی؟_

 :بریده بریده گفت

همیشه این کارشه. به غیر از منو کیان کسی نمی دونه. چند بار کیان باهاش دست به یقه هم شد. گوشش بدهکار نیست که _

 .نیست. وای اگه بابا بفهمه

 .لبمو جویدم، هیچ وقت فکر اینجاشو نمی کردم

 که آروم شد خوابید منم با همون حالت آشفته رفتمکتی کمی 

 .پایین تا یکم توی تنهایی بشینم فکر کنم. دیگه حوصله درس خوندن نداشتم

 :داشتم می رفتم بیرون از دانشگاه که گوشیم زنگ خورد با دیدن شماره رها با شوق پاسخ دادم
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 !سالم رهایی چه طوری عزیزم؟_

 !قربونت برم،خوبی، چه خبر؟_

 .دای تو. خبر سالمتی، امروز آخرین امتحانمو دادم راحت شدمف_

 .خسته نباشی. ولی من یه خبر برات دارم_

 :با هیجان گفتم

 !چه خبری؟_

قراره بیام اون جا دلم برات یه ذره شده. حسامو بدبخت کردم ولی بی چاره بی کار نیست االن هم که موقع امتحاناته قراره _

 .اآخر هفته منو بیاره اونج

 :از فرط خوشحالی نمی دونستم چی بگم

 !وای مرسی عزیزم. رو پا بند نیستم. باورم نمی شه_

 .یکم باهاش صحبت کردم بعدم با هم خداحافظی کردم

 .با شوق و هیجان وارد خونه شدم هم بخاطر تموم شدن امتحانات هم برای اومدن رها ذوق زده بودم

 سالم. من اومدم_

 :ش که داشت از پله ها پایین می اومد یه لحظه هول شدم بازم گفتمبا دیدن چهره جدی کورو

 سالم_

 :نگاهی بهم انداخت گفت

 .چندبار سالم می کنی؟! سالم_

بعدم از کنارم گذشت رفت یه لحظه از بوی ادکلنش که مشاممو نوازش داد چشمام بسته شدن "واو چه بویی داره!" سرد و تلخ! 

 :کتی رو دیدم، اومد سمتم با شوق گفت !؟سرمو تکون دادم چی دارم می گم

 !باالخره راحت شدی؟_

 :بعد نگاهی بهم انداخت

 .خیلی به خودت فشار آوردیا_

 .همیشه تو امتحانات وزن کم می کنم مال استرسه_

ینه آخه من بدستشو گرفتم باهم رفتیم باال توی اتاق براش تعریف کردم دوستم قراره بیاد اونم با شوق گفت دوست داره رها رو ب

 .خیلی براش از رها تعریف کرده بودم

 

 

***** 

 !تندیس نمی خوای نشون بدی رفتی با طاها چی خریدی؟_

 :سرمو از توی کمد در آوردم نگاهی بهش انداختم

 .چرا االن نشونت می دم_
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 .بعدم بسته ها رو بیرون کشیدم برای خودم یه دست کت شلوار دخترونه خریده بودم

 :کتی

 .خیلی قشنگه مطمئنم تو تنت قشنگترم می شهوای _

 :با لبخند گفتم

 .مرسی چشمات قشنگ می بینه_

بعدم هدیه ای که براش خریده بودمو نشونش دادم. کلی پاساژارو زیر و رو کردم تا بتونم یه لباس که با سلیقه کتی جور دربیاد 

قدش تا زیر  .بود از یک طرف روی شونه می افتاد پایینانتخاب کنم. یه پیراهن قرمز رنگ که پارچه نرمی داشت یقش گشاد 

باسن بود و اونجا چفت پا می شد. جلوی پیراهن با سنگ های قرمز براق جلوه داده شده بود طوری که وقتی نور بهشون 

کتی خوشحال برخاست لباساشو در آورد اون پیراهنو پوشید خیلی به پوست سفیدش می  .میخورد چشمارو خیره می کرد

اومد.مخصوصا پوست سفید شونه عریانش که با قرمز لباس تضاد جالبی درست کرده بود. یه فکری به ذهنم رسید با لبخندی 

 .شیطانی نشوندمش روی صندلی میز آرایش

 !بیا یکم آرایشت کنم بریم پایین ببینم بقیه چه نظری دارن_

 :با زاری گفت

 "ن می گن"خوبهاین ها احساس که ندارن. خیلی بخوان تعریف کن _

 !تو بشین من قول می دم کاری کنم دهنشون باز بمونه_

با دقت برای چشماش خط چشمی مشکی کشیدم که چشمای درشتش رو حسابی خودنمایی کنن روی لبش هم رژلب سرخ براق 

 .کشید. کمی هم گونه هاشو رنگ دار کردم. موهای صاف شالقیشو دم اسبی بستم پایینشون رو کمی فر کردم

 .خب حاال ببین خودتو_

 .چشماشو باز کرد. برق رضایتو می شد به خوبی توشون دید

 .خیلی خوب شدم. دستت درد نکنه_

 :برخاست نگاهی به لباسش انداخت گفت

 .خیلی کوتاهه! خم بشم تمام دار و ندارم ریخته بیرون_

نشده بود. با پوشیدن کفشای قرمز پاشنه بعدم از توی کمد یه جوراب شلواری مشکی درآورد ولی اصال از نمای لباس کم 

  .بلندش همراه هم از اتاق خارج شدیم

دست کتی رو گرفتم با هم رفتیم پایین توی نشیمن. خبری از عمو روزبه و زن عمو نبود حدس زدم خواب باشن. فقط پسرا 

ه گاهشون روی کتی خیره موند ینشسته بودن تلویزیون نگاه می کردن با صدای پای ما برگشتن سمتمون ولی هرسه تاشون ن

 .لبخند موزی روی لبم شکل گرفت

 :اول از همه کوروش با محبت رو به کتی گفت

 !چه قدر بهت میاد خیلی قشنگ شدی _

بعدم روشو کرد سمت تلویزیون با خودم گفتم "ببین چه کردم که این کوروشم گفت قشنگ شده" کتی رفت کنار کیان نشست از 

 :ت تعریفش کیان نگاه متعجبشو از کتی گرفت بعد از یه مکث با لحن مسخره ای گفتکوروش تشکر کرد باب

 !یا خدا این دیگه چیه؟! تو خواهرمو خوردی؟_
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 :بعدم سرشو برد سمت شکم کتی گفت

 .؟! کتی جان؟! خواهری صدامو می شنوی؟! نترس خودم از دست این عجوزه خوشگل نجاتت می دم عین شیر پشتتمکتی _

 کیانو کنار زد؛کتی سر 

 !خیلی مسخره ای کیان_

 :خندیدم و رفتم کنار طاها نشستم هنوز نگاهش روی کتی خیره بود زیر گوشش با شیطنت گفتم

 .لب و لوچتو جمع کن. به خدا هیچی ازش نموند_

انگار دلش برخالف همیشه اخم نکرد فقط هول شد و نگاهشو داد سمت دیگه ای ولی بازم زیرچشمی به کتی نگاه می کرد. 

نمی خواست ازش چشم برداره. آخر سر هم کالفه برخاست یه شب بخیر گفت و از سالن خارج شد. یه نگاه به کتی انداختم با 

بغض داشت به مسیر رفته طاها نگاه می کرد. تو دلم تا تونستم طاهارو مورد عنایت قرار دادم نیم ساعتی اونجا نشسته بودیم 

 :که بعد رو به کتی گفتم

 !کتی جان قرار بود برام گیتار بزنی یادته؟! زیر قولت نزنی_

کتی گیج بهم نگاه کرد. رفتم دستشو گرفتم بردمش باال، پرده اتاق کنار زده شده بود نگاه کردم دیدم دونه های برف دارن خیلی 

 :آروم با رقـــص مخصوصشون میان پایین. با شوق گفتم

و یتار بزنی. مخالفتم نداریم بخاطر این برفم که شده باید گیتار بزنی. با تردید رفت گیتارشکتی گیتارتو بردار امشب باید برام گ_

 .برداشت نشست روی تخت منم همون جا جلوی پنجره اتاق نشستم به رقـــص دونه های برف نگاه می کردم

 :گفت غرق صدای دلنشین کتی بودم که در با صدای بدی باز شد. نگاه کردم دیدم طاهاست با خشم

 !چه خبره خونه رو گذاشتی روی سرت با این صدات؟_

 :انگار نقشم گرفت. کتی با حرص گیتارو گذاشت پایین تخت برخاست جلوش و گفت

 !مگه طویله است همین طور سرتو می اندازی پایین میای؟_

 :رفتم جلو هر دو عصبی به هم نگاه می کردن. طاها با پرخاشگری گفت

 .مربوط نیست. اون صدای نخراشیدت روی اعصابمه نمی ذاره بخوابمدلم خواست به تو _

کتی قدمی جلو برداشت خواست جوابشو بده که خیلی نامحسوس بهش پشت پا زدم اصال متوجه نشد فقط با جیغ به سمت جلو 

ا ها نگاه می کرد بپرتاب شد که طاها تو هوا گرفتش "عالیه همینو می خواستم" رنگش پریده بود از طرفی شوکه داشت به طا

 :صدایی که سعی می کردم ترسیده باشه گفتم

 .ای وای کتی رنگت پریده بذار برم برات آب بیارم_

پله هارو با عجله طی می کردم که پام پیچ  .بعد از این حرفم مثل تیری که از تفنگ خالص شده باشه از اتاق رفتم بیرون

که مانع افتادنم شدن و حس کردم یه جای گرم فرو رفتم با پیچیدن بوی  خورد. داشتم می افتادم ولی لحظه اخر دستاهایی

خوشایندی توی بینیم چشمام بسته شدن. چند لحظه مغزم هنگ شده بود تا باالخره تونستم به یاد بیارم چی شده با سرعت سرمو 

ردی روی شقیقم نشست. آب دهنمو گرفتم باال با دیدن چشمای قهوه ای تیره ی کوروش حس کردم تمام بدنم داغ شده و عرق س

  .قورت دادم به نرمی ازش جدا شدم. سرمو انداختم پایین صدای گرم و مالیمش توی گوشم پیچید

 !این همه عجله برای چی بود؟_

 :با صدایی که به زور به گوش می رسید گفتم

 .ببخشید داشتم می رفتم آب بخورم_

 :ا لحن جدی گفتاخم ظریفی ابروهای پرپشت مردونشو زینت داد ب

 !داشتی برای یه لیوان آب به خودت صدمه می زدی؟_

وقتی پاسخی از من نشنید از کنارم گذاشت  .عین بچه های خطاکار سرمو انداختم پایین با انگشتای دستم مشغول بازی شدم
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 :رفت باال و همون طور که قدم برمی داشت گفت

 .باشبچه مدرسه ای از این به بعد بیشتر مراقب خودت _

لبام آویزون شدن باز این لفظو به کار برد. هنوز گونه هام داغ بودن دستی بهشون کشیدم تو دلم گفتم "حاال می فهمم کتی بی 

چاره چی کشید!" کالفه سری تکون دادم واقعا این دفعه به آب نیاز داشتم. زده بود به سرم این فکرا چیه ان؟! بدنم داشت تو 

 .شده بود تپش قلبمم روی هزار مونده بودگلوم خشک  .آتیش می سوخت

 :سرمو بلند کردم دیدم کیان داره با شیطنت نگاهم می کنه. ابروهام رفتن باال آروم گفتم

 !چته چرا این جوری زل زدی به من؟_

 :با لبخندی حرص دراری گفت

 !انگار داره یه اتفاقایی می افته نه؟_

ن بدون توجه به من دستشو فرو کرد توی جیب شلوارش بی خیال سوت زنان با حیرت زل زدم بهش سرجام خشکم زده بود کیا

یه لیوان آب ریختم یه سره خوردمش تا  .رفت باال. با سرعت خودمو رسوندم به آشپزخونه این دفعه واقعا به آب نیاز داشتم

ا بگیر اَه" مدتی همونجا نشستم تکمی از التهابم کم بشه، دستمو گذاشتم روی قلبم با حرص بهش چنگ زدم"چته؟! لعنتی آروم 

یکم حالم بهتر بشه بعدم برخاستم با قدمای سست رفتم باال. وقتی در اتاقو باز کردم نگاهی به کتی انداختم روی تخت دراز 

کشیده بود هر از گاهی لبخند شرمگینی روی لبش شکل می گرفت و صورتش سرخ می شد درهمون حال طره ای از موهای 

 .شتش می پیچوندو باهاشون بازی می کردنرمشو دور انگ

 "سرش بذارم به جایی برنمی خوره با دیدن حالش خندم گرفت"یکم سربه

 !چیه کبکت خروس می خونه کتی خانوم؟_

 .با صدای من از جا پرید دستشو گذاشت روی قلبش

 !تندیس منو ترسوندی_

 :نشستم کنارش گفتم

 !ی؟بگو ببینم چی شده که این طور کیفور می زن_

تو یه لحظه گونه هاش بازم سرخ شدن. سرشو انداخت پایین دستی به صورت سرخش کشید. با کمی دقت متوجه شدم یکم 

شروع کردم خندیدن کتی جلو پرید دستشو گذاشت روی دهنم با حالت  .ظاهرش بهم ریخته شده مخصوصا لباس و آرایشش

 :نگرانی گفت

 .مو می گیره بذار یه امشبو حالم خوش باشهتو رو جون طاها ساکت االن میاد باز حال_

 :دستشو برداشتم با اخم گفتم

 .غلط کرده اون وقت کاری می کنم تا یه هفته حالش گرفته باشه_

 :کتی با مظلومی گفت

 !دلت میاد؟_

 :نیشخندی زدم

 .گیرمخاک تو سرت من که دارم طرف تو رو می_

تو رویاهاش غرق شد. سری به نشونه تاسف تکون دادم"وضعش  ولی اون بدون توجه به حرفای من باز دراز کشید و

ولی با نقش گرفتن دوتا چشم تیره جلو چشمم. با سرعت چشمامو باز  .خرابه!"کنارش سرمو گذاشتم روی بالش چشمامو بستم

تم با همون خکردم نفس حبس شده تو سینمو به سختی بیرون فرستادم بازم ضربان قلبم شدت گرفته بود، نگاهی به کتی اندا

لبخند روی لبش خوابش برده بود. پشتمو بهش کردم پتو رو بیشتر دور خودم پیچوندم با حرص زیرلب گفتم"خاک برسرت 

تندیس پسره نجاتت داد یه وقت طوریت نشه، حاال تو هی داغ کن با خودت رویا بباف!"پلکامو به سختی روی هم فشردم تا از 
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صبح  .قهوه" جلوی دیدم جلوگیری کنم باالخره با تالش فراوان تونستم به خواب برم"نقش گرفتن اون جفت چشمای به رنگ 

سرحال تر از همیشه برخاستم لباس گرم مناسبی پوشیدم و با دو از اتاق بیرون رفتم، پله ها رو دوتا یکی طی کردم. صدای 

 :خشدارو بم کوروشو از پشتم شنیدم

 .ستم بگیرمتتندیس یواش مثل دیشب دیگه من نزدیکت نی_

حتی اخطارش و اشاره به شب قبل هم باعث نشد لحظه ای مکث کنم هیجان زده با جست و خیز رفتم بیرون. حیاط از برف 

های سفید پوشیده شده بود نسیم سردی به گونه های ملتهبم سیلی زد با شوق دستکش های خز بادمجونیم رو، توی دستم صاف 

ه از برف بعدم روی زمین غلتوندمش تابزرگتر بشه. صدای کتی از باال توی تراس کردم و شروع کردم جمع کردن یه تود

 :اومد

 تندیس صبر کن منم بیام_

 :برگشتم سمتش هنوز همون لباس تنش بود با همون موهای درهم و چشمای پف کرده از خوابش، با لبخند گفتم

 .کتی با خودت هویج، مقوا و چندتا دکمه و یه شال گردن بیار_

و تکون داد، با سرعت از جلوی چشمام غیب شد نگاهمو از بالکن گرفتم، یه لحظه نگاهم روی پنجره نشیمن ثابت موند. سرش

کوروش درحالی که پرده ضخیم کرمی رو کنار زده بود و یه فنجون بزرگ مخصوص قهوه تو دستش بود داشت بهم نگاه می 

انداخت وتصویرش از جلو چشمام محو شد. ابروهام پریدن باال زیرلب  کرد. با لبخند براش دست تکون دادم ولی اون پرده رو

 :گفتم

 .پسره خود دگیری داره ، اصال معلوم نیست با خودش چند، چنده_

شونه باال انداختم، بدون توجه به اطراف مشغول کارم شدم .بعد از چند دقیقه کتی هم اومد اونم لباس گرم پوشیده بود و چیزایی 

و برام آورد.با کمکش یه آدم برفی بزرگ درست کردیم که با لبخند گشاد و کج و کولش بهمون نگاه می کرد. که ازش خواستم

 :کتی کاله قیفی مقوایی که درست کرده بود رو گذاشت روی سر آدم برفی بعدم دستاشو به هم کوبید گفت

 .خیلی قشنگ شده_

 :رفتم جلو شال گردنو دور گردن آدم برفی گره زدم، گفتم

 .حاال کامل شد_

داشتیم با ذوق بهش نگاه می کردیم که یه گوله برف درست خورد وسط قفسه سینه کتی جیغش رفت هوا، با حرص با کیان نگاه 

 :کردم ولی یه گوله برف آماده دستش بود پرت کرد سمتم جا خالی دادم با هیجان گفتم

 !کورخوندی، آماده باش_

پرت کردم سمتش اونم جا خالی داد. به این ترتیب شروع کردیم برف بازی و حسابی  بعدم خم شدم یه گوله برف درست کردم

 .جیغ و دادمون تو هم قاطی شده بود. توی حال خوشمون بودیم که صدای عصبی طاها اومد

 .زهرمار! اول صبح تعطیل اگه گذاشتن بخوابیم_

 :راش تکون دادم گفتمنگاه کردم روی تراس ایستاده بود و با اخم نگاهمون می کرد. دست ب

 .طاها تو هم بیا خیلی کیف می ده_

 :باز دهنشو کج کرد گفت

 !شوخی نکن _

 .داشتم با حرص نگاهش می کردم که یه گوله برف به صورتش خورد، برگشتم دیدم کتی داره با لبخند شیطانی نگاهش می کنه

 !ایول کتی خوشم اومد یکیو به هدف زدی_

 :له خورد به شونه سمت راستش. برگشتم سمت کیان که گفتدهن کجی برام کرد که یه گو

 .کار من نبود_
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 .سرمو بردم باال سمت بالکن که طاها توش ایستاده بود ولی تا به خودم بیام صورتم یخ بست جیغ کشیدم

 !طاها کشتمت_

 .حقته! گا تو باشی با جیغ و داد منو بیدار نکنی. لعنتی هنوز صداش تو گوشم زنگ می زنه_

 .کردیماین اعالم جنگ بود چون تا موقعی که برفای روی تراس تمام شدن منو طاها به هم گوله برفی پرتاب میو 

 :نفس زنان روی زمین بالکن یخ زده نشست گفت

 .تندیس بسه از نفس افتادم_

 :نیشخند زدم

 !شازده کمتر سیگار دود کن که نفس کم نیاری_

عصبی نگاهم کرد بعدم رفت داخل در شیشه ای رو محکم بست. شونه باال انداختم  گوله برفی که دستم بودو زدم توی صورتش

  .اون ورهم کیان داشت از آدم برفی عکس می گرفت. لبخندی بهش زدم با کتی رفتیم داخل حسابی انرژی مصرف کرده بودیم

دم تغییر کرده برق لبمو روی لبام کشی نگاه آخرو به خودم انداختم لباسم به خوبی روی تنم نشسته بود. با کمی آرایش صورتم

 .همراه کتی رفتیم پایین. زن عمو حسابی سرش شلوغ بود باید کمکش می کردیم

 :داشت نوشیدنی آماده می کرد که گفتم

 .زن عمو بدین من آمادشون می کنم_

 :نگاه خریدارانه ای به سرتا پام انداخت گفت

 !ماشاهلل چقدر خوشگل شدی_

 :با لبخند گفتم

 .منونم زن عمو، شما هم خیلی خوشگل شدیدم_

خندید و چیزی نگفت ولی واقعا توی اون کت و دامن بادمجونی جوان تر به نظر می رسید و حسابی لباسش بهش می اومد. 

 .بهش کمک کردم نوشیدنی آماده کردیم. کتی هم رفته بود به غذا ها سر بزنه

 :با صدای زن عمو دست از کار کشیدم

برو توی پذیرایی االن مهمونا میان. دوتا خانم از شرکت خدماتی اومدن برای امروز خودشون کار هارو انجام تندیس جان _

می دن. سرمو تکون دادم بعدم رفتم توی پذیرایی فقط عمو کتی و کیان اونجا بودن خبری از کوروش و طاها نبود کنار کتی 

خت پوشیده بود که حسابی بهش می اومد آرایش صورتشم با لباسش نشستم و نگاهی بهش انداختم. یه لباس سرمه ای خوش دو

هماهنگی زیبایی داشت. دیدم نگاهش یه جا خیره موند مسیرش نگاه براقشو گرفتم با دیدن طاها خندم گرفت چقدر حرص 

 .می اومدخوردم تا راضیش کردم اون کت تک سرمه ای رو امتحان کنه. باالخره راضیش کردم تا خریدش ولی واقعا بهش 

 :کتی زیر گوشم گفت

تا حاال ندیدم کت بپوشه قربونش برم چقدر بهش میاد. ازت راضیم تندیس واقعا طاها کم کم داره تغییر می کنه مثل قبال نمی _

 .بینم سیگار دستش باشه

دیگه لب به  کتی از این به بعدش به عهده تو، باید یگ طوری اونو به سمت خودت جذب کنی که به خاطر تو هم که شده_

 .سیگار نزنه

 :لباشو به هم فشرد

 .اون اصال به من اهمیت نمی ده_

 .ولی من چیز دیگه ای می بینم_

 :با حالت سوالی نگاهم کرد. شونه باال انداختم

 .بهتره یکم برای به دست آوردنش تالش کنی با چه کنم چه کنم هیچی حل نمی شه_
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 .باشه ولی به کمکت نیاز دارم_

 .استی من هستم. از همین االن شروع کنهر وقت خو-

 :با تعجب گفت

 !چی کار کنم؟_

 :یه نگاه به طاها انداختم یه گوشه تنها نشسته بود

 .بلند شو برو پیشش بشین یکمم از ظاهر تازش تعریف کن. بلکه دیگه از اون لباسای پاره پوره نپوشه_

زود برخاست به سمت طاها رفت. نگاهمو ازش گرفتم و به عمو  سرشو تکون داد انگار از خداش بود چنین پیشنهادی بهش بدم

 :نگاه کردم رفتم کنارش نشستم

 !مزاحم که نیستم؟_

 با لبخند گفت؛

 !البته که نه، این چه حرفیه؟_

 :یکم این پا اون پا کردم تا سوالمو بپرسم

 !دخترم چیزی شده؟_

 :دستی به گوشه لبم کشیدم

 !جریانی که بهتون گفتم چی شد؟ راستش عمو می خواستم بپرسم اون_

 :دستمو گرفت با لبخند گفت

 .اتفاقا می خواستم بهت بگم بعد از مهمونی بیای اتاقم. خبرای خوبی برات دارم_

 :چشمام یقیقنا برق زدند

 .وای ممنونم. شما واقعا به من کمک بزرگی کردین_

 !این چه حرفیه البته بیشتر باید از کوروش تشکر کنی_

از سالن اشاره کرد همون موقع صدای زنگ اومد عمو هم برخاست و از پذیرایی خارج شد. به کوروش نگاه کردم  به قسمتی

توی اون کت شلوار ذغالی از همیشه جذاب تر به نظر می رسید. برای رهایی از این  .اونم داشت به همون سمت می رفت

دونستم با قلبی که بازم بی جنبه شده بود و حسابی به تب و تاب افکار سرمو تکون دادمو نیشگونی از بازوم گرفتم. ولی نمی 

  !افتاده بود چه کنم!! نمی دونستم چه مرگم شده با این حالم احساس غریبی می کردم گرچه حس ناخوشایندی نبود

سرتاپا هیجان مهمون ها گروه گروه می اومدن و من با همشون آشنا می شدم دیگه از اون ترس و اضطراب اولیم خبری نبود 

ای به بازوم زد حواسم جمع شد، به زنی که با لبخند مهربونی بهم نگاه می کرد چشم دوختم، هول شده دستمو بودم. کتی سقلمه

 :به سمت دست دراز شده اش کشیدم با همون لبخند مهربونش گفت

 !سالم عزیزم، وای چه دختر خانوم خوشگلی_

 :ستشو فشردم کتی معرفیش کردبا تعریفش اعتماد به نفسم بیشتر شد د

 !تندیس جان ایشون خاله سما هستن دخترخاله مامانم_

 !خوشبختم سما خانم_

 !الزم نیست این طور صدام بزنی تو هم خاله صدام بزن_

 ...ولی_

 :حرفمو قطع کرد

 ولی و اما نداره عزیزم این طوری من راحت ترم_

که کنارش ایستاده بود هم سالم دادم. بعد چندی از کنارشون رفتیم، کتی سرمو تکون دادم به مرد خوش پوش و جا افتاده ای 
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 .منو به سمت دختر و پسر جوانی که کنار کوروش و طاها و کیان ایستاده بودند برد

 :کتی

 !سالم شهره جون خوبی؟_

 :پس این شهره بود! نیم نگاه سرد و مغروی به من انداخت در جواب کتی گفت

 سالم ممنونم_

 :تش هم پر از غرور بود کتی دستشو به سمت گرفت گفتلحن صحب

 دختر عموم تندیس_

دستمو به سمتش دراز کردم اونم به سردی باهام دست داد، با خودم گفتم"خب نباید انتظار داشته باشم همه از من خوششون 

 :بیاد!"کتی به پسری که کنار شهره بود اشاره کرد. گفت

 !ه جان و پسر خاله سماایشون هم فرزین هستند برادر شهر_

 :سرمو تکون دادم گفتم

 سالم خوشبختم_

با احساس سنگینی نگاهی سرمو باال گرفتم  !به گرمی پاسخمو داد و من در عجب بودم از این همه تفاوت بین شهره و خانوادش

عده ای دیگه ای رو بهم  ولی هر چقدر به اطرافم نگاه کردم نگاه کسی رو، روی خودم ندیدم. بازم کتی منو به سمتی کشید و

معرفی کرد در آخر بعد از اینکه منو خوب این طرف اون طرف کشید باالخره رضایت داد بشینیم. روی مبلی که گوشه ای 

ترین زاویه سالن بود نشستیم. کتی لیوانش رو برداشت برای خودش آب آلبالو ریخت و من یه لحظه از سردی ای که می 

م چشم ازش گرفتم. ولی نگاهم گوشه ای دیگه خشک شد روی لبخند زیبا و ملیحی که شهره تحویل تونست داشته باشه لرز کرد

 .کوروش می داد دیگه خبری از طاها، کیان و برادر شهره نبود و اون دوتا تنها بودن

دوتا  هم بین اونبدنم در لحظه داغ شد و من دلیلش این سوختگی که در ناحیه قفسه سینم حس می کردمو نمی دونستم، فقط نگا

درگردش بود می خواستم منصف باشم شهره در نوع خودش واقعا جذاب و ناز بود حاال می دیدم می تونه توجه هرکسی رو به 

خودش جلب کنه گرچه کوروش فقط شنونده بود و هرازگاهی سرشو به تأیید تکون می داد. هنوزم بوی اون ادکلن گرم 

که هیچ تناسبی با اون اخالق سرد و مغرور این خانم شیک نداشت! اگه مدتی قبل می فرانسویش توی بینیم بود رایحه ای 

  !دیدمش می گفتم تنها کسی که به کوروش میاد همین خانم با اخالق سرده، ولی حال شک داشتم واقعا چرا؟

اخون هام قسمتی از کف وقتی به خودم اومدم که سوزش بدی توی دستم حس کردم. تازه متوجه مشت گره زده ام شده بودم. ن

دستمو زخم کرد بودن. به کنارم نگاه کردم خبری از کتی رو نبود. خدارو شکر وگرنه معلوم نبود اون نگاه خیره منو روی اونا 

چی برداشت کنه!! واقعا نگاه میخ شده ام چه تعبیری داشت؟! یکی شونمو تکون داد برگشتم سمتش شیدا بود دخترخاله ی کتی 

 :ساله با تعجب گفت ۱۵زه و بانمک یه دختره سب

 !تندیس جون خوبی؟!چرا پوستت سرخ شده؟_

 :دستی به گونه های ملتهبم کشیدم درکمال سادگی گفتم

 .نمی دونم حس می کنم دارم خفه می شم.فکر کنم به هوای آزاد نیاز داشته باشم_

 .آخه چرا؟ این جا که هواش مطبوع به نظر میاد_

 !م داشتم از خودم می پرسیدم چرا؟و این سوالی بود که من

 :وقتی نگاه گنگ و سکوتم رو دید با مهربونی گفت

 .من می تونم همراهت بیام بیرون البته اگه دوست داشته باشی_

 !البته چرا که نه_

 :از جام بلند شدم با هم رفتیم به سمت خروجی .زن عمو به طرفم اومد گفت
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 !تمام نشدهتندیس جان کجا می ری؟! مهمونی هنوز _

 شیدا به کمکم اومد

 خاله با هم میریم بیرون االن برمی گردیم_

 :رو به شیدا گفت

 .وا تو این سرما؟! سرما می خورید_

 :بعد نگاهی به صورت من انداخت

 !چرا رنگت سرخ شده؟_

 .گردمزن عمو یکم به هوای آزاد نیاز دارم زود برمی_

 :نفسشو داد بیرون گفتباالخره با اصرار زیاد گذاشت بریم، شیدا 

 .خاله گیر بده دیگه ول کن نیست_

 .ا. زشته دختر درمورد بزرگترت اینطور حرف نزن _

نیشش رو برام باز کرد دیگه چیزی نگفت.واقعا هوا سرد بود طوری که یه لحظه هم دندونام همش روی ویبره بودن. شیدا 

 :گفت

 .من غلط کردم. خیلی سرده می رم یه لباس گرم بپوشم_

گرده. نفس حبس شده ای که تو سنم بود باالخره آزاد شد به بعدم با سرعت رفت داخل با اون رفتنش معلوم بود دیگه برنمی

چرا  .بخاری که از دهنم خارج می شد چشم دوختم تا محو شدنش چشم ازش برنداشتم. همون طور خیره به آسمون رفتم تو فکر

ینطور پریشون کنه؟! اصال به من چه؟! ولی بازم طرح لبخند دلبرانه شهره ذهنمو باید دیدن مصاحبت کوروش با شهره منو ا

آشفته کرد. چهره اشو تجسم کردم پوست سفید ابرو های هشتی شکل و بینی قلمی و متناسب. لبای برجسته و چشمای عسلی که 

ش که ازش گرفته نمی شد با حرص رگه های سبز درشون دیده می شد. واقعا چهرش خواستنی بود یادم اومد به نگاه کورو

پامو کوبیدم زمین. لعنتی این دیگه چه مصیبتیه؟ دستامو روی صورتم فشردم ولی با برخوردشون به صورت داغم تازه فهمیدم 

از سرما بی حس شدن. به هم مالوندمشون تا کمی گرم بشن ولی بی فایده بود. با صدای قدم هایی که هر لحظه نزدیک تر می 

 :کوروش با همون اخم های گره خورده روبه روم ایستاد گفت .قب برگشتمشدن به ع

 !این جا چی کار می کنی؟! نگاش کن از سرما رنگش پرید _

آب دهنمو قورت دادم ضربان قلبم تو یه لحظه به طور شگفت آوری باال رفت. طوری که ناخودآگاه دستمو به سمت سینم بردم 

 :بشنوه. با دیدن حالم گفتمی ترسیدم کوروش صدای بی قرارشو 

 !چرا رنگت پریده؟!حالت خوب نیست؟_

 .نگاهش به سمت دستم که روی سینم بود رفت

 .د حرف بزن_

امکان نداشت من جوابی برای کسی نداشته باشم. منی که همه از دست زبون درازم در عذاب بودن حاال فکم قفل شده بود به 

 :سختی گفتم

 .و یه دفعه ای اینجا ظاهر شدیحالم خوبه فقط یکم ترسیدم ت_

 :نفسشو داد بیرون با حرص گفت

 .برو داخل رنگت دائم داره عوض می شه فکر کنم مریض شدی! دختره احمق بدون لباس گرم تو سرما ایستاده_

می  شتیکه آخر حرفشو زیرلب گفت ولی من شنیدم و از لقب "احمقی" که بهم داد ناراحت شدم ، بغض کردم. با صدایی که تال

 :کردم نلرزه گفتم

 !بهتره بریم داخل تا شما یه چیز دیگه بهم نسبت ندادی_
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بعدم با سرعت از مقابل چهره عصبانیش گذشتم. حالم کم بد بود بهم می گفت احمق! من احمقم؟! تو یه لحظه از پشت کشیده 

ه لحظه از درد صورتم جمع بشه.گوشه شدم اونقدر حرکتش یک دفعه ای بود که پیشونیم با شونه ش برخورد کرد باعث شد ی

 .لباسم هنوز توی دستش بود خودمو با حرص کنار کشیدم

 !هیچ معلوم هست چی کار می کنی؟_

 .چشماشو ریز کرد کرد نگاهمو ازش گرفتم آب دهنمو قورت دادم

 !چی ناراحتت کرده؟_

 .با سرعت برگشتم سمتش

 !منظورت چیه؟_

 :د توی جیب شلوارش باعث شد گوشه کتش کمی بره باال نفس عمیقی کشیددستشو برداشت با ژست خوشگلی فرو کر

 می گم چی ناراحتت کرده که اومدی بیرون_

 :به آرومی گفتم

 !من ناراحت نیستم. االنم سردمه می خوام برم داخل_

تادم، تا اهام ایسخواستم عقب گرد کنم که دو طرف شالمو تو مشتش گرفت. باعث شد کمی به سمت باال کشیده بشم رو پنجه پ

 .حاال چشماشو از این فاصله ندیده بودم.لحنش این دفعه فرق داشت به عمرم ندیده بودم اینقدر نرم حرف بزنه

 بچه مدرسه ای از چی ناراحت، هوم؟_

 یدآب دهنمو باز قورت دادم مگه می تونستم لب باز کنم؟!همین طور زل زده بودم بهش که شالمو رها کرد روی پاشنه پا چرخ

 .دستشو کشید پشت گردنش زیر لب چیزی شبیه"لعنتی"نجوا کرد که دلم شکست

 :هنوز مات ایستاده بودم که با صدای خشنی گفت

 !برو داخل _

 :با حرص در حالی که به زور بغضمو فرو می دادم زیرلب گفتم

 !اخم و تخمش برای منه. دل و قلوه دادنش برای دیگرون_

وقتی رفتم داخل دیگه مهمونی کم کم به داشت تموم می شد و مهمونا داشتن خداحافظی می با سرعت از اون جا دور شدم 

  "!کردن "خدارو شکر دیگه حوصله این مهمونی کسل کننده رو نداشتم

*** 

 :با صدای زنگ موبایلم پالک های سنگینمو از هم گشودم. صدای خشدار کتی کنار گوشم گفت

 خفش کن اونو_

 :بدون نگاه کردن به صفحه موبایل با صدای خواب آلودی پاسخ دادم دستمو بردم سمت عسلی

 الو_

 !الو سالم تندیس خوبی؟! خواب بودی؟_

 .آره خواب بودم. چی کار داری عسل بگو خوابم میاد_

 :با هیجان گفت

 .دیوانه بلند شو بیا این جا رها اومده_

از تخت پرت شدم پایین کمرم داغون شد. ولی بدون توجه به  یه لحظه منگ فقط به معنی جملش فکر کردم بعد چنان پریدم که

 :دردش با هیجان گفتم

 !شوخی نکن کی اومده؟_

 !االن رسیده زود بیا این جا کلی دل تنگته_



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر* Nadia_A* | تنهایی از گریزرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 102 

 !باشه من یه ساعت دیگه اون جام_

 !خب پس فعال خداحافظ-

 !خداحافظ-

 .تماس قطع شد تازه متوجه درد کمرم شدمو آخ و نالم بلند شد

 .تندیس خفه شو، این آه و نالت برای چیه دیگه؟! بزار کپه مرگمو بزارم-یکت

بدون توجه به غرغراش سریع رفتم سمت کمد تند تند لباسامو عوض کردم بعدم سریع از اتاق خارج شدم. پله هارو با سرعت 

و دادن بعد رو به زن عمو و عمو طی کردم رفتم آشپزخونه انگار فقط من و کتی خواب مونده بودیم بهشون سالم کردم. جوابم

 :گفتم

 .من دارم می رم خونه دانشجویی که قبال اون جا بودم_

 :عمو

 !اتفاقی افتاده؟! چرا این قدر عجله داری؟_

 !نه عمو جان یکی از دوستام اومده خیلی وقته ندیدمش دلم براش تنگ شده_

 :رو بهش گفتمسرشو تکون داد چیزی نگفت. طاها داشت کره می مالید روی نونش 

 !طاها می شه منو برسونی؟_

 :سرشو باال انداخت

 نه مسیرم بهت نمی خوره_

 :دمغ نگاهش کردم تو دلم گفتم یه بار ضد حال نزنی نمی شه. کیان بلند شد گفت

 .بیا بریم خودم می رسونمت_

 :با لبخند گشادی گفتم

 !ممنونم_

کوتاهی با کیان کردمو از ماشین دور شدم .زنگ آیفن قدیمی ساختمون با هم از در خارج شدیم. با رسیدن به مقصد خداحافظی 

 :رو فشردم صدای بیتا اومد

 !کیه؟_

 !منم تندیس-

 سالم عزیزم چه عجب بیا داخل_

در ورودی با صدای"تیک"باز شد. رفتم داخل پله هارو طی کردم. جلو در منتظرم بودن با دیدن رها خودمو انداختم توی 

 .از کرد حسابی گریه کردمبغلش و بغضم سر ب

 .الهی قربونت برم چرا گریه می کنی؟! بیا بریم داخل بدنت خیلی سرده_

با بقیه هم احوال پرسی کردم با هم رفتیم داخل چقدر جای خالی رضوان پر رنگ بود! عسل با لیوان های چای وارد شد سینی 

 :رو روی زمین جلومون گذاشت ازش تشکر کردم. با خنده گفت

 .یس رهای بیچاره رو ول کنتند_

به خودم نگاه کردم هنوز چفت رها نشسته بودم کمی ازش فاصله گرفتم بنظرم وزن اضافه کرده بود. صورتش پرتر شده بود. 

