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 دوباره قلم در دست من لرزید

 به فرمان مغز ، دل من جوشید

 پیاپی شعر و غزل شد روان

 هم چو رودی زالل و تابان

 از پی هم میدوین کلمات با ناز

 به دنبالش قلم خلق می کرد ناز در ناز

 کلمات همچو باران نرم نرمک ریز میبارید

 جمع میشد نرم نرمک و ابشار می افرید

 لقت قلم همایون شددوباره خ

 کم کمک ساز و اواز قلم هویدا شد

 تن شوریده کاغذ تاب بارش جوهر نیاورد

 جان و دل در بست خود را به قلم سپرد

 

 مژگان مظفری

 

 

 

 1قسمت 

تخت پرتو نور از گوشه یکی از پرده های ماهوتی ، به درون اتاق رخنه کرد سیلوانا با نشاطی فراوان ، پاهایش را از 

به زیر اورد و صندل های راحتی را که کنار تخت خوابش بود به پا کرد. ناخودگاه به سوی پنجره کشیده شد و به 

بیرون چشم دوخت.به قدری برف در کوچه و خیابان جمع شده بود که چشم را خیره می کرد ، مخصوصا که با تابش 

اخت و جلو میز ارایش صورتی رنگ و لوکس خود خورشید ، سفیدی برف ، بیشتر به چشم می امد. پرده را اند

ایستاد.از بس خوابیده بود چشم هایش پف کرده و خواب الود به نظر می امد.برس را برداشت و بی حوصله به 

موهای خوش حالتش کشید.به تصویر خود در اینه شکلکی در اورد و با همان لباس خوابش از اتاق خارج شد.از دم 

 ا می دید ، که مشغول تهیه ی نهار بود. به او نزدیک شد و گفت :در اتاق مادرش الهه ر

 صبح بخیر مامان فداکار! -

 الهه مالقه به دست ، به سویش چرخید و با لبخند گفت :

 چه عجب ،تنبل خانوم بیدار شدی! -

 سیلوانا روی صندلی نشست.موهای جلو صورتش را با تکان سر کنار زد و گفت:

 ر شدم ریا، یه امروز و صدقه سری برف تعطیل شدم ، اونم شما نزلشتین بخوابم.تازه زود بیدا -

 الهه تند تند غذا را به هم زد.چینی به پیشانیش انداخت و گفت :

 مگه من بیدارت کردم غر غرو ! حاال خوبه که خودت بیدار شدی.-
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 نه ولی هی دارین متلک بارم می کنین...مامان! -

 جانم !-

 ؟« ابعلی » ریم امروز ب-

 الهه از اجاق گاز فاصله گرفت ، دستکش هایش را در اورد و گفت :

 نه عزیزم.خودت بهتر می دونی که من امروز یه عالمه کار دارم.انگار فراموش کردی امشب تولد سروشه !-

 سیلوانا با اخم در حالی که سعی می کرد جلو عصبانیتش را بگیرد ، گفت :

 !پس ما چی ، ما ادم نیستیم ؟ انگار سروش خیلی تحفه س .همش سروش ، سروش

 الهه لبش را گزید و گفت :

 عزیزم ! خوب نیست در مورد برادرت این طور حرف بزنی.-

 سیلوانا به حالت قهر صورتش را برگرداند و گفت :

من بود و سروش از شما می  وا...!مگه چی گفتم مامان خانوم؟شما فقط بلدی طرف سروش رو بگیری ، حاال اگه تولد-

 خواست جایی اونو ببرید یه لحظه مکث تو کارتون نبود . 

 اشتباه فکر می کنی عزیزم ، معلومه امروز صبح از دنده ی چپ پا شدی ریا، که این قدر بداخالقی می کنی.-

ل کنیم ، نه عین عقب بریم ابعلی حا« مشتی » واسه این که شما حاله ادمو میگیرین.دوست داشتم تو این هوای -

 مونده ها بشینیم تو خونه و هی زل بزنیم به پنجره.