 :رو بهش گفتم

 !حسابی خوشگل شدی! وزن اضافه کردی؟_

 :لپاش گل انداخت گفت

 باردارم _
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 .ماهش رو بوسیدم چشمام گشاد شدند با هیجان جیغ کشیدم حسابی صورت

 !وای عزیزم دارم خاله می شم، قربون این پسر برم من_

 :ام خندید گفت گونهرها به ذوق بچه

 !دونی پسره؟خانوم دانشمند حاال از کجا می_

 :پشت چشم نازک کردم

 .گمباید پسر باشه چون من می_

 .بچه امگه دختره ولی منم حس می کنم پسره باشه، تنش سالم باشه حسام که می_

 :تابی به چشمام دادم

 .اون که صدالبته، ولی این مردا هم تمام حسشون اشتباهه من یقین دارم پسره_

 :بیتا با پای برهنه پرید تو بحث گفت

 حاال چرا این_

 !قدر براتون مهمه؟

 :رها با خنده گفت

 .کنم چون شرط بستیم اگه دختر بود حسام اسم انتخاب کنه اگه پسر بود من اسم انتخاب-

 :عسل گفت

 .من که می گم پسره! دیدی میگن زن وقتی پسر باردار باشه خوشگل میشه؟ رها خیلی خوشگل شده_

 :رها با دهن کجی گفت

 .چه ربطی داره من خودم خوشگل بودم_

 :عسل

 !گم شو بابا_

 .گوش بدیمرها خواست جوابش رو بده می دونستم اگه رها جواب بده باید تا دوساعت بشینیم کلکلشون رو 

 !رها چه خبر از روستا؟ پدر و مادرت خوبن؟_

 .سالم رسوندن مامان خیلی دلش برات تنگ شده_

 !لطف داره، منم حسابی دلتنگ اون روزام_

 :چهره اش جدی شد بدون مقدمه موضوعی رو گفت که اصال انتظار شنیدنش رو نداشتم

 .نام دار باالخره زن گرفت_

  .اخم کردم

 :ه من گفترها بدون توجه ب

تندیس حق تو و مادرت گرفته شدش، زنی که برای نامدار عروس کردن کاری کرد که نامدار نقره رو طالق داد و فخرالتاج -

 .هم از حرص کارای اون زن سکته کرده قدرت تکلمشو از دست داده یه طرف بدنشم فلج شده

دلم راضی به این بالیی که سرشون اومد نبود .زیرلب  با شنیدن این موضوع خیلی ناراحت شدم شاید در حقم ظلم کردن ولی
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 :زمزمه کردم

 !خدا آخر و عاقب آدم ظالمو به خیر کنه_

 :برای عوض کردن بحث رو به بیتا و عسل گفتم

 !چه خبر از رضوان؟_

 :بیتا آهی کشید

تمام شده ولی هرازگاهی که . خوبیش اینه این عذاب دوری براش حاال که دیگه درسش تمام شده برگشته سر خونه زندگیش_

 .زنگ می زنه خیلی ابراز دل تنگگی می کنه

 .با سوال من و پاسخ بیتا به کل بحث رو عوض کردم تا دیگه نخوام به گذشته نه چندان دوره عذاب آورم فکر کنم

*** 

ر یه پیچک بیشترو بیشت رها برگشت بازم من موندم و این زندگی جدیدی که برای خودم ساخته بودم و حسی که این روزا مثل

وجودمو احاطه می کرد، سخت قلب بی قرارمو آتیش می زد ولی چه آتشی در حین سوزانندگی حس خوشایندی داشتو به قلبم 

گرما می داد. فقط کافی بود کوروش جلوی چشمام باشه بدون اینک ک متوجه بشم افسار نگاهمو از دست می دادم و بهش زل 

م شده بود کوروش! یه روز حس می کردم افسردم یه روز اون قدر شاد بودم که تمام خونه رو روی می زدمو تمام فکر و ذکر

سرم می گذاشتم و کسی از دستم آسایش نداشت یه وقتایی کیان می گفت دیوونه ای وقتی شاد بودم می گفت امروز سر کیفی و 

رشته افکارم پاره شد، به خودم اومدم کتی بود گنگ  این سرکیف بودنم عجیب فقط موقعی بود که. با تکونای دستی رو شونم

 .نگاهش کردم

 !چیزی شده؟_

 :ابروهاش پریدن باال

  !خواد جایی باهاش بریتو هپروتی دختر! بابا گفت آماده بشی می_

کمد.  تحوصله بودم که نخوام سوالی بپرسم، بدون حرف رفتم سمابروهام ناخودآگاه باال رفتن متعجب شدم. ولی اون قدر بی

لباسامو با یه پالتو کرم قهوه ای شلوار کتان قهوه ای سوخته و شال کرم با رگه های قهوه ای عوض کردم با پوشیدن کتونی هام 

 :که با لباسم ست بودن از اتاق خارج شدم. عمو پایین پله ها ایستاده بود رو بهش گفتم

 !عمو کجا می ریم؟_

 : با لبخند گفت

 !به زودی متوجه می شی _

شونه باال انداختم بدون کنجکاوی رفتم بیرون توی ماشین نشستم تا بیاد. اونم نشست راه افتادیم. هیچی از مسیر متوجه نشدم 

بازم رفتم تو فکر کوروش رفته بود مأموریت و معلوم نبود کی بیاد. توی این مدت هروقت می رفت مأموریت دلم مثل سیر و 

راغم کردم. حالم از این ضعفی که سبح به بهونه درس خوندن می نشستم توی نشیمن گریه میجوشید تا بیاد. شبا تا صسرکه می

شد. با زدم شاید این طوری یکم حالم بهتر میخورد! کاش اون موقع که رها پیشم بود باهاش حرف میاومده بود به هم می

 :مو جلو یه ساختمون چند طبقه پارک کرده بود گفتمتوقف ماشین سرمو که به شیشه پنجره ماشین تکیه داده بودمو جدا کردم. ع

 !عمو اینجا دیگه کجاست چرا اومدیم اینجا؟_
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 !شی بذار بریم باال متوجه می_

 :این دفعه دیگه خیلی کنجکاو شدم عمو زنگ آیفون رو فشرد صدای مردونه ای گفت

 !بله؟_

 !بهرامی هستم_

 :صدای مرد کمی هول شد

 !اوه سالم بفرمایید_

 :جتمع باز شد، چندتا پله می خورد تا به دراصلیش رسیدیم، با هم رفتیم داخل. عمو گفتدر م

 .باید با آسانسور بریم ۴طبقه _

رو زد. بعد از مدتی کوتاه اول صدای گوینده که زن خوش صدایی بود اومد بعدم  ۴با هم رفتیم سمت آسانسور عمو دکمه طبقه 

در خودکار باز شد. طبقه دو واحدی بود. عمو رفت سمت راست منم پشتش راهی شدم. سرم پایین بود که با باز شدن در و 

ودی ، پیراهن به همون رنگ قرار گرفتن یه جفت کفش مردونه جلو چشمم سرمو بلند کردم شلوار پارچه ای خوش دوخت د

ولی کمی کم رنگتر ، در اخر چهره مردی جوان که با چهره متعجب و چشمای براق آشنایی بهم زل زده بود. با صدای عمو 

نگاهشو از من گرفت و با لبخند گرم پاسخ عمو رو داد بعدم به من سالم کرد زیرلب پاسخش رو دادم زیرنگاهش یه ذره هول 

 ! حس بدی نداشتمشده بودم ولی اصال

 :با تعجب به عمو نگاه کردم یواشکی زیر گوشش گفتم

 !عمو ایشون کی هستن؟_

 :عمو گفت

 !این جا که نمی شه صحبت کرد بهتر نیست بریم داخل؟_

 :اون مرد باز هم یکم هول شد گفت

 !خواموای ببخشید بفرمایید داخل من یکم هیجان زده شدم معذرت می_

مو دستشو گذاشت پشتم به جلو هدایتم کرد رفتم داخل اونا هم پشت من اومدن. نگاهمو اطراف چرخوندم از جلو در رفت کنار ع

یه آپارتمان ساده که معلوم بود مجردی هم هست. ولی خیلی مرتب بود. گوشه ای روی مبل دو نفره سفید با کوسن هایی سرمه 

به نظر می رسید نگاه کردم داشت وسایل پذیرایی رو می آورد.  ای نشستم عمو هم کنارم نشست. به اون مرد که غریبه ای آشنا

جلوومون میوه گذاشت رو به من لبخند مهربونی زد. نمی دونم! ولی ناخودآگاه لبای منم لبخندی زینت داد. رفت روی مبل 

 :نشست گفت

 .خیلی خوش اومدین خیلی وقته منتظرتون هستم_

 عمو؛

 .ن بوداین همش به خاطر درگیری های کاری م_

 :رو بهشون گفتم

 !شه بگید اینجا چه خبره؟عمو من واقعا گیجم می_

 :کمی مکث کرد بعد گفت
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 !یادته ازم خواستی خانواده مادرت رو پیدا کنم؟_

 :نگاهی به اون مرد انداخت گفت

 !خب درواقع آقا سپهر دایی تو هست_

 :با این حال گفتم !وی سینم حبس شد واقعا شوکه شده بودمبا تعجب به سمت اون برگشتم. داشت با لبخند نگاهم می کرد نفس ت

 .دونستم مادرم برادر داره هیچی ازش تو دفترچه خاطرات نوشته نشدهنمی_

 :عمو

 !عزیزم اون دفتر پدرته! نمی دونم از وجود آقا سپهر خبر داشته یا نه_

 :بازم زل زدم بهش ازش پرسیدم

 !شما مگه با مادرم زندگی نمی کردین؟_

 :رسید گفتا لبخندی که تلخ به نظر میب

سپاره و ازش می خواد مثل فرزند نداشته شه و منو به دست خالم مینه! وقتی مادرم منو به دنیا آورد بعد چند ماه حالش بد می_

 .خودش از من مراقبت کنه خاله هم چون فرزندی نداشت تمام این سال ها مهرمادریشو به من داد

 :ییتم می کرد. پرسیدمیه چیزی این وسط اذ

 !مادرم شما رو فراموش کرده بود؟_

نه عزیزم اون همیشه به من سر می زد ولی این تاوقتی بود که پای پدرت توی زندگیش باز شد و توی آخرین دیدارمون گفت _

 .ممکنه دیگه هیچ وقت همدیگرو نبینیم

 .وقتی کلمات آخرو بیان می کرد حس کردم صداش می لرزه

 .له ندارم. شاید حق داشت! تحمل اون پدرمن ازش گ_

لباشو به هم فشرد دیگه چیزی نگفت با تمام وجود حسش رو درک می کردم اونم تنهایی رو خوب درک می کرد با اینکه تمام 

 :این سال ها خانواده داشت ولی، متعجب بودم چرا مامان سراغ برادرش نیومده همین سوالو پرسیدم که دایی سپهر گفت

تونست چون بعد از یه مدت آدرس ما کال عوض شد مجبور شدیم بریم سیما بعد از اون اومده باشه که منو ببینه نمیاگه _

 .شهرستان و االن چند ساله که دوباره به تهران برگشتیم

ا نیست ر مدونست حاال دیگه مامان کنافقط سر تکون دادم"شاید به خاطر این که پیداشون نکرده هیچ وقت چیزی نگفته"کی می

 !که بخواد این سواالت رو پاسخ بده و این سوال هیچ وقت پاسخ داده نمی شه

 .کردن من توی سکوت فقط نظاره گرشون بودممدتی که عمو و دایی سپهر بحث های متفرقه می

 :عمو نگاهی به ساعتش انداخت گفت

 .عزیزم دیگه باید بریم_

 :نگاهی به دایی سپهر انداختم. رو به عمو گفت

 .اِ چه عجله ایه من حاال میخواستم شام تدارک ببینم_

 .ممنونم پسرم دیگه باید بریم_

 :نیم نگاهی به من کرد رو به عمو گفت
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 .شه حداقل بذارید تندیس شامو این جا باشه بعدا خودم می رسونمشاگه می_

 :عمو رو به من گفت

 !خب نظرت چیه تندیس جان؟_

 :با لبخند گفتم

 .می دید شام این جا باشمخب، اگه اجازه _

چشمای دایی سپهر درخشید عمو هم بعد از یه خداخافظی نسبتا طوالنی برگشت. دایی سپهر درو بست به من نگاه انداخت 

 :گفت

 .به جز مامان و بابا تا حاال هیچ مهمون دیگه ای نداشتم_

 !!منظورش خالش و شوهر خالش بود خب اونا بزرگش کرده بودند

 شغول کرده بود دوست داشتم هر چه زودتر بپرسم؛سوالی ذهنمو م

 !تونم یه سوال ازتون بپرسم؟می_

 !اوال با من راحت باش الزم نیست این قدر رسمی صحبت کنی جانم؟! دوتا بپرس_

 با لبخند سری به نشونه تأیید تکون دادم یکم ِمن ِمن کردم

 !کجاست؟خب راستش چه طور بگم پدرتون منظورم پدربزرگمه اون االن  _

 :اخم ظریفی بین ابروهاش شکل گرفت

 .دو سه سال بعد از رفتن سیما-

 "سکوت کرد لبمو جویدم منظورش رو متوجه شدم زیرلب گفتم"خدا از سر تقصیراتش بگذره

 :اومد نزدیکم رو بهم گفت

 !دی بغلت کنم؟تونم یه سوال بپرسم؟!اجازه میحاال من می_

پیشش خبری نبود، با لبخندی که دندونای براق یک ردیفمو خوب نشون می داد سر تکون دیگه از اون حالت غمگین چندلحظه 

 :دادم. تو یه لحظه تو آغوشش گم شدم، بعد از ثانیه کوتاه ازم جدا شد پیشونیم رو با محبت بوسید. گفت

 !خیلی خوشحالم که این جایی_

 :سرشو باحالت نمایشی خاروند گفت

 !نره؟حاال شام چی بپزم که آبروم _

 :بعد بشکنی زد گفت

 !قرمه سبزی چطوره؟_

 !واقعا خنده دار بود زندگی مجردی با پسرا چه نمی کنه؟

 .نه بهتره یه چیز سبک آماده کنیم مثل کوکو_

 :چپ چپ نگاهم کرد

 !بعد از بیست سال خواهرزادمو دیدم کوکو جلوش بذارم؟_

 :شونه باال انداختم گفتم
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 .داری انجام بدهنمی دونم اصال هرکاری دوست _

 :دستمو کشید برد سمت آشپزخونه نقلی خونش منو نشوند روی صندلی میزغذا خوری گفت

 .بندم انگشتاتم باهاش بخوریکنم شرط میاین جا بشین فقط ببین چی کار می_

ریز  کدبانویی!"خودم به حرفمبعدم رفت سمت یخچال یه بسته سبزی یخ زده در آورده. برنج خیسوند. تو دلم گفتم"عجب داییه 

 :خندیدم ولی این خنده با دیدن پیشبند گل گلیش بدتر شد. کفگیری که دستش بودو به حالت تهدید سمتم گرفت گفت

 !خوریهی به من نخندیا وگرنه شام گشنه پلو می_

 :دستامو به حالت تسلیم باال بردم. رو بهش گفتم

 !دایی شغلت چیه؟-

 :زد و در پاسخ گفتلبخندی به"دایی"گفتنم 

همیشه این طور صدام بزن خیلی خوشم اومد! و در جواب سوالت باید بگم این جانب استاد دانشگاه هستم زبان انگلیسی _

 !کنمتدریس می

 :دستامو به هم کوبیدم

 !مگه چندسالته؟_

 !دخترجون من االن سیو اندی سال سن دارم_

 .شوخی نکن اصال بهت نمیاد_

 .سالم بود ۱۰من  وقتی مامانت رفت_

 .اوه پس با این حساب هم سن رامین هستی_

 :سوالی نگاهم کرد

 !رامین؟_

 :با خنده گفتم

کنه وای یه لهجه فرانسوی بامزه هم داره من فقط یه بار باهاش صحبت کردم کلی بهش آره رامین عمومه فرانسه زندگی می_

 !خندیدم بی چاره چقدر حرص خورد

 :ن شوخی گفتابروهش باال پرید با لح

 !یه وقت منو مسخره نکنی ها که کالهمون میره تو هم_

 :دستمو تو هوا تکون دادم

گه رامین صدام کنید این طور حس پیری بهم دست نه بابا اون خودش آدم ریلکسیه تازه خوشش نمیاد کسی بهش بگه عمو می_

 !پاییهگه خیلی رفتارش ارواست می ده تازه کتی منظورم دخترعمو روزبهنمی

 :سرشو تکون داد

 !پس حسابی غرب زده شده_

 .سالگی تا االن اون جاست هنوزم ازدواج نکرده گرچه فکر نکنم بهش اعتقاد داشته باشه ۱۵آره ولی حق داره از _

 :بعد با کنجکاوی پرسیدم
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 !مثل این که تو هم مجردی چرا؟_

 :بی خیال شونه باال انداخت جواب داد

 !خب قسمت نشد-

ون دادم. دیگه کارش تمام شده بود اومد وسایل ساالدو آورد گذاشتم روی میز با هم ساالد درست کردیم و تازه اون جا سرمو تک

 :وقتی دیزاین ساالدی که درست کرده بود رو انجام داد کامال متوجه شدم چه دایی هنرمندی دارم. با خنده گفتم

 !چه هنرایی داری خوش به حال زنت _

 :فتسرشو تکون داد گ

 !شهآره یه پکیج کامل شامل آشپز، هنرمند، سفره آرا، نون بیار خونه نصیبش می_

کردم تو یه پکیج کامل از همونایی که این روزا شده با خنده سرمو گذاشتم روی میز حسابی خندم گرفته بود داشتم تصورش می

 .سوژه شرکتای تبلیغاتی برای فروش بیشتر محصوالتشون

 .سال جوونترت کردم ۲۰ن ببین اومدی پیش م_

 :چشمامو گشاد کردم

 !پس با این حساب تا حاال اصال من به دنیا نیومدم_

 :بلند شد رفت یه سر به غذاش زد بعدم رو به من گفت

 !پس چی؟_

 :کمی از اون قرمه سبزی که حتی بوش باعث ضعفم می شد چشید گفت

 !به به ببین چه بویی راه انداختم_

روبه روی هم نشسته بودیم و دایی سپهر مشتاق به من نگاه می کرد تا اولین قاشق رو بخورمو نظرمو بگم. ساعتی بعد هر دو 

 :چشمامو بستم گفتم

 .خیلی خوشمزه است ،دستت دردنکنه_

  .با لبخندی که حاکی از رضایت بود قاشقو چنگالش رو برداشت شروع به خوردن کرد

گذشت با این که تمام مدت تو خونه بودیم ولی اصال حوصلم سر نرفت.  تا آخرای شب اون جا بودم کلی باهاش خوش

مخصوصا با اون فیلم مهیج و اکشنی که بعد از شام گذاشت کلی منو به وجد آورد. جلو خونه عمو پارک کرد نگاهی به خونه 

 :انداخت گفت

 !کاش امشبم می موندی_

 :با لبخند گفتم

 .انشاهلل یه دفعه دیگه_

 :و به تأیید حرفم گفت داد سرشو تکون داد

 !دادمآره اتفاقا مامان و بابا خیلی دوست دارن ببینن تو رو اومدنتون یه دفعه ای شد وگرنه بهشون خبر می_

 !از طرف من بهشون سالم برسون منم خیلی مشتاق هستم ببینمشون_

ای دور شدن ماشینش به گوشم رسید. با ازش خداحافظی کردم درو با دسته کلیدی که داشتم بازش کردم وقتی رفتم داخل صد
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 :قدمای خسته به سمت ساختمان خونه رفتم. دستمو گذاشتم روی دست گیره که صدای کسی درست کنار گوشم گفت

 !اصال معلوم هست تا این موقع شب کجا بودی؟_

 :با ترس ناشی از غافلگیر شدن به عقب برگشتم مطمئنا رنگم پریده گفتم

 !تو کی اومدی؟_

کرد نگاهی به سرتاپاش انداختم مثل همیشه تیپ مردونه و جذابی داشت با و گذاشتم روی قلبم باز داشت خودکشی میدستم

 .صداش به خودم اومدم

 :اخم جذابی بین ابروهاش شکل گرفته بود

 !تمام شد دید زدنت؟! یگو ببینم تا حاال کجا بودی؟_

رت تندیس!" ولی اون بدون این که منتظر بمونه صفحه ساعت مچی از خجالت داغ شدم تمام بدنم گر گرفت"وای خاک بر س

 :ایه استیلش رو سمتم گرفت گفت

 !ساعت از نیمه شب گذشته_

 :نفسمو به سختی دادم بیرون گفتم

 !خونه داییم بودم_

 :ابروهاش رفتن باال

 !پس باالخره دیدیش_

 .که کال نفس کشیدنو از یاد بردم سرمو باال پایین تکون دادم. یکم بیشتر صورتشو بهم نزدیک کرد

 !کشی؟حالت خوبه؟! چرا این طوری نفس می_

احساس کردم بدنم تو یه لحظه باز دماش کم شد و یخ بست چه حالت غیرنرمالی داشتم "ای خدا اصال تو چی کار به حال منه 

 :بدبخت داری نصف شبی؟!اول فاصلت رو حفظ کن بلکه حال منم خوب بشه!"به سختی گفتم

 .خوبم. آره خوبم. یکم خسته ام بهتره برم بخوابم_

 سرمو تو دستم گرفتم بدون توجه به اون به عقب چرخیدم

رفتم داخل پله ها رو با عجله طی کردم خودمو پرت کردم تو اتاق مشترکم با کتی درو بستم و بهش تکیه دادم نفسای بلند می 

ن می شد. چنگی به قلبم زدم"بسه لعنتی. این قدر تند نزن!"اون قدر ریتمش کشیدم طوری که سینه ام به طور وحشتناکی باال پایی

 !تند بود که می ترسیدم یه دفعه از کار بی افته

کمی که حالم بهتر شد رفتم لباسامو عوض کردم. یه لحظه به کتی حسودیم شد که اون طوری آروم خوابیده بود. سرمو تکون 

به آرومی انداختم روی تخت پلک هامو روی هم فشردم. باالخره خوابم برد البته با  دادم تا دیگه به چیزی فکر نکنم خودمو

 !همون تصویر حک شده این چند وقت پشت پلکام که تصویر چهره کوروش بود

***  

آهی غمگین کشیدم  .نگاهی به اطرافم انداختم عمو روزبه، زن عمو افسانه، کیان، طاها و کتی همگی پشت میز نشسته بودند

ال داشت نو می شد و بازم کوروش مأموریت بود بغضی که می رفت بشکنه رو فرو دادم. هر کدوم مشغول دعا کردن بودن س

از ته دلم برای سالمتی کوروش دعا کردم.یادم اومد این دومین سالیه که مادرم در کنارم نیست باالخره بغضم شکستو یه قطره 
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 :حس کردم سرمو بلند کردم که عمو گفتاشک از چشمم سرازیر شد. سنگینی نگاهی رو 

 !تندیس جان طوری شده ؟_

 :لبام از بغض می لرزیدن با صدای خفه ای گفتم

 .این دومین سالیه که مادرم برای سال نو کنارم نیست_

 :پشت اون اشکام تندتر سرازیر شدن. کتی پشتمو نوازش کرد. زن عمو گفت

 !طور شروع کنی قربونت برم گریه نکن. خوب نیست سالتو این_

 :کیان

 !راست می گه شنیدی می گن هر طور که سالو شروع کنی تا آخرش همونطور می شه؟_

 :طاها

 !اینا همش خرافاته_

ولی من دلم هری ریخت نکنه تا آخر این سال به دور از کوروش باشم. لبامو به هم فشردم تا اشکام بیشتر از این بیشتر مایه 

دعا خوندن شدن نگاهمو به تلوزیون دادم همون موقع سال تحویل شد همه به هم دیگه تبریک می  خجالتم نشن! باز همه مشغول

 .گفتند

 .گوشیم زنگ خورد از جمع جدا شدم رها بود

 .سالم رها سال نو مبارک باشه_

 !قربونت برم سال نوی تو هم مبارک. بگو ببینم نمی خوای بیای به من سر بزنی؟_

 :گفت سفر بریم شمال ولی من نمی خواستم رها بو ببره با ناراحتی گفتمگرفت عمو می لبخند شیطونی رو لبم شکل

 .نه عزیزم. عمو برنامه چیده قراره بریم سفر_

 :صداش دمغ شد

 !شه؟خب تو بیا اینجا مگه چی می_

 !ه نمیامخب می دونی چیه؟!راستش این سفرو به خاطر من چیدن چون اولین سالیه که کنارشونم نمی تونم بگم ک_

 :آهی کشید

 .درسته ولی دلم برات یه ذره شده_

 :خنده ای که می رفت صدا دار بشه رو کنترل کردم

 .زننمنم همین طور. رها جان من دیگه برم دارن صدام می_

 !باشه عزیزم از طرف من بهشون سال نو رو تبریک بگو خداحافظ_

 !چشم حتما خواهری خداحافظ_

 :پشت بندش با دایی سپهر تماس گرفتم صدای شادش تو گوشی پیچیدبا خنده تماسو قطع کردم، 

 .سالم گل دایی سال نو مبارک باشه_

 :با خنده گفتم

 .سالم دایی سال نوی تو هم مبارک انشاهلل امسال دیگه از مجردی دربیای_
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 .برو دختر برو هی برام نسخه نپیچون_

 .افتمچرا اتفاقا، منم یه شام عروسی می_

 .متو بدجور صابون زدیپس بگو شک_

 .اهوم. می خوام بگردم یه خوبشو پیدا کنم_

 !دختره زبون ریز. اگه مامان بفهمه کلی ذوق می کنه_

 .اِ.ببخش حواسم نبود به خاله و عمو هم سالم برسون سال نو رو هم از طرف من تبریک بگو_

 .چشم، صد البته_

 .خب دیگه مزاحمت نباشم من برم_

 !حافظمراحمی عزیزم. خدا_

 .خداحافظ_

راستش این شمال رفتن یه حکمتی هم  .بعد از اون به بیتا، رضوان و عسل هم زنگ زدم و یکی یکی بهشون تبریک گفتم

داشت می خواستیم بریم برای این کیانشون خواستگاری باالخره آقا زبون باز کرد گفت عسلو دوست داره. زن عمو چقدر ذوق 

گیره. ولی من کاری می کنم که بعد از این سفر طاها و کی از بچه هاش داره سروسامون میکرد تو آسمونا بود که حداقل ی

کتی هم برن سر خونه زندگیشون تا حاالشم کلی غفلت کرده بودم اونم فقط به خاطر آشفتگی فکری و حسی که عجیب بودو من 

 .هنوز درش سردرگم بودم

 :با صدای کیان به خودم اومدم

 !ن تحفه تماس گرفتهتندیس بدو بیا ای_

 :گنگ بهش نگاه کردم

 !تحفه؟_

 :با خنده گفت

 !رامین دیگه_

با هیجان پریدم اون سمت لپ تاپ طاها روی میز بود همه اون جا دورش جمع شده بودن ، صدای رامین می اومد داشت سال 

 :نو رو تبریک می گفت با هیجان دست براش تکون گفتم

 !سالم رامین سال نو مبارک_

 :لبخند گشادی زد با همون ته لحجه فرانسوی گفت

- bonjour(تندیس سال نوی تو هم مبارک)سالم! 

 .اش خندیدم ریز ریز به لهجه

 :عمو

 !کنی؟نمی خوای تعطالت بیای این جا؟!کی دل از اون کشور می_

 !نه روزبه کارم زیاده شما تعطیل هستید من باید برم سرکار این جا که سال نو نیست_

 :و سری به نشونه تأسف تکون داد و زن عمو با حرص گفتعم
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 !اون از کوروش اینم از تو تمام زندگیتون شده کارو کار کی می خواین ازدواج کنید خدا داند یکم به فکر خودتون باشید_

 :رامین پوف کالفه ای کشید

 !هی افسانه باز من تماس گرفتم؟_

 .راحت بودکال بزرگتر کوچیک تر متوجه نمی شد با همه 

 .زن عمو از حرص صورتش سرخ شد دیگه باهاش حرف نزد

 :زن عمو

 !گه افسانه بابا من خودم بزرگت کردم بچه! اصال از دست جوونای این دوره باید زد به کوهاِ اِ پسره می_

جمع کنیم  همین طور که غرغر می کرد رفت سمت آشپزخونه بعد از این که رامین خداحافظی کرد عمو گفت وسایلمون رو

  !چون قرار بود صبح زود راه بیافتیم

*** 

 :زن عمو

 !از اولم می دونستم نگاه های کیان روی عسل بی منظور نیست از همون شب فهمیدم بچم خاطر خواه این دختر شده_

 :عمو

 !شما زن ها به چه چیزایی توجه می کنیدا_

 :زن عمو

تونید کامل به خونه برسونید حتما باید نیستیم دو قلم سفارشو نمیهمینه دیگه حواسمون به همه چیز هست مثل شما که _

 !کنیدفراموش کنید چرا چون دقت نمی

 .عمو دستانش را از روی فرمون ماشین کنار کشید به حالت تسلیم باال برد

 !خانم من تسلیم شما بحث عشق و ازدواج رو به کجا کشوندی؟__

 :زن عمو برگشت سمت من با حالت پرسشی گفت

 !تندیس جان مگه دروغ می گم؟_

 :با لبخند کوچیکی گفتم

 !نمی دونم زن عمو تا حاال با هیچ مردی زندگی نکردم_

 :سرشو تکون داد

 !منم از کی سوال می پرسم_

با خنده تکیه دادم به پشتی صندلی ماشین. من،عمو و زن عمو توی ماشین عمو بودیم و کیان ، طاها و کتی هم توی ماشین 

می خواستن منو با خودشون ببرن که مخالفت کردم. تازه باید نقشه می ریختم که یه جوری طاها و کتی تنها بشن. عمو کیان. 

 .کنار جاده پارک کرد، دیدم یه رستوران بین راهیه که برای ناهار انتخاب کرده

 :عمو

 !بفرمایید خانما_

 :با زیرکی به زن عمو گفتمعمو زودتر پیاده شد، ماهم با کمی فاصله پشتش راه افتادیم. 
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 .زن عمو فکر کنم عمو خسته شده بهتر نیست به کیان بگیم بیاد رانندگی کنه؟! تمام مسیرو داشت استراحت می کرد_

 : زن عمو سری تکون داد نگاهی به بچه ها که از ماشین پیاده می شدند انداخت گفت

 !ه روزبه دیشبم درست نخوابیدآره حتما باید بگم بیاد بقیه راهو رانندگی کنه، بی چار_

لبخندی با رضایت زدم. با هم رفتیم داخل رستوران، غذاش نمیتونم بگم معرکه بود ولی برای یه رستوران اونم بین راهی 

 :غذای خوشمزه ای داشت. باالخره توقفمون برای استراحت تمام شد. زن عمو رو به کیان گفت

 !ته شدهکیان جان بیا تو ماشین ما پدرت دیگه خس_

 :کیان با حالت زاری گفت

 !مامان_

 :زن عمو

 !همین که گفتم استراحت بسه کلی هم که به خودت رسیدی_

و ضربه آرومی به شکم صاف کیان زد که همه زدیم زیر خنده. باالخره نقشم گرفت کیان اومد تا راننده ما باشه. توی 

اونجا با دیدن اون ویالی خارج از شهر که رو به دریا بود و پشتش  ماشینامون نشستیم به سمت مقصد راه افتادیم. وقتی رسیدیم

 .هم جنگل قرار داشت. دهنم باز موند

 !وای کتی چه ویالی قشنگی دارید_

 :کتی با لبخند گفت

 !ما ویال نداریم عزیزم. این مال عمو شاهرخه_

 :با تعجب گفتم

 !کی؟_

 !منظورم آقای سلطانی شوهر خاله سما هست_

 :لحظه یخ بست"وای خدا پس البد شهره هم این جاست!"با لبخندی که به سختی روی لبام حفظش کرده بودم گفتم تنم تو یه

 !شهره هم هست آره؟_

 !وا خب معلومه_

بعدم بدون توجه به حال و روزم دسته ی چمدونش رو گرفت رفت سمت ساختمون. منم بالتکلیف اونجا مونده بودم تا اینکه با 

 :ودم اومدم. برگشتم دیدم فرزینه با لحن گرمی گفتصدای شخصی به خ

 !سالم تندیس خانم خیلی خوش اومدین_

 !سالم ممنونم آقای سلطانی_

 :خندید و نگاهی به چمدونم کرد

 .من می تونم براتون بیارم_

 :دوست نداشتم این کارو انجام بده برای همین گفتم

 !نه! خودم میارم اگه می شه راهنماییم کنید_

 :تکون داد گفت سرشون
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 !از این طرف_

 :خودش زودتر راه افتاد منم پشت سرش تا رسیدیم به ساختمون درو باز کرد

 .بفرمایید_

  .تشکر کردم وارد ویال شدم

نگاهمو دور تا دور اونجا چرخوندم با دیدن داخلش چشمام بیشتر از اون باز نمی شد واقعا قشنگ و مجلل بود. تو دلم 

وقتی به  .ریحشونه این قدر بزرگ و مجلله خونشون چه طوره؟!"سرمو تکون دادم تا از فکرها بیرون بیامگفتم"اینجا برای تف

خودم اومدم دیدم فرزین دست به سینه با یه لبخند گوشه لبش زل زده به من. چون بیشتر اوقات خجالت اصال توی ذاتم نبود 

 :پرسیدم

 !ببخشید توی صورتم چیزی هست؟_

 :یکم هول شد گفت

 .اوه منو ببخشید_

 :بعدم با دست به پلکان که اون طرف تر بودن اشاره کرد گفت

 .اون جا اتاق خواب ها هستن برای شما و کتی خانم یه اتاق درنظر گرفتیم! اتاق آخر سمت راست_

 :سرمو تکون دادم

 .ممنونم_

فس افتادم تا رسیدم باال. نفس نفس زنان درحالی بعد هم با قدم های شمرده رفتم سمت پله ها، با اون چمدونی که بسته بودم از ن

 :که به سختی راه می رفتم رسیدم جلو در اتاق در زدم با مسخره بازی گفتم

 !یاهلل! حاج خانم کسی بی حجاب نباشه_

 :صدای کتی از داخل اتاق اومد

 !کوفت_

 :زیر لب گفتم

 !بیا اینم جواب با ادب بودن_

 :سیونش سفید بود دهن کجی کردمرفتم داخل، یه اتاق که همه دکورا

 !خونه ارواحه؟! چرا همه وسایلش سفیدن؟_

 :کتی با هیجان گفت

 !بی خیال ببین بیرونش چه ویویی داره _

چمدون رو گوشه ای گذاشتم رفتم سمت پنجره پرده های سفید حریر کنار رفته بودند. با دیدن دریا که درست رو به روی پنجره 

 .بود چشمام برق زدند

 !ای چه منظره ی رمانتیکیو_

 :کتی

 !وقتی رمانتیک میشه که دست عشقتو بگیری ببری باهاش لب ساحال قدم بزنی_
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ناخودآگاه چشمامو بستم خودمو کنار کوروش تصور کردم با بهت چشمامو باز کردم سرمو با شدت تکون دادم"نه این دیگه چه 

گونه هام رنگ گرفتن با خجالتی که ازم بعید بود از جلوی  تصوریه؟! من عاشق نیستم این حس عشق نیست!یعنی من؟؟!"

 !!پنجره کنار رفتمو دائم به خودم یادآوری می کردم که عاشق نشدم!! کتی هنوز تو هپروت بود

 :وسایلمو چیدم توی کمد رو به کتی گفتم

 .یلتو بیرون بیاری تو کمد بچینیکتی جان. خرج این که از رویا دربیای اینه که دو قدم بیای عقب چمدونت رو برداری وسا_

با چهره کبود شده برگشت سمتم اول فکر کردم عصبی شده ولی بعد فهمیدم گونه هاش از خجالت سرخ شدن"خدا می دونه اگه 

 :کشید!"با خنده درحالی که نمی دونستم دارم بلند حرف می زنم گفتماز فکر درش نمی آوردم کار به کجا ها می

 !نالبد به عمه شدن م_

 :کتی برگشت سمتم با تعجب گفت

 !چی؟_

 :هول شده گفتم

 .هیچی. داشتم با خودم حرف می زدم_

 !خل شدی؟_

تو دلم گفتم"بابا فقط داشتم به عمه شدن خودم می خندیدم!"بعد از تموم شدن کارمون با هم رفتیم بیرون تا با بقیه سالم علیک 

همراهمون نیست. بعد از احوال پرسی با خانواده سلطانی نشستیم توی کنیم! تو دلم خوشحال بودم که کوروش توی این سفر 

 :پذیرایی کتی هم دقیقا روی مبل دونفره کنار شهره نشست، رو به شهره که این دفعه پوستش آفتاب سوخته بود گفت

 !شهره جون خوبی؟!وای چقدر برنز بهت میاد_

 :شهره یه لبخند خیلی خشک زد گفت

 !اونجا برنز کردم ممنون. رفته بودم کیش_

 :کتی

 !خیلی خوشگل شدی! مخصوصا چشمات االن خیلی بیشتر دیده می شن. نه تندیس جان؟_

با دقت بهش نگاه کردم کتی راست می گفت چشماش االن خیلی خوشگل تر به نظر می رسیدن مثل دوتا زمرد تو صورتش می 

 :درخشیدن. با لبخندی محو گفتم

 !درسته. خیلی زیباتر شدی_

 :ون توجه به تعریف هایی که ازش شده گفتبد

 !کوروش جان چرا نیومده؟_

 :لبامو با حرص روی هم فشردم"کوروش جان!"کتی با حالت غمگینی گفت

 .کاری براش پیش اومد. ولی با بابا تماس گرفته احتماال چند روز دیگه بهمون ملحق بشه_

اومدن کوروش ناراحت شدم. دلیل درست حسابی هم برای این  چشمای شهره برق زدند و من برای اولین بار از شنیدن خبر

 :کردم. کتی سرشو کرده بود توی کمد منم زل زدم بودم به حرکات عجولش باالخره کالفه گفتمناراحتی پیدا نمی

 !گردی؟کتی دو ساعته اون جا دقیقا دنبال چی می_
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 :شون دادبرگشت سمتم دو دست لباسی رو که توی دو دستش گرفته بود بهم ن

 !به نظرت این لباس برای امشب خوبه یا این یکی؟_

از روی مبل سفید رنگ بلند شدم رفتم سمتش یکی از اون لباس ها یه کت مخمل نیلی رنگ بود توی اون دستش هم یه کت 

 .ها کشیدمشلوار خاکستری روشن بود متفکر دستی به لباس

 !خوای بری هاری میفکر کنم کت شلواره بهتر باشه! حاال یه خواستگا_

 :پشت چشم نازک کرد

 !خب به هر حال منم خواهر دامادم باید خوب به نظر بیام یا نه؟_

 :دستمو جلوش تکون دادم

  !گیری توای بابا چقدر سخت می_

 :تقه ای به در خورد زن عمو حاضرو آماده اومد داخل با دیدن ما که هنوز آماده نشدیم. گفت

 !یدین؟اوا شما هنوز لباس نپوش

 :کتی کت شلوارش رو نشون زن عمو داد

 .گه اینو بپوشممامان این خوبه؟! تندیس می_

 :سری به نشونه تأیید تکون داد

آره مادر زود آماده شین االن صدای باباتون درمیاد، کیان بی چاره از بی طاقتی رفت، طاها هم که اصال معلوم نیست _

 !کجاست

پوشید منم یه مانتوی مجلسی مشکی کوتاه که دور کمرش یه زنجیر اشت لباسش رو میبعد هم با عجله رفت بیرون کتی د

طالیی می خورد با شلوار جین آبی در آوردم حاضر شدم! بعد از این که حسابی با لوازم آرایش و ادکلن به خودمون رسیدیم 

 !رفتیم بیرون

**** 

دیگه آخرای شب بود، کیان درحالی که زیرلب با شادی ترانه می با خستگی از ماشین پیاده شدم رفتم به سمت ساختمون ویال. 

خوند از من جلو زد رفت داخل. کتی هم کنارم راه می رفت. عمو و زن عمو هم جلوتر از ما با ماشین عمو اومده بودند. با 

 .صدای طاها که از سمت راست می اومد برگشتیم سمتش در حالی که دستاشو تو جیبش فرو برده بود گفت

 !چه خبره؟! کیان بدجور شاد می زد نکنه بله رو گرفته؟_

 :کتی

آره. همه رو دیوونه کرد گفت تا جوابمو همین امشب نگیرم پامو از خونه بیرون نمی ذارم آخر سر هم تا عسل بله رو گفت _

 !رضایت داد بیاییم خونه. فکر کنم یه دعوای حسابی تو راه باشه بابا از دستش حسابی شکار بود

 :بروهای طاها پریدن باالا

 !عقل تو سرش نیست. عمو چرا خودشو ناراحت می کنه؟_

 :این دفعه من گفتم

 !خواد تو تعطیالت عقد هم بگیرهچون آقا می_
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 :این دفعه حیرت تو صورتش محسوس بود

 !کنی؟شوخی می_

 !نه. برنامشو هم ریخته فردا آزمایش. آخر هفته هم عقد تو محضر-کتی

 :طاها

 !ده عروس خانم راحت قبول کردن؟خانوا_

شی ما تااالن داشتیم هم با کیان چونه می زدیم هم باخانواده عسل تا این که نخیر یه نگاه به ساعت بندازی متوجه می-من

 !باالخره رضایت دادن

 :سرشو تکون داد

 !آره گفتم چرا این قدر دیر اومدین_

 :خمیازه ای کشیدم

 بخوابمشم. برم من دارم بیهوش می_

حالی لباسمو عوض کردم رفتم خوابیدم. چندروزی از بعد هم با قدمای سریع رفتم داخل و خودمو رسوندم به اتاق با بی

اقامتمون گذشته بود به غیر از گشت و گذارهای معمول با هم رفته بودیم سر مزار بابا و مامان چشمای اشکی عمو که یادم 

 .هم تمام مدتی که اونجا بودیم بغ کرده بود شد طاهاافتاد دلم حسابی ریش میمی

 :با چهره بی تفاوتی زل زدم به کتی گفتم

 .باور کن من برنداشتم_

 :با جیغ جیغ گفت

 !دونم تو برداشتی. به خدا اگه ندیش باهات نمیامتندیس بده به من می-

 :با بیخیالی شونه باال انداختم بیشتر عصبی شد

 !رم بیرون. اونو طاها برای تولدم خریدهنزنم نمی ای خدا. من تا از اون ادکلن _

 صورتمو جمع کردم

 !خوره سر درد می گیرم جان من یه امروز ازش نزنایی طاها هم سلیقه نداره. بابا وقتی بوش به بینیم می

 .اون قدر صدای جیغی که کتی کشید بلند بود که طاها و کیان سراسیمه داخل پریدن

 :کیان

 !ار کردی؟تندیس؟! باز چیک_

 :چهرمو مظلوم کردم

 .من بی چاره_

 :کتی لباشو جمع کرد با حالتی که سعی می کرد مظلوم نمایی کنه گفت

 .دهاددکلنم رو برداشته بهم نمی_

 :کیان صورتشو جمع شد

 .کتی اگه میخوای مظلوم نمایی کنی باید بگم اصال موفق نیستی چون داری حالمو بهم می زنی_
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 :سمتش خیز برداشت که طاها بین راه گرفتش رو به من با اخم گفت کتی با عصبانیت به

 .تندیس ادکلنش رو بده_

 :بعد با تأکید اضافه کرد

 .تا نیم ساعت دیگه پایین هستین وگرنه هیچ جا نمی برمت_

 :این حرفو زد رفت بیرون کیانم پشتش راهی شد. کتی ابرو باال انداخت گفت

 .زود زود ادکلنمو بده_

هاش روی چشمام دادم. رفتم از زیر تخت بیرونش آوردم دادم دستش. چنان چنگ انداخت از دستم قاپیدش که ناخون تابی به

 .دستم خراش ایجاد کردن

 !آخ دستم وحشی_

 !ی من شیشه رو به لباش نزدیک کرد با عشق روی شیشه رو بوسیدبدون توجه به اخ و ناله

 :حالت چندش گفتم دهنمو کج کردم یه ابروم رو باال بردم با

 .دونم و تواه حالم به هم خورد. زود باش آماده شو اگه منو نبرد. من می_

سریع شروع کردیم لباس پوشیدن و نیم ساعت بعد حاضرو آماده توی ماشین نشسته بودیم و به سمت خونه حسام و رها می 

 .رفتیم

دادن انداختن یا با کاراشون آزارم میفکر اونا هم یا تیکه می رفتم توکردن چون اغلب میاین چند روز بچه ها بدجور اذیتم می

ه دونستم از این ککرد ولی میکردن شهره که اصال خودش رو با ما قاطی نمیالبته فقط کتی ،کیان و فرزین این کارها رو می

دونستم چه پدرکشتگی با من داره نمی .شدمگاهش متوجه میکنن ناراضی هم نیست، اینو از پوزخندهای گاه بیبچه ها اذیتم می

شدم واقعا منظورش رو از این کارها متوجه نمی !کرد با رفتارش و حرف هاش منو مسخره کنهشدیم سعی میتا یه جا تنها می

ی شد!! ولمن که کاری باهاش نداشتم! این وسط تنها طاها بود که کاری به کارم نداشت و مثل همیشه بی تفاوت از کنام رد می

گذاشتم یه بار شب وقتی کتی خوابید براش با مداد مشکی آرایشی سبیل کشیدم صبح وقتی بیدار نم کارشون رو بی جواب نمیم

کرد شیر آب خرابه، رفت بیرون تا صورتشو بشوره تازه خودشو دید از شد آب دستشویی رو قطع کردم اونم که فکر می

کرد. کیانو هم برای اینکه به کتی خندید یه لیوان آب روش خالی  عصبانیت داشت منفجر می شد کیان هم حسابی مسخرش

 .ذاره چون بدجور آتیشی شده بوددونستم بی جواب نمیکردم. این کارمو می

 .با صدای کتی از فکر بیرون اومدم

  !ریم؟تندیس داریم راهو درست می_

 :نگاهی به اطراف انداختم دیگه رسیده بودیم رو به طاها گفتم

 !جاست اون در آبی رنگه خودشههمینطاها _

 :طاها سرعتش رو کم کرد جلو در خونه پارک کرد وبا غرغر گفت

 .من نمیام داخل خودتون برید_

 :چشمامو گشاد کردم گفتم

 طاها تو به من قول دادی! خواهش می کنم باز شروع نکن_
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 اخم غلیظی کرد خواست پیاده بشه. زدم روی شونش

کن. رها و حسام رو این طوری ناراحت می کنی. اون ها برای من خیلی عزیز هستن دلم نمی خواد اول اون اخمت رو باز _

 !دلگیر بشن

 :سرشو تکون داد باهم پیاده شدیم. کتی زیر گوشم گفت

 .کاش یکم از منم حرف شنوی داشت_

 :همونطور که زنگو می فشردم گفتم

 .کم تر اون نگاه براقتو حوالش کن_

 :باحالت زاری گفت

 !گی محلش نذارگی بهش توجه کن یه بار میبار می یه_

 :با شیطنت زمزمه کردم

 !هرچیزی به وقتش گلم_

 :کسی که درو باز کرد حسام بود با دیدن من متعجب نگاهم کرد با شوق گفتم

 !سالم سال نو مبارک حسام خان_

 :باالخره از حالت شوک شده خارج شد با لبخند مهربونی گفت

 !وی تو هم مبارک جغجغه! تو کجا این جا کجا؟سالم سال ن_

 !نمی خوای به داخل دعوتم کنی؟_

با لبخند سر تکون داد از جلوی در کنار رفت! نگاهش به طاها و کتی افتاد اونارو معرفی کردم باهاشون احوال پرسی کرد 

 :همگی رفتیم داخل. حسام قبل از ورودمون گفت

 !عزیزم مهمون اومده_

 :اومد صدای ظریف رها

 !خیلی خوش اومدین بفرمایید_

وارد پذیرایی شدیم با دیدن رها توی اون چادرگل دار و شکم گندش که برآمده شده بود با ذوق پریدم سمتش با احتیاط بغلش 

 :کردم صورتشو بـ ــوسه بارون کردم

 .سالم خواهری. الهی فدات بشم چقدر دلم برات تنگ شده بود_

 :ه طول کشید تا به خودش بیاد متقابال صورتمو بوسید گفتمتعجب نگاهم کرد چندثانی

 !قربونت برم تو که گفتی نمیای؟_

 !!خواستم سوپرایزت کنم_

چشماش برق زدن. با طاها و کتایونم احوال پرسی کرد سال نو رو هم تبریک گفت دعوتشون کرد برای نشستن. خواست بره 

 :وسایل پذیرایی رو آماده کنه که حسام گفت

 !رم عزیزم نمی خواد بلند بشیمیمن _

سرجاش نشست. مشغول حرف زدن شدیم رها خیلی زود با کتی اُخت شد و گرم گفت و گو شده بودیم که حسام هم با میوه و 
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آجیل پیداش شد. برخاستم ازش گرفتم و جلو بقیه گذاشتمشون. حسامم کنار طاها نشست وادارش کرد به حرف زدن. همراه رها 

 .نه تا توی تهیه شام کمکش کنم. کم کم براش جریان طاها و کتی رو تعریف کردم ازش خواستم کمکم کنهرفتم آشپزخو

 !شه! چرا وقتی به هم عالقه دارن با خودشون ای نطوری می کنن؟اوه باورم نمی_

 :با حرص گفتم

 !چون غرور بی جاشون بهشون اجازه نمی ده_

 .نداره. امشب اینجا نگهشون می داریم واقعا مسخره است. جایی که عشق غرور جایی_

 :خنده شیطانی کرد

 .تو یه اتاق قرار امشبو با هم سر کنن_

 :منم لبخند موزی زدم. همون موقع کتی اومد داخل. با خنده گفت

 !حسابی گرم گرفتین ها بعد از چندوقت هم دیگرو دیدین البد خیلی دلتنگ هم شدین_

فقط لبخند زدیم و در تأیید حرفش سری تکون دادیم! شب چندی پس از شام طاها برخاست از ترس اینکه حرفامونو شنیده باشه 

 .و روبه ما گفت که بریم، رها ناراحت شد و اصرار کرد که شبو اونجا بمونیم

 :کتی

 .آخه ما به کسی نگفتیم امشب قراره بمونیم_

 :رها

 .ای بابا کتی جان خرجش یه تماسه عزیزم_

 !با خودم ریختم فردا هم ناهار با هم بریم بیرون عمرا اجازه بدم بریدبابا من برنامه -حسام

  !اون قدر اصرار کردن تا باالخره قرار شد شب رو اونجا بمونیم. طاها هم زنگ زد به عمو گفت که شب قرار نیست بیایم

 :تنم برگشتم سمتش با لبخند گفکردم رها زد به شوبه تشک دو نفره با روکش ساتن گلبه ای وسط اتاق پهن شده بود نگاه می

 !همه چیز آماده است. فقط یه چیز مونده_

 :ابروهام رفتن باال پرسیدم

 !چی مونده؟_

دستمو کشید با هم رفتیم سمت اتاق مشترک خودش و حسام از کمد یه لباس خواب جیگری ساتن که روی سینه ش گیپور کار 

 :شده بود در آورد جلوم گرفت

 !نپوشیدمش می خوام بدمش به کتی نظرت چیه؟! تا حاال_

 :با خنده گفتم

 !رها فکرت تا کجا پیش رفته؟_

 :با خنده گفت

 !!!تا جاهای خوب خوب_

 :لباسو تا زد گفت

 !من برم بهش بدم_
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 .به دنبال این حرف از اتاق خارج شد

 :بعد از مدتی اومد داخل با خنده گفت

اس خیلی رو تنش قشنگ نشسته بود انگار برای خودش دوخته بیچاره داداشت عمرا بتونه امشبو فراموش کنه. لب_

 !بودن!حسابی دلبری می کرد

 !اوه مثل این که مأموریت داره به خوبی پیش میره_

 :با لحن کشداری گفت

 .چه جورم_

 !طاها کتی رو خیلی دوست داره ولی به یه تلنگر نیاز داره تا بتونه خودشو نشون بده-

 :یید کرد همون موقع صدای در اومد رها گفترها با تکون سرش حرفمو تأ

 بیا داخل حسام_

 :در باز شد حسام اومد داخل. رفت سمت کمد لباس راحتی برداشت بعدم رفت بیرون. با تعجب گفتم

 نگو که حسام قرار بیرون بخوابه-

 :دستمو گرفت نشوندم روی تخت گفت

 !بی خیال یه امشبو پیش من نخوابه چیزی نمی شه _

 :ماخم کرد

 .دونستم اینجا نمی موندماگه می_

 :خواستم برم بیرون حسامو صدا بزنم بیاد تو اتاق که رها جلومو گرفت

 .خوابه می دونست خیلی وقته هم دیگرو ندیدیم باهم زیاد حرف داریمری؟! خودش گفت امشب تو هال میکجا می_

 :مردد گفتم

 !آخه این طوری؟_

 :پرید بین حرفم

 !سخت می گیری تو یه امشب اونجا بخوابه چیزی ازش کم نمی شه که آخه بی آخه چقدر_

لباسمو تعویض کردم رفتم کنارش روی تخت  .به دنبال این حرف رفت سمت کمد دیواری لباس راحتی بیرون آورد داد دستم

 :دراز کشیدم، غلتی زدم دستمو ستون سرم کردم نگاهم افتاد به شکمش گفتم

 !برای جنسیت بچه می گمرها نرفتی سونوگرافی؟! _

 :با خنده گفت

 .چرا رفتم بچه پسره حسام شرطو باخت من براش اسم انتخاب می کنم_

 .آخی بی چاره حسام، انشاهلل بچه بعدیتون_

 جیغ خفیفی کشید؛

 .وای نگو. هنوز نیومده کلی دردسر داره_

 :با شیطنت گفتم
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 !تو که بچه دوست داشتی؟_

 .م چقدر مسئولیت سنگینیهاوهوم آره. ولی حاال می فهم_

سرمو تکون دادم. به پشت دراز کشیدم زل زدم به سقف. فکرم رفت سمت فردا کتی می گفت کوروش قراره بیاد از یه طرف 

 :تو پوست خودم نمی گنجیدم از طرفی با حضور شهره. با صدای رها از فکر بیرونم اومدم

 !تندیس؟! تندیس جان کجایی؟! هی بیا بیرون از فکرش_

 :با گیجی گفتم

 !هوم؟_

 :ابروهاش پریدن باال

 !کجایی خواهر حالت خوبه؟_

 :سرمو تکون داد

 !آره خوبم_

 :چند بار ابرو باال انداخت

 .دونم این چشمات بی قراره. معلوم نیست چته واال تو کارت موندمِد نه دیگه حالت خوب نیست! من می_

 !گی رها؟! معلومه که حالم خوبهچی می_

 :رفت زل زد تو چشمام. چشماش رو ریز کردچونمو گ

 !کلک نکنه عاشق شدی؟_

 :خنده مصنوعی کردم

 !کی؟! من؟ !عاشق؟_

 :هنوز داشت با حالت مشکوک نگاهم می کرد

 !ه چیزیت هست نگو نه که باور نمی کنم_-

 :دستشو پس زدم

 !بی خیال آجی باور کن خوبم-

 :خواستم بهش پشت کنم که منو کشید سمت خودش گفت

تندیس داشتیم؟! کی از هم چیزی رو پنهان کردیم که این بار دوم باشه؟! یعنی دیگه به جای یه دوستم برات نیستم؟!این قدر _

 !ازم دور شدی؟

 :با حیرت گفتم

 !این چه حرفیه؟_

 :با ناراحتی گفت

ون مونت طوفانیه تندیس اینو ااگه می خوای ازت دل خور نباشم باید بگی دلیل این کالفگی توی چشم های خوشگلت چیه! آس _

گی کنی خودت میکردم هر روزی باشه لب باز میموقع که اومدم تهران فهمیدم ولی به روی خودم نیاوردم! با خودم فکر می

 !ولی انگار تصمیم نداری منو هم رازت بدونی و مشکلت رو بهم بگی
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 :غمگین گفتم

 !این طور فکر نکن رها_

  !خب پس بگو که منتظرم_

 !کشیدمیکم تردید داشتم نه به خاطر این که به رها اعتماد نداشته باشم نه! از حرف هایی که قرار بود بزنم خجالت می

ولی با خودم گفتم شاید رها بتونه کمکم کنه! اگر هم نتونه به هرحال یکم خودمو براش خالی می کنم کی بهتر از اون می تونه 

 !به حرفام گوش بده و آرومم کنه؟

 .مامو بستم و بازم درحالی که خودم از خجالت خودم حیرت زده بودم گونه هام داغ شدنچش

 .کنم تب دارمشم که احساس میشه گاهی اونقدر از این حس داغ میرها بد حالیه! به قول خودت طوفانه توی دلم! باورت نمی_

درباره حسی که جدیدا گریبانمو سفت در اختیار حرفمو همین جا قطع کردم نفس عمیقی کشیدم باز هم شروع کردم حرف زدن. 

کردم تمام وجودم گر گرفته بود. از نگاه های گستاخم روی کوروش گفتم وقتی اون رو برانداز گرفته بود. احساس شرم می

 !بافتم. چشمامو قفل چشمای رها کردم انگار بدونه این درد بی درمون چیهکردم و برای خودم رویا میمی

 :خندید ولی من با لحن غمگینی گفتمیز ریز میرها داشت ر

گم نمی تونم نگاهمو روش کنترل کنم. االن هم دارم از دل تنگی این واقعا بی شرمیه رها کجاش خنده داره؟! من دارم می_-

 .شم، چند روزه خواب خوراک درست و حسابی ندارمخفه می

 :رها بدون وقفه آروم زمزمه کرد

 !عاشق شدی_

ام رها بشه همون چا بین راه حبس شد، مبهوت  رفت از سینهت ایستادم. تا بتونم حرفشو تجزیه کنم. نفسی که مییه لحظه ما

 .حرفی بودم که مثل شوک بود، ولی بعد از چند لحظه مثل برق گرفته ها از روی تخت پریدم

زید حاال لردم .از حرکت ایستادم. قلبم میکرتنم داغ شده بود عرق روی پیشونیم نشسته بود، آشفته طول و عرض اتاقو طی می

کوبید! پریشون جلو رفتم کنار رها نشستم دستشو م میکه پرده از رازش برداشته شده بود بی پرواتر خودش رو به دیواره سینه

 :توی دستای یخ زدم گرفتم با التماس گفتم

شه تو این مدت کم؟!من اصال اونو زیاد یه. آخه مگه میشه این حقیقت نداره. رها تو رو خدا بهم بگو این یه شوخباورم نمی_

 .بینمنمی

 :بعد غمگین ناله کردم

 !شهولی همش دلم براش تنگ می_

 :رها دستامو فشرد با مهربونی گفت

ق شه یکی هم کم کم عشجوره. یکی تو یه نگاه عاشق میافته به زمان بستگی نداره. برای هر کسی یهعزیزم عشق اتفاق می_

 !شهکنه و به یه درخت تنومند تبدیل میزنه رشد میقلبش جوونه میتو 

 :آهی کشیدم گفتم

 !یعنی من عاشق کوروش شدم؟_

 :و اسم کوروشو چندبار زیرلب زمزمه کردم لبخند احمقانه ای روی لبام شکل گرفت. با ذوق رو به رها گفتم

 !ریزهگم دلم هری میوقتی اسمشو می_

 :ابروهامو زینت داد اخمی با یاد آوری شهره

 !وروش مال منه رها نه؟! اگه شهره عشقمو ازم بگیره چی؟_

 :متعجب پرسید
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 !شهره کیه؟_

 :ناله ای کردم

 !دونن ولی فعال هیچی بینشون نیستهمه اونو نامزد کوروش می_

 :سرشو متفکر تکون داد

 !کارت سخت شده_

 :دستامو به هم مالیدم

 .ن تندیسم عمرا شکست بخورمحریف قدرتمندی دارم رها. ولی م_

 :رها با خند گفت

طلبی! خوشم اومد مثل بقیه قرار نیست یه افتی تازه حریف میته به اون ناله کردنت نه به االن که داری از ذوق پس می_

 !رسی یا نهگوشه کز کنی بشینی منتظر بشی ببینی به عشقت می

 :اخم کردم با دهن کجی و حالت متفکری گفتم

 !شناسمی که توصیف کردی چقدر برام آشنا بودن نه؟! انگار یه نفرو که این حالت هارو داشت میاین های_

 :و با موزی گری به چهره پنچر رها نگاه کردم و خندیدم. رها پشت بهم دراز کشید با تشر گفت

 .بتمرگ خیلی خوابم میاد. بعدشم من مثل تو نیستم_

 :بعد نجوا کرد

 .خدا رو شکر بهش رسیدم_

 :خندیدم

 !اون بیشتر از تو از دست رفته بود از همون بار اول من تشخیص دادم ولی توی کودن قبول نمی کردی که-

 :رها معترض گفت

 !تندیس بخواب_

 :ای گفتمبا لحن بچه گونه

 !!باشه مامانی رها منم الال_

 : رها

 !سوزه، که چه عجوزه ای قراره بدبختش کنهدلم برای پسر عموت می_

 "ای به کتفش زدم. چشمامو بستم بازم چهره کوروش جلوی چشمام نقش گرفت"وای فردا قراره بیادضربه 

 :ای جان به قول شاعر که گفتن_

 :با ریتم خوندم

 (:بعد یه عمر صبوری کنارم میاد اشکای شوقه تو چشمام که یارم میاد-

 .رها برگشت سمتم صورتش از خنده سرخ شده بود

 .تندیس از دست رفتیا_

 :چشمکی زدم

 !اوف بدجور_

 :گونمو یه ماچ تپل کرد

 !فدای عاشق شدنت بشم که اونم مثل آدمی زاد نیست_

سرم می ذاشت ولی من به کوروش فکر کردمو برای گونه هام گل انداختن! چشمامو با خجالت بستم رها هنوز داشت سربه

  .خودم نقشه ریختم تا باالخره خوابیدم
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م کلی به خودم انرژی مثبت دادم. رفتم توی آشپزخونه. رها و حسام داشتند صبحانه آماده می صبح سرحال خواب بیدار شد

 :کردند. با سرخوشی گفتم

 !سالم صبح بخیر زوج خوشبخت_

 :با خنده پاسخمو دادن. رها گفت

 .تندیس جان برو ببین اگه کتی و آقا طاها بیدارن بهشون بگو بیان صبحانه_

تم سمت اتاقی که شب رو اونجا صبح کردند با شیطنت گوشمو چسبوندم به در صدای پچ پچ ضعیفی به چشم بلند باالیی گفتم رف

 .گوشم رسید سرمو تکون دادم

 .خوبه پس بیدارن_

 :تقه ای به در زدم طاها گفت

 !بله؟_

 :صدامو صاف کردم

 !طاها اگه بیدارید بیاین صبحانه_

 .باشه االن میاییم-

 :شش پچ پچ کردمسرخوش رفتم سمت رها زیر گو

 .انگار مأموریت با موفقیت انجام شده_

 :نگاه شیطونی به من انداخت گفت

 !آره؟_

 :ای گفتمبا لحن کشیده

 آره_

 :حسام مشکوک گفت

 !چیه زلزله ها اول صبح درگوشی صحبت می کنید؟_

 :ابرو باال انداختم با خباثت گفتم

 !برات نقشه ریختیم مراقب خودت باش_

 :نمایشی قورت داد گفتآب دهنشو 

 !نقشه ای که تو و رها پشتش باشید باید ازش ترسید_

با این حرفش هرسه با صدای بلند خندیدیم. هم زمان کتی و طاها وارد شدند و توی یه جمع دوستانه صبحانه رو صرف کردیم. 

دیم به سمت ویال به راه افتادیم از تالش و اصرار رها و حسام برای موندن برای ناهار بی فایده بود. ازشون خداحافظی کر

تونستم این نتیجه رو بگیرم که رابطشون به طور جدی در حال شکل گیریه! داشتم لباسمو عوض چهره بشاش طاها و کتی می

 :می کردم که چشمم خورد به لباس خوابی که توی دست کتی بود با شیطنت پرسیدم

 !اون چیه کتی؟_

 :یکم سرخ و سفید شد بعد گفت
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 .باسیه که دیشب موقع خواب پوشیدم رها بهم هدیه دادهل_

 :ابرو باال انداختم

 !هالبد خیلی بهت می اومد نه؟! بگو ببینم دیشب بهت خوش گذشت؟

لبشو گاز گرفت صورتش از سرخی گذشت! با صدای بلند قهقه زدم که به سمتم خیز برداشت که با عجله رفتم بیرون پله ها رو 

 .در ساختمان رو باز کردم رفتم دوتا یکی پایین رفتم

 .بردم که یه دفعه حس کردم تمام هیکلم خیس شدهبیرون تو حال خودم بودم و داشتم از هوای آزاد لذت می

به خودم نگاه کردم تمام لباسام رنگی شده بودن اونم رنگ سبز سیر!! با چشمای گشاد شده اطرفمو نگاه کردم کیان چند قدمیم 

کرد کمتر بشه با حرص چشمامو بستم به طور دستامو تکون دادم تا آبو رنگی که از هیکلم چکه می ایستاده بود چندبار

 :خطرناکی زل زدم به چشماش با لحنی که درش تهدید بود گفتم

 !کیان بهرامی منتظر تالفی باش_

 :چهره سکته ای به خودش گرفت

 خدا نگو ترسیدم وای_

 :و برچیدم گفتمچشمامو مثل بچه گربه مظلوم کردم لبام

 .تو خیلی بدی من فقط نصف لیوان آب روت خالی کردم_

 :بعد با حرص گفتم

 !تو یه سطل آب و رنگ اونم سبز روی هیکلم خالی کردی_

 .پامو کوبیدم زمین راه رفته رو خواستم برگردم که صدای شهره متوقفم کرد

 .شنف میری؟! این طوری تمام پارکت ها کثیهی دختر کجا با این وضع می_

برگشتم سمتش لباس بهاره ای پوشیده بود. کاله حصیری بزرگ هم رو سرش عینک آفتابی که نصف سورتش رو میپوشند هم 

 :روی چشماش داشت. وقتی نگاهمو دید عینکشو در آورد با لحن دستوری گفت

 .برو بشین یه جا تا خشک بشی بعد برو داخل_

سرمو انداختم پایین رفتم قسمتی که آفتاب  .طاها هم داشت با تمسخر نگاهم می کردخندیدن حتی کیان و فرزین داشتن بهم می

کردن بود نشستم. اونا هم بعد از کلی تیکه انداختن باالخره رهام کردن رفت پی کارشون.من اون اوایل فقط برای اینکه اذیتم می

خواست باهاشون دست به یکی کنه، زیر لب با م میکردم ولی اونا ول کن نبودن انگار جدیدا شهره هکاراشون رو تالفی می

 :غیظ گفتم

 .به خاطر این تحقیر باید یه کاری کنم برات دارم کیان خان حاال ببین-

*** 

نگاهی به چهره غرق خواب کتی انداختم مطمئن بودم این موقع صبح همه خوابن شب قبل زودتر همیشه خوابیده بودم. لباس 

رون رفتم خواستم برم سمت ساحل ولی یه نیرویی منو به سمت جنگل پشت ویال کشوند توی این چند مناسبی پوشیدم از ویال بی

همین طور که مشغول دید زدن اطرافم بودم حس  .روز اصال اونجا رو ندیده بودم کمی اونجا گشت زدم ولی زیاد دور نرفتم

نجاب قهوه ای رنگ کوچیک هیجان زده دستمو پیش کردم علف های نزدیک پام تکون خوردن سرمو بردم پایین با دیدن یه س
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بردم ولی با یه جست فرار کرد منم دنبالش باالخره وقتی می خواست خودش رو توی یه سوراخ پنهان کنه گرفتمش نفس نفس 

 :زنان بین دستام نگهش داشتم به نرمی ابریشم بود

 !اوخی چقد نازی تو_

 :نگشتم گرفت ،جیغم در اومد ولی ولش نکردم با خباثت گفتمهنوز حرفمو کامل نکرده بودم که یه گاز از ا

 !اگه کیانو هم این زور گاز بگیری خودم یه عالمه فندق بهت میدم قبوله؟ _

با سرخوشی رفتم سمت ویال. درو که باز کردم طاها و فرزینو دیدم داشتن از پله ها پایین می اومدن حتم داشتم چشمام برق می 

خیر گفتم که مشکوک نگاهم کردن. لبخند بزرگی زدم دستمو گذاشتم روی جیب بزرگ لباسم که سنجابو زدن با سرحالی صبح ب

اونجا گذاشته بودم. از کنارشون گذشتم رفتم باال. جلوی در اتاق پسرها ایستادم یواش بدون هیچ گونه سروصدایی درو باز 

 .کردم

دکوراسیون نسکافه ای و طالیی دوتا تخت دو نفره یکی سمت رفتم داخل نگاهمو اطراف چرخوندم یه اتاق بزرگ بود با 

راست اتاق یکی هم سمت چپ قرار داشت. یکم که جلو رفتم کیانو دیدم پتو رو تا روی سرش کشیده بود لبخند موزیانه ای 

ندم برام رل خزدم یواش یواش بی صدا جلو رفتم معلوم بود پشتش به منه، جلوی تختش که ایستادم کمی خم شدم از طرفی کنت

سخت شده بود تو دلم حسابی برای کیان دل سوزوندم پتو رو بلند کردم ولی نه زیاد دستمو بردم سمت جیبم سنجابو بیرون 

 .آوردم یکم صدا ازش خودش درآورد شانس آوردم خوابش سنگینه

 :با غیظ ولی به آرومی گفتم

 .شههیس آروم االن بیدار می_

 :قهوه ایش زل زدگرفتمش جلو صورتم به چشمای 

 !تا می تونی گازش بگیر بهش رحم نکن خب؟_

زدم، بدون معطلی فرستادمش لبخند گشادی به احمق بازی خودم زدم داشتم با یه حیون که از قضا وحشی هم بود چونه می

 .زیر پتو خواستم صاف وایستم که مچ دستم اسیر دست های کیان شد با ترس تقال کردم ولی دستمو ول نکرد

تو رو از روی خودش کنار زد با دیدن کوروش و چشمایی که از خواب خمار بودن وحشت زده سرجام موندم نفسم برای پ

 .لحظه ای قطع شد

 :با لکنت گفتم

 !کوروش_

 :اخم غلیظی کرد

 !اینجا چی کار می کنی؟_

 !روش االن کیان اونجا باشهآب دهنمو قورت دادم هنوزم خیره نگاهش میکردم انگار منتظر بودم معجزه بشه به جای کو

 !تو کی اومدی؟-

 :هنوزم دستمو گرفته بود با تأکید گفت

 جواب سوالمو با سوال نده گفتم این جا چی می خوای؟-
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خوندم. که از جاش پرید دستشو گرفت یه دفعه صورتش جمع شد و رنگش سرخ شد داشتم تو دلم فاتحه برای روح بدبختم می