 الهه متعجب از طرز حرف زدن او گفت:

یعنی چی؟ صد دفعه بهت گفتم با این لحن صحبت نکن ، شایسته ی یه « حال کنیم » یعنی چی دخترم؟« مشتی » -

ه امروز دندون رو جیگر بزار فردا میبرمت.حاال پاشو یه دختر خانوم نیست ، که از این کلمه های التی به کار ببره.ی

 ابی به صورتت بزنبلکه سرحال شی، تا برگردی صبحونه رو برات حاضر می کنم.

بارفتن او از اشپزخانه الهه به ادامه کارش پرداخت ، اما تمام فکر و حواسش پی ته تغاری اش سیلوانا بود.با این که 

ما عزیز تر از بچه های دیگرش بود . خودو شوهرش عالقه عجیبی به او داشتند ، البته ناخواسته حامله شده بود ، ا

 همیشه سعی می کردن این عالقه رو بروز ندهند ، که مبادا بچه های دیگرشان ناراحت شوند.

توجه میکرد ، بود ، خیلی کم به حرف پدر و مادرش « قلدر » و « خود رای » سیلوانا بر خالف بچه های دیگر خانواده ، 

زیاد هم اهل درس و کتاب نبود ، هر سال موقع گرفتن کارنامه یک خروار تجدیدی می اور . هر چه را که میخواست 

 سعی می کرد به دست بیاورد و اغلب به خواسته هایش می رسید و این موضوع الهه را نگران می کرد.

 روی میز گذاشت و گفت :با امدن مجدد او به اشپزخانه الهه لیوان شیر را برایش 

 خدا مرگم بده!از بس گرسنه موندی رنگ ادمیزاد نداری.-

 سیلوانا با خنده جواب داد:

 یه جوری نگام میکنی انگار که جن دیدی.-

 صد رحمت به جن !-

می مامان...!به جای این که از من تعریف کنی روم عیب می زاری!وقتی می خورم می گی کم بخور وقتی نمی خورم -

 گی عین جن شدی.

 الهه از صورت اخم الود او خنده اش گرفت اما خودش را کنترل کرد و گفت :
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من نگفتم مثل جن شدی.گفتم رنگ و روت پریده.ربطی هم به خوردن نداره.دوباره فشارت اومده پایین. از بس -

 لواشک و تمبرهندی می خوری این جور شدی.

 ست گرفت و با دلخوری گفت :سیلوانا لیوان شیر را بی میل به د

 فقط شیر خالی بخورم؟-

 الهه با اشاره به بیسکوییت و خرمای روی میز گفت :

 می تونی با بیکوییت یا خرما بخوری.-

 سیلوانا خودش را لوس کرد و با عشوه گفت :

 حاال نمی شد به جای شیر بوگندو ، دوتا تخم مرغ نیمرو می کردین؟-

 و خوردنتو نگیری میشی مثل توپ قلقلی.شکمو خانوم!اگه جل-

 وا...!هر کی ندونه فکر می کنه من خیلی چاقم!-

 

 2قسمت 

 

 

 

 حاال نمی شد به جای شیر بوگندو ، دوتا تخم مرغ نیمرو می کردین؟-

 شکمو خانوم!اگه جلو خوردنتو نگیری میشی مثل توپ قلقلی.-

 قم!وا...!هر کی ندونه فکر می کنه من خیلی چا-

 سیلوانا سر پا ایستاد و مادرش را مجبور کرد به او نگاه کند در حالی که با دست به اندامش اشاره می کرد ، گفت:

 من به این خوش هیکلی محاله توپ قلقلی بشم.-

 الهه با حظ به پاهای تپل و خوش خراش او که از زیر لباس خواب خودنمایی می کرد نگاهی انداخت و گفت:

 و شکمتو نگیری از توپ قلقلی هم بدتر میشی.اگه جل-

 صدای قرچ قرچ بیسکوییت او را اذیت کرد و گفت :

از بس خشک و سخته ببین موقع جویدن چه صدایی داره...ما رو که ابعلی نبردی حداقل بریم بیرون دوری بزنیم ، -

 من اگه خونه بمونم دق می کنم.