 !ه عریانش ثابت موندبه شکمش نگاهم رو باال تن

 :با صدای نسبتا بلندی گفت

 !این دیگه چه کوفتی بود؟_

دستشو برداشت یه قسمتش از شکم صافش کبود شده بود نگاهمو با خجالت ازش گرفتم گونه هام گل انداختن نگاهمو به پایین 

 .سوق دادم

 :بهش خواستم برم بیرون که گفت دنبال سنجاب گشتم داشت پشت کوروش وول میخورد پریدم گرفتمش. پشتمو کردم

 !کجا مگه با تو نیستم؟_

 :گوشه لبمو جویدم با خجالت گفتم

 زنیماول لباس بپوش بعد حرف می_

 :یکم صدا ازش نیومد یه "پوف" کشید بعد از چندی گفت

 .برگرد پوشیدم_

 دونستم سرخ شدمزد. میگونه هام هنوزم داغ بودن قلبم تو سینه با ریتم نامنظمی می

 !شنوم این چه کاری بود؟خب می_

 :نگاهمو دادم بهش صادقانه گفتم

 خواستم کارشو تالفی کنمدیروز کیان اذیتم کرد می_

 :باز اخم بین ابروهاش شکل گرفت گفت

 .دیکردن، آخه مگه بچه ای تندیس؟! هر روز یه دست گل به آب میبسه! تمام دیشب همه داشتن از کارای تو گله می_

 .من اون همه منتظرش بودم نیومد" لبامو برچیدم چشمامو مظلوم کردم. زل زدم به چشماشلعنت به "

 !کنن!!تازه اونا سه نفرن من تنهام تو بگو این عادالنست؟به خدا همش منو اذییت می_

 .کالفه دستی به گردنش کشید نگاهش رو دور اتاق چرخوند

 !اشتن باالخره یه طرف باید کوتاه بیاد یانه؟اگه تو هی تالفی نمی کردی اونا هم کاری باهات ند_

 :حق به جانب گفتم

 !اون وقت چرا من باشم؟_

 :با حرص دستی به لبش کشید گفت

 !اصال بزنید همو بکشید به من چه؟_

 :ولی بعد انگشت اشارشو جلوم گرفت تکون داد

 .ولی خواستی تالفی کنی این طوری نباشه:

 :دستشو تو اتاق چرخوند
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 !اتاق خواب چندتا پسر سنجاب بذاری زیر پتوشونبیای تو  _

 :سرمو انداختم پایین با خجالت گفتم

 .متأسفم! بی فکر عمل کردم_

 :صداش این دفعه مهربون شده بود

 .خیلی خب بچه مدرسه ای می تونی بری_

 :نق زدم

 !باز گفتی بچه مدرسه ای_

 :مبا خنده رفت سمت سرویس بهداشتی. اشاره کرد به لبای آویزون

 !خب پس چی بگم؟! چرا نق می زنی؟_

پشتمو کردم بهش برم یه دفعه چیزی یادم اومد دیشب زودتر از همیشه خوابیده بودم هنوز ندیده بودمش که بهش سال نو رو 

 :تبریک بگم، برگشتم سمتش با لبخند گفتم

 !کوروش؟_

 :ایستاد با یه مکث چند ثانیه ای برگشت سمتم سرشو تکون داد

 !بله؟_

 !ی خواستم بگم سال نو مبارکم_

 :ابرو باال انداخت سرشو تکون داد

 !سال نوی تو هم مبارک_

لبخندم گشاد تر شد با یه تشکر عقب گرد کردم از اتاق بیرون رفتم. پله ها رو طی کردم پله آخرو پایین رفتم. کیانو دیدم 

با  "!گفتم" منو ببخش کوروش ولی همین یه بارکرد حواسش اصال به اطراف نبود تو دلم داشت به صفحه گوشیش نگاه می

 :شیطنت اسمشو صدا زدم سرشو از توی گوشیش بلند کرد گفت

 !چیه_

 :زدم گفتمگردنمو کج کردم درحالی که لبخند گشادی می

 !کیان اینو بگیر_

ستش گرفتش توی د بعد توی حرکت ناگهانی سنجابو پرت کردم سمتش اونم که حواسش نبود ناخودآگاه عکس العمل نشون داد

 :با تعجب زل زد بهش

 !این دیگه چیه؟_

ولی یک ثانیه بعد چنان هوار کشید که پا به فرار گذاشتم به نظرم سنجاب بی چاره به خاطر پرتاب شدنش زیادی ترسیده بود 

از می سوخت ولی باومد دلم براش میالبد خیلی بد گازش گرفت رفتم توی نشمین چهره کبود شدش. که به یادم می

گفتم"حقشه!"هنوز وقتی یادم می اومد با چه بدبختی اون رنگ سبزو از روی بدنو موهام شستم دلم می خواست تک تک 

 !موهاشو از ریشه دربیارم
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 :زن عمو با عجله رفت بیرون با نگرانی گفت

 !کشید؟این بچه چرا هوار می_

 "!لبمو گاز گرفتم"بی چاره زن عمو

زدند ار پنجره سرک کشیدم بیرون با دیدن طاها و کتی که دست تو دست هم کنار ساحل قدم مینگاهمو ازش گرفتم رفتم کن

 .ذوق مرگ شدم

 .ای وای یه عروسی دیگه افتادیم. برم یکم اذییتشون کنم-

 "خواستم برم ولی یه لحظه مکث کردم"ولشون کن بابا بذار تو حال خودشون باشن

 !!و بعد به دید زدنم ادامه دادم

ی عصبانیش هول کردم نگاهم به سنجاب که هنوز کیان از پشتم اومد اسمم رو صدا زد برگشتم سمتش با دیدن چهرهصدای 

 .توی دستش بود افتاد

 !کیان سنجابمو بده_

 "!!تو دلم بقیه حرفمو زدم"بهش فندق بدهکارم

ین طرف اون طرف.کیان با تهدید شد اپرتش کرد سمتم تو هوا گرفتمش بیچاره عین توپ بیسبال شده بود همش پرتاب می

 :دستش رو جلوم گرفت چشم های قهوه ای بدجور عصبانی بود

 !منتظر تالفی این کارت باش_

 :صدای کوروش از پشت سرش اومد

 !کیان اگه این مسخره بازی رو تمامش نکنی باید قید نامزدیت رو بزنی_

 :با بهت برگشت سمت کوروش

 !چرا؟_

 :کوروش با خونسردی گفت

 !خوای زندگیت رو اداره کنی؟ون آمادگی زندگی مشترک رو نداری با این بچه بازی ها میچ_

 :کیان زیرچشمی نگاه حرصی به من انداخت

 !نه_

 :کوروش رو به من گفت

 !تو هم همین طور _

 :لب برچیدم

 من که کاری باهاش ندارم_

 :اخم ظریفی کرد که ضعف کردم براش

 !گفتم؟آوردم داشتم باال چی بهت میالبد من بودم داد کیانو در _
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 :سرمو پایین انداختم

 !بار آخر بود_

 !دیخوبه!باز فردا نبینم داری یه دست گل دیگه آب می-

 :پشت چشم نازک کردم

 !چشم_

کردم یه بوهایی برده به خاطر همین یکم کرد حس میکیان چشماش رو ریز کرده بود داشت با حالت مشکوکی نگاهمون می

شیدم! سنجاب به دستم چنگ انداخت بعد از یه ببخشید از اونجا بیرون رفتم سنجابو جلوی صورتم گرفتم آروم خجالت ک

 :زمزمه کردم

 !پاداشتت رو که دادم آزادی بری_

***  

 !با اجازه پدرمو مادرم و بقیه بزرگترها. بله_

 :کوروش با اخم گفت با بله گفتن عسل محضرو گذاشتیم رو سرمون. این قدر جیغ کشیدم که آخر سر

 !بسه تندیس گلوت پاره شد این قدر جیغ کشیدی_

 :با خنده و ذوق گفتم

 !بیخیال کوروش یه روزه_

از کنارش رد شدم اجازه اعتراض بهش ندادم. رفتم سمت رها با اون شکم گندش دائم هیجان زده می شد و جیغ جیغ می کرد 

 :وقتی رسیدم کنارش حسام داشت می گفت

 !سه به گوش منو خودت رحم نمی کنی به گوش این ملتی که اینجا ایستادن رحم کنرا جان ب_

 :با خنده گفتم

 !بی خیال شو! مگه چندتا عسل و کیان داریم حسام؟_

 :حسام چهره زاری به خودش گرفت

 !به خدا موندم این بچه ی تو شکمش چی درمیاد با این مادر بیش فعالی که داره_

 :چشمامو گشاد کردم

 !ات پسره اگه مورد داشته باشه به تو رفته به رها مربوط نیست چهب _

 :رها لبخند عریضی رو به حسام زد گفت

 !دیدی عزیزم؟_

 .بعد هم بدون توجه به چهره تخس حسام دستمو گرفت برد سمت عسلو کیان

 !بیا بریم بهشون تبریک بگیم_

 :ش گفتمبازار تبریکات حسابی گرم بود رفتم جلو عسلو بغل کردم به
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 !الهی همیشه این طوری لبت خندون باشه عزیزم خوشبخت بشی_

 :گونمو بوسید گفت

 .ممنون عزیزم_

 :بعد یواش زیر گوشم گفت

 !انشاهلل تو هم به زودی قسمتت بشه _

 :با لودگی دستامو به حالت دعا بردم باال گفتم

 !لهی آمین_

 :نم کردن! رفتم سمت کیان بهش تبریک گفتمرها و عسل خندشون گرفت و حسابی با حرفاشون تیکه بارو

 !!گم خوشبخت بشیکیان جان بهت تبریک می_

 :یه نگاه متعجب به سرتاپام انداخت گفت

 !تندیس خودتی؟! چه عجب مثل آدم یه بار با من حرف زدی_

 :صدامو ریز کردم

 !بزرگی سرشون رفتهبابا گفتم باهات مثل آدم رفتار کنم. یه وقت خانواده خانومت نفهمن چه کاله _

بعد هم یه لبخند حرص درار زدم. دستشو برای پس گردنی بلند کرد که فرار کردم ولی حین فرارم با صورت رفتم توی سینه 

 .یه نفر بینیم از درد تیر کشید یه لحظه چشمام سیاهی رفت

 !آخ_

ر پلک زدم تا چهره کوروش که داشت با سرمو بلند کردم در اثر درد توی چشمام اشک جمع شده بود. نمی دیدم کیه چندبا

 .نگرانی و اخم نگاهم می کرد واضح شد

 :با لحن بچه گونه ای گفتم

 !زدی مماخ خوشگلمو ناکار کردی کوروش_

 :بینیمو جمع کرده بودم دستمم روش بود. دستمو پس زد گفت

 !ببینم! سرخ شده! درد داری؟_

 :ن نگرانش تو دلم قند آب می کردن گفتمسرمو تکون دادم در حالی که از خوشی به خاطر لح

 !نه بابا چیزی نیست_

 :با اخم در حالی که دیگه اثری از اون نگرانی نبود گفت

 !من نمی دونم تو چرا این قدر ورجه وورجه می کنی؟!ا ین همه انرژی از کجا میاد؟_

شد رفت سمت کیان. نگاهمو ازش گرفتم با  شونه باال انداختم بهش لبخند زدم. سری به نشونه تأسف تکون داد از کنارم رد

 .همون لبخند برگشتم که نگاهم به چهره عصبی شهره خورد. با شیطنت براش چشمک زدم که نگاه برزخیشو از من گرفت

 :باالخره بعد از یه مدت همگی از محضر بیرون رفتیم. عمو رو به کیان گفت
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 !کیان برنامت چیه؟_

 :فرزین خودشو انداخت وسط گفت

 .کیان به من گفت با یه رستوران هماهنگ کنم. همگی دنبال من راه بیافتن_

  .بعد از موافقت همه راه افتادیم سمت رستوران مورد نظر

با سر درد بدی از ماشین عمو پیاده شدم رفتم سمت ویال دستمو به سرم گرفته بودم. تمام مدت رفتارای زن عمو، عمو و 

از جلوی چشمام رد می شدن و سر دردم بیشتر می شد.. اشتم می رفتم داخل که با صدای  کوروش توی رستوران مثل یه فیلم

کتی از حرکت ایستادم. برگشتم سمتش با دیدن کوروش و شهره که شونه به شونه هم می اومدند سرم باز هم تیر کشید 

 :صورتم جمع شد. کتی بدون توجه به حالت چهرم گفت

 !یه گشتی بزنیم تو هم میای؟تندیس داریم می ریم توی جنگل _

 :لبامو به هم فشردم بیام باز حرص رفتار و عشوه های شهره رو بخورم؟!سرمو تکون دادم

 !نه عزیزم سرم درد می کنه شما برید! خوش بگذره_

نواده اتشکری کرد ورفت سمت بقیه. نگاهمو ازشون گرفتم رفتم باال تا پام رسید توی اتاق اشکام سرازیر شدن. رفتاری که خ

عمو توی رستوران حاکی از این بود که شهره رو به عنوان عروسشون پذیرفتن. فقط مونده بود خو خواستگاری. دستمو 

گرفتم جلوی دهنم تا هق هقم بیرون نره. سینم می سوخت. به خوش خیالی خودم بین گریه تلخ خندیدم. چه قدر بچه و احمق 

کوروش رو تصاحب بشم. خودمو انداختم روی تخت صورتمو فشردم به بالش  بودم فکر می کردم به همین راحتی می تونم

اونقدر گریه کردم تا باالخره از فرط بی حالی پلکام خسته روی هم افتادن به خواب رفتم. نمی دونم چقدر خوابیدم با سرو 

دم. نگاهمو به پنجره دوختم صدایی که از پایین می اومد از خواب بیدار شدم بازم سرم درد می کرد ناله ای از درد کر

غروب بود. از روی تخت پایین اومدم رفتم سمت رو شویی صورتمو شستم چشمام پف کرده بودن حالت مریضی رو می شد 

توی چشمام خوند. از اتاق رفتم بیرون چیزی از ناهاری که ظهر خورده بودم نفهمیدم فکر کنم سر جمع سه قاشقم نخوردم 

. وقتی قربون صدقه های زن عمو رو به شهره دیدمو وقتی هر لحظه به کوروش سفارش می کرد کشیدمعدم بدجور تیر می

به شهره برسه و هرچی می خواد جلوش بذاره. قلبم هر دفعه می سوخت و پشت سر هم بغضی که داشت گلومو پاره می 

رت کنه ولی بی فایده بود قلبم بدجور کردو به چند قاشق غذا فرو دادم رها تمام مدت سعی داشت آرومم کنه یا حواسم رو پ

کرد. دستمو مشت کردم دردی که کف دستم احساس کردم باعث شد به خودم بیام سوخته بود و با هیچ دلداری التیام پیدا نمی

 هدیدم جلوی راه پله ایستادم. از نشیمن صدای بقیه می اومد. بی خیال رفتن به اون جا شدم. از ویال بیرون زدم باد خنکی ب

صورتم خورد سرمو بلند کردم به آسمون خیره شدم ابر سیاهی اسمونو تاریک تر نشون می داد با صدای قدم های شخصی 

داشت نگران به سمتم می اومد. وتی بهم  !شد به طرفش برگشتم"پوف"کوتاهی کشیدم شهره بودکه داشت بهم نزدیک می

 .رسید

 :با نگرانی دستمو گرفت گفت

 !نتندیس جون کمکم ک_

 :با تعجب گفتم
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 !چی شده؟_

 :آب دهنشو قورت داد

 .وقتی رفتیم توی جنگل دستبندمو که هدیه مامان برای تولدم بودو گم کردم_

 :با ناراحتی گفتم

 !بد شد نه؟_

 :سرشو غمگین تکون داد انگار بغض داشت

 .شه خواهش می کنم کمکم کن پیداش کنممامان خیلی عصبانی می-

 .ه بارش انداختمنگاهی به آسمون آماد

 .شهشهره االن هوا خرابه داره شب هم می_

 :نذاشت بقیه حرفمو بزنم

 .شه دلش می شکنهخواهش می کنم اون برام خیلی مهمه اگه االن برم داخل به بقیه بگم مامان متوجه می_

س شد پره خوشبخت مییاد مامانم افتادم بغض گلومو فشرد سعی کردم چند ساعت پیش رو فراموش کنم اگه کوروش با شه

دیگه تالش بیهوده بود. دستشو گرفتم زل زدم به چشماش، شاید با همین نگاه براق تونست دل کوروش رو ببره، سعی کردم 

 .صدام نلرزه

 !باشه باهات میام. حاال کجا بودین؟_

شد. چون داشت شب مییکم ترسیدم  .چشماش برق عجیبی زدن. دستمو گرفت با هم رفتیم پشت ویال که جنگل قرار داشت

ریم همون سمت که بودن البد تو راه پیداش می کنیم" شهره هی می رفتو منم دنبالش خیلی راه اومده ولی گفتم"کاری نداره می

 :بودیم دیگه واقعا ترس برم داشته بود. شهره گفت

 تندیس اون طرفو بگرد منم این طرفو می گردم_

 :با ترس و صدایی که می لرزید گفتم

 !ره شب میشه بیا برگردیمدا_

 :با پوزخند گفت

 .کنمبهت نمیاد ترسو باشی!برگرد ویال خودم تنهایی پیداش می-

اخم کردم رفتم طرفی که می گفت و پایین بود دائم اطرفمو می گشتم. ولی دیگه واقعا تاریک شده بود و چیزی دیده نمی شد. 

مش از ترس قبض روح شدم. اطرافمو نگاه کردم ولی نبود، آروم برگشتم سمت شهره که بگم دیگه شب شده ولی وقتی ندید

شروع کردم صدا زدنش ولی هیچ صدایی پاسخمو نداد جز سکوت وهم انگیز جنگلی که هر لحظه توی تاریکی فرو می 

 :گریه ام گرفت با صدایی که بغض آلود شده بود گفتم !رفت. خیلی ترسیده بودم تک و تنها توی جنگل

 ..خدا بیا! اصال شوخی جالبی نیستشهره تو رو _

  .چندبار صداش زدم ولی هیچی به هیچی

 :سیاهی اطرافم بیشتر و بیشتر شد تا جایی که اصال چیزی رو نمی دیدم جیغ بلندی از ترس کشیدم
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 !کمک_

ایی که خوردن به گوشم رسید و بعدش هم پرواز پرنده هولی فقط صدای شاخ و برگ درخت ها که در اثر باد به هم می

 .احتماال بین شاخ و برگ ها پناه گرفته بودن و با صدای جیغ من از ترس پر گرفتن

 :بازم فریاد زدم

 !تو رو خدا یکی کمک کنه! کمک_

اومد معلوم بود چند قطره بارون به صورت خیس از اشکم خورد سرمو بلند کردم با اینکه تاریک بود ولی از بادی که می

خواستم. دردم جایی بود ا شایدم دیگه رسیده بود. دائم اشک می ریختم و از اون تاریکی کمک میبارون شدیدی توی راهه ی

که می ترسیدم همه فکر کنن هنوزم خوابم. با این فکرها از ترس به سکسه افتادم. بارون با شدت می بارید و من خسته و 

خواستم. یانه. هرازگاهی هم با صدای بلند کمک می رمخیس و لرزون راه می رفتم، اصال نمی دونستم دارم راهو درست می

ه. با هق کنده یا توی جنگل یه کلبه پیدا میبا خودم می گفتم چرا توی این فیلما همیشه یه امیدی هست؟ یا یکی آدمو نجات می

فهمید  تنه اش می شدهق توی اون تاریکی دنبال یه سرپناه بودم تا بیشتر از این خیس نشم.باالخره زیر یه درخت که با لمس 

تنومند هم هست ، نشستم زمین خیس و سرد بود. باد سردی که می وزید و لباسای خیسم لرزی که توی بدنم افتاده بود باعث 

هام از شدت سرمایی که استخون !شد توی خودم جمع بشم با خودم می گفتم اگه تا صبح زنده بمونم جای شکرش باقیهمی

ناک شده بودن مطمئن بودم اگه بخوام راه برم نمی تونم حتی یک قدم بردارم چون پاهامو اصال بهشون نفوذ کرده بود درد

حس نمی کردم از طرفی یه حالت کرختی به بدنم راه افتاده بود که دلم می خواست همونجا بخوابم.پلک هام داشتن سنگین می 

بخوام بخوابم. می دونستم اگه خوابیدم دیگه بیدار شدنی شدن ولی با مقاومت باز نگهشون داشتم دیگه اونقدر احمق نبودم که 

تصمیم گرفتم از جام بلند بشم نمی خواستم تسلیم  .در کار نیست.از سرعت بارش بارون کم شده بود ولی همچنان می بارید

ولی تا قدم اولو  .بشم. دستامو تکیه دادم به تنه درخت با هزار زحمت و فشاری که به خودم آوردم تونستم روی پاهام بایستم

برداشتم یه حالت معلق بودن و سستی توی تمام بدنم حس کردم که باعث شد باز به تنه درختی که زیرش بودم چنگ بزنم تا 

اومد شروع کردم کمک مانع افتادن خودم بشم. عاجز از تالش بیهودم باز به گریه افتادم با صدایی که انگار از ته چاه در می

کردم تب دارم ولی تنم سرد بود. جواب اون همه کمک خواستن باز هم تنها صدای کرد احساس مییخواستن گلوم درد م

بارون، رعد و برق های وحشتناکی که تمام جنگلو روشن می کرد و همینطور صدای باد بود. نمی خواستم بشینم همون زور 

ون حالت کرختی در بیان.چشمه اشکم خشک شده بود و که هنوز به درخت تکیه داده بودم پاهامو تکون دادم تا شاید کمی از ا

تنها صدای هق هق خشک و خالیم مونده بود. حتی نمی دونستم چند وقته که گم شدم با خودم می گفتم "یعنی تا االن متوجه 

را چ شدن؟! ولی توی این جنگل به این بزرگی کجاشو بگردن؟! فقط دلم می خواد یک بار دیگه شهره رو ببینم ازش بپرسم

کردم حداقل راهی رو که اومده بودم درست این بال رو به سرم آوردی! تو که دیگه داری به آرزوت می رسی.!" خدا خدا می

باشه! با صدای وحشتناک یه رعد و برق به خودم اومدم با ترس اطرافمو زیر نظر گرفتم. حاال عالوه بر بدیه حالم ترس هم 

ردم سایه هایی که اطرافمو احاطه کردن دارن به سمتم میان. با حالت هیستریک بهم چیره شده بود طوری که حس می ک

شروع کردم جیغ کشیدن بین جیغ های که گلومو می سوزندن گاهی کلمه های "کمک"یا"نه"رو استفاده می کردم.صدای قدم 

شون رو احساس می رفتنو می شنیدم خیلی نزدیک بودن طوری که وجودهای سایه ها رو که روی زمین خیس راه می

کردم.یکیشون دست گذاشت رو دهنم صدامو توی گلو خفه کرد تقال می کردم ولی بی فایده بود سایه دست های قوی ای 
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  .داشت نمی تونستم خودمو ازش دستش رها کنم. به دستاش چنگ زدم ولی اون حرکتمو مهار کرد

 .کردم زیر گوشم نجوا کردسرشو خم کرد هنوز با گریه تقال می

 .تندیس آروم باش خواهش می کنم عزیزم_

 .....با خودم گفتم صدای سایه آشناست صداش مثل صدای

 :اون یکی سایه رشته افکارمو برید گفت

 !بلندش کن کوروش، حالش خوب نیست-

کرد چراغی بود که توی دست شخص کناری کوروش رسید تنها نوری که دورمون رو، روشن میصداش نگران به نظر می

 !د اون قدر حالم خراب بود که تشخیص ندادم کیهبو

 :کوروش

 !بدنش مثل یه تیکه یخه_

بعد از این حرفش حس کردم تو هوا معلقم. با دستای بی جونو یخ زدم سفت چسبیدمش می ترسیدم یه وقت بیافتم. چقدر جام 

یه حرکت منو کشید باالتر حاال  گرم و راحت بود سرمو به سینش تکیه دادم صدای کوبش بلند قلبش به گوشم رسید. با

 :صورتم درست روی نبض گردنش بود سرشو خم کرد زیر گوشم گفت

 !حالت خوبه_

 :با حالت سستی گفتم

 .اهوم_

تونستم بخوابم اصال اگه جون مید ادم مهم نبود! به شدن حاال که جام امن بود میباز خوابم گرفته بود چشمام داشتن بسته می

 !خدا که نبود

شد! به کس این آخرین بار بود که می تونستم این قدر نزدیک به خودم داشته باشمش دیگه مال من نبود مال من نمیشاید 

 !گرفتای تعلق میدیگه

 :تکونی بهم داد لحنش پر از نگرانی بود

 !شنوی؟تندیس نخوابی دختر، با توأم عزیزم. باهام حرف بزن نخواب. تندیس صدامو می_

می رم حتی به نداشتنت فکر  به خدا می !کنی می خوای از اینی که هستم داغون تر بشم؟بهم محبت می چرا کوروش؟! چرا"

کنم!"عاجزتر از اون بودم که بخوام لب به حرف زدن باز کنم. سرمو بیشتر بهش تکیه دادم عمیق عطر تنش رو نفس کشیدم 

 ...ت. بوی آرامش می داد بوی امنیت بویعطری که حاال خیس خورده بود مشاممو پر کرد. چه بوی خوبی داش

 :اون یکی که حاال از صداش متوجه شده بودم کیان باز رشته افکارمو پاره کرد و گفت

 !ریم درسته؟! نکنه گم شده باشیم؟کوروش مطمئنی راهی که داریم می_

 :گشتاحساس کردم یکم چرخید نمیدونم دنبال چی می

 !گذاری کردم ریم راهو نشونهآره داریم درست می_

 :دوباره گفت
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 !یه نگاه به موبایلت بنداز ببین آنتن داره یا نه! اگه داره یه زنگ به بقیه بزن تا از نگرانی دربیان_

 .بعد از چند لحظه صدای نفس آسوده کیان به گوشم رسید

 .دم کهآنتن داره االن بهشون خبر می_

دم که پلکام سنگین روی هم افتادن بیهوش شدم. چشمامو که باز هنوز داشت حرف می زد ولی اون قدر خسته و بی حال بو

کردم نگاه گیجمو به اطراف دوختم توی همون اتاقی که منو کتی می خوابیدیم بودم. بعد از کلی فشار آوردن به مغزم تازه 

دیدن با خوش حالی اومدن  اتفاقاتی که برام افتاده بود یادم افتادن. در باز شد زن عمو و کتی اومدن داخل تا چشمای بازمو

 .روی تخت کنارم نشستن

 :زن عمو دستمو گرفت موهامو نوازش کرد گفت

 !خوبی عزیزم؟_

 .سوخت فقط سرمو تکون دادمخواستم حرف بزنم ولی گلوم به طرز وحشتناکی می

 :کتی

 .نمی دونی چی کشیدیم_

 :با بغض ادامه داد

ن هوای طوفانی تندیس خیلی ترسیدیم همه رو جون به لب کردی!خدای من سه ساعت تمام داشتیم دنبالت می گشتیم. توی ای_

 !اگه اتفاقی برات می افتاد

می خواستم بگم از کجا فهمیدید توی جنگلم که باز نتونستم حرف بزنم. زن عمو یه سینی با خودش آورده بود داخل. کمک 

 .کرد بشینم

 :زن عمو

 .هشبشین عزیزم. این سوپو بخور حالت بهتر می_

با قدردانی نگاهش کردم. صورتمو بوسید بعد هم رفت بیرون، نگاهمو ازش در بسته اتاق گرفتم و قاشق اولو بردم نزدیک به 

 :دهانم که موبایلم زنگ خورد ناامید نگاهمو به سمتش دادم که کتی گفت

  .دمتو سوپت رو بخور من جواب می_

د که اصال به مکالمه کتی توجه نکردم با ولع تا ته سوپم رو خوردم. پلک زدم وشروع کردم خوردن سوپ اون قدر بهم چسبی

 "!وقتی کامال ظرفو خالی کردم نگاهمو دوختم به کتی که داشت با خنده نگاهم می کرد سرمو تکون دادم که یعنی"چی شده؟

 :با همون لبخند باقی مونده از خندش گفت

 !خیلی گرسنه بودی نه؟! یه سره همه رو خوردی_

 :کردم صحبت کنم موفق هم شدم! با صدایی که بی شباهت به صدای خروس نبود گفتمسعی 

 !آره خیلی چسبید! حاال بگو ببینم چی شده؟! کی بود زنگ زد؟_

 :خنده اش شدت گرفت

 !وای صداشو، عین خروس شده. رها بود_
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 :با نگرانی گفتم

 !تو که چیزی بهش نگفتی؟_

 !نی صحبت کنی! اونم گفت تا حالت بهتر شد یه زنگ بهش بزنینه بابا فقط گفتم سرماخوردی نمی تو-

 .سرمو تکون دادم. در باز شد و عسل اومد داخل. کنار کتی روی تخت نشست

 !حالت چطوره؟! مامان افسانه می گفت نمی تونی صحبت کنی_

 :با همون صدای خشدار گفتم

 .نه االن بهترم! انگار سوپه کار خودشو کرد_

 :بین خنده گفت شروع کرد خندیدن

 !بابا این دیگه چه صداییه؟_

 :من

 !لوس_

 :رومو ازشون برگردوندم...عسل گفت

 .ای بابا حاال ده نفر باید ناز خانمو بکشه. ببینمت، دوای اصن صدای تو عین بلبل-

 .همینطور داشت برای خودش می گفت منم بدون عکس العمل فقط به اسباب اساسیه اتاق نگاه می کردم

 :خمیازه کشیدم گفتم آخرم یه

 !می خوام بخوابم. برید بیرون_

 .کتی زد به کتفم

 !بشین بابا. تازه از خواب بیدار شده باز می خواد بخوابه_

 :دستمو دراز کردم

 !کتی موبایلمو بده یه زنگ به رها بزنم می دونم االن نگرانه_

رو بگیرم زنگ خورد به شماره دایی سپهر که داشت سرشو تکون داد موبایلو داد دستم ولی همین که خواستم شماره رها 

 روی صفحه چشمک میزد نگاه کردم بعد هم پاسخ دادم

 !الو سالم دایی_

 :یکم مکث کرد بعد گفت

 !است سالم عزیزم. سرماخوردی؟! صدات خیلی گرفته_

 :پوفی کشیدم گفتم

 !آره دایی سرما خوردم. خوبید چه خبر؟_

 .دارم میام شمال برم پیش مادرت. منو مامان با هم می آییمخوبم عزیزم! می خواستم بگم _

 :کلمات رو سخت ادا می کرد انگار که بغض داشته باشه. راستش یکم متعجب شده بودم بعد چند ثانیه گفتم
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 .باشه منتظرتون هستم آدرسو برات می فرستم_

 !ممنون عزیزم. مراقب خودت باش دکتر رفتی؟_

 :که روی عسلی گذاشته بودن. نگاه کردم گفتم چی می گفتم؟! به دارو هایی

 !آره دایی رفتم کلی برام دارو هم نوشت_

 .داروهاتو به موقع بخور اومدم می خوام همون تندیس شروشیطون رو ببینم_

 :خندیدم

 !چشم دایی جون نگرانم نباش_

 !برم کاری نداری؟همین یه خواهرزاده رو که بیشتر ندارم باید مراقبش باشم. خیلی خب پس من دیگه _

 .نه دایی سالم برسون خداحافظ_

 .باشه عزیزم خداحافظ_

 .تماس قطع شد گوشی رو از گوشم جدا کردم

 :کتی

 !داییت بود؟! می خواد بیاد این جا؟_

 :سرمو تکون دادم

 .احتماال باهاشون برم خونمون_

 :کتی با ذوق گفت

ون جا روببینم. چند روز پیش چقدر خوش گذشت وقتی رفتیم اون وای تندیس خونتون خیلی خوشگله منم دوست داشتم باز ا_

 !جا! ولی حیف کوروش دستور داده فردا همه برگردن

 :با تعجب گفتم

 !چرا؟_

 :چهره هر دوشون درهم شد. عسل دستمو گرفت فشرد. کتی هم با ناراحتی گفت

 !تندیس؟! کی تو رو برد توی جنگل_

 :ابروهام رفتن باال

 .گفت دستبندشو گم کرده منم رفتم کمکش تا پیداش کنمخب راستش شهره _

 :کتی با غیظ گفت

 .خودت رو زدی به خریت تندیس؟! نگو که تا االن نفهمیدی اون از قصد تو رو برد توی جنگل تا گم بشی خودش برگشت_

طور بعد هم طاها گفت ما اصال نرفتیم توی جنگل بعد از اینکه رفتی کوروش گفت حوصله نداره اومد داخل شهره هم همین 

  .تنهایی بریم که چی بذار وقتی بقیه هم بودن با هم بریم

 !بهت زده سکوت کرده بودم پس شهره با دروغ منو کشونده بود توی جنگل!دولی چرا مگه من چی کارش کرده بودم؟
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 :کتی

رگشت ازش پرسید تو کجایی. وقتی ب .شانس آوردی وقتی از ویال رفتی بیرون و با شهره راهی شدی کوروش تو رو دید_

وای تندیس اون موقع که رنگ شهره پرید دیدنی بود.هوا هم هر لحظه داشت خراب تر می شد. کوروش وقتی دید اون چیزی 

گه چنان فریادی کشید که یه لحظه من حس کردم روح از بدنم جدا شد. دیگه خدا می دونه حال شهره چطور شد.ولی نمی

 .نیاورد اظهار بی اطالعی کردناکس اصال به روی خودش 

فهمه داره واقعا خجالت نمی کشه؟! داست راست دروغ می گه؟! اونم جلوی کوروش که فقط تو چشم طرف نگاه کنه می

 .گه یا دروغ! خالصه زنگ زدیم عسل و کیان که اونا خودشون همون موقع اومدنراست می

بالت گشتیم. بی چاره خاله سما و شوهرش کلی شرمنده شدن به خاطر دیگه دو نفر دو نفر بسیج شدیم تمام اون منطقه رو دن

 .گشت ولی شهرهکاری که شهره کرد حتی فرزین بی چاره پا به پای ما دنبالت می

 :سکوت کرد با حرص چشماش رو بست عسل به جاش ادامه داد

 .ی بد ذات دیگه چشم ندارم ببینمشولش کن اون بیشعور رو دختره_

گ تونستیم کاری کنیم. ولی خدا رو شکر کیان زنرگشتیم به ویال چون بارون خیلی شدید بود تو اون تاریکی نمیهمه نا امید ب

همین طور که داشت تعریف می کرد اشکاش هم روی گونه هاش می ریختن. کتی هم بدتر از اون.  .زد گفت که پیدات کردن

 :هر دوشونو بغل گرفتم

 .نگران کردم الهی بگردم که این قدر شماها رو_

 :عسل فین فین کرد

تندیس خیلی سخت بود. سخت بود به این فکر کنم کسی که تا چند ساعت پیش داشتم باهاش بگو و بخند می کردم حاال _

 .نیست و ممکنه اتفاقی براش افتاده باشه

گه تو دلم خوشحالی می تمام مدتی که به من سخت گذشته بود اونا هم نگرانم بودن. از یه طرف ناراحت بودم از طرف دی

  .کردم که کسایی هستن که برام نگران باشن و پشتمو خالی نکنن

*** 

بیش از یک ماه از برگشتم به تهران گذشته بود چند روزی که دایی سپهر و خاله کنارم بودن خیلی بهم خوش گذشت طوری 

م خونه. دستامو توی جیبم فرو بردم.حس که اون اتفاقات توی جنگلو به کل فراموش کردم. داشتم از دانشگاه می رفت

ناخوشایندی باعث شد در برداشتن قدم هام کمی احتیاط کنم، چند روزی بود حس می کردم کسی منو زیر نظر داره و تعقیبم 

شون می کنه. یه لحظه مکث کردم برگشتم به عقب ولی کسی که مشکوک باشه رو ندیدم فقط خانم و آقایی که دست پسر بچه

ته بودنو داشتن آروم قدم می زدن و یه پیرزن که بسته خریدی توی دستش بود. شونه باال انداختم راهمو ادامه دادم. با رو گرف

خودم گفتم"منم زده به سرم آخه چرا باید کسی منو تعقیب کنه؟! خیلی آدم مهمی هستم؟!" ولی چند لحظه بعد بازم حس کردم 

به عقب راستش یکم ترسیده بودم. چی باعث شده بود چنین حس بدی بهم دست  کسی منو زیر نظر گرفته بدون مکث برگشتم

بده؟! با صدای بوق ماشینی تکون شدیدی خوردم. سرمو برگردوندم با کمال تعجب دیدم کوروشه وقتی منو اونطور مات دید 

 :گفت



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر* Nadia_A* | تنهایی از گریزرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 142 

 !بیا سوار شو چرا خشکت زده؟_

 :سالم کردم پاسخمو داد بعد پرسید سرمو تکون دادم رفتم سمت ماشین درو باز کردم نشستم.

 !چرا وسط راه ایستاده بودی؟_

لبمو جویدم نمی دونستم چی بگم. بهش نگاه کردم با اون چشمای قهوه ایش که منو دیوونه می کرد زیرنظرم گرفته بود آخه 

 !شه چیزی رو ازش پنهان کرد؟مگه می

 :دلو زدم به دریا بهش گفت

 عنی دوهفته ای می شه احساس می کنم کسی منو زیر نظر داره البته می دونم خیلی مسخرهچه طور بگم. خب چند وقته ی _

 .واقعا نمی دونم. ولی خیلی حس بدیه. فکر کنم خیاالتی شدم، آره. زده به سرم .گهاست شاید حسم داره اشتباه می

ند کردم با دیدن چهره عصبیش آب زدم دیدم صدای ازش درنمیاد سرمو بلنگاهمو به زیر گرفته بودم رگباری حرف می

 "!دهنمو قورت دادم "وای خدا چرا عصبی شده؟

 :با لکنت گفتم

 .چی شده؟! من که حرف بدی نزدم. اصال بی خیال_

 .نفس رو به شدت بیرون فرستاد انگار سعی می کرد آروم باشه ولی تن صداش بازم از حالت عادی یکم باالتر بود

 !گی؟اون وقت حاال می_

 :جب گفتمبا تع

 !یعنی چی؟_

 :ای گفتفرمون ماشین بین انگشتای کشیدش فشرده شد با صدای کنترل شده

 !گی؟است حس می کنی کسی داره تعقیبت می کنه و حاال می تندیس! االن دو هفته_

 !کنمخب من فکر می کردم دارم اشتباه می_

 :لباشو با حرص به هم فشرد گفت

باه بهت بگه یکی داره دنبالت می کنه؟! تو آدم خیال بافی هستی؟! منظورم این که تو توی بگو به من چرا باید یه حس اشت_

 !خیالت به این فکر کردی که یه نفر داره دنبالت ممکنه؟

 :بدون مکث گفتم

 !نه چرا باید همچین فکری کنم؟! ولی اگه کسی دنبالمه به نظرت توی این دو هفته نمی تونست کاری کنه؟-_

 :اطرافش کرد گفتیه نگاه به 

 !چون مسیری که میری خلوت نیست. از این به بعد حق رفت و آمد تنهایی رو نداری حتما باید کسی باهات باشه€

 :با حیرت گفتم

 .کنمچرا؟! من خودم می تونم برم و بیام. هنوزم می گم شاید دارم اشتباه می_

دنبال کردم. اون شب توی جنگل هنوز بوی عطر خیس دستشو کالفه به پشت گردنش کشید. منم با نگاهم مسیر دستشو 
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 :خوردش توی بینیم بود.و کالفه چشمامو بستم سرمو تکون دادم. با تخسی گفتم

 .از پس خودم بر میام_

 :با اخم گفت

 با من بحث نکن تندیس همین که گفتم تنهایی حق رفتن به جایی رو نداری. این قضیه شوخی بردار نیست مثل بچه ها با من_

 !بحث نکن

 .به نظرم اومد چیزی می دونه وگرنه این قدر بهم تأکید نمی کرد

 :با کنجکاوی گفتم

 !تو چیزی می دونی؟_

 .ابروهاش باال پریدن

 !مثال چی؟_

 :شونه باال انداختم

 .چه می دونم. زیادی حساس شدی گفتم شاید اتفاقی افتاده_

 !افته که آدم احتیاط کنه؟مگه باید اتفاقی بی_

برگشتم سمتش یه اخم ظریف بین ابروهاش بود دلم خواست دستمو بین ابروهاش بکشم اون اخمو پاکش کنم. چرا هیچ وقت 

 !لرزیدنخواست به خودش حال بده شونه هاش کمی از خنده مینمی خندید؟! تا حاال ندیده بودم با صدای بلند بخنده زیاد می

 !ین روزها احساسم زیادی سرکش شده بوددستمو مشت کردم یه وقت کاری ازم سر نزنه ا

 .نه خب. ولی زیادیه_

 :نگاه تندی به سمتم پرتاب کرد

 !همین که گفتم، اصرار بیهوده نکن که بی فایدست_

رومو برگردوندم سمت شیشه راست می گفت من هرچقدرم اصرار می کردم فایده ای نداشت. چون مرغ آقا کوروش فقط یه 

رن انگار فقط منم که قرار نیست بفهممو الکی باهاش بحث راه می اندازم.دیگه تا رسیدن به خونه پا داره همه هم ازش باخب

  .نه من حرف زدم نه کوروش

دور هم دیگه توی سالن نشیمن نشسته بودیم با صدای تک سرفه ای که کیان کرد همه بهش نگاه کردیم. انگار عسل روی یه 

 !ست چیزی بگهمبل دو نفره نشسته بودن. انگار می خوا

 :عمو رو بهش گفت

 !کیان حرفی داری؟_

 .صداشو صاف کرد

 !اهم راستش من، طاها ، عسل و کتی یه تصمیمی گرفتیم! حاال می خوایم بدونیم نظر شما چیه؟ _

 .سکوت کرد دوباره ما رو منتظر گذاشت

 :زن عمو پیش دستی کرد
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 !بو مادر چه تصمیمی؟_

 :داخت بعد با حالت زار رو به طاها گفتنیم نگاهی به عسل، کتی و طاها ان

 !خب د جون بکن تو هم یه حرفی بزن! االن می گن خودتون بردین و دوختین حاال می خواین از ما اجازه بگیرین_

 :عمو

 !چی شده؟!تو اول حرفت رو بزن کسی چنین حرفی نمی زنه_

 :طاها این دفعه گفت

 !و تندیس جشن عروسی بگیریمراستش ما می خوایم بعد از امتحانات عسل خانم _

سکوت همه جا رو فرا گرفت و این سکوت مال این نبود که کیان و عسل چنین تصمیمی گرفتن بلکه از تصمیم ناگهانی طاها 

و کتی همگی شوکه شدیم. بعد از سفر شمال رابطشون با هم خیلی خوب شده بود و دیر یا زود چنین اتفاقی قابل پیش بینی 

زن عمو خوشحال از جا برخاست رفت سمتشون صورت چهارتاشون رو بوسید و بهشون تبریک گفت.  بود. اول از همه

 :وقتی همهمه بینمون خوابید و همگی سرجای قبلیشون نشستن عمو گفت .عمو و کوروش هم به نظر راضی بودن

 .هم رو بگیریمشه که خودمون تنهایی این تصمیم مخب ما باید با خانواده عسل جان هم مشورت کنیم نمی_

 :بعد رو به زن عمو گفت

 !خانم نظرت چیه یه سفر بریم شمالو این موضوع رو با اونا هم درمیون بذاریم؟_

 :کیان با خوشحالی گفت

 .اتفاقا عسل ده روزی فرجه داره می تونیم توی این فرصت بریم اونجا_

ت کوروش زل زده بود به نقش و نگار فرش و عمو موافقت کرد و قرار شد توی فرجه ها برن شمال. سرمو چرخوندم سم

حسابی تو فکر بود.با خودم فکر کردم یعنی داره به چی فکر می کنه؟! بعد از این که برگشتیم چندباری خانواده خاله سما 

د اش جلوی دیدم بو اومدن این جا ولی شهره رو با خودشون نیاورده بودن منم از این قضیه راضی بودم هنوز نگاه خصمانه

کردم تا با دایی سپهر برم خونمون! همین طور که زل زده بودم بهش یه اون موقع که داشتم با خانواده عمو خداحافظی می

دفعه انگار سنگینی نگاهمو حس کرد، سرشو بلند کرد نگاه خیرمو روی خودش غافلگیر کرد. دست پاچه نگاهمو ازش 

شمو نداشتم. با یه ببخشید سالن رو ترک کردم رفتم باال. تنم از حرارت گرفتم. تاب این که زیر نگاه خیره و خواستنیش با

پشتم سر خورد! چه طور می شد آروم بشم؟! درمان این درد فقط تو دستای  نگاهش داغ شده بود عرق سردی رو تیره

دم به سینم بغض کوروش بود و اون بی رحمانه خودشو از قلب عاشقم دریغ می کرد. خودمو انداختم رو تخت خواب چنگ ز

 :گلوم رو به سختی فشرد. زمزمه کردم

خیلی خستم! خستم از زندگی، چقدر سخته یکیو دوس داشته باشی. ولی اون ندونه. با چه زبونی بگم. عاشقم! لعنتی من _

  !عاشقتم

 :کتی

 !تدیس مگه چی می شه تو هم بیا دیگه؟_

 :نگاهی به کتاب توی دستم انداختم رو بهش گفتم
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رجه ها رو گذاشتن برای درس خوندن. بعدشم شما دو نفره می خواین برید من بیام اون جا که چی؟! بین یک جفت این ف _

 !کفتر عاشق؟

قسمت آخر حرفمو با شیطنت گفتم، تا کتی رو خجالت زده کنم موفق هم شدم چون لپاش در ثانیه گل انداختن و بدون حرف 

اولین شام دو نفرشون بود نمی خواستم خلوتشون رو به هم بزنم. عمو، زن  این .دیگه رفت بیرون. ریز ریز بهش خندیدم

 .عمو، کیان و عسل هم رفته بودن دیدن خانواده عسل

تونستم از خونه برم بیرون تو دلم هزار بار لعنت فرستادم ای کشیدم حتی نمیحاال من تک و تنها تو خونه بودم. پوف کالفه

خورم! رفتم بیرون یکم هوا بشه. وگرنه به جای خونه نشینی میکه باید بسته باشه باز می به زبون بی خاصیتم که همون وقت

نمی دونستم چقدر گذشته با احساس گرسنگی از اتاق رفتم بیرون..اتاق کوروش درست رو به روی اتاق ما بود وقتی داشتم 

نیمه باز بود. کمی درو هل دادم تا باز بشه با می رفتم پایین حس کردم صدایی از توی اتاقش به گوشم رسید رفتم جلو در 

دیدن قامت خم شده کوروش یهو دلم هری ریخت رفتم سمتش رنگش پریده بود روی صورتش هم قطره های ریز عرق به 

 :وضوح دیده می شدن. با صدایی که از بغض می لرزید گفتم

 !چی شده؟! چرا رنگت پریده؟! کوروش؟_

الش خیلی بد بود سریع از اتاق خارج شدم رفتم توی اتاق همون طور که تند تند لباس می نگاه بی رمقش رو داد به من ح

اومد با نگرانی رفتم پوشیدم زنگ زدم و درخواست تاکسی کردم. رفتم توی اتاقش توی دستشویی صدای عق زدنش می

 :سمتش بازوشو گرفتم بدنش از حالت عادی یکم سردتر بود! رو بهش گفتم

 .سی االن میاد بریم بیمارستانزنگ زدم تاک_

دیدم همونطور مونده تکون نمی خوره. دستمو بردم زیر شیر آب چندبار آب زدم به صورتش بعدم با خودم کشوندمش بیرون. 

 :تا بردمش بیرون تاکسی هم رسید با هم نشستیم توی تاکسی رو به راننده گفتم

 .آقا لطفا ما رو ببرید بیمارستان_

ان سالی بود نیم نگاهی روی به صورت رنگ پریده کوروش انداخت بعدم راه افتاد. باالی سر کوروش راننده که مرد می

 .نشسته بودم سرم توی دستش بود. دکتری که معاینش کرد گفت که مسموم شده

 :گوشیم داشت زنگ می خورد کتی بود پاسخ دادم

 !جانم_

 :نگران گفت

 !تندیس ما اومدیم خونه کجایی تو؟_

براش تعریف کردم گفت میان بیمارستان. نگاهمو دادم به کوروش چشماش باز بودن با حالت خماری داشت نگاهم جریانو 

 :می کرد

 !کی بود؟_

 :صداش خش داشت. لبخندی زدم

 !خوبی؟! چی خورده بودی که این طور از پا درت آورد؟_



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر* Nadia_A* | تنهایی از گریزرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 146 

 :نفس عمیقی کشید

 !جوابمو ندادی_

 !اوف ای داد بیداد ایشونم که حساس

 !کتی بود. اومدن خونه منو ندیدن نگران شدن_

 "!چشماش رو آروم بست! لبمو جویدم"الهی بمیرم نمبینمت توی این حال

 :همین طور زل زده بودم بهش که گفت

 !چیزی روی صورتمه؟_

 :هول شدم..جوابی بهش ندادم"تو که چشمات بسته بود از کجا متوجه شدی؟!"عجب آدم تیزیه!چشماشو باز کرد گفت

 !گفتی_

 :پشت چشمی نازک کردم

 !گیر دادیا!مگه جرم کردم؟_

نکردم؟!چی گفتم؟! خواست چیزی بگه که پرستاری برای چک سرمش بهمون نزدیک شد و بحث خاتمه پیدا کرد. بعد از 

 وبارید خودشمدتی که توی سکوت نشسته بودیم باالخره طاها و کتی هم رسیدن کتی که اومد داخل از صورتش نگرانی می

 .انداخت تو بغل کوروش و من آرزو کردم کاش به جای کتی خودم تو بغل کوروش بودم! با این فکرا باز داغ شدم

 :کتی رو به کوروش گفت

 !الهی فدات بشم چی شده؟! مسموم شدی؟! مگه چی خورده بودی؟_

 :کوروش تابی به چشماش داد

 !م ظهر یه ساندویچ خوردمزیادی بزرگش کردین بابا یه مسمومیت ساده بود، گرسنه بود_

 :با دلخوری گفتم

 !من که ناهار درست کرده بودم. خودت نیومدی خونه_

 :یه تای ابروش رو باال برد

 !کارم زیاد بود. وقت نشد بیام_

نگاهمو ازش گرفتم. تو دلم گفتم"بیا با همون کارت هم مزدوج شو دیگه!" با تمام شدن سرم کوروش و معاینه شدنش توسط 

قتی تأیید کرد مشکلی نیست همگی برگشتیم به خونه! ولی هنوز هم از دستش دلخور بودم. کتی و طاها زودتر رفتن دکتر و

 :باال منم داشتم از پله ها باال می رفتم که از پشت کشیده شدم. برگشتم سمت کوروش با ابرو های باال رفته نگاهش کردم

 !چیزی شده؟_

 :یکم این پا اون پا کرد گفت

 !ای ظهرت هنوزم هست؟! خیلی گرسنمهاز غذ_

 !یه نسیم خنک تمام وجودمو نوازش کرد و باعث شد یه لبخند کوچیک روی لبم بشینه

 !اشکال نداره غذا بخوری؟_
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 :نگاهی به ساعت مچیش انداخت سرشو تکون داد

 !اه پرسیدم مشکلی نیست_

تمام صورتش رو ماچ کنم! با این فکر حسابی تو  به صورت مظلومش نگاه کردم. این طوری دلم می خواست بپرم تو بغلش

دلم به خودم تشر زدم"خاک تو سرت تندیس این فکرا دیگه چیه ان؟!خیلی بی حیا شدیا!" برای فرار از افکاری که توی سرم 

 :جوالن می دادن گفتم

 !هنوزم از غذا هست االن گرم می کنم تا تو لباست رو عوض کنی منم میزو می چینم_

ن داد تشکر کرد رفت باال. با ذوق و شوق رفتم سمت آشپزخونه اول غذا رو که فسنجون بود رو گذاشتم تا گرم سرشو تکو

بشه بعدم تند تند شروع کردم به چیدن میز برای دو نفر خودمم حسابی گرسنه بودم. ظهر این غذا رو به عشق کوروش آماده 

قاشق غذا خوردم. همه چیز آماده بود. با صدای پا سرمو بلند کردم. کرده بودم وقتی نیومد خونه حسابی دمغ شدمو فقط چند 

 .نگاهش رو میز چرخید

 :پرسید

 !شام نخوردی؟_

 !نه راستش داشتم درس می خوندم! بعدم اومد شام بخوردم که تو رو با اون حال دیدم_

 :اخم ظریفی بین ابروهاش شکل گرفت

 !های غذاییت رو به موقع صرف کناینطوری معدت زخم می شه! از این به بعد وعده _

 :لبخندی زدم گفتم

 !چشم_

 :ابروهاش پریدن باال مشکوک گفت

 !چند وقته حرف گوش کن شدی_

 :اشاره کردم به صندلی در حالی که خودمم می نشستم گفتم

 !و این خوبه یا بد؟_

 :همونطور که می نشست گفت

 !من که راضیم_

مقابل کوروش سکوت کردم. داشت اولین قاشق غذا رو به سمت دهنش می برد تو دلم "خدارو شکر"ی گفتم ولی دیگه در 

 !منم چهار چشمی زل زده بودم بهش عکس العملش رو ببینم. وقتی نگاه خیرمو دید سرشو به معنی"چیه "تکون داد

 :شونه باال انداختم از اون چهره خنثی نمی شد چیزی رو فهمید پرسیدم

 !خوب شده؟! خوشمزه است؟_

 تکون داد سرشو

 !خوبه-

تمام ذوقم پرید"همین؟!فقط خوبه؟!"با حالت زار شروع کردم به خوردن همش توی دلم داشتم غر غر می کردم"تمام هنرمو 
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گذاشتم برای این که فسنجونم بهتر از همیشه بشه آقا ظهر که نمیاد هیچ! االنم می پرسم چطوره؟ می گه"خوبه"!وای خدا از 

! حاال نمی تونستی یه چیزی بیشتر بگی!"همین طور داشتم با حرص غذامو می خوردم که دیدم دست این مردا خدای ذوقن

کوروش یک بار دیگه برای خودش غذا کشید نگاهم روی بشقابش خیره موند" الهی بگردم االبد خیلی گرسنه بوده آخه 

 :ساندویچ هم شده غذا؟!"وقتی نگاه خیرمو دید گفت

 !ی خوام همشو بخورمچی شده؟! خب خیلی خوشمزس م_

چشمام گشاد شدن درسته تعریفش خیلی معمولی بود یا بهتره بگم چنان هم تعریف شاخداری نبود ولی تو دلم من داشتن گونی 

گونی قند آب می کردن. با لبخندی که از روی ذوق زدگی بیش از حدم بود با اشتها بیشتری بقیه غذامو خوردم و اون شام 

 .اترین خاطراتی که با کوروش داشتمدونفره شد یکی از زیب

*** 

ها سیل خریدای کتی و عسل شروع شدن. عسل که ما بین خرید با برگشت عمو اینا از شمالو تعیین کردن تاریخ عروسیه بچه

خوند آخه آدم این قدر عروسی ندیده؟! منم که از طرف کوروش از رفتن به کرد درس میکرد تازه کتابشو باز میوقت می

 !گفت:تا جایی که ممکنه بیرون نرومحروم شده بودم می خرید

خواست سرمو بکوبم به دیوار عجب غلطی کردم بهش گفتم بابا شاید اصال شاید من توهم زدم. زیادم بد نشده بود تمام دلم می

ای بچه ها که از گم:/ با سرو صدگذروندم برای همین میخوندم! نه که داشتم دوره دکترا رو میوقت فقط درس هام رو می

اومد کتابمو بستم، برخاستم رفتم پایین توی نشیمن جمع شده بودن دور لپ تاپ طاها حدس زدم رامین تماس گرفته پایین می

 .باشه رفتم کنارشون همینطور بود

 : با خوشحالی گفتم

 !سالم عمو_

 :اخم کرد باز با همون لهجه گفت

  !اذیت نکن تندیس حوصله ندارم_

 :متعجب گفتم

 !وا چرا؟_

 !اینم تاریخ بود اینا برای عروسی تعیین کردن؟! من همون روز یه سمینار مهم دارم توی پاریس_

 .داداین حرفش بوهایی می

 :کتی دمغ گفت

 !نگو که نمیای_

 :لبخند گشادی زد خودش رو زد به اون راه

 !تندیس خوبی؟_

 !دونستم عصبی بشم یا بخندمنمی

 :تخس جواب دادم
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 !نه_

 :م پشت لپ تاپ با صدای بلندی گفتمرفت

 !دوستان لطفا گود رو برای مبارزه خالی کنید_

شد همه کناره گرفتن قیافه هاشون پنچر شده بود! زن عمو لپ تاپ رو اشاره کردم به زن عمو که با چهره خشمگین وارد 

 :دید گفتبرداشت خاموشش کرد و با غیظ رو به عمو که داشت تلویزون می

 !ا اطالع ثانوی هیچ کس حق تماس با رامین رو ندارهروزبه ت_

 :عمو خونسرد سرش رو به تأیید تکون داد، من وکتی طاها و کیان هم زمان با حیرت گفتیم

 !چی؟_

 :شد گفتهمون طور که از سالن خارج می

 !همین که گفتم_

 !اوه زن عمو این دفعه دیگه گذشت نداره معلومه خیلی عصبانی شده

 :عسل که دمغ شده بودن گفتم رو به کتی و

 !بیاین بریم خریدای امروزتون رو بهم نشون بدین_

 :سری به نشونه تأیید تکون دادن بدون حرف با هم رفتیم باال کتی هنوز هم دمغ بود

 !چیه کتی؟_

 :با بغض گفت

 !تونه روز عروسیه برادر زاده هاش کارش رو ترجیح بدهرامین خیلی بده چطور می_

 :کردعسل تأیید 

 !منم دوست داشتم ایشون رو ببینم_

 :نفسمو پر صدا دادم بیرون

 !چی بگم راستش منم تو شوکم_

 !مگه چندبار قرار بود کتی، طاها و کیان عروسی کنن یعنی نمی تونست از کارش برای یه روزم بزنه؟

*** 

 !تندیس خوب شدم؟_

 .م برق زدنبرگشتم سمتش لبخندی لبمو زینت داد دستاشو گرفتم یقینا چشما

 !تو ماهی عزیزم، مثل فرشته ها شدی_

شب عروسیشون بود سر تا پا هیجان بودم هنوز دستای کتی تو دستم بود که دست یه نفر روی شونم قرار گرفت برگشتم 

 :عسل بود با شوقی که دو چندان شده بود گفتم

 !هشما دوتا امشب قصد جون شوهراتون رو کردین یکم حواستون به قلبشون باش_
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 :ریز ریز خندیدن. عسل با شیطنت گفت

 .خودت قصد جون کیو کردی هان؟! حاال ما برا شوهرامون خوشگل کردیم تو_

 :بین حرفش صدای یه خانمی اومد که گفت

 !عروس خانما بفرمایید آقا داماداتون اومدن_

 .تن بیرونو من یه نفس راحت کشیدم. رفتم شنل هاشون رو آوردم انداختم روی سرشون. با هم رف

در حالی که مانتوم رو، روی لباسم که یه ماکسی براق نقره ای بود پوشیدم. ناه آخرو به خودم انداختم یه آرایش ساده که با 

رنگ لباسم هماهنگ شده بود. دل از تصویر خودم کندم سریع از آریشگاه بیرون رفتم فیلم بردار داشت ازشون فیلم می 

ر مشکی پوشیده بودن ولی مدلشون با هم تفاوت داشت اما مدل موهاشون مثل هم بود به گرفت. طاها و کیان کت و شلوا

 .صورت کج به سمت باال آرایش شده بودن

 .تا به خودم بیام سوار ماشیناشون شدن و رفتن منم همون طور مات دنبالشون می کردم

 !ای داد بی داد منو جا گذاشتین که_

 نبود"حاال باید با تاکسی برم؟!"همینطور مات و مغموم سر جام بودم که لبام آویزون شدن. دیگه اثری ازشون

 !بیا بریم چرا باز خشکت زده؟_

نقره ای با -با بهت به پشتم نگاه کردم. کوروش بود! لبخند گشادی به تیپش زدم کت شلوار مشکی پیرهان سفید کروات مشکی

 :شیطنت کرواتش رو گرفتم تکون دادم

 !دی؟جناب سرگرد کروات ز_

 :اخمی کرد منو با خودش کشوند سمت ماشینش گفت

 !بیا بریم جوجه همین مونده به تو یه الف بچه جواب پس بدم برای یه کروات زدن_

 !ریز خندیدم. نشستم توی ماشین درو بست. سوار شد راه افتاد، سر به سرش گذاشتنم دنیایی بود

 !خوریحاال چرا حرص می_

 :توی آیینه انداختبرگشت سمتم نگاهی به خودش 

 !تو روحت کیان. حاال نمی شد اینو نزنم؟_

 :نچی کرد زیرلب گفت

 !کتی رو چیکارش کنم_

 !بی خیال مگه چی می شه؟! خیلیم بهت میاد_

 .برگشت دوباره نگاهم کرد. از نگاه خیرش یکم هول شدم.حس کردم هوای داخل ماشین زیادی گرفتس خودمو باد زدم

 !داخل ماشین گرمته؟!به نظرم خنکه_

سرمو بردم جلوی دریچه کوچیک ماشین هوای سردی که ازش خارج می شد کمی فقط کمی از التهاب گونه هام کم کرد. 

صاف نشستم ولی دیگه تا رسیدن به تاالر حرفی نزدم. داشتیم می رفتیم سمت ورودی تاالر که کسی صدام زد با دیدن دایی 

 .سپهر با شوق رفتم سمتش
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 !ونم خوبی؟سالم دایی ج_

 :با لبخند مهربونی نگاهم کرد پیشونیم رو پدرانه بوسید

 .سالم عزیز دایی. مگه می شه تو رو ببینم خوب نباشم. به به ببین چقدر خوشگل شده این خانم خانما_

 :با ذوق گفتم

 .ممنونم_

 کردن بعد هم با هم رفتیم با صدای تک سرفه کوروش تازه یادم افتاد اونم اینجاست. با هم دست دادن و احوال پرسی

همین زور دور خودم می چرخیدم که رها و حسامو دیدم با هیجان رفتم سمتشون باهاشون احوال پرسی کردم. کمی کنارشون 

موندم بعد هم رفتم گوشه ای که رضوان، بیتا و فرهاد که ترگل کوچوکو رو توی آغوشش داشت رفتم حسابی دلم برای 

 .رو کمو بیش می دیدم. رضوانو توی آغوشم گرفتم بعدم بیتا رورضوان تنگ شده بود بیتا 

 .وای حسابی دلتنگتون بودم نمی دونید چقدر خوشحالم که االن این جایید_

هر دوشون لبخند زنان اظهار دلتنگی کردند. مدتی رو کنارشون نشسته بودم که شیدا اومد طرفم دستمو گرفت با عذرخواهی 

 .رای جوان پای کوبی می کردندمنو کشید سمتی که دختر پس

 .تندیس جون عروسی داداشته ها حاال اگه کیانو کتی رو هم فاکتور بگیرم تو یکی عمرا نباید یه جا بشینی_

به حرفش خندیدم درست می گفت! یه گوشه با هم ایستادیم بعدم شروع کردیم تکون دادن خودمون. اون قدر منو با خودش 

 .رو خالی کرد که دیگه حس می کردم جونی توی پاهام نموندهاینور اونور کشید و انرژیم 

 .ای وای شیدا تو که انرژیت ده برابر منه. خدا نکشتت جونی برام نموند_

 :دهنشو کج کرد همون طور که به دست و کمرش تاب می داد گفت

 !که چی؟برو بابا بعد از یه قرن یه عروسی گیرم اومد خودمو خالی کنم. می خوام بشینم یه جا  _

 :نفس نفس زنان گفتم

 .ولی من به یکم استراحت نیاز دارم_

 .چشماشو به حالت تهدید گرد کرد دستمو سفت گرفت وادارم کرد خودمو تکون بدم

 .عمرا بذارم بری. خیلی هم پای خوبی هستی باید بمونی_

 :راحت کشیدم بعد از چند دقیقه باالخره آهنگ قطع شد و مهمان ها برای شام دعوت شدن. یه نفس

 .خدا رو شکر آزاد شدم_

 :شنید پشت چشم نازک کرد

 .بعد از شام خدمتت هستم عزیزم_

به انرژیش خندیدم. سرتا پاشو از نظر گذروندم یه لباس صورتی عروسکی که قدش تا زانو بود پوشیده بود. موهاشم به حالت 

 .مالیم صورت معصومش رو زیباتر کرده بودقشنگی حالت دار شده به صورت باز دورش ریخته بودن و یه آرایش 

با هم رفتیم سمت جایی که غذا اونجا بودن چون به صورت سلف بود هرکس باید خودش غذا می کشید. یکم جوجه و یکمم 

برنج برداشتم می خواستم ساالد بردارم ولی دستم بهش نمی رسید. یکی بشقابو از دستم کشید نگاه کردم دیدم کوروشه اخماش 
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 :م بودن همونطور که ساالد میذاشت برام گفتتو ه

 !اونقدر انرژی مصرف کردی خسته نشدی؟_

 :نگاهی به بشقاب انداخت به حالت طعنه گفت

 .بایدم اینقدر غذا بخوری به هرحال خیلی کالری سوزوندی_

 :یه طرف بشقابو گرفتم کشیدم ولی، رهاش نکرد منظورش رو فهمیدم

 .عروسیه دیگه باید رقصید_

روهاش رفت باال یه نگاه به سرتا پام انداخت یکم مور مورم شدم از نگاه خیره اش روی بدنم گرچه حس خوبی بود نگاهش اب

 !اذیتم نمی کرد هیچ تازه کلی کیفم می کردم

 .در این که بیش فعالی درش شکی نیست. ولی یکم خانمانه تر رفتار کنی به جایی برنمی خوره_

 :با بهت گفتم

 !ک و جلفم؟یعنی من سب_

 :یکم با تعجب نگاهم کرد بعد تند گفت

 .نه منظورم این نبود.فقط منظورم این بود خب. منظورم_

کوروش به تته پته افتاده بود؟! عجیبه! حرکاتشو زیر نظر گرفتم کالفه دستی به پشت گردنش کشید. یه هوف نسبتا کشیده 

 :گفت. نگاهش رو چشمای ریز شدم ثابت موند آشفته گفت

 را اینطور نگاه می کنی؟چ_

بشقابو که هنوز تو دست دوتامون بود  .تا اومدم حرفی بزنم موبایلش زنگ خورد نگاهی به صفحه ش انداخت اخمش بدتر شد

رها کرد و ازم دور شد. بهش نگاه کردم تا باالخره بین جمعیت محو شد. شونه باال انداختم رفتم کنار دایی سپهر نشستم و 

دم بی چاره تک افتاده بود منم به جای این که تنهاش نذارم همش اون وسط قر می دادم. رفته بودم بدرقه شاممو اونجا خور

 .فرهاد و رضوان که می خواستن برگردن خونشون

 .رضوان جان، آقا فرهاد حداقل تا مراسم تمام می شد می موندین. به خدا این طور کیان و عسل هم خیلی خوشحال می شدن_

 :رضوان

 .نهعزیزم راه طوالنیه دلم نمی خواد آخر شب تو جاده باشیم این طوری بهتره _

 .فرهاد هم تأیید کرد منم دیدم اصرار فایده نداره بیخیال شدم خداحافظی کردن راه افتادن

نگاهمو ازشون گرفتم و خواستم برگردم داخل چشمم به کوروش خورد داشت با موبایل صحبت می کرد ولی با اون سرو 

 .ایی که از داخل می اومد صداشو نمی شنیدمصد

کالفه بود اینو از چهره ش می شد فهمید دائم راه می رفت یا دستشو تو موهاش می کشید یا به گردنش گاهی هم زل می زد 

به تاریکی شب منم همون زور محو شده نگاهش می کردم نمی دونم چقدر سرپا اونجا ایستاده بودم که تماسشو قطع کرد 

ت سمتی که من ایستاده بودم با دیدنم یه لحظه شوکه شده نگاهم کرد بعد اومد سمتم چهره ش اونقدر کالفه بود که حس برگش

 :می کردم یه هاله سیاه روی صورتش نشسته. یا صداش به خودم اومدم
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 !چرا این جا ایستادی برو داخل_

 :با نگرانی گفتم

 !چیزی شده؟_

 :چهره اش متعجب شد

 !منظورت چیه؟_

 !اون کی بود داشتی باهاش صحبت می کردی که این طوریکالفه شدی؟_

 :اخمش غلیظ شد

 .برو داخل این جا کنار خیابون ایستادی که چی؟! زود باش_

  !این یعنی به تو ربط نداره ، دخالت نکن

م پشت سرم اومد این قدر حالت صورتش جدی بود یه لحظه ازش ترسیدم. به خاطر همین عقب نشینی کردم رفتم داخل اون

 .انگار حال بد کوروش به منم سرایت کرده بود که تا آخر شب دیگه فقط یه گوشه نشستم و جم نخوردم

 :شیدا

 !ببین شهره رو ایش اصال ازش خوشم نمیاد، خدارو شکر نامزد کرد هیچ دلم نمی خواست پسرخاله یه وقت خامش بشه_

هفته ای می شد که با پسر دوست خاله سما نامزد شده بود. نمی دونستم شیدا خوشبختانه شهره انگار پا پس کشیده بود و چند 

 .چرا ازش دل پری داره

 :رو بهش پرسیدم

 !حاال تو چرا این قدر از اون بدت میاد؟_

 :کرد گفتصورتش جمع شد در حالی که زیر چشمی با حرص نگاهش می

با من مثل خدمتکارش برخورد می کنه. جلوی جمع منو  ازش خوشم نمیاد. هروقت میاد خونمون همش منو اذیت می کنه_

 .مسخره می کنه مامان چند دفعه بهش اخطار داد ولی اصال توجه نکرد

با اون شخصیت مغرور و سلطه طلبی که شهره داشت شنیدن این حرفا برام عجیب نبود. باالخره جشن به آخرش رسید 

های نزدیک برای بدرقه عروس و داماد می موندند. دایی سپهرم می  مهمون ها یکی یکی خداحافظی می کردند و فقط فامیل

 .خواست بره

 !نمی شد بمونی؟_

 :لبخندی که همیشه زینت لباش بود پررنگتر شد

 !نه عزیزم خسته ام بهتره برم _

 !ببخشید امشب تنهات گذاشتم. کاش حداقل خاله و عمو هم می اومدن_

 .می خواستن برن مشهد دلش نمی اومد سفرشو به تأخیر بی اندازهبلیطشون مال امروز بود خیلی وقت بود _

 :سرمو تکون دادم. ازش خداحافظی کردم. رها داشت صدام می کرد نگاه از مسیر رفته دایی سپهر گرفتم گفتم

 !جانم رها؟_
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 :دستشو تکون داد، تو ماه آخر بارداریش بود. یه لباس بنفش گشاد از جنس حریر پوشیده بود

 !ما بریم. االن جا می افتیا بیا با_

رفتم سمتش تشکر کردم و سوار ماشین حسام شدم. تمام راه رها ماشینو گذاشت سرش منم کمو بیش همراهیش می کردم. از 

وقتی چهره دمغ و نگران کوروش رو دیده بودم شور و هیجانم خوابیده بود و دل نگران بودم.. حسام جلو ساختمانی که قرار 

مادها اونجا ساکن بشن نگه داشت. پیاده شدم اول رفتم سمت کتی چشماش از اشک پر بودن بغلش کردم. بود عروس و دا

 :بغضی که از بعد از شام توی گلوم بود بزرگتر شد زیر گوشش زمزمه کردم

 .باید از هم اتاقی خوشگلم خداحافظی کنم. ببخش کتی اگه این چند وقت اذیتت کردم_

 :اشکی گفت ازم جدا شد با همون چشمای

 !زنیتو بهترین و مهربون ترین هم اتاقی دنیایی برای من این چه حرفیه که می_

بغضمو قورت دادم. براش آرزوی خوشبختی کردم بعد هم رفتم سمت عسل که تو بغل مادرش گریه می کرد اونم قربون 

 .ک بگم ازش خداحافظی کنمصدقه یه دونه دخترش می رفت دیدم تو حال خودشونن گفتم برم فعال به کیان تبری

کیان حواست به خواهرم باشه ها اذیتش نکنی وگرنه رو سرت خراب می شم. می دونی که یه چیزی که می گم سر حرفم -

 .هستم

 :چشماشو با ترس گشاد کرد

تی کن تو اول تبریک بگو آرزوی خوشبخ !یا خدا خود خون آشام اومد. باشه بابا کی به خواهرت از گل نازک تر می گه؟_

 .بعد تهدیدات رو شروع کن

 :پشت چشم نازک کردم

 .گفتم همین اول بگم بعد نگی نگفتی_

 :بعد لبخند گشادی زدم

 .از شوخی گذشته خوشبخت باشید.مراقب هم دیگه هم باشید_

 و تشکر کرد. رفتم سمت عسل براش آروزی خوشبختی کردم بهش تبریک گفتم.حاال فقط طاها مونده بود. رفتم سمتش عمو