 و اتاقت به درسات برس.عزیزم!توی این برف کجا بریم ؟ بشین ت -

 امروز محاله کتابو باز کنم.راستی برای سروش کادو چی بخرم؟-

 الهه در حین خالل کردن سیب زمینی گفت :

 من به جای تو براش کاپشن گرفتم.-

 اوه!چقدر تحویلش گرفتید.-

 تو که حسود نبودی!انگار در می زنن برو درو باز کن.-

 کیه این موقع روز؟-

 ستایشه.گفتم زودتر بیاد که تو کارا کمک کنه.حتما -
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با امدن ستایش ، دختر بزرگ خانواده و بچه های پر سرو صدایش سارینا و سانیار ؛ سیلوانا بهانه به دست اورد که 

 خانه نماند و در اعتراض به مادرش گفت :

خانومم تو کارا کمک حالتونه.غیر از شما که تنها نیستین ؛ نوه های خوشگل و دسته گلت پیش شما هستن تازه اجی -

 خاله عهدیه و دایی اینا که دیگع مهمونی نداریم.

 الهه کاهو های شسته شده را روی تخته گذاشت و در حالی که با مهارت خرد می کرد گفت :

 بری.من برای کار خونه که نگفتم ؛ خودم می دونم که هیچ کاری از تو برنمیاد.نمی خوام تو این برف بیرون -

 ستایش گوجه های شسته شده را توی ظرف کاهو گذاشت و گفت :

چی کارش داری مامان ؟ بزار بره با دوستاش خوش باشه ، فردا پس فردا اینم مث من سرش بره تو زندگی دیگه -

 هوس نمیکنه توی برف بره هواخوری.تا سرش گرم شوهر و بچه نشده بذارید خوشی هاشو بکنه.

 اهرش را بوسید و گفت :سیلوانا صورت خو

 الهی فدای خواهر خوشگل و عاقلم بشم که خوب منو درک می کنه.-

 الهه دست از خرد کردن کاهو برداشت و کاهو های خرد شده را مرتب توی ظرف مخصوص ریخت و گفت :

 من که با بیرون رفتنش مشکلی ندارم ، حوصله جیغ و دادای سروش رو ندارم.-

 از بچه هایش یک برک کاهو تازه داد و گفت :ستایش به هرکدام 

سروش غلط کرده . بدت نیاد مامان خیلی به این پسره رو دادی.چرا بهش اجازه میدی برای سیلوانا تصمیم -

بگیره؟سیلوانا تو سنیه که میتونه از خودش نگه داری کنه.هر چیزی حدی داره.سروش دیگه با این تعصب خشکش 

 م فردا توی زندگی خودش از این خبرا نیست. در افشانیش برای سیلوانای طفلکه.شورشو رو دراورده.مطمئن

 او که از پشتیبانی خواهرش دلگرم شده بود با خوشحالی گفت :

 میبینی مامان !صدای ستایش هم دراومده.-

 الهه گوجه های خرد شده را نیز به ظزف ساالد اضافه کرد و گفت :

 بشی. خوبه خوبه نمی خواد تو شیر-

سیلوانا شکالتی را که سارینا به او داد ، باز کرد بالفاصله ان را به دهان گذاشت ، زر ورقش را مچاله کرد و روی میز 

 انداخت و گفت :

 مامان خانوم!ما موشم نیستیم چه برسه به شیر.-

 الهه دست از خرد کردن خیار کشید و گفت :

 ام نمی ری.زنگ بزن با تارا برو.برو فقط تا ظهر نشده برگرد. در ضمن تنه-

 سیلوانا از پشت میز اشپزخانه بلند شد و صورت مادرش را بوسید و گفت :

 ما در بست در باز در نیمه باز خالصه همه جوره مخلص و چاکر شما هستیم الهه خانوم! -

 

 ستایش خندید و گفت :

 این طوری حرف نزنی.برو ایشا ا.. بهت خوش بگذره فقط سعی کن بیرون از خونه -

سیلوانا چشم بلندی گفت و سریع به اتاقش رفت.نگاهی به اتاق نا مرتب و بهم ریخته اس انداخت.شانه هایش را با 

در کمد « برگردم تا قبل از اومدن مهمونا همه رو جمع می کنم کار نیم ساعتع :» بی قیدی باال انداخت و با خود گفت 
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ردن ، دستکش ، کاله و جوراب پشمی را برداشت.قبل از پوشیدن با تارا تماس گرفت لباسش را گشود پالتو ، شال گ

 و موافقت او را گرفت.