 .زن عمو از کنارشون گذشتند رفتن سمت کیان و عسل چه شبی بود باید از دوتا بچه هاشون خداحافظی می کردن

گفتم بذار طاها رو یکم شوکه کنم گرچه از واکنشش می ترسیدم ولی حسرت اینکه بغلم کنه تو دلم مونده بود به خاطره همین 

 .ویزونش شدمبا یه حرکت غافلگیر کننده خودمو انداختم بغلش آ

مطمئنا شوکه چون یه قدم رفت عقب و بعد منو به خودش فشرد. لبخند پر بغضی زدم باالخره کوتاه اومد شاید اونم دوست 

 .داشت االن توی این شب یکی از اعضای خانوادش کنارش باشه.می دونستم حاال جای پدرم و مادرش حسابی براش خالیه

 .زو ها رو دارمخوشبخت بشی داداشی. برات بهترین آر_

شو ماچ کردم. از حرکات بچه گونه ام خندش گرفته بود. باالخره بعد از محکمتر منو به خودش فشرد، ازش جدا شدم گونه

کلی اشکو، ناله ی خانم ها راهی خونه شدیم. وقتی رسیدم خونه برخالف اون خستگی ای که توی تنم بود اصال خوابم نمی 

 .کوروش می اومد جلوی چشمماومد همش چهره پر از نگرانی 
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کالفه نیم کت ساتنی که روی لباس دکلتم پوشیده بودمو در آوردم. موهامو از حصار کلیپسم رها کردم. دستمو بینشون کشیدم 

تا از هم آزادشون کنم حس خفگی داشتم این بغض لعنتی انگار دست بردار نبود. رفتم سمت بالکن در شیشه ایش رو باز 

اد نیاز داشتم چند نفس عمیق کشیدم تکیه دادم به نرده های فلزی سفید رنگش زل زدم به چراغایی که حیاط کردم به هوای آز

 :رو روشن می کردن زیر لب نجوا کردم

 !تو چت بود امشب؟_

هام سر خورد روی گونم، نفس عمیقی نرده ها رو توی دستم فشردم کمی به سمت پایین خم شدم یه قطره اشک از الی پلک

 :دمکشی

 !نه تندیس! امشب بی خیال اشک ریختن شو_

  .حالم ناخوش بود دیگه خودم از گریه متنفر شده بودم

بعد از چند دقیقه ای که اون جا بودم باالخره خواب بهم فشار آورد و منو به داخل اتاقی که حاال متعلق به من بود کشوند سرم 

 .هام هم خمار بودناز خواب آلودگی خم شده بود چشم

همین طور با بی حالی تلو تلو خوران جلو می رفتم که یه دفعه خوردم به دیوار اینقدر خسته بودم که سرمو بلند نکنم و فقط 

مسیرمو عوض کردم. ولی یه دفعه بازوم توسط کسی اسیر شد. با ترس سرمو بلند کردم با کوروش چشم تو چشم شدم نمی 

دستمو باال بردم گذاشتم روی صورتش مچ اون یکی دستم هم اسیر دستش شد یه دونستم خوابم یا بیدار با همون حالت خمار 

کردم، وقتی دید حالتم تغییر کرده دفعه از اون حالت خماری دراومدم.صاف ایستادم آب دهنمو قورت دادم شوکه نگاهش می

 :مچ دستم و بازوم رو رها کرد کالفه گفت

 .یه چیزی بپوش باهات حرف دارم_

تاد چطوری جلوش ایستادم اون لباس بازم و موهای افشونم. جای دستای پر حرارتش روی بازوی عریانم هنوز تازه یادم اف

هم ذوق ذوق می کرد.سریع شال بزرگ و بلندمو دور خودم پیچوندم تمام مدت نگاه خیرش روم بود.منتظر نگاهش کردم این 

 !وقت شب این جا چی کار می کنه؟

 :مضطرب پرسیدم

 !فاقی افتاده؟چه حرفی؟ات_

 .دستی به گردنش کشید روی تخت نشست اشاره کرد بشینم

 :نفسش رو فوت کرد

 .اتفاق؟! آره شاید_

 :ای گفتماومد توی دهنم با صدای خفهسکوت کردم قلبم داشت می

 !چی شده؟_

 .ازم گرفت به رو به رو خیره شد کمی مکث کرد نیم نگاهی به چهره پر از نگرانیم انداخت بعد چشم

 :هاش کشید شروع کرد حرف زدنزبونش رو به لب

 .نمی دونم از کجا شروع کنم تا حاال تجربش نکردم_
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ولی می دونم این حسی که این طور منو  .است نمی دونم کی و کجا اتفاق افتاد هرقدرم که به عقب برمی گردم بی نتجیه

 .رفتمدرگیر خودش کرده رو دوست دارم. یا تپش های غیر عادی قلبم خو گ

ت چی خواسمکث کرد و من نفسم توی سینم حبس شده توی سینم مونده بود.. نتظر بودم بقیه حرفش رو به زبون بیاره. می

 !بگه؟

 !تونستم ندونم این حرف ها یعنی چی؟ نکنه کوروش عاشق یه نفر دیگه شده؟این ها رو منم تجربه کرده بودم مگه می

ی شد، چنگی به موهای آشفتش زد. لبمو محکم گاز گرفتم نمی تونستم یک کلمه کالفگی توی جزء به جزء صورتش دیده م

 .حرف بزنم تمام وجودم گوش و چشم شده بود برای شنیدن حرفاش و دیدن حرکاتش. الالخره لب باز کرد

 .ه سالههام می شن مثل پسرای هیجده نوزدلعنتی حتی نمی تونم مقدمه چینی کنم. اگه بخوام حرف بزنم اون وقت حرف_

با یه حرکت غافلگیر کننده برخاست اومد رو به روم زانو زد دستامو بین دستای گرمش گرفت. با بهت بهش نگاه کردم که 

 :گفت

 .ش کنمبذار خالصه_

 .یکم مکث کرد بعد حرفی رو زد که تو خوابم هم نمی تونستم از زبون کوروش بشنومش

 !دوسـتت دارم. با من ازدواج می کنی؟_

انگار چیزی به بزرگی کوهی از دوشش برداشته باشن نفسش رو با خیال راحت بیرون فرستاد. ولی من زبونم قفل شده و بعد 

االن یعنی اون از من جواب می خواست؟! یعنی از من خواستگاری کرده بود؟من  .بود و زل زده به چشمای منتظر کوروش

 .حتی نمی تونستم افکارمو نظم بدم

 :کردم فشارم افتاده لب باز کردمواقعا حس می به سختی در حالی که

 !من، االن. یعنی تو از من جواب می خوای؟-

 :سرشو تکون داد دستامو به نرمی فشرد گفت

االن که نه! خوب فکرات رو بکن ببین تندیس ازت می خوام خوب فکر کنی بعد جواب بدی. شاید خودخواهی باشه که این _

به من بی میل نیستی اینو از رفتارت می تونم بفهمم. ولی همه چیز عشق نیست گاهی فشار حرفو بزنم ولی می دونم تو هم 

ی خوام جوابکنه خوب فکر کن! همه چیزو بسنج میشه که عشقو با بی رحمی توی خودش نیست میزندگی این قدر زیاد می

های رویایی بزنم ولی اگه جوابت حرف گیرم یه جواب عاشقانه همراه با منتطق باشه از من گذشته که بخوامکه ازت می

مثبت باشه از تمام وجودم برات مایه می ذارم که خوشبختت کنم. زندگی با من سخته شاید یه وقتایی تا مدت خیلی زیادی از 

هم دور باشیم به خاطر کار من واین اصال اسون نیست. پس می دونست منم دوسش دارم. ولی مطمئنا ازم اعتراف می 

 .ال که این حرفا رو زده بود انگار که داشت منو روشن می کردخواست. حا

 :برخاست منم ناخودآگاه باهاش بلند شدم. بازم زل زد توی چشمام

 .سعی کن زود تصمیت رو بگیری دوست دارم قبل از اینکه برم مأموریت با هم عقد کنیم. البته اگه جوابت مثبت باشه_

بود که متوجه نشدم کی رفت بیرون همونطور که بی خبر اومد به همون آرومی سرمو تکون دادم. اون قدر فکرم مشغول 

 :رفت. و من هنوز هم متزلزل وسط اتاق ایستاده بودم. چنگی به موهای افشونم زدم زیرلب گفتم
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تونم از کاریش نمی شه کرد. اون موقع که دل باختم باید به این چیزها هم فکر می کردم. حاال که دلمو از دست دادم نمی _

 .کوروش بگذرم هر طور باشه من می خوامش با هرسختی

و نمی دونستم تصمیمی که گرفتم چقدر سخت می تونه باشه. نگاهی به خودم انداختم شال از دورم باز شده بود گونه هام گل 

. حاال که می انداختن"خاک به سرم تمام مدت اینطور جلوی کوروش بودم؟!"سریع لباسمو عوض کردم لباس راحتی پوشیدم

دونستم کوروش هم همون حس رو بهم داره می تونستم بعد از مدت ها یه خواب راحت داشته باشم.. همین که سرم به بالش 

  .رسید خواب خیلی زود منو با سخاوت به آغوش کشید

بودن به من و توی  به چهره ابلهانه کتی و عسل که تنها چهار روز از عروسیشون گذشته بود نگاه کردم. به روبر زل زده

 :شد حیرت رو دید. یکم از طرز نگاه کردنشون معذب شده بودم دست پاچه دستی به لباسم کشیدم گفتمقیافه هاشون می

 !چیزی شده چرا این طوری زل زدین به من؟_

 .کتی تکونی به هیکل قلمیش داد

 :گفت

 !آره تندیس؟_

 :طور گیج بود نگاه کردم ش همونگنگ نگاهش کردم بعد هم به عسل که هنوز چهره

 !زنی؟دونم تو داری از چی حرف میچی آره؟! اصال من می_

 :تکه ای از موهاش رو برد پشت گوشش با لبخند گشادی گفت

 !اگه خدا بخواد انگار یه عروسی افتادیم_

 .کردم کوروش به کسی چیزی گفته باشههنوز منظورش رو نگرفته بودم چون اصال فکرشم نمی

 :والی زل زدم بهش کالفه گفتمباز هم س

 !گی؟کتی حوصلمو سر نبر بگو ببینم داری چی می_

نگاهی بین خودش و عسل رد و بدل شد بعد با یه خیز کنارم روی کاناپه جلوی تلویزیون نشستن. عسل بدون مقدمه منو از 

 :چرخید رها کرد و گفتاون همه سوالی که دورم سرم می

 !کوروش ازت خاستگاری کرده؟_

با دستش چونم رو گرفته بود بهم زل زده بود، از حرفی که زد گونه هام تا پشت گوش داغ شدن. کتی دستشو پس زد منو 

 :های براق گفتکشید سمت خود با هیجان و چشم

 !کردماوه خدا فکرشم نمی_

 :بدون این که بهم مهلت بده دوباره گفت

 !و از راه به در کردی ما خبر نشدیم؟خب حاال بگو ببینم جوابت چیه؟! کلک کی داداش من_

آب دهنمو قورت دادم زبونم بند اومده بود سرمو انداختم پایین گوشه لباسمو توی دست عرق کردم فشردم. زن عمو اومد 

 :داخل نشیمن به غیر از ما چهار نفر کسی توی خونه نبود. رو به کتی گفت

 !کار عروسم داری بذار راحت باشهکتی چی_



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر* Nadia_A* | تنهایی از گریزرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 158 

 "!افتادم توی دلم گفتم"وای من عروس زن عمو؟! اصال مگه منو این همه خوشبختی محاله؟داشتم پس می دیگه رسما

 !به خودم اومدم این دفعه سه نفری زل زده بودن به من

 :زن عمو با لبخند گفت

 !خوای پسر منو از این انتظار راحت کنی؟نمی_

 !شم. باز سرخو سفید شدمکردم یه روز این همه خجالت زده بتوی عمرم فکرشم نمی

 :کتی با زیرکی گفت

 !است؟ زود باش دیگه حاال این سکوتت همون جواب بله_

 !فقط تونستم سرمو به نشونه"بله"تکون بدم تا به خودم بیام خونه توی صدای ِکل کشیدنشون ترکید

*** 

 :طاها

 !نی بری؟ات می کنم خودت می تو تندیس جان تلفن مهمی بهم شده من همین جا پیاده_

 :چشمامو تابی دادم

 !آره بابا مگه بچه ام؟! کوروشم دیگه زیادی نگرانه_

 :طاها

 !نه عزیزم البد یه چیزی می دونه مراقب خودت باش_

ازش تشکر کردم سر کوچه پیاده شدم. کوچه خلوت بود آروم آروم داشتم می رفتم که احساس کردم کسی پشتمه. نمی دونم از 

د یا چیز دیگه ولی لرزی که توی تنم نشست از ترس بود. ناخودآگاه دستمو بردم سمت کیفم موبایلمو نگرانی های کوروش بو

در آوردم. اولین اسم مال کتی بود می دونستم االن خونه عموا.همین که شماره ی کتی رو گرفتم تیزی چیزی رو ،پشت 

 .گردنم حس کردم. تو یه لحظه قالب تهی شدم بدنم یخ بست

 :گفت صدای زمختی

 .دست از پا خطا کنی کارتو می سازم_

زود گوشی رو توی جیب گشاد مانتوم انداختم. اومدم جیغ بکشم ولی انگار از من زرنگ تر بود دسشو گذاشت روی دهنم 

 .خفم کرد

 :غرید

 !مگه نگفتم جیکت درنیاد هان؟_

 .موقع از روز پرنده هم پر نمی زدبغض گلوم رو فشرد. احساس خفگی می کردم اطرفم زیر چشمی نگاه کردم اون 

تقال کردم از دستش رها بشم ولی بی فایده بود،مردک منو کشون کشون برد توی یه کوچه فرعی باریک دیگه کارم ساخته 

بود. هلم داد سمت دیوار خودشو چسبوند بهم حالم داشت از بوی تند عرق خشک شده تنش به هم می خورد. اشکم سرازیر 

 :ی خفه می کشیدم. سیلی محکمی بهم زد با عصبانیت گفتدائم جیغ ها .شد

 !خفه خون بگیر عفریته_
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سرمو به سمتش برگردوندم. صورتش پر از جای زخمو بخیه بود. انگار با خودکار خط خطیش کرده باشن. چاقوشو 

مرد هنوز روی دهنم هام به خاطر ترس و هم اینکه دست اون نازیرگلوم گذاشت فشار داد. چشمام از ترس گشاد شدن نفس

 .بود کشدار شده بودن

 :پوزخند زشتی زد

 .زن سرگرد بهرامی! شاه ماهی صید کردم، خیلی وقته دنبالتم گرچه االن ارزشت بیشتر شده_

ش موبایلش رو از جیبش خارج کرد یه حالم هر لحظه بدتر می شد. همون طور که منو سفت چسبیده بود با یه دست دیگه

ر انداختم تا از فرصت پیش اومده استفاده کنم. دست از تقال برداشتم وقتی دید دیگه تالش نمی کنم یکم شل دفعه فکرمو به کا

شد همونطور که موبایلش رو به گوشش چسبونده بود یه چشمک زشت بهم زد که حس کردم االن تمام محتوای معدمو باال 

نی که برام مونده بود ضربه ای به جای حساسش زدم تو یه لحظه میارم. فکرمو متمرکز کردم، زانوم رو باال بردم با تمام جو

کبود شد و کنار رفت همین برای فرار کافی بود. تمام قدرتمو گذاشتم توی پاهام از دستش فرار کردم. بین گریه با بلندترین 

 :صدایی که از خودم سراغ داشتم فریاد کشیدم

 !کمک یکی کمکم کنه_

 .شت کشیده شدم. تعادلمو از دست دادم با صورت خوردم زمین تمام بدنم کوفته شده بودزیاد دور نشده بودم که از پ

های رکیکی رو به کار می فقط مشت و لگدهاشو حس می کردم بدنم هر لحظه بی حس تر می شد گاهی هم با دادو فریاد لفظ

  .شدبرد که حتی از یادآوریشون حالم بد می

لگد هاش رها شده بودم با خودم گفتم شاید دست از سرم برداشته ولی وقتی برق چاقویی  هامو نیمه باز کردم از مشت وچشم

. شدممی هامو بستم زیر لب اسم "خدا" رو زمزمه کردم دستش رو گذاشتم روی گلوم داشتم خفهکه دستش بود رو دیدم چشم

 با عصبانیت غرید شد روی صورتش به وضوح دیدهاش سرخ شده بودن دونه های درشت عرق رو میچشم

 !کشمت عوضی تو باعث مرگ اون شدیمی_

 !زنه منظورش از "اون" چه کسیهدونستم از کی حرف مینمی

هام بیش از حد طبیعی گشاد شده بودن برای کمی اکسیژن دست و پا می زدم تقالهام برای آزادی بی شدم چشمداشتم خفه می

کرد! یه لحظه احساس کردم رهاش کرد این طور زجر کشم نمیو خالصم میگفتم کاش با همون چاقفایده بودن با خودم می

 ..شدم ولی اونقدر حالم بد بود که نمی تونستم چشمامو باز کنم و توی عالم بی خبری غرق شدم

******* 

 .وقتی چشمامو باز کردم تمام بدنم درد می کرد، دیدم تار شده بود ناله ای کردم. دستم توسط کسی فشرده شد

 :گاهمو به چشمای سرخ کتی دوختم دوباره ناله کردمن

 .جانم؟! به هوش اومدی فدات شم؟! تو که مارو نصف عمر کردی قربونت برم_

 :دوباره ناله کردم

 آب_

 :سریع برخاست برام آب آورد جرعه جرعه به خوردم داد اشکاش رو پاک کرد گفت
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 .باید به دکتر خبر بده. همین طور بقیه_

ون رفت. به مغزم فشار آوردم تا یادم بیاد چی شده به یاد اون کوچه تنگ و تاریک افتادم اون مرد و صورت بعد سریع بیر

 .پر از زخمش. یه پرستار همراه دکتر و کتی اومدن داخل بعد از معاینم رفتن بیرون ولی کتی کنارم موند

 :به سختی گفتم

 !از کی این جام؟! بقیه کجان؟ _

 :فین فینی کرد

زه بیهوشی. تندیس وقتی کوروش از زیر دست اون نامرد کشیدت بیرون یه مرده بودی! خدایا چرا هرچی بالست به دو رو_

 !سر تو میاد؟

خودمم توی همین مونده بودم مگه ظرفیت یه آدم چقدر بود؟! باورم نمی شد دو روز تمام بیهوش بوده باشم. ولی با اون بدن 

 .دردم بعید هم نبود

 :کتی

 .بیمارستان، وقتی بقیه اومدن طاها رو که دید یه مشت زد توی صورتش بی چاره زیر چشمش کبوده هنوزآوردیمت _

 :لبخند بی رمقی بهش زدم

 .چه با هیجان تعریف می کنه که شوهرش کتک خورده_

 :خندش گرفت

شه کرد دست گل خان خدا نکشتت که تو این موقعیت هم شوخی می کنی. واال تا می بینمش دلم ریش می شه ولی چه می _

 .داداشمه برای سوگولیش نگران بوده

ای که انگشت دوم دست چپم گونه هام داغ شدن همین باعث شد کتی مسخرم کنه انگشت اشاره دستمو نوازش گونه به حلقه

هش رو زینت داده بود کشیدم.چند روزی می شد که عقد کرده بودیم. چهره شاد کوروش رو هنوز به خاطر داشتم وقتی ب

جواب مثبت دادم. لبخند یه لحظه از لبش جدا نمی شد. کارامون رو سریع انجام دادیم و با یه عقد محضری ازدواجمون 

رسمی شد. تا بعد از اینکه کوروش رفت مأموریت و برگشت عروسی بگیریم! با صدای همهمه ای که داخل اتاق به وجود 

وروش! این قدر تو فکر نیومدنش بودم که از ساعت مالقاتم چیزی نفهمیدم. اومد از فکر بیرون اومدم. همه بودن به غیر از ک

 :بی چاره طاها کبودی زیر چشمش خیلی بد بود. دلم براش سوخت ازش معذرت خواهی کردم که گفت

  .تقصیر من بود که این بال به سرت اومد اگه جلو در پیاده ات می کردم اون مردک جرأت نمی کرد بهت نزدیک بشه_

 .ی تخت دراز کشیدمرو

 :کتی

 .من می رم اتاق بغلی کاری داشتی صدام بزن. مامان از دیروز دوبار دیسک کمرش اذیت می کنه نمی تونه بیاد باال_

چشمامو بستم سعی کردم بخوابم یه روز  .سرمو تکون دادم. ازش تشکر کردم. اونم "خواهش می کنم"ی گفت و رفت بیرون

ری بودم تا مرخصم کردن ولی کوروش نیومد دیدنم حسابی از دستش ناراحت بودم. فقط یه بار دیگه هم توی بیمارستان بست

زنگ زد تونستم صداش رو بشنوم. داشت خوابم می گرفت که درباز شد. بوی عطرش که توی اتاق پیچید فهمیدم خودشه. 
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و رد اون یکی دستشم توی موهام فرولی چشامو بسته نگه داشتم. کنارم روی تخت نشست دستمو گرفت توی دستش نوازش ک

 .کرد زیر لب شروع کرد حرف زدن

 .می دونم بی داری از این پلک های لرزونت معلومه_

 .چشمامو باز نکردم سرسختانه می خواستم بگم خوابم

 .تندیس؟! خانمی_

چشمامو باز کردم تا چشمای انگار بی فایده بود نمی تونستم وقتی این طور نرم و گیرا صدام می زنه مقاومت کنم. آروم 

 :بازمو دید گفت

 !قربون اون نگاه آسمونیت برم. دلت میاد چشماتو از من دریغ کنی؟_

 :پشت چشمی نازک کردم

 .یعنی حتی یه ساعتم نتونستی بیای دیدنم؟! نگاهم روی در خشک شده بود از در بیای داخل_

 .امش شدمخم شد روی صورتم مهری با محبت به پیشونیم زد که غرق آر

معذرت می خوام که منتظرت گذاشتم ولی باور کن نتونستم. منم تمام مدت تو فکرت بودم خیلی سخت بود که بخوام با _

زنگ زدن حالتو بپرسم. ولی مجبور بودم، عزیزم من تمام دیروز دگیر این بودم ببینم چرا اون مرد این بال رو به سرت 

 !آورده

 !؟خب چی شد؟! فهمیدی اون کی بود_

 :سرشو تکون داد

 !یادته بار اولی که منو دیدی؟ _

 :لبخندی از مرور اون روز روی لبم شکل گرفت سرمو به تأیید حرفش تکون دادم

 !آره یادمه_

 !سیروس خط خطی رو یادته؟! همون که اسمش رو یادت رفته بود؟-

 :با ترس گفتم

 ...اون مرد همون_

 :سرشو به تأیید حرفم تکون داد

خواستن دستگیرش کنن با اسلحه در برابر پلیس مقاومت کرد و توی می اش بود بعد از اون وقتی . زیبا معشوقهخودش بود_

درگیری کشته شد سیروِس لعنتی می خواست از تو انتقام زیبا رو بگیره، شایدم قصد دیگه ای داشت. عوضی زبون به 

 !اعتراف باز نمی کنه

خطرناک باشه که با پلیس درگیر بشه! چهره زمختش رو به یاد آوردم پوست رنگ کردم زیبا این قدر اصال فکرشم نمی

شد به وضوح درشون دید یه زخم عمیق هم روی گونه سمت راستش بود. به ای که شرارت رو میهای تیرهپریده، چشم

 :ش بود. دستشو فشردمکوروش نگاه کردم اخمش نشون دهنده فکر آشفته

 .ات پر از خستگیه ای برو یه دوش بگیر بخواب. تمام چهره بهش فکر نکن! البد خسته_
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 :سرشو تکون داد

 .آره خیلی خسته ام این چند روز پلک رو هم نذاشتم_

 :ای گفتمنشستم روی تخت خودمو چسبوندم بهش با لحن پر غمزه

 !الهی بمیرم خیلی نگران شده بودی؟_

رخوند. منو نرم به خودش فشرد سرشو فرو کرد توی موهام نفس نگاهشو توی صورتم که بیشتر جاهاش زخمیو کبود بود چ

 :عمیقی کشید با صدای لرزونی زیر گوشم گفت

نمی دونی چی کشیدم وقتی کتی با ترس و لرز گفت انگار تو دردسر افتادی داشتم روانی می شدم همون طور دویدم وسط _

نگ زد به طاها همه چیزو براش تعریف کرد طاها هم اومد تونست فکر کنه زگشتم کتی انگار راحت تر میکوچه دنبالت می

گشتیم که صدای جیغت رو شنیدم وقتی اون طوری زیر دست های اون گفت تو رو سر خیابون پیاده کرده داشتیم دنبالت می

 .دمیوونه می شنامرد دیدمت دنیا برام تیره و تارشد. وقتی رو دستام بلندت کردم، بی جون مثل یه مرده بودی. تدیس داشتم د

 :با حرص اضافه کرد

 .مطمئن باش اون عوضی رو سرجاش می نشونم_

 .همین طوری هم جرمش زیاد بود با بالیی که سرتو آورد

دیگه حرفی نزد. یه قطره اشک از گوشه چشمم پایین ریخت. چه قدر نگرانم شده بود. تو دلم داشتن قد آب می کردن. نجوا 

 :کردم

  !که هستی عاشقتم کوروش. ممنونم_

*** 

ها چند روزی از اون ماجرا گذشت حالم خوب شده بود کبودی های روی صورتم از بین رفته بودن و تنها جای یکی از زخم

شستم که زن عمو اومد داخل رو های بعد از شام رو میتوی آشپزخونه داشتم ظرف !شدهنوز معلوم بود ولی داشت خوب می

 :به من گفت

 !ش کارت داره؟تندیس عزیزم کورو_

 :نگاهی به بیرون انداختم شیر آبو بستم گفتم

 !ببخشید_

 :با مهربونی گفت

 !کارت دارهبرو عزیزم ببین چی_

 :رفتم بیرون دیدم داره میاد سمتم وقتی بهم رسید گفت

 !برو لباس بپوش بریم بیرون_

 :ابروهام باال رفتن

 !چرا چیزی شده؟_

 :م رو نوازش کردبا انگشت شست گونه
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 !نه عزیزم، مگه باید چیزی شده باشه که بریم بیرون؟_

 :از نگاه و نوازش گرمش سرخ شدم به نرمی کنار کشیدم رفتم سمت پله ها همونطور که می رفتم گفتم

 !شماالن حاضر می_

شدم. نفس حبس شدمو دادم بیرون هنوز زیادی پاستو ریزه بودم با کوچیک ترین حرف یا حرکتی از طرف کوروش سرخ می

 با عجله رفتم باال، در کمدمو که باز کردم

یه مانتو آبی که قدش تا زانوم بود و یه شال سفید، شلوار تنگ سفید بیرون آوردم و چون حدس می زدم قراره قدم بزنیم یه 

 لجفت کتونی راحت برداشتم. بعد از این که به صورتم یکم رنگ و لعاب دادم رفتم بیرون با خودم گفتم"زیادی معط

 .نکردم؟!" وقتی رفتم پایین ندیدمش حدس زدم بیرون باشه زن عمو از آشپزخونه اومد بیرون

 !بیرون عزیزم_

ازش تشکر و خداحافظی کردم بعد با عجله رفتم بیرون به ماشین تکیه داده بود و به ته کوچه خیره شده بود مسیر نگاهش رو 

 :حتیاط صداش زدمدنبال کردم چیزی ندیدم انگار فکرش مشغول بود با ا

 !کوروش؟_

 :با صدام به خودش اومد چرخید سمتم گفت

 !جانم اومدی؟_

د با م شده بودرو برام باز کرد رفتم سمتش نور یکی از چراغ های پایه دار روی صورتم افتاد انگار تازه متوجه تیپ و چهره

 :لحن گیرایی گفت

 !اوه چه خانم خوشگلی باید حسابی حواسم بهش باشه_

 :مای گفترفتم پشت چشم نازک کردم و با لحن پر عشوهاش می هم چشمکی زد در حالی که داشتم تو دلم قربون صدقهبعد 

 !پسره هیز مگه خودت ناموس نداری؟_

 :دستی به گونم زد زیر گوشم با حرارت گفت

 !سوار شو تا کار دستت ندادم بعدشم پس تو چیه منی هوم؟_

 .دشم سوار شد راه افتادبا خجالت سوار شدم درو بست خو

ای مردونه که استیناش رو تا آرنج باال زده بود، شلوار جین مشکی کتونی مشکی به تیپش نگاه کردم! یه پیراهن سرمه

 .موهاشم مثل همیشه به طرف باال آرایش شده بودن

 :با صداش به خودم اومدم

 !حاال کی داره هیز بازی درمیاره؟_

 .ه خندش در اومدنگاهمو دستپاچه ازش گرفتم ک

 !حاال نگفتم خجالت بکش جرم که نکردی ناسالمتی شوهرتم؟_

لبخندی روی لبم شکل گرفت انگار خجالتم رفته بود! با ایستادن ماشین به خودم اومدم به اطراف نگاه کردم یه پارک کوچیک 

 .بود
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 !کوروش_رسیدیم عزیزم پیاده شو

ن انگشتای دستش قفل کرد با هم، قدم زنان دور پارکو گشت زدیم پارک خلوتی پیاده شدم کنارم قرار گرفت انگشتای دستمو بی

 !ای نبودهای کوچولویی که توی محوطه اسباب بازی ها مشغول بودن کس دیگهبود به غیر از چند زوج و بچه

 :کوروش

 !ساکتی_

 :نگاهش کردم

 !چی بگم؟_

 !آهنی که یه گوشه دنج قرار داشت منو نشوند خودشم نشست دستمو فشرد به دنبالش کشیده شدم، رفت سمت یه نیم کت قرمز

خواست تنها باشیم تا سرمو بذارم روی کنی! بغض بدی گلومو فشرد دلم میزنم تو سکوت میامشب فقط من حرف می_

 !ش خودمو خالی کنم چند روز دیگه قرار بود بره مأموریتشونه

 !کشه؟کوروش مأموریتت چند روز طول می_

 :ی کرد ولی لحنش پر از آرامش بوداخم ظریف

 !کنمباز به این موضوع اشاره کردی؟! یه امشب و بی خیال شو خواهش می_

 :ش انداختم نفس عمیقی کشیدمنگاه عمیقی به صورت کالفه

 !کنمباشه امشب بهش فکر نمی_

 :بازم دستمو گرم فشرد

 !بستنی می خوای بخرم؟_

 :لبخند گشادی زدم

 !ردم برام یه قیفیشو بخرآره خیلی وقته نخو_

 :با چشمایی که از تعجب دریده شده بودن گفت

 !نگو که میخوای هی لیسش بزنی بخوری_

 :سرمو به تأیید تکون دادم با بدنجسی گفتم

 !خوادزود باش کوروش منو وسوسه کردی دلم بستنی قیفی می_

نم خواست اذیتش کش زار شد یه لحظه دلم سوخت ولی وقتی قبول کرد دیگه نتونستم از تصمیمم برگردم بدجور دلم میچهره

دونستم بخره! تنها روی نیمکت نشسته بودم که احساس کردم کسی نزدیکم شده به خیال اینکه کوروشه سرمو گرچه بعید می

 .زد رو دیدمساله می ۲۴-۲۵سنش حدود  بلند کردم ولی به جای کوروش یه پسر جوون که

 "!کردم"این دیگه این جا چی می خوادمتعجب داشتم نگاهش می

 :یکم این پا اون پا کرد

 !تونم ازتون یه درخواست کنم؟ببخشید خانم می_
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 :تا اومدم لب باز کنم کوروش رو دیدم که داره به سمتمون میاد رو به پسره گفتم

 !هرم بگیدهر درخواستی دارید به شو_

به پشتش اشاره کردم چون هنوز کوروش رو ندیده بود با حیرت برگشت به عقب کوروش رسید کنارمون نگاهی به پسره 

 :انداخت رو بهش با اخم گفت

 !مشکلی پیش اومده؟_

 :پسره رنگش پرید

 !نه نه ببخشید منو انگار اشتباه کردم_

سرشو انداخت پایین با سرعت از کنارمون رد شد رفت. کوروش بعد هم بدون این که نگاهی به من یا کوروش بندازه 

 .نگاهش رو از اون پسر گرفت بستنی که خریده بود رو داد دستم ولی بستنیش لیوانی بود! کنارم نشست

 !نباید این موقع شب تنهات می ذاشتم چی شده بود؟_

 :نگاه مغمومی به بستنی انداختم

 !چرا قیفی نخریدی؟_

 :با خنده گفت

 !یافشو نگاه، بخور بهونه نیار عمرا بذارم یه جای عمومی بستنی لیس بزنیق_

 :سرمو تکون دادم

 !کردمخواستم بگم نخر فقط داشتم اذیتت می_

 :قاشق اولو خوردم که کوروش گفت

 !کار داشت؟نگفتی اون پسره چی_

براش تعریف کردم! کوروش برخالف حساسیت خوردم شونه باال انداختم تمام جریانو در حالی که با ولع بقیه بستنی رو می

دونستم اگه غیراز این وقتی فهمید قصد اون پسر مزاحمت نبوده بی خیالش شد ولی می !های زیادی که داشت بی منطق نبود

  !کردبود برخوردش با اون پسر فرق می

 .ریزم اتاق رو پر کرده بودهام بی محابا می ریختن، هق هق دستمال کاغذی مچاله شده رو توی دستم فشردم. اشک

در باز شد کوروش اومد داخل وبا حالت قهر بهش پشت کردم. با باال پایین شدن تخت متوجه شدم کنارم نشسته حضورش رو 

نزدیک به خودم احساس کردم. دستش روی شونم قرار گرفت منو به سمت خودش چرخوند با دیدن صورت خیسم اخم 

 .غلیظی بین ابروهاش نشست

 :و با دوتا انگشت شستش پس زد، با لحن مالیمی گفتاشکام

 !این همه اشک برای چیه قربونت برم؟_

 :فین فینی کردم با بغض گفتم

 .کوروش خواهش می کنم نرو، بگو یه نفر دیگه رو به جات بفرستن_
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 :های دستم زدای به انگشتدستمو گرفت به صورتش نزدیک کرد با محبت بـ ــوسه

 .که نمی تونم از دستورات سرپیچی کنم، تندیس اصال دفعه دیگه عمرا بهت بگم می خوام برم مأموریتنمی ه عزیزم من _

 :ضربه آرومی به شونش زدم

 !تو حق چنین کاری رو نداری_

 !از اول می دونستی شرایط زندگی با من این طوریه چرا قبول کردی؟-

 :با حیرت گفتم

 !تو چی می گی؟_

 :حن خبیثی گفتدستمو بین دستش فشرد با ل

 .آره اصال می خوام طالقت بدم_

 :گریم شدت گرفت

کوروش، از اولشم منو دوست نداشتی. مگه مجبورت کرده بودم ازم خاستگاری کنی؟! اصال طالقم بده برو با هرکی می _

 .خوای ازدواج کن. منو بگو دارم برای کی خودمو می کشم

 :فشرد به خودش با صدای بمی گفتدستمو کشید افتادم توی آغوشش. به سختی منو 

این قلب المصب مجبورم کرد. ببین چه  .عزیزم، من شوخی کردم. تندیس؟! چرا این طوری می کنی؟!معلومه مجبور بودم_

 !طوری داره خودکشی می کنه؟! آخه لعنتی کی دیدی من به اجبار و ناخواسته کاری رو انجام بدم؟

ش بود روی لبم شکل گرفت. داشتم از خوشی پس می افتادم. خدا یکی منو بگیره. لبخندی که ناشی از ابراز احساسات خشن

ظرفیت این همه خوشبختی رو ندارم. سرمو روی قلبش که به قول خودش داشت خودکشی می کرد گذاشتم. بعد از چند لحظه 

 .سرمو بلند کردم زل زدم به چشمایی که همه وجودم بودن

 :لب برچیدم مغموم گفتم

 !شهت تنگ میدلم برا_

 :هام در گردش بود زیر لب نجوا کردهام و چشمنگاهش بین لب

 !قربون دلت برم، فکر کردی برای من آسونه؟_

رو دستش از پشت منو خم کرد سرشو آورد پایین می خواست فاصله رو از بین ببره که تقه ای به در خورد. هر دو هول 

 .ه دستی بین موهاش کشیدشده از هم جدا شدیم.کوروش برگشت سمت در کالف

 !کیه؟_

 :کیان

 .کوروش مامان می گه بیاید پایین ، شام حاضره_

 :زیرلب گفت

 !بر خر مگسه معرکه لعنت_

خندیدم که کوروش برگشت سمتم چپ چپ نگاهم همون طور روی تخت دراز کشیده بودمو ریز ریز به حالت پنچر شدش می
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 بشینم هر دو برخاستیم انگشتش رو گرفت سمتم با لحن تهدید امیز مصنوعیکرد، خندمو خوردم. دستمو گرفت مجبورم کرد 