سیلوانا و تارا هر دو در یک رده سنی بودند و صمیمیتی که بین انها بود از صمیمیت دو خواهر هم بیشتر بود.منزل 

 ج شدند تارا گفت:انها درست روبه روی هم واقع شده بود.از در اپارتمان که خار

به جای پارک بریم خونه پدربزرگم.اونجا راحت می تونیم برف بازی کنیم کسی هم ما رو نمی بینه ، تازه می تونیم -

 بعد از نهار برگردیم ومطمئنم توی این هوا ، مادربزرگ اش بار گذاشته.

 سیلوانا گلوله برفی که توی دستش بود به سویی پرتاب کرد و گفت :

 رسم صدای سروش در بیاد.می ت-

مطمئن باش خوشحالم میشه.سروش پسر منطقی و با درکیه.بهتر از اینه که توی پارک بازی کنیم.رسیدیم ، به -

 مامانت زنگ بزن که نگران نشه.

 مامان برای اونجا حرفی نداره.مخصوصا که پسر مجرد توی اون خونه نیست.-

 تارا با لبخند گفت :

 ت.پسر عموم از کرج اومده.اتفاقا امروز هس-

 ؟« ببوه » همون پسر -

 دیوونه!کجای اون بیچاره ببوه ؟ خیلی هم پسر خوب و اقاییه.-

 ماشاا.. به چشم تو همه ی پسرای عالم خوب و اقا هستند.می خوای تورش کنم؟-

 دست وردار ، اون پسر ساده ایه.-

 عزیز جون ! خوب منم میخوام راه راهش کنم.-

 که میدونم ، کافیه یکی از اون عشوه هاتو برای اون بیای ، بیچاره تا اخر عمرش عاشق سینه چاکت می مونه. اینو-

 اینقدر بال بودم و خبر نداشتم!حاال برای چی اومده؟-

 مامان می گفت کار دانشگاهی داره.جون من بهش گیر نده.-

 ه دلت پیشش گیره؟حاال چی شده این قدر دلت شور این ببو رو می زنه ؟ نکن-

قراره براش برن خواستگاری نمیخوام گلوش پیش « . پاستوریزه اس » برو بابا!فقط دلم براش می سوزه.اون زیادی -

 تو گیر کنه.چون می دونم تو بهش شوهر نمیکنی.

 یه جوری حرف می زنی که انگار من استخون ماهی ام که تو گلوش گیر کنم!-

 تارا خندید و گفت :

 ت می دونی اگه بهت دل ببازه ، بیچاره شده.خود-

 هر کی ندونه فکر می کنه من چه جور ادمی هستم.-

بذار من بهت بگم چه طور ادمی هستی) خدای عشوه و ناز ( دست خودتم نیست.با این که قیلفه معمولی داری ولی -

هیچ مردی رو ندیدم که بی تفاوت از  خیلی مرد ها رو به طرف خودت می کشونی.البته خیلی که چه عرض کنم!تا حاال

 کنار تو بگذره ، طوری راه میری و حرف میزنی که ادم دلش می خواد تو رو قورت بده.

 سیلوانا با خنده گفت :

 واقعا این طوری ام ؟-
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 بدجنس ! یعنی تو خودت نمی دونی؟-

امان همیشه میگه خدا دو تا دختر به من این که خیلی بده ؛ واجب شد یه کالس راه رفتن و حرف زدن برام بزاری.م-

 داد ، یکی زیبا و بلند قد ، ولی اروم و سرد اون یکی قد کوتاه و معمولی ، ولی اتیش پاره . عشوه گر . لوند.

راست گفته.من که از جنس خودتم یه وقتایی از حرف زدن با تو لذت می برم و از نگاه کردن به تو سیر نمی شم.به -

 حاال نمکدون!تندتر راه برو.« . گوله نمکی » قول مادرم تو 

حاال که تو این همه از من تعریف کردی ، الزم شد منم بگم عاشق اون صورت خوشگل و مامانی تو هستم.چشای -

همون هنر پیشه سوئدی( مو نمیزنی ، هر وقت « ) اینگرید برگمن »سبز شیشه ای تو نظیر نداره!به قول سروش تو با 

 یاد فیلم کازابالنکا می افتم. تو رو میبینم

 تارا به منزل پدربزرگش اشاره کرد و با خنده گفت :

 شکر خدا رسیدیم و گرنه معلوم نبود اخر این بحث که هی یه هم نون قرض می دیم به کجا ختم می شد!-

ربزرگ و ادم برفی بزرگی که درست کرده بودند دو برابر هیکل خودشان بود.ان قدر قشنگ شده بود که پد

 مادربزرگ تارا هم از دیدن ادم برفی سر شوق امدند.هر دو از سرما نوک بینی و لپ هایشان قرمز شده بود.

 مادربزرگ بادیدن این وضعیت ان ها گفت :

 فکر کنم به انداره کافی برف بازی کردین بهتره بیاین بریم تو تا برای شما اش بکشم.-

ا دیدن پسر عمویش ساسان با لبخند مهربانی از او استقبال کرد.سیلوانا هنگام با صدای در تارا به سمت در رفت.ب

احوال پرسی ، توصیه های تارا را به خاطر اورد و سعی کرد اصال به او نگاه نکند.او هم با دیدن ادم برفی کلی تعریف 

 و تمجید کرد.

اش و کتلتی که مادربزرگ درست کرده  همه با هم در اشپزخانه بزرگ و قدیمی پشت میز نهارخوری نشستند.بوی

 بود اشتها را بر می انگیخت.ساسان برای همه اش کشید. کاسه را که به دست سیلوانا داد گفت :

 ما رو که تحویل نمی گیرید حداقل کاسه اش را بگیرید.-

 سیلوانا نگاهش را به تارا دوخت و در جواب او گفت :

 رو تحویل نگیریم.اختیار دارید ما کی هستیم که شما -

 ساسان بالفاصله گفت :

 ببخشید پس من بد برداشت کردم.حس کردم بودن من شما رو اذیت میکنه.-

 تارا گفت:

 ساسان جان!سیلوانا همین طوریه ادم فکر میکنه کوه غروره اما وقتی با او قاتی بشی میفهمی که چه دختر نازنینیه.

 سامان ارام و زیر لب گفت :

 د قاتی شد.پس بای-

 سیلوانا سعی کرد جو را عوض کند با تشکر از مادربزرگ به تارا گفت :

 بعد از نهار باید زحمت رو کم کنیم.-

 مادربزرگ گفت :

 چه زحمتی دخترم!با اومدنت خوشحالم کردی. تو هم مثل تارا برای من عزیزی.-

 تارا گفت :
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 انش کمک کنه.سیلوانا اینا برای شب مهمون دارن باید به مام-

 ساسان گفت :

 من شما رو میرسونم.  -

 

 تارا گفت :

 سیلوانا اینا برای شب مهمون دارن باید به مامانش کمک کنه.-

 ساسان گفت :

 من شما رو میرسونم.-

 سیلوانا از ترس اینکه سروش ان ها را ببیند فورا جواب داد :

 راه برم.نه!مزاحم شما نمیشیم.من دوست دارم روی برف -

 تارا فهمید که سیلوانا برای چه قول نمیکند ، گفت :

 راست می گه منم خیلی دوست دارم پامو روی برف بزارم.صدای قرچ قرچ برف ادمو به نشاط میاره.-

 ساسان ظرف خالی خود را داخل سینگ ظرف شویی گذاشتو دوباره پشت میز نشست و گفت :

 دوست داشتین من در خدمت شما هستم. هر طور میل شماست به هر حال اگه-

 بعد از جمع کردن میز هر دو عازم رفتن شدند.سیلوانا تا پایش را توی کوچه گذاشت گفت:

اخی عجب کنه ای بود!فکر نمیکردم انقدر پرو باشه سر میز از بس زل زده بود نتونستن غذام رو بخورم.وای!حیف -

 یه کاسه دیگه بخورم!اون آش خوشمزه نبود!چه قدر دلم می خواست 

 تارا خندید و گفت :

 می خوردی ، چی کار به اون داشتی؟-

 «.عجب دختر شکمویی بود » ا ، تا بعدا پشت سرم بگه -

 پس براش کالس گذاشتی ؛ ولی خودمونیم اگه یه کم دیگه می موندیم برای خواستگاری می اومد خونه ی شما.-

 ن طور ادمایی بشم.اه اه ! غلط کرده ، عمرا من زن ای-

 اتفاقا به نظر من پسر خوبیه.-

 خوبه تو رو داره تعریف شو بکنی وگرنه می موند رو دست ننش!-

 گذشته از این حرفا موندم برای سروش کادو چی بخریم.مادر می گفت عطر بگیریم.-

 ی جدید اثاث اوردن.کادو میخواد چی کار!اومدن خودتون بهترین کادوست.راستی دیشب متوجه شدی همسایه -

با اومدن اونا سرمای زمستون شروع » با اون سر و صدایی که اونا راه انداخته بودن همه متوجه شدن.به قول مادر -

دیروز این موقع یه ذره برف روی زمین نبود ولی تا حاال نیم متر برف روی زمین جمع شده.قدمشون که « . شد 

 طور ادمایی هستند.مبارک بود ، حاال ببینیم خودشون چه 

 

 

******* 
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تارا جلو ایینه قدی نگاهی به قد بلند و اندام زیبای خود انداخت و در حالی که خرمن موهای طالیی رنگش را برس 

 می کشید ، گفت :

 مادر!به جای این لباس بهتر نیست بلوز شلوار بپوشم ؟-

 جیران با حظ به قد و باالی دخترش نگاه کرد و گفت :

 کت و دامن به این شیکی حیف نیست عوضش کنی؟-

 تارا رویش را به مادرش گرداند و گفت :

 اخه یه جوریه ، حس می کنم زیادی زنونه س.-

 جیران با لبخند گفت :

 پس می خواستی مردونه باشه ؟-

 تارا دوباره به طرف ایینه چرخید و برس کشیدن موهایش را ادامه داد و گفت :

 دخترونه باشه این طوری خیلی رسمیه. می خوام-

 جیران از روی مبل بلند شد به طرف اشپزخانه رفت و گفت :

می خوای عوض کنی بکن ، اما اگه نظر من رو می خوای خیلی تو تنت شیک دیده میشه.با این لباس مثل یه خانم با 

به الهه قول دادم قبل از ساعت هشت وقار شدی.هر چی می پوشی فقط زودتر تصمیم بگیر خوب نیست دیر کنیم.من 

 اونجا باشم.

تارا با دور شدن مادرش بار دیگر با وسواس نگاهی به خود انداخت و ترجیح داد با همان کت دامن راهی شود.از ایم 

 که می توانست چند ساعتی با سروش باشد از خوشحالی دلش ضعف می رفت.

، بدون اینکه سروش پی به عشق او ببرد.سال دوم دبیرستان بود  دو سال بود که عشق سروش را در دل می پروراند

که حس کرد هر بار که سروش را می بیند از درون تغییر می کند و بعدا به این نتیجه رسید که این تغییر و تحول 

تی ناشی از عشق است می دانست که باید این عشق را به صورت یک راز در سینه اش نگه دارد . دو سال گذشته وق

سروش راهی دانکده شد از حسادت تا چند شب خوابش نمی برد.مدام به این فکر می کرد که بیشتر همکالسی های 

او دختر هستند.از خدا می خواست سروش را برای او حفظ کند که دل به دختر دیگری نبندد.همیشه سعی می کرد با 

 اعتناعی او رو به رو می شد تا روز ها مغموم و گرفته بود.متانت و نجابت او را به طرف خود بکشاند و هر بار که با بی 

 تارا با صدای مادرش به خودش آمد ، کیفش را برداشت و از اتاق خارج شد.

 

 

****** 

 

 

سیلوانا با آمدن تارا گل از گلش شکفت. الهه و ستایش نیز خندان و به گرمی از آن ها استقبال کردند.الهه خطاب به 

 تارا گفت :

 عزیزم!با این لباس چقدر ماه شدی!-

 او از تمجید الهه سرخ شد ،جواب داد:

 مرسی خاله جون چشمای زیبای شما ، قشنگ می بینه.-
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 سیلوانا با دقت به سر تا پای او نگاه کرد و گفت:

 مامان راست میگه چقدر بهت میاد . حاال که این طور تیپ زدی دیگه موقع شوهر دادنته.-

 ه با الهه به سمت اشپزخانه می رفت ، گفت :جیران ک

 حاال زوده به فکر شوهر کردن باشه .واجب