 :گفت

 !شممن که با تو تنها می_

 .با لبخند گشادی شونه باال انداختم، لباسم رو که کمی به هم ریخته شده بود رو صاف کردم، بعد با هم رفتیم بیرون

*** 

بار خودمو با مرتب کردن اتاقی که دیگه نمی دونستم چی رو  کالفه دور خودم می چرخیدم. توی اون روز برای چندمین

توش جا به جا کنم سرگرم کردم تا این دلشوره لعنتی دست از سرم برداره. با خودم گفتم "بذار برم اتاق کوروش شاید این 

شتم روی دستگیره طوری یکم آروم بشم" دفتم بیرون از اتاق خودم. رو به روی اتاق کوروش ایستادم دستمو به آرومی گذا

درو باز کردم. همین که وارد شدم بوی عطرش مشاممو پر کرد یه نفس عمیق کشیدم تا عطرشو ذخیره کنم. هجوم اشک به 

چشمام کامال ناگهانی بود توی دلم رخت می شستن. نگاهمو دور تا دور اتاق مرتبش چرخوندم. روی تخت یک نفرش که 

گام های بلند به سمت تختش رفتم خودمو پرت کردم روش سرمو توی بالشش که  سمت چپ اتاق قرار داشت مکث کردم. با

پر بود از عطر موهاش فرو کردم. حریصانه چند نفس عمیق کشیدم و چنگ زدم بهش. درست یک هفته از رفتنش می 

ی بشه؟! چرا نباید نبود؟! چرا من باید یک هفته شب و روزم یک !گذشت و من حتی نمی دونستم کی برمی گرده. این ظلم بود

به خودت قسم که هست،  !حتی توی این یک هفته یک بارم صدای گرمشو حتی از پشت موبایل بشنوم؟! خدایا این ظلم نیست؟

زیر لب شروع کردم حرف زدن انگار که کوروش درست رو  .هست که من اینجا مثل دیوونه ها دارم دور خودم می چرخم

 .به روم باشه

چرا این قدر سنگ دلی؟! نمی گی من این جا از بی خبری دق می کنم بی تندیس می شی؟! اصال دلت  الهی فدات بشم آخه_

برام تنگ شده بی معرفت؟! می دونی تو دلم چه بلواییه؟! بالشو بیشتر به خودم فشردم. یه نفس عمیق دیگه کشیدم با بغض 

 :ادامه دادم

 .بری مأموریت خودمو نیست می کنم. دیگه تحمل دوریتو ندارمدارم هالک می شم از دوریت کوروش! بار دیگه بخوای _

با صدای بلند گریستم. دیگه داشت کم کم بی حس می شدم که صدای جیغ و فریاد از پایین به گوشم رسید، هول شده از روی 

 :تمگفتخت پریدم پایین. نفس کشیدن برام سخت شده بود ، دستمو گذاشتم روی قلبم که به شدت می تپید با ترس 

 !خدایا یعنی چی شده؟_

  .با سرعتی که تا اون روز از خودم سراغ نداشتم دویدم بیرون رفتم پایین

با دیدن زن عمو افسانه که اون طور جیغ و فریاد می کرد و به سر و صورت خودش چنگ می انداخت حیرت زده سر جام 

داشت گریه می کرد؟! چرا؟! کیان چشماش سرخ  خشک شدم. نگاه گنگ و حیرانمو دادم به عمو کمرش خم شده بود عمو

کتی و عسل هم یه گوشه زانو زده بودنو گریه می کردن. احساس می کردم دنیا روی سرم خراب شده. داشتم سقوط  .بودن

 .ی طاها نگاه کردممی کردم که یه نفر منو گرفت. آب دهنمو قورت دادم سرمو بلند کردم. به صورت خسته

 :اومدمیصدای شیون زن عمو 

 .دیدی روزبه؟! دیدی چه به روزم اومد؟! بدبخت شدم روزبه!بچم رفت از دست رفت_
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 !کلمات آخرو با ضجه می گفت و من هنوز گنگ بودم.چی می گفت؟ !کی رفت؟

 :نگاهش به چشمای حیرونم افتاد گریش شدت گرفت

 بپوشه، خدا! جواب تندیسو کی بده؟! رخت سفید نپوشیده باید بیوه بشه رخت عزا _

چی می گفت؟! من چرا باید رخت عزا بپوشم؟! کی بیوه شده؟ من؟! مات بودم اتفاقات رو درک نمی کردم یا شاید دلم نمی 

خواست درک کنم. ولی کم کم مغزم انگار از اون حالت گنگی در اومد. رخت عزا؟! یه عزیز دیگه؟! همه که این جاا بودن 

 م از دست رفت؟! کوروشم کو؟گفت بچهن و کتی که اینجا بودن چرا زن عمو مینگاهمو دور تا دور خونه چرخوندم کیا

 فریادی با درد از گلوم خارج شد

 !نه! کوروشم کجاست؟_

خونه شروع کرد دور سرم چرخیدن. سرم به دوران افتاده بود. پلک هام سنگین شدن لحظه آخر دعا کردم هیچوقت بیدار 

 .نشم بعد هم بی خبری

*** 

 .ورستان، صدای گریه و شیون، باز هم یه عزیز دیگهباز هم گ

صورتم می سوخت گلوم هم همینطور ولی نمی دونستم این سوزش از چیه.صدای کتی توی اون همهمه به گوشم رسید داشت 

 .با گریه حرف می زد صداش خش داشت

 .طاها؟! طاها بیا تندیسو ببر تمام سروصورت خودشو زخمی کرده_-

سرتا پا سیاه پوشیده بود، چشماش براقش کدر شده بودن. نگاهم بین جمعیت می چرخید زن عمو داشت نگاهمو بهش دادم 

ای زد دو تا خانم سعی داشتن آرومش کنن.کیان و عمو هم آروم اشک می ریختن! برای کی؟! نگاهم روی تودهخودش رو می

گردی؟! بازوم از ا کوروش؟! مگه قول ندادی برمیگفتن تنها عشق زندگیم اون جا خوابیده ثابت موند! چراز خاک که می

پشت کشیده شد، با چشمای بی روح زل زدم به چشمای غرق اشک طاها منو از همهمه جمعیت دور کرد! اگه طاها زیر بغلم 

زد برگشتم عقب شدم.کمی که دور شدیم، صدای یه نفر اومد داشت طاها رو صدا میرو نگرفته بود مطمئنا نقش زمین می

هش نگاه کردم عمو رامین بود باالخره بعد از مدت ها دل از فرنگستون کند برگشت. پوزخند تلخی روی لبم شکل گرفت. ب

 :نگاه نگرانی به من و بعد به طاها انداخت

 .طاها من می برمش توی ماشین تو برو_

اونم کنارم بود. با صدایی که اصال نمی دونم طاها بهش چی گفت ولی وقتی به خودم اومدم توی ماشین طاها نشسته بودم 

 :شبیه به صدای خودم نبود گفتم

 !چرا منو آوردی اینجا؟_

 خواستم درو باز کنم برگردم اون جا که بازومو از پشت کشید

 :طاها

 !تا حاال به خودت نگاه کردی؟! تمام صورتت جای چنگه هیچی ازت باقی نمونده! با یه مرده هیچ فرقی نداری_

رف ها تکراری بودن! قفل مرکزی رو زد ماشینو روشن کرد راه افتاد به سمت خونه. سرمو تکیه دادم به چه قدر این ح
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شیشه با صدای بلند شروع کردم گریه کردن طوری که طاها یه لحظه با وحشت خیره شد بهم ولی هیچی نگفت. گذاشت 

 !تونست آرومم کنه هیچ چیز به جز مرگنمی کرد گریه آرومم کنه ولی هیچ چیزحسابی خودمو خالی کنم. شاید فکر می

 !انقدر بارانی ام"

 !که روز مرگم را جشن می گیرم

 "روز مرگم روز میالد من است

***  

با صدای قاری قرآن چشمامو باز کردم. دستی به سرم کشیدم تیر می کشید مثل تمام این مدت. چند روز گذشته؟! نمی دونم. 

نگاه سردم خیره به پنجره بود. دوباره سرم تیر کشید"لعنتی". بسته قرص مسکنی که این خیلی وقته چیزی برام مهم نیست.

روزها شده بود جزء وعده های روزانم رو برداشتم. یکی رو از کاورش جدا کردم با یه لیوان آب خوردم. دوباره دراز 

ولی همین که  .د کردم تا لمسشون کنمکشیدم. زل زدم به سقف نقش چشمای خمار قهوه ای کوروش جلوم ظاهر شد.دستمو بلن

های اشک پی دستم بهش نزدیک شد تصویر پیش روم محو شد. دستمو که هنوزم توی هوا معلق بود رو مشت کردم . قطره

کردن گریم بعد از چند لحظه شدت گرفت هق هقم اونقدر بلند بود که یکم بعد کتی سراسیمه اومد ام رو نوازش می درپی گونه

ی دونم توی چه حالی بودم که اون طور با ترحم نگاهم می کرد از نگاهش بیزار بودم.این روزها به جز ترحم چیز داخل. نم

 تونستم پیدا کنم. منو سفت توی بغلش گرفت و فشردای تو نگاه اطرافیانم نمیدیگه

 :با همون هق هق شروع کردم حرف زدن

ودم حس می کردم چرا؟! چرا همه چیز خراب شد؟! مگه قرار نبود باهام چرا کتی؟! حاال که داشتم خوشبختی رو با تمام وج_

 .بمونه؟! قرار نبود با هم از پس مشکالت بر بیاییم؟! چرا منو تنها گذاشت؟! گفته بود برمی گردم اون قول داده بود

 :گریم شدت گرفت

 !؟دیدی چه طور برگشت؟! دیدی داداشت بدقولی کرد؟! چرا همه منو تنها می ذارن_

 :ازش جدا شدم زل زدم به چشمای پف کرده و سرخش

بابام رفت، مامان رفت، حاال کوروش؟! اونم رفته؟! نه. نه کتی اون نرفته اون قول داد برگرده! البد کارش گیره. اون بر _

 .می گرده کتی خودش به من قول داده بر می گرده اون جایی نرفته

ن عمو و عسل با هم وارد شدن. کتی تکیه داد به دیوار سر خورد به سمت کتی هول شده رفت بیرون چندی بعد همراه ز

 :پایین در همون حال با گریه گفت

 !مامان تو رو خدا آرومش کنید. دلم ریش می شه این طور می بینمش_

 .باالخره با آرام بخش آرومم کردن

*** 

حسابی مشغول بود با صدای ضربه ای که به  با چنگالم تکه های خرد شده سبزیجات و گوشت رو جابجا می کردم. فکرم

 .میز شیشه ای خورد از اون حالت در اومدم زل زدم به دایی سپهر که با ابروهای گره خورده نگاهم می کرد

 :خاله ملیحه با مهربونی گفت
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 !عزیزم غذا رو دوست نداری؟! می خوای یه چیز دیگه برات درست کنم؟_

 .هام فراری بود یا شاید دیگه از یاد برده بودمشتوی این چندماه لبخند و خنده از لبمصنوعی کشو قوسی به لب هام دادم 

 :در جوابش گفتم

 .نه خاله خیلیم خوبه دستتون دردنکنه من یکم بی اشتهام_

نگاه غمگینی به هیکل استخونیم انداخت سری به نشونه تأسف تکون داد. عمو صالح و دایی هم توی سکوت مشغول بودن. 

ستم بشقابمو گذاشتم توی سینک و به سمت اتاق خواب رفتم. نشستم روی تخته دایی، رفتم توی فکر نمی دونم بقیه چه برخا

برخوردی می کنن وقتی تصمیمم رو بهشون بگم؟! می دونستم راه سختی برای راضی کردنشون در پیش دارم. ولی چیزی 

 .د داخل کنارم نشست منتظر بودم شروع کنه نصیحت کردنکه مشخص بود من از تصمیمم بر نمی گشتم. دایی سپهر اوم

به من بگو کی می خوای به زندگی برگردی؟! تا کی می خوای غمباد بگیری؟ دلت به حال خودت نمی سوزه حداقل به حال _

 .اونایی که دارن آب شدنت رو می بینن بسوزه

 :گفتم اشک از چشمای بی روحم فرو ریخت، دستام مشت شدن بدون مقدمه چینی

 .می خوام از این جا برم_

 !انداختبا حالت شوک بهم نگاه کرد چشمای آبیش پر از سوال بهم دوخته شده بودن نگاهش منو یاد مامان می

 :با تردید پرسید

 منظورت چیه؟_

 .لبمو سخت گاز گرفتم تا مانع اشک ریختنم بشم ولی بی فایده بود

دارم دیوونه می شم نمی تونم دیگه بمونم.  .جا رو نگاه می کنم کوروشو می بینمنمی تونم این جا توی این شهر بمونم. هر _

 .اون خونه بدتر داره عذابم می ده حس می کنم عطرش همه جا پخشه. هر جا رو نگاه می کنم حس می کنم حضور داره

برگردم به همون جایی  انقدر تصویرش واضح پیش چشمام نقش می گیره که باور مرگش برام امکان پذیر نیست. می خوام

که قبال بودم شاید اینطور بتونم یکم آرامش داشته باشم. به سکوت نیاز دارم، به یه جایی که فقط خودم باشم به دور از 

 ...هرگونه هیاهو بشینم فکر کنم. بتونم با این درد کنار بیام.با تمام شدن حرفام نگاهش کردم. هم عصبی بود هم کالفه

 :واجش کشیددستی بین موهای م

 .چرا چند وقت نمیایی پیش من زندگی کنی؟! یول می دم کاری به کارت نداشته باشم_

 .سرمو به چپ و راست تکون دادم. زل زدم به چشماش

خواهش می کنم دایی من به این تنهایی نیاز دارم.می دونم عمو رو سخت می شه راضی کرد ولی نمی تونم. به خدا نمی _

 :تونم. سردرگم گفت

 !حرفات راضیم نمی کنه تندیس! یعنی چی چرا باید بذاریم برگردی اون جا؟_

 :دستمو گذاشتم روی صورتم هق هق بلندم اتاقو پر کرد

 .ده ولی موندنم این جا کم کمو ذره ذره داره روحمو سالخی می کنهسخته! تنهایی بد عذابم می_

 .هول شده بهم نزدیک منو به خودش فشرد موهامو نوازش کرد
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 :زمزمه کرد

 !آروم باش عزیزم، خدایا این دیگه چه عذابیه_

***** 

نیمه شب از خواب بیدار شدم گلوم خشک شده بود نگاهی به اطرافم انداختم دستی به سرم کشیدم رفتم بیرون پله ها رو سالنه 

سره رفتم سمت یخچال بطری سالنه طی کردم تا رسیدم پایین راهمو به سمت آشپزخونه کج کردم. وارد اشپزخونه که شدم یه 

ای برداشتم خواستم آب بخورم که صدایی توی گوشم زنگ زد"تندیس!" آب رو در آوردم رفتم سمت کابینت ها یه لیوان شیشه

 .آب دهنمو قورت دادم لرزی به تنم نشست خفه با حالت زار نجوا کردم

 !نه خدا دست از سرم بردار_

تاد و صدای شکستنش توی سرم پیچید. زانو زدم دستمو گذاشتم روی زمین هنوز صدای لرزش دستم زیاد شد، لیوان از دستم اف

 .شدتندیس گفتنش توی سرم اکو می

 .سوزشی توی دست چپم احساس کردم با همون سوزش به خودم اومدم سرمو بلند کردم یه سایه جلوی روم بود

 :نجوا کردم

 !کوروش؟_

 .اد متوجه شدم طاهاستنشست کنارم از نور کمی که روی صورتش افت

 :با صدای لرزونی گفت

 !خوبی عزیزم؟! چرا این جایی؟_

گنگ نگاهش کردم منتظر بودم تصویر طاها بره و به جاش کوروش رو ببینم. وقتی حالمو دید دستمو گرفت بلندم کرد با 

له ور ضعیف دیوار کوب کنار راه پخودش کشوندم بیرون بین راه کنار راه پله ایستاد دستمو ول کرد نگاهی به دستش انداخت ن

 .روی دستش افتاده بود با دیدن خون وحشت زده به سمتم برگشت دستمو گرفت نگاهش کرد

 :غمگین گفت

 !با خودت چی کار کردی؟! وایستا برم رامینو بیدار کنم بیاد دستت رو معاینه کنه_

 :با صدای خش داری گفتم

 !الزم نیست_

رفت سمت یکی از اتاق های پایین، دستمو گذاشتم روی زخمم رفتم یه گوشه نشستم چیزی  تیز برگشت سمتم بعد بدون حرف

 :نگذشت که رامین با طاها اومد و اخمی کرد دستمو گرفت

 !دختر بی حواس_

سوخت چشمامو با درد بستم ولی از کیفش وسایل پانسمان رو در آورد شروع کرد اول با بتادین زخمم رو تمیز کرد خیلی می

 !شش بدتر از سوختن قلبم نبودسوز

 :با صداش به خودم اومدم

 !تمام شد! حواست رو جمع کن عزیزم_

 :گفتبدون این که نگاهشون کنم از کنارشون گذشتم داشت با پچ پچ می
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 !باید بیشتر مراقبش باشیم_

 ۲۴م خواستترحم رو ندارم!"نمی ای ایستادم ولی برنگشتم توی دلم گفتم"باید زودتر از ای نجا برم دیگه تحمل این همهلحظه

 !خواستبین باشم ، دلم یکم تنهایی میساعته زیر ذره

**** 

به جمعی که رو به روم نشسته بودن و منتظر نگاهم می کردن چشم دوختم. دستامو که می لرزیدن توی هم قفل کردم. نفس 

 .به آرومی شروع کردم حرف زدن عمیقی کشیدم تا بتونم تمرکز الزم رو به دست بیارم لبامو از هم گشودم

 .هام منو درک کنیدنمی دونم چه طور و از کجا شروع کنم. خیلی سخته ولی. ولی امیدوارم با شنیدن حرف_

 :قطره اشک سمجی از گوشه چشمم ریخت روی گونم

 .من روزهای خیلی قشنگی رو اینجا بین شماها گذروندم. شایدم بگم بهترین ها رو_

 :و کیانرو کردم سمت عمو 

 .وز اولی که می خواستم با شما مالقات کنم سرتاپا هیجان بودم و خوشحال از این که تونستم باالخره پیداتون کنم _

 :رو کردم سمت کتی و زن عمو

زن عمو من واقعا ازتون ممنونم هیچ وقت نمی تونم محبت هایی که در حقم کردین رو فراموش کنم. می دونم. می دونم گاهی _

 .شیطنت هام به ستوه می اومدین ولی هیچ وقت اخمتون رو، روی خودم ندیدم از دست

 .انگار منظورم از این حرفا رو فهمید سرشو انداخت پایین آروم شروع کرد به گریه کردن. قلبم به درد اومد

 :رو به کتی گفتم

ودم خواهری رو در حقم تمام کردی. کتی تو بهترین خواهر و زن داداش و هم اتاقی دنیایی توی همون مدتی که کنارت ب_

 .خیلی ازت ممنونم

 .هامو کش بیارمسرمو چرخوندم سمت طاها اشکم سریع تر روی گونم ریخت. خواستم لبخند بزنم ولی نتونستم حتی لب

 :با صدای خش داری ادامه دادم

دونستم همیشه حواست بهم هست. اینو  طاها، با این که اون اوایل اخم و تخم می کردی و رفتار سرکشی باهام داشتی ولی می_

هام کم کم دست از یه سری عادات بدت برداشتی و این بزرگترین پاداشی بود که من توی وقتی متوجه شدم که به خاطر حرف

 .این مدت حضورم در اینجا ازت گرفتم

های منو کیان. آزارهایی که کلکل نفس عمیقی کشیدم نگاهمو دور تا دورم چرخوندم. تمام این خونه برام خاطره بود. خاطرات

به کتی می دادم تا توجه طاها رو نسبت بهش جلب کنم. و پر از جذبه های کوروش! تا کسی کار خطایی می کرد شروع می 

 .کرد اخطار دادن. همه و همه دور سرم در حال گردش بودن

 .م از اون حالت آشفته در بیانبا کف دستم کالفه صورت خیسمم پاک کردم، چندتا نفس عمیق کشیدم تا افکار

اما باید بگم می دونم راضی کردنتون کار  .گفتم سخته بخوام حرف اصلیم رو بزنم ولی باور کنید چاره ای جز این ندارم_

سختیه می دونم آسون این اجازه رو بهم نمی دین ولی. اینو هم باید بگم که به هیچ وجه از تصمیمیمی که گرفتم برنمی 

 .الشمو برای راضی کردنتون انجام می دمگردم.تمام ت

 :سرمو انداختم پایین با صدایی که انگار از ته چاه در می اومد حرفمو زدم
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 .می خوام. برگردم به همون جایی که ازش اومدم_

سرمو بلند نکردم عکس العملشون رو ببینم. با اون سکوت سنگین می تونستم حدس بزنم چی در انتظارمه. خوب درک می 

هام. حرفی که عمو زد منو شوکه کرد. اون به خاطر من حاضر بود م سخته راضی کردنشون. بعد از تمون شدن حرفکرد

خونه رو عوض کنه، ولی من این اجازه رو بهشون ندادم. می دونستم برخالف من که خاطرات اون خونه اذیتم می کنه زن 

و ساعاتی رو اونجا بگذرونه. نمی تونستم خودخواه باشمو این  عمو این طوری آروم می شه که هر روز بره توی اتاق کوروش

آرامش رو ازش بگیرم. این منصفانه نبود. من می تونستم با ترک اونجا همه چیز رو پشت سر بذارم. ولی از دست دادن اون 

که ازشون جدا بشم.  خونه. نه نمی شد. با کمک دایی عمو رو راضی کردم. ولی فقط برای مدت محدود این اجازه رو بهم داد

نگم از قهر کتی و فریاد های طاها که می خواستن منو کنار خودشون نگه دارنو منی که دیگه قلبی نداشتم برای کسی دلسوزی 

 .سوخت و از بین رفت .کنم. قلبم با جسم سوخته کوروشم سوخت

رو کناشون بگذرونم هم بی فایده خواستن مدتی های منطقی رامین و خواهش های کیان و عسل که از من میحتی حرف

  "! ها خیلی سخته ، یه چیزی مثل جون کندن و مثل مردنبود!"گاهی گذشتن از خاطره

کتی با گریه به چمدون بستنم نگاه می کرد و من حتی توانایی آروم کردنش رو نداشتم. یکی باید خودمو دلداری می داد. 

 .دمچمدونمو به دست گرفتم همراهش از اتاق خارج ش

با هم رفتیم پایین دایی سپهر منتظرم بود تا ببرتم به جایی که روزی از خلوت و سکوتش گریزون بودم ولی حاال با میل خودم 

 .خواستم برگردم به اون جا. از تک تکشون با اشک و ناله خداحافظی کردمای آرامش میبه خاطر ذره

 :رو به روی عمو رامین ایستادم با بغض گفتم

 .که برای همیشه برگشتی. شاید حضورت کنار عمو روزبه بتونه تا حدی جای خالی کوروش رو براش پر کنه خوشحالم_

 :منو به خودش فشرد با صدای لرزونی گفت

 .متأسفم عزیزم. که توی اون موقعیت بد تو رو دیدم_

 :با حسرت اضافه کرد

 .کاش زودتر بر می گشتم_

لرزونشون بدرقم می کردم انداختم و نگاه آخرمو حواله اون خونه کردم. بعد هم  ازش جدا شدم نگاهی به جمعی که با نگاه

 .روی پاشنه پا چرخیدم به سمت ماشین دایی سپهر رفتم

 .با جای گرفتنم روی صندلی جلو ماشین تک بوقی زد و راه افتاد سرمو تکیه دادم به پشتی صندلی چشمامو بستم

 .ای که ازش بیزار بودم. حاال باز قرار بود با تمام وجودم احساسش کنمداشتم می رفتم به آغوش تنهایی. کلمه 

فلسفه ی تنهایی را هرچقدر هم خوب ببافند، بی قواره بر تن آدم زار می زند. مهان تنهائیم آب می افتد برای یک قطره "

 "!بودنت

 .از گردوخاک بوددر خونه رو باز کردم با هم رفتیم داخل نگاهمو اطراف خونه چرخوندم همه جا پر 

 :هام شکل گرفت زیر لب زمزمه کردمپوزخندی تلخی روی لب

 .برگشتم به خونه اول_

 .ولی به سکوت اینجا نیاز داشتم. چمدونمو گذاشتم توی اتاق. برگشتم بیرون، دایی با ناراحتی اطرافو نگاه می کرد
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 :با صدای پام برگشت سمتم گفت

 چه طور میتونی دووم بیاری اینجا؟کاش قبول می کردی پیش خودم بمونی، _

 .جوابم بهش تنها سکوت بود. درواقع حرفی برای گفتن نداشتم. وقتی دید جوابی نمی دم ..نفس عمیقی کشید دستاشو به هم مالید

 .زود باش باید به این جا سروسامون بدیم. بین این همه گردوخاک نمی شه زندگی کرد که_

 "تو دلم گفتم"هه زندگی

 "...راباخط بریل بنویسید دیدنی نیست لمس باید کردتنهایی "

*** 

 (شش ماه بعد)

دست تپل حامی رو گرفتم لپ سرخ و سفیدش رو با محبت بوسیدم. سرمو بلند کردم چشمای روشنش برق می زدن و خنده 

 .هاش بود. دلم براش ضعف رفت اینبار محکم تر ماچش کردم طوری که صدای جیغش در اومدشیرنی روی لب

 :رها از روی صندلی که جلو دار قالی بود برخاست اومد سمتم حامی رو ازم جدا کرد با اخم مصنوعی گفت

 باز جیغ این بچه رو در آوردی؟_

 :نگاهمو دادم به حامی با لحن آرومی گفتم

 !خیلی دوست داشتنیه_

 :رها نگاهی بهم انداخت یه نگاه به حامی انداخت

و رو دوست داره. هر کس دیگه این طور بوسش کنه عمرا دیگه طرفش بره. دستمو روی واال نمی دونم این بچه چیه ت_

 .هام بودموهای نرم و لطیفش کشیدم. باز هم خندید، جوابم بهش تنها یه لبخند محو روی لب

 :رها

 .ها تموم شدهیکی از رنگ_

 :نگاهی به دار قالی نیمه بافته شده انداختم آهی کشیدم

 .از رنگ هاش تمام شدن باید برم شهر بخرم آره یکی نه چندتا_

 :با شوق گفت

 !فردا عصر بیام دنبالت با هم بریم؟_

 !این کجاش این قدر خوشحالی داشت؟

 :سرمو تکون دادم

 !فردا چند شنبه است؟_

 :با دست نشون داد

 .چهارشنبه_

 :قوری رو برداشتم براش چای ریختم در همون حال گفتم

 .باشه فردا بیا دنبالم_

 :بازم ذوق زده گفت
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 .پس من حامی رو می ذارم پیش مامان_

 .نه! اینو نمی خواستم

 !ته بیارش چرا بذاریش اونجا؟_

 :پشت چشمی نازک کرد

 .خب خسته می شم_

 !لبمو جویدم. خسته؟

 :اخم کردم

 .خودم می گیرمش تو هم راحت به خریدت برس_

 !رو یه لحظه از خودش دور کنهیه لبخند موذی زد فهمیدم نقشش بود وگرنه عمرا حامی 

 :لبخندش گشاد شد

 .می دونستم! خیالم راحت شد. آخه تمام مدت بغلم باشه پا درد می گیرم اینطور بهتره_

 اش سرمو تکون دادم. به چهره شادش نگاه کردم برای اولین بار نسبت بهش احساس حسودی کردم، داشت کنار همسر و بچه

خودمانی بگویم  !خوردم!"شاید برایت عجیب است این همه آرامشمو من به آرامشش غبطه میگذروند یه زندگی آروم رو می

  ".به آخر که برسی دیگر فقط نگاه می کنی

حامی رو باالتر کشیدم بچه توی بغلم خوابش برده بود ولی رها هنوز داشت بازارو زیر رو می کرد. خریدهام تمام شده بودن 

 .زی بخره. همیشه همین طور بودولی رها انگار قصد نداشت چی

 :با غرولند گفتم

خوای بیا برگردیم. دلت برای من نمی سوزه برای این طفل معصوم بسوزه که خوابش برده رها جان من اگه چیزی نمی_

 .بخشیدمپشیمون شدم از این که گفتم بیارش اگه سرما می خورد خودمو نمی .ممکنه بد خواب بشه. هوا هم که خیلی سرده

گاهی به من بعدم حامی انداخت انگار دلش به رحم اومد باالخره رضایت داد یکی از اون اجناس رو انتخاب کنه و بر گردیم ن

خونه. ازشون خداحافظی کردم پیاده شدم حسام تک بوقی زد راه افتاد رفت. باد تندی می اومد لرز کردم رفتم داخل شالم تا 

ه گذاشتم درو بستم تا اون هوای سرد نیاد داخل معلوم بود حسابی بارون داره. خیلی نصف سرم عقب رفته بود خریدامو یه گوش

سریع برای خودم شام آماده کردم و توی "تنهایی" صرف شد. سفره رو جمع کردم با اون هوای خراب نمی شد برم بیرون 

 :دایی سپهر بود پاسخ دادم ش انداختمها رو بشورم گذاشتمشون برای فردا. گوشیم زنگ خورد نگاهی به صفحهظرف

 !الو سالم دایی خوبی؟_

 :با مهربونی گفت

 !سالم عزیزم تو خوب باشی منم خوبم_

 !دونم چیهتو دلم گفتم خوب؟! آره هشت ماهه که حال خوب اصال نمی

 :کردم خوب باشه گفتمبا لحنی که سعی می

 !خوبم_

 همین! دروغ که حناق نبود! بود؟
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 !بیای؟خوای برای سال نو نمی_

 !تو دلم گفتم امروز چندمه؟

 !چند روز مگه به سال نو مونده؟_

 :نفسش رو پر صدا بیرون فرستاد

 !یه هفته دیگه عیده دختر خوب_

 !نگاهمو دور تا دور خونه چرخوندم اصال یادم بود خونه تکونی کنم؟

 !برهآره اگه نیام عمو به زور میاد منو با خودش می_

 :لحنش شادتر شد

 !عالیه! منم یه خبر دارم برات این که_

 !چی؟-

 :با لحن شوخی گفت

 !کشته مرده ذوقتم!چهارم عید منو ملیکا قراره عقد کنیم بریم ماه عسل_

شه شده ورد زبون خاله ملیحه و دایی سپهر براش خوشحال یکم طول کشید تا یادم بیاد ملیکا همون دختریه که دو ماهی می

 !بودم! خیلی خوشحال

 :وق دادمبه لحنم ذ

 !گمواقعا؟! وای چقدر خوب عمرا عروسیت رو از دست بدم بهت پیشاپیش تبریک می_

 .ممنون عزیزم ملیکا خیلی دوست داره تو رو ببینه بی صبرانه منتظرتیم_

 !حتما میام! منم مشتاقم ببینمش_

 !بودبعد از کمی صحبت خداحافظی کردیم، موبایلو گوشه ای انداختم لبخندم مثل همیشه تلخ 

گذاشتم روی سرم مثل عقد گیره کاش همون تندیس بودم تا توی مراسمش محضرو میباالخره دایی سپهر داره سروسامون می

کردم! صدای کوروش توی سرم زنگ زد"بسه تندیس گلوت پاره شد این قدر جیغ کشیدی!"قطره اشکی که کیان جیغ و داد می

این افکار رفتم سمت کیسه های خرید نخ های خامه ایه رنگی رو ازش خارج  گوشه چشمم بود رو مهار کردم برای رهایی از

کردم رفتم روی صندلی جلوی دار قالی نشستم قالب رو توی دستم گرفتم شروع کردم گره زدن کاری که چند وقتی بود 

ود قیچی حاال یک دست شده بشروعش کرده بودم و حاال تا نیمه بود.نمی دونم چقدر نشسته بود به رجی که بافته بودم با کمک 

 .نگاه کردم. دفتین رو برداشتم شروع کردم ضربه زدن

با اینکه عرق کرده بودم ولی حس می کردم سردم  .بعد از این که کارم تموم شد دفتین رو کنار گذاشتم دستی به پیشونیم کشیدم

فتم سمتش. نگاهی به بیرون انداختم بارون مثل شده. نگاهمو اطراف چرخوندم پنجره نیمه باز بود. از روی صندلی بلند شدم ر

آبشار از آسمون می ریخت پایین. پنجره رو بستم برگشتم برم به کارم برسم که با دیدن سقف که از یه گوشته نم کشید بود و 

چکه می کرد سر جام خشک شدم. سریع از ظرفایی که ازشون استفاده کرده بودم یکی رو برداشتم گذاشتم روی طاقچه 

 .زیرش.همین که صاف ایستادم برق قطع شد

 .ای وای_
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جیغمو تو گلو خفه کردم. به سمتی که موبایلمو گذاشته بودم هجوم بردم دستمو روی زمین برای یافتنش می کشیدم، تا این که 

ه باطریش کپیداش کردم با خیال راحت چراغشو روشن کردم. نوری که ازش منتشر شد تا حدی بهم دلگرمی داد. ولی با دیدن 

 .در مرز خالی شدن بود آهی کشیدم

 .متاسفانه هیچ چیز دیگه ای نداشتم که باهاش خونه رو روشن کنم

با ناامیدی همون گوشه نشستم پاهامو جمع کردم توی شکمم. چونمو گذاشتم روی زانوم زل زدم به اتاق نیمه تاریکی، به شش 

 .یک نواختم که فقط صبح بیدار شدن و شب خوابیدن بودماهی که تنها زندگی می کردم فکر کردم. به زندگی 

بارها عمو و بقیه باهام تماس گرفته بودن که برگردم ولی خودم تنهایی رو ترجیح می دادم. همین آرامش نصفه و نیمه هم برام 

ق اطرافم رو احاطه کافی بود. اون قدر غرق افکارم شده بودم که با صدای رعد و برق وحشتناکی به خودم اومدم. تاریکی مطل

ترسیدم ولی االن دیگه عادت کرده بودم به این ترس! سرمو بردم عقب کرده بود. اولین بارم که نبود درسته اون موقع خیلی می

تکیه دادم به دیوار پشت سرم چشمامو بستم. نمی دونم چقدر توی همون حالت بودم که صدایی توجهم رو جلب کرد. سریع 

فمو نگاه کردم ولی فقط تاریکی نصیبم شد.ولی می تونستم حضور کسی رو به غیر از خودم حس کنم. چشمام باز شدن. اطرا

 .بدون شک کسی به غیر از من توی خونه بود.لرز کردم موهای تنم سیخ شدن

 زبونم توی دهنم خشک شده بود حتی نمی تونستم آب دهنمو قورت بدم. دور خودم می چرخیدم که نور ضعیفی توجهمو جلب

 .کرد.چشمامو ریز کردم به سختی آب دهنمو قورت دادم.بین اون تاریکی و روشنی تونستم یه سایه رو تشخیص بدم

 :لرزون گفتم

  !کیهستی؟! این جا چی می خوای؟_

صدایی که تو اون تاریکی از اون سایه خارج شد روحو از تنم توی یه لحظه جدا کرد. خشک مثل یه مجسمه سر جام موندم 

ای"تندیس"گفتنش کافی بود تا از خود بی خود بشم. رویا بود؟! اگه خوابه که حاضرم تا ابد از این رویای شیرین جدا تنها آو

نشم. با طعم شیرینی زیر زبونم پلک هام تکون خوردن. کم کم از هم باز شدن.دیدم تار بود. سرم گیج می رفت. صورت تار 

دونستم مال چیه نزدیک به خودم دیدم. با چند بار پلک زدن تصویر پیش کسی رو توی تاریک و روشنی نور ضعیفی که نمی

 :روم واضح شد. مات مونده بودم نمی دونم بعد از چه مدت تونستم لبامو از هم باز کنم با لکنت گفتم

 !تو؟_

 :مهربون گفت

 !خوبی؟_

ز آغوشش جدا شدم یه حالت ترس سراغم ا !هامو سخت به هم فشردم دوباره باز کردم نه! خواب نبودم. واقعا خودش بودپلک

سرمو  !اومده بود هنوز هوا تاریک بود بارون هم به همون شدت قبل می بارید. توی خودم مچاله شدم از تنهایی توهم زده بودم

گذاشتم روی زانوم و بغضم ترکید اشکام بی محابا می ریختن. گرمای حضورشو کنارم حس کردم با خودم گفتم "مگه تو 

ی شه گرمای حضور کسی رو حس کرد؟!" می شد؟! سرمو از روی زانوهام جدا کرد توی نگاهش پر از نگرانی خواب م

 .بود

 :با صدای لرزونی گفت

 !تندیس؟! چرا این طوری می کنی؟_
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 .دستشو پس زدم با ترس بیشتر خودمو توی کنج اتاق مچاله کردم

 .به من دست نزن _

 :دستشو پس کشید

 .اش خواهش می کنم داری می لرزیباشه عزیزم. آروم ب_

کنار کشید یه گوشه نشست. خیالم راحت شده بود دراز کشیدم سرمو گذاشتم روی بازوم خیره شدم بهش یه پیراهن مردونه 

طوسی پوشیده بود شلوار مشکی موهاش از همیشه بلندتر بودن ته ریشش هم همینطور به نظرم الغرتر شده بود. اونم سرشو 

 .اشک؟! غیر ممکنه ! به دیوار و خیره نگاهم می کرد چشماش از چیزی برق می زدن چی بود تکیه داده بود

با خودم گفتم"تا می تونی نگاش کن صبح که از خواب بیدار بشی دیگه نیست!" باز هم اشکم ریخت و چیزی روی گونه 

بسته شدن و به خواب رفتم. با صدای های خستم کوروش خیالی برق زد! اون قدر به تصویرش خیره موندم تا باالخره پلک

 .خروس همسایه چشمامو باز کردم گردنم به طرز وحشتناکی درد می کرد همون طور که می نشستم با دستم ماساژش دادم

 آخ_

 .صورتم در هم شد. به اطراف نگاه کردم همه جا سکوت بود لبخند تلخی به خوابی که دیده بودم زدم

 !همش خواب بود؟_

ی خونه رو گشتم اشکم سرازیر شد خودمو کنج طراف نگاه کردم هیچ چیز تغییر نکرده بود برخاستم گوشه به گوشهدوباره با ا

دونم چه مدت توی همون حالت نشسته بودم که کسی در زد با رخوت از جام بلند شدم دیوار مچاله کردم! غرق فکر بودم نمی

 .سام بود هر دو نگران به نظر می رسیدنرفتم درو باز کردم با دیدن رها متعجب شدم همراه ح

 :رها

 !خوبی؟_

 .از جلو در کنار رفتم

 !خوبم چیزی شده؟_

 .حامی رو که توی یه پتوی عروسکی پیچونده بود رو داد دست حسام

 !تشده؟_

 :به نظرم مشکوک بود با نگرانی گفتم

 !رها؟! نکنه کسی طوریش شده؟€

 :معنیش رو نفهمیدم بعد گفتنگاهی بین خودش و حسام ردو بدل شد که 

 !نه فدات بشم! ببخش نگرانت کردم_

 :باهم رفتیم داخل دائم سرک می کشید این طرف اون طرف دست گذاشتم روی شونش

 !رها خوبی؟! چیزی جا گذاشتی؟_

 :چادرش رو از سر درآورد یه گوشه نشست نفسش رو داد بیرون حسامم کنارش نشست خواستم برم بیرون که حسام گفت

 !کجا؟_

 :متعجب گفتم
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 .وا برم چای بیارم. حالتون انگار خوب نیست_

 :سرشو به نشونه نفی باال انداخت گفت

 .بیا بشین الزم نیست

شونه باال انداختم"تعارف که ندارم"کنار رها نشستم دست حامی رو گرفتم لپ سرخش رو بوسیدم که خندید خودش رو کشید 

 .دمشسمتم. کشیدمش توی بغلم به خودم فشر

باز هم صدای در اومد انگار کسی بازش کرد حسام از جاش پرید با بهت بهش نگاه کردم سریع رفت بیرون خواستم برم ببینم 

 .کی بود که رها جلوم رو گرفت

 .بشین تندیس باید باهات صحبت کنم_

 :با حیرت گفتم

 .یکی درو باز کرد می خوام برم ببینم کی بود_

 :دستشو گذاشت روی شونم

  .سام رفت دیگه تو بشینح_

نشستم به چهره اش نگاه کردم هم نگران بود و هم اینکه برق خاصی تو چشماش دیده می شد وقتی دید نگاهش می کنم لبخند 

 :زد

 !خوبی؟_

 :توی سکوت نگاهش کردم.دوباره گفت

 مامان صبح زنگ زد می گفت دیشب برق رفته بود آره؟_

 .نشست سرمو انداختم پایینبا یاد آوری شب قبل لرزی به تنم 

 !نترسیدی؟_

 .چرا این سواالت رو می پرسید می خواست به چی برسه؟!گنگ نگاهمو دادم بهش

 .رها حرف اصلیت رو بزن_

است حامی رو از بغلم کشید بیرون گذاشت روی زمین همون زور که  فشاری به انگشتای دستش داد این نشون می داد کالفه

 :می رفت صافش می کرد گفتداشت با لباس حامی ور 

 .صبح عسل زنگ زد. خب راستش_

 :نگران شدم

 .رها تو رو خدا جون بکن دق مرگم کردی_

 :هول شد

 .نه به خدا اتفاقی نیوفتاده خب چه طور بگم.ای بابا_

 :از دست ِمن ِمن کردنش کالفه شدم بودم با یه تصمیم ناگهانی برخاستم که با بهت گفت

 !کجا؟_

 :رفتم بیرون گفتم در حالی که می

 .تا تو با خودت کنار بیای من یه چای دم کنم_

نگرانیم رفته بود اون برقی که تو چشمای رها می دیدم نمیگذاشت نگران باشم خوشبختانه یا بدبختانه رها تمام اجزای 
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ه فکر کردم"اِ نکنه عسل صورتش واقعیت رو لو می دادن. از قصد لفت دادم تا رها کامال با خودش کنار بیا با خودم یه دفع

 :ست"شونه باال انداختمحامله

 .است البد یه چیز دیگه !نه بابا اصال این این همه من من داره؟_

 رفتم داخل داشت با موبایلش صحبت می کرد

 !ا که این طور! خب پس کارم آسون تر شده-

 .به حامی انداختم خواب بودبا دیدن من سریع از مخاطبش خداحافظی کرد سینی رو گذاشتم کنارش نگاهی 

 :رو به رها گفتم

 !کی بود؟_

 حسام_

 :متفکر نگاهش کردم باز هم افتاده بود به جون انگشتای دستش یه دفعه سرشو بلند کرد گفت

 کجا بودیم؟_

 :دستی تو هوا تکون دادم

 .عسل زنگ زد_

 :سرشو تکون داد

 .شدم. تنهایی اونم توی اون رعد و برق و بارونمی گم تندیس شجاعی ها من جات بودم از ترس قبضه روح می _

 "!با خودم گفتم "چه ربطی داشت؟

 !توهم نزدی؟_

 !متعجب زل زدم بهش شب قبل رو به خاطر آوردم بغض راه گلوم رو بست خواب بود نه؟! پس چرا اینقدر واقعی بود؟

 :با صدای خفه ای گفتم

 !رها؟_

 .رفت اون گرم بود من یخ زده بودمحالمو که دید نزدیکم شد دستمو بین دستاش گ

 !جانم؟! چی شده؟_

 :سرمو انداختم پایین

 .خواب دیدم_

 :آهی کشیدم

 .کاش خواب نبود به خدا واقعیت بود هنوزم حسش می کنم_

 .تعریف کن ببینم-

 .با بغض و گریه شروع کردم تعریف کردن وقتی تمام شد رها دستی به صورتم کشید

 نریز قربونت برم_

 :ق گفتمبا هق ه

 .رها. صبح که بیدار شدم داشتم دنبالش می گشتم_

 .سرمو گذاشتم روی پاهاش با صدای بلند زدم زیر گریه

 رها

 .تندیس آروم باش خواهش می کنم_

 :زیر لب با حرص اضافه کرد

 !ی دیوونهپسره_
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 .گنگ نگاهش کردم

 !چی؟_

 :هول شده گفت

 .هیچی با خودم بودم_

 .ریختاشکم همین طور می

 :رها

 !به خودت مسلط باش خواهری_

 .سرمو به چپ و راست تکون دادم

 .نمی شه نمی تونم-

 :شونه هامو گرفت وادارم کرد بشینم با جدیت زل زد توی چشمام

 .تندیس. می خوام یه چیزی بهت بگم قول بده مقاوم باشی_

 :دستی به صورت خیسم کشیدم

 !چی؟_

 .ببین خب راستش اون-

 :سنگین فوت کرد بیرون با لحن سریعی انگار که بخواد خودش رو آزاد کنه گفت چشماشو بست نفسش رو

 .خواب نبودی همش واقعیت بود. اونی که دیدی واقعا کوروش بود_

شوکه داشتم نگاهش می کردم یه تیکه از  "!اول مات جمله سریعش موندم بعد با خودم حرفی که زد رو تجزیه کردم"چی گفت؟

شد"خواب نبودی" یه دفعه با حالت هیستریک شروع کردم خندیدن اون قدر که، زد مدام تکرار می حرفش تو گوشم زنگ می

اشکم دوباره سرازیر شد رها هم داشت با وحشت نگاهم می کرد.حس سنگینی توی سرم احساس کردم چشمام سیاهی رفتن تنها 

  .لحظه آخر متوجه شدم رها دستاشو دورم حلقه کرد

 :ب قند زیر زبونم باعث شد چشمام رو باز کنم توی بغل رها بودم چشمای بازمو که دید گفتبازهم طعم شیرینی آ

 !خوبی؟_

 :آب دهنمو قورت دادم حرفش توی گوشم زنگ می زد"خواب نبود"دستشو گرفتم

 رها_

 :فین فینی کرد

 !جانم؟! آخه من چه قدر احمقم چرا اون طوری بهت گفتم_

 :ه به حرفش با چشمای منتظر پرسیدماشک از گوشه چشمم چکید بدون توج

 !کجاست؟_

اول کمی نگاهم کرد بعد سرمو که رو پاش بود رو گذاشت روی یه بالش برخاست رفت بیرون نگاهمو از جای خالیش گرفتم 

 .چشمامو بستم

 "!خدایا مگه می شه؟"

 !لط باشدستمو گذاشتم روی قلبم که ضربانش غیر عادی شده بود نفس عمیقی کشیدم. به خودت مس

با نوازش دست گرمی روی سرم تپش قلبم بیشتر شد، دستش کشیده شد تا روی پلکم لبم لرزید، قلبم یخ زد! از این گرما نفسم 

ترسیدم خواب باشه این رویا ! دستمو گذاشتم روی دست نوازشگرش با صدای توی سینم حبس شده بود! چشمامو باز نکردم می

 :خشداری گفتم

 کوروش_
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 !بینم خداگرما رو داشت خودش بود! نبود؟!نکنه باز دارم خواب می صداش همون

 .جاِن کوروش_

باورم نمی شد خدایا! با یه حرکت سریع نشستم سرم یکم گیج رفت ولی خودمو کنترل کردم دستامو گذاشتم روی صورتش همه 

وه ایش ثابت موند لرزون با بغضی اجزای صورتشو خط به خط جزء به جزء از نظر گذروندم نگاه بی قرارم روی چشمای قه

 :دردناک گفتم

 !بهم بگو این خواب نیست، رویا نیست_

 !سیب گلوش باال پایین شد، بغض داشت؟

 :لرزون گفت

 !نیستی قربونت برم بیداری_

گرما  و ناله ای کردم سرمو گذاشتم روی سینش قلبش می زد گرما داشت. خواب نبودم دیگه رویا نبود! این قلبی که با این شدت

 .کردو گرما داشت خیال نبود!بغضم ترکید انگار بعد از چندماه حاال داشت اونطور که باید خالی می شدمخون پمپاژ می

آروم شده بودم! از گریم فقط هق هق خشک و خالی مونده بود تو ذهنم این سوال دائم تکرار می شد"چه طور ممکنه!"سرمو 

ه داده بود به دیوار چشماش بسته بودن، همون لباسای شب قبل تنش بودن، حاال که بلند کردم زل زدم به صورتش سرشو تکی

آروم شده بودم هزارتا سوال دور سرم می چرخید . انگار سنگینی نگاهمو حس کرد چشماشو باز کرد نگاهمون توی هم گره 

شم سمت چپم کشید تمام خورد زمان از یاد رفت مکان همانگشت شستش رو روی صورتم گذاشت از پوست ظریف زیر چ

 .اجزای صورتمو لمس کرد تا رسید به چونم سرمو کشید باالتر

 !دمااینطور زل زدی به من اختیار از دست می_

 :گونه هام تا پشت گوشام داغ شد نگاهمو با لبخند از نگاه شیطونش گرفتم برگشتم به همون تندیس قبل گفتم

 !پسره چشم چرون_

 .کرد باز هم نگاهم توی چشماش قفل بشه چونمو سفت تر گرفت مجبورم

 !کرد تویی! دوما زنمی مشکل هست؟اوال اونی که چشم چرونی می_

 :ابروهام پریدن باال شیطنت خونم بدجور زده بود باال

 !نمی دونم جناب سرگرد شما مرد قانونی_

کشیدم باالتر این دفعه درست صورتم انگار طاقتشو از دست داد با یه حرکت سریع که بی قراری رو می شد خوب درش دید 

 :رو به روی صورتش بود! با صدایی که از همیشه بم و لرزون تر به نظر می رسید و شیفتگی خاصی درش دیده می شد گفت

 !نه از نظر شرعی نه قانونی هیچ مشکلی نیست حالِل ، حالله_

لحن لرزون رو به روم بود. با صدای رها هر دو سریع وجودم لرزید من عاشق این مرد بودم این مردی که با این نگاهو این 

 .به سمت در برگشتیم صداش از هال می اومد

 !تندیس جان ما دیگه داریم می ریم کاری با من نداری؟_

تازه یادم افتاد اونا هم اون بیرونن خجالت زده برخاستم ، همراه کوروش رفتیم بیرون. رها وقتی دید حالم خوبه خیالش راحت 

حسابی سفارش کرد مراقب خودم باشم بعد هم خداحافظی کردن رفتن.درو بستم با هم رفتیم داخل کوروش نگاهش دور شد، 

 .خونه چرخید اولین بارش بود اینجا رو می دید رفت سمت دار قالی نیمه بافته دستی به تارو پودش کشید

 !چه قدر قشنگه تو بافتی؟_

 :آهی کشیدم

جبور بودم خودمو مشغول کنم چی بهتر از کاری به این ظریفی که باید تمام تمرکزمو بهش می برای رهایی از فکرو خیال م^

 .دادم
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های گرمش گرفت روی تک تک انگشتای دستمو نگاهش پر از شرمندگی شد با قدم های بلند به سمتم اومد دستمو بین دست

 :مهر زد

 .ی دم همه رو جواب بدمتندیس هر سوالی توی ذهنت هست همین االن از من بپرس قول م_

 :آب دهنمو قورت دادم

همه چیزو از اول برام تعریف کن هنوز باورم نمیشه این جا جلوم ایستادی کوروش همش می ترسم این فقط یه رویا باشه و _

 !هر لحظه منتظرم از خواب بپرم

خطوط کف دستمو نوازش می  دستامو فشرد بعد هم منو کشید یه گوشه نزدیک بهش نشستم همون طور که با انگشت شست

 :کرد گفت

 !هام متوجه خودخواهیم می شی ولی باور کن نمی تونستم ازت بگذرممی دونم با شنیدن حرف_

 :با لحن منتظری صداش زدم گفتم

 !کوروش! صبح کجا رفته بودی؟_

 :ای گفتچشماشو بست خط کم رنگی بین ابروهاش شکل گرفت با لحن گرفته

 !خواستم باز حالت بد بشهحالت بد شد صبح قبل از این که بیدار بشی از خونه بیرون رفتم، نمیوقتی دیشب با دیدنم _

 :سکوت کرد من منتظر بودم همه چیزو بگه طاقت از دست دادم

 !خوام بدونم! این چند ماه کجا بودی؟همه چیزو می_

 :دستی کالفه بین موها لختش کشید

 !!یف می کنمبذار یکم به افکارم نظم بدم برات تعر_

منتظر چشم دوخته بودم بهش سرشو انداخته بود پایین داشت فکر می کرد از کجا شروع کنه بعد از یه مدت سکوت شروع 

  :کرد حرف زدن

همه چیز مدتی قبل از عروسی بچه ها شروع شد یه پرونده که متعلق به یه باند قاچاق انسان بود رو بهم دادن، اول که پرونده _

دادن متوجه شدم که باید به عنوان نفوذی برم با خودم فکر می کردم این هم مثل بقیه مأموریت هام فوقش یک ماه  رو بهم نشون

 .یه چند روز بیشتر یا کمتر طول بکشه نمی دونستم که

 :نفسش رو سنگین داد بیرون

 کردم چرا فرمانده این مأموریت رودرک نمی_

اید می رفتم خیلی فرصت داده بودن بهم بی خبر از نقشه ای که برام کشیده بودن این قدر زود بهم خبر داد تا تاریخی که ب

دیدم یکم منو به شک انداخت.شب عروسی بچه ها رو یادته که داشتم با موبایل خودمو آماده می کردم آموزش هایی که باید می

 !صحبت می کردم؟

 .سرمو به تأیید حرفش تکون دادم

از زیرو بم این مأموریت خبر داشت بهم گفت قراره مدتی مفقود بشم و برای یک سال باید اون شب یکی از همکارام که _

 .هویتم از بین بره

 :با حیرت پرسیدم

 !این یعنی چی؟_

 :کالفه دستی بین موهاش کشید

 .یعنی این که باید می مردم_

 :آب دهنمو قورت دادم

 !خب بعدش چی شد؟_
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سخت بود اینکه حتی خودمم قرار نبود با خبر بشم یعنی، این مأموریت پیچیده تر از این  وقتی اینو شنیدم بهم ریختم برام خیلی_

 .حرفاست و سازمان های بزرگتری پشت این جریان هستند

از طرفی داشتم یه حس تازه تجربه می کردم و باهاش کنار اومده بودم می خواستم هر چه زودتر بهت از حسم بگم ولی پیش 

ای که نسبت بهت داشتم بگم می دونم خودخواهی عث شد تا من بدون برنامه ریزی قبلی بیام و از عالقهاومدن این موضوع با

 .کردم ولی از این می ترسیدم که از دستت بدم نگران بودم مدت که نیستم باعث بشه از من سرد بشی

به رو نشسته و دستم بین دست گرمش  چی می تونستم بگم جز این که خدا رو به خاطر سالم بودنشو این که االن این جا رو

 .اسیره شکر کنم

 !پس به خاطر این بود که اینقدر عجله داشتی؟_

 :سرشو به نشونه تأیید حرفم تکون داد

 .دل کندن ازت از اونی که فکرشم می کردم سخت تر بود_

 .کوروش می خوام بدونم بقیش رو بگو_

 :بدم. دستشو بین موهام لغزوند ادامه داددستمو کشید این دفعه وادارم کرد به شونش تکیه 

خوام از این هشت ماه چند روز بعد از رفتنم ماشینمو طی یه صحنه سازی نابود کردن ازم وسایل شخصیم رو گرفتن، نمی_

 کنم که حداقل زودتر از چیزیبگم چون حتی به زبون اوردن اتفاقاتی که این مدت افتاد برام سخته! ولی فقط خدارو شکر می

 !که پیش بینی شده بود تونستم کارمو انجام بدم

 :لبمو سخت گاز گرفتم با بغض گفتم

 !کوروش عمو و کیان اون جسد رو دیدن_

 :دستشو دور شونه هام سفت کرد

 !آروم باش خانومی همه چیزو می گم_

 :ای خیره شد و ادامه دادبه نقطه

د وسایلمو بهشون نشون دادن آزمایش ها و نتیجه کالبد شکافی رو پیدا کردن یه جسد تصادفی که سوخته باشه کار سختی نبو_

 !هم دست کاری کردن تا هیچ چیز از من باقی نمونه

 :با بهت بهش نگاه کردم

 !یعنی ما همه برای یه نفر دیگه عزاداری کردیم؟_

 :سرشو پایین انداخت عرق رو پیشونیش نشسته بود صورتش پر شرمندگی بود

د که بی هویت نبود فقط ازش به خاطر این کار استفاده کرده بودن و بعد هم تحویل اقوامش دادن و اینکه خب در واقع اون جس_

 !اون مزار خالیه هیچ آدمی توش نیست

هرچه قدر جلو تر می رفت من بیشتر حیرت زده می شدم حاال درک می کردم چرا تمام مراسم خاک سپاری توسط ستادشون 

 !نمخواست خودمو نیست ککردم هشت ماه چی کشیدم دلم میبگم ناراحت نبودم، وقتی به این فکر می تونمبر گذار شده بود.نمی

 :با بغض گفتم

 !من به درک هیچ می دونی عمو، زن عمو و بقیه چقدر عذاب کشیدن؟! می دونن برگشتی؟! می دونن زنده ای؟_

 :سرشو بلند کرد دستشو گذاشت رو گونش

 !نه، اون هیچ تا حاال رامین خونسردو بیخیالو اون طور عصبی ندیده بودم کوه آتشفشان بوداوه بابا دستش خیلی سنگی_

 :با بغض گفتم

می دونی چی کشیدیم؟ زن عمو یه سکته رو رد کرد خود من تا دیوونگی فاصله نداشتم، کوروش واقعا نمی دونم چی بهت _

 .بگم
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 :منو کشید سمت خودش زل زد توی چشمام گفت

 .حق داری می دونم بد کردم اصال بیا تو هم یه سیلی بهم بزنهر چی بگی _

 .سرمو دوباره تکیه دادم به شونش

 !دیوونه_

 :در حالی که دلم برای مظلومیتش ریش شده بود گفتم

 !بگو خب حاال از عکس العمل اونا برام_

 :سرشو به نشونه تأسف تکون داد

ون گیر و دار دادو بی داد بابا و رامین طاها و کتی رسیدن کتی تا منو چی بگم؟! مامان مثل تو هنوزم باورش نمی شه تو ا_

دید مثل تو غش کرد هرکاری کردیم به هوش نیومد رامین گفت باید برسونیمش بیمارستان چون چیزی تو خونه در اختیارش 

 .نبود، بردیمش بیمارستان! ازش آزمایش گرفتن گفتن که

 :اشک تو چشمام جمع شد با دلهره گفتم

   !خب چی گفتن؟_

 :نگاهی بهم انداخت ادامه داد

 !گفتن بارداره انگار این بچه آب رو آتیش بود دیگه کسی کاری به کار من نداشت! بعدشم که من راه افتادم اومدم این جا_

 :اشکی که می رفت بریزه خشک شد باز هم حیرت زده گفتم

 !وای راس می گی؟_

 :به صورت متعجبم لبخند زد

 !عمه می شیداری _

 چرخیدم بایدحتم داشتم چشمام ستاره بارون شده بود" خدایا ازت ممنونم امروز بهترین روز زندگیه منه"با شوق دور خودم می

 :زدم، رفتم گوشیمو برداشتم شماره طاها رو گرفتم صدای مضطرب طاها پیچید توی گوشمبهشون زنگ می

 !الو تندیس! سالم عزیزم خوبی؟_

 :مبا هیجان گفت

 !وای طاها امروز بهترین روز زندگیه منه پدر شدنت مبارک_

 .انگار خیالش از اینکه حالم خوبه راحت شد چون نفسش رو آسوده فرستاد بیرون

خیالم راحت شد حالت خوبه ممنون عزیزم. پس خبر بهت رسیده ببین یه نخود بچه چطور همه رو هیجان زده کرده؟کتی از _

 !!ردهدیروز کال منو از یاد ب

 :با بدجنسی به حسودیش خندیدم

 !فدای اون نخود عمه بشم گوشیو بده کتی حالشو بپرسم_

 :با حسادت آشکاری گفت

 !خیلی خب بفرما_

 :زیر لب زمزمه کردم

 پسره حسود تو رو چه به بابا شدن_

 :این دفعه صدای کتی اومد



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر* Nadia_A* | تنهایی از گریزرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 186 

 !جانم تندیس خوبی؟_

 ونستم بهتر از این باشم؟کردن حالم خوبه نیست؟! مگه می تچرا فکر می

 !بهتر از این نمی شم بگو ببینم خودت خوبی؟_

 از این جا هم می تونستم گونه های سرخشو تصور کنم

 :خجالت زده گفت

 !خوبم عزیزم_

 !بقیه چی عمواینا، همه خوبن؟-

 :صداش هیجان زده شد

سفند قربونی کنه بابا و رامینم رو پا بند نیستن. خواد برای شکر گذاری گوشن مامان که میبه قول خودت بهتر از این نمی _

 !گه منم باید دست به کار بشم! عسل بی چاره رو کالفه کرده از موقعی که فهمیدهکیانم حسودیش شده می

دادم، بعد از اینکه حسابی سر به سرش گذاشتم تماسو قطع کردم نگاهم افتاد به کوروش که دست هاش گوش میبا خنده به حرف

 .ینه تکیه داده بود به دیوار داشت با لبخند نگاهم کردبه س

 .وقتی چشمات اینطور برق می زنن زیبا ترین فرشته زمینی می شی_

در برابر ابرازاحساساتش تنها لبخند خجولی زدم زدم و با شیفتگی زل زدم توی چشماش شاید این طور بتونه حرف دلمو که 

 !بخونهنوک زبونم قفل شده بود رو از این طریق 

 :لبخندی زد زمزمه کرد

 !عاشقتم، می دونی چرا؟_

 :سرمو تکون دادم پرسیدم

 !چرا؟_

دستامو گرفت منو نرم کشید سمت خودش زل زد توی آسمون چشمام ، خیره شدم به برق خواستنیه نگاهش، بهم نزدیک شد 

 :مهری به پیشونیم زد زیر گوشم نجوا کرد

 .چرا نداره دیگه، عاشقتم_

*** 

هامو تا نیمه باز کردم خواستم غلت بزنم که حس کردم بین حصاری اسیر شدم چشمام گشاد شدن با دیدن وت پلکبا رخ

صورت کوروش که درست رو به روم بود نفس آسوده ای کشیدم. زل زدم به خطوط صورتش توی این هشت ماه چی کشیده 

د. کرخورد تمام افکار پوچ رو نابود میه پوست صورتم میشد االن کنارمه ولی نفس های گرمی که بهنوزم باورم نمی !بودم؟

ش که ریخته بودن روی پیشونیش کشیدمشون باال ولی با لجاجت باز هم خواب از سرم پریده بود دستمو بردم الی موهای آشفته

 :فتریختن پایین همین زور درگیر بودم که حلقه دستاش سفت تر شد با صدای خشداری که دلم براش ضعف رفت گ

 !ببینم می ذاری بعد از مدت ها یه خواب راحت داشته باشم؟_

 :دستمو کشیدم روی صورت ته ریش دارش با لبخند گفتم

 !صبح بخیر_
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 :نگاه خمارش رو حوالم کرد

 !صبح خانمم بخیر_

 :دوباره چشماش رو بست

 بلند شو آقای خوابالو می دونی ساعت چنده؟_

 :سرشو فرو کرد توی موهام

 نخوابیدم فقط نیم ساعت دیگهتا صبح _-

 :با نگرانی گفتم

 !چرا؟-

 :مهری به نبض گردنم زد

 چون تا صبح خیره چهره ناز خانومم بودم_

 :با لحن لوسی گفتم

 .مگه من گفتم ندید بدید بازی دربیار می خوام ببرمت جایی خواهش می کنم_

 :فشاری بهم داد چشماشو دوباره باز کرد

 .این جور حرف نزن وگرنه _

 ش پنهون کردم، منو از خودش جدا کرد،با چشمای شیطون زل زد به چشم هام جیغ خفیفی کشیدم سرمو تو سینه

 !خواد خجالت بکشی بگو ببینم کجا قراره منو ببری؟حاال نمی_

 :چشمکی زدم

 ِسکرته_

 :ابروهاش رفتن باال

 سکرت نه و محرمانه_

 :بعد هم دوباره چشماش رو بست

 !عت بخوابم عزیزم بعد صاحب اختیاریبذار فقط نیم سا_

 "لبام آویزون شدن"چه کنم زورم که بهش نمی رسه

 .نیم ساعتش شد یک ساعت باالخره با هزار زحمت از رخت خواب جداش کردم

 !تندیس کجایی؟_

 :با هول گفتم

 !االن میام فقط یه لحظه_

جره قرمزم کشیدم با لبخند رفتم بیرون کالفه پشت پنلباسمو صاف کردم روسری محلی سفیدمو پوشیدم دستی به لباس سفید و 

ایستاده بودم می دونستم از معطل شدن متنفره ولی خب دست من که نبود! تک سرفه ای کردم برگشت سمتم خواست چیزی 

ز ا بگه که فکر کنم حرفش رو از یاد برد با تعجب زل زد به من و لباس محلی که پوشیده بودم برق خواستنی چشم هاش مانع

 .یادکردم که به سمتم بشد که بتونم نگاهمو ازش بگیرم گوشه لبمو به دندون گرفتم انگار با نگاهم اون رو تشویق میاین می
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باالخره بعد از مدتی به خودش اومد قدم اول رو آروم برداشت بعد یه دفعه به سمتم خیز برداشت ما بین دستاش اسیر شدم از 

 !چرخوندم دامنم به حالت قشنگی توی هوا به رقـــص دراومدروی زمین بلندم کرد یه دور 

 :با هیجان جیغ خفه ای کشیدم

 !وای کوروش منو بذار زمین_

از حرکت ایستاد ولی هنوز بین دستاش محاصره شده بودم. صورتش رو از گوشه روسری محلی سفیدی که شل یک طرفش 

 .این کارش قلقلکم اومد ریز خندیدمرو، روی شونم انداخته بودم رد کرد نفسشو فوت کرد با 

 :با لحنی که شیفتگی درش موج می زد گفت

 !هات بشهالهی کوروش فدای خنده_

 :سرمو بلند کردم زل زدم توی چشماش

 !این جوری نگاه نکن وگرنه باهات جایی نمیام _

 :چشمامو گشاد کردم

 !وا چرا؟_

 :هام بودسرشو نزدیک کرد درحالی که نگاهش رو لب

 !شهکم کم داره اشتهام باز می چون_

 .افتاد برام جریان چیه، بی هوا تا بخواد به خودش بیاد ازش جدا شدم به سمت در دویدمتازه داشت می

 !شهفعال خبری از شیطونی نیست آقا کوروش بیا بریم. داره ظهر می_

 :خودش رو بهم رسوند

 !اید هر چه زودتر به فکر عروسی باشم این طوری که نشد _

 !باز سرخ شدم

 :ای کرد لپم رو کشیدنگاهی به صورتم انداخت ، تک خنده

 .وقتی برگشتیم وسایلت رو جمع کن برگردیم تهران_

 :نگاهی بهش انداختم

 !چشم، امروز؟_

شد ازش رد شد دو طرفش هم پر بود از سرشو به اطراف چرخوند. راهی که می رفتیم یه جاده باریک بود که تنها پیاده می

 .های بلند و سربه فلک کشیده حاال که نزدیک به بهار بود شاخ های بیشترشون داشتن جوونه می زدندرخت

 !ریم؟خوام این اطرافو بهم نشون بدی! حاال کجا داریم مینه فردا، تازه از این جا خوشم اومده می_

 :لبخند محوی زدم

 !صبر داشته باش دیگه_

شدیم بعد هم اه رو اومده بودیم باید از رودخونه که فاصله زیادی باهامون نداشت رد مینگاهی به اطراف انداختم نیمی از ر

 شدیم دیگه راهی نمونده بودباید از صخره ها رد می

 :بعد از رد شدن از پل معلق چوبی روی رودخونه رو بهش گفتم
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 .کوروش بیا چشمات رو ببندم_

 :متعجب گفت

 !چرا؟_

 !توجه می شیتو به حرف من گوش بده بعد م_

 :سرشو تکون داد رفتم پشتش دستامو گذاشتم روی چشماش و آروم هدایتش کردم به جلو

 !خانومم نمی خوای دستاتو برداری؟_

 :دستامو از چشماش جدا کردم بعد هم رفتم کنارش تا عکس العملش رو ببینم توی صورتش می شد شگفتی رو به وضوح دید

 !!!!این جا فوق العاده ست_

گشادی زدم خیلی وقت بود که پا نگذاشته بودم اینجا اطرافمو نگاه کردم نمی تونستم به خودم دروغ بگم دلم برای سکوت لبخند 

و آرامشش تنگ شده بود دلم برای اون روزهایی که کتاب شعرای مامان رو می آوردم اینجا زیر درخت می نشستم با احساس 

 .شعر می خوندم تنگ شده بود

منو رها هشت سالمون بود پیدا کردیم اون موقع با خودمون خیال می کردیم مثل قصه ها ما اولین کسایی  این جا رو وقتی_

هستیم که این جا رو کشف کردیم تا موقعی که بزرگ بشیم و از اون خیاالت بچه گونه دربیاییم این بینمون یه راز بود و بعدها 

 .متوجه شدیم خیلیا این جا میان

زیبا و شگفت آوره که انگار هیچ کس به خودش اجازه نمی ده که از این بکر بودن درش بیاره به خاطر  ولی این جا اینقدر

این جا مثل تمام جا های دیگه بهار شکوفا می شه تابستون سرسبز می شه پاییز برگ  .همینه که این طور دست نخورده مونده

 .ر فصل که بیایی اینجا همینطور شگفت زده می شیدرختاش زرد می شن و زمستون عریان ولی همیشه زیباست توی ه

 :درحالی که هنوزم حیرت رو می شد توی چشماش دید سرشو تکون داد گفت

 !خیلی قشنگه_

 .گذشت، خم شد دستشو توی آب فرو بردرفت کنای جوی آبی که از اون وسط می

 !به غیر از رها خانم دیگه با کی می اومدی اینجا؟_

رامش صدای آواز پرنده ها و صدای نسیم بین شاخو برگ درخت هایی که اطرافم حلقه زده بودند بسته چشمامو که به خاطر آ

 :بودمو با سوالش باز کردم

 .هیچ کس ولی رها بعد از ازدواجش چندباری با حسام اومده_

ه مشت کرد با خنده یرفتم کنارش نشستم دستمو خیس کردم بدجور سکوت کرده بود بهش خیره نگاه کردم که بازم غافلگیرم 

 .آب ریختم توی صورتش با دیدن چشمای تهدیدگرش با جیغ و فریاد فرار کردم

اون قدر دویدم که از نفس افتادم باالخره تونست بگیرتم از پشت منو بین حصار دستاش اسیر کرد صدای نفساش زیر گوشم 

 :بودن

 !خواستی فرار کنی؟باالخره گرفتمت بچه مدرسه ای کجا می_

 :ونطور که پشتم بهش بود معترض گفتمهم

 !کوروش چرا همیشه بهم بچه مدرسه ای می گی؟_
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 :فشار نرمی با دستاش بهم وارد کرد گفت

 !اون روز وقتی توی ستاد با اون روپوش، شلوار سرمه ای و کوله پشتی دیدمت با خودم فکر کردم یه دختر دبیرستانی هستی_

 !م از این که اون مالقات اولمون رو اینقدر با جزئیات به خاطر داشتخندم گرفت از یه طرف شوق خاصی داشت

 .چرخیدم سمتش باهاش چشم تو چشم شدم

 !کوروش بهم قول بده هیچوقت دیگه این طوری تنهام نذاری_

 :مهری روی گونم زد با صداقت زل زد توی چشمای منتظرم با لحن اطمینان بخشی گفت

 !ا نشم خانممقول می دم هیچوقت اونطور ازت جد_

از لحن پر از اطمینانش دلم گرم شد می دونستم نمی تونه به خاطر شغلش همیشه کنارم باشه و قرار نیست مثل رها، کتی و 

 !عسل یا رضوان زندگی معمولی داشته باشم ولی می ارزید داشتن این مرد به تمام سختی های دنیا می ارزید

 :زیر لب زمزمه کردم

 ! خوام بگممی_

 .. میرمحاال بهت نگفتم ولی حاال می خوام بگم بی تو میتا 

 می خوام بگم یه گوشه چشاتو به همه دنیا نمیدم

 می خوام بگم بیشتر از عشق لیلی به مجنون عاشقتم 

 .می خوام بگم مثل نفسی برام اگه نباشی منم نیستم

 !! می خوام بگم هر شب با خیالت می خوابم

 !لحظه هام رو با سخت ترین دقایقت عوض کنم می خوام بگم حاضرم قشنگترین

 ! می خوام بگم در حد پرستش دوستت دارم

 ..زندگی معنای پیچیده ای نداره. همین که"

 "!تو " کنارم باشی یعنی زندگی"

 

 "پایان"

 نادیا.ع

۲۰:۲۱ 

۱۳۹۵/۱۲/۱۳ 
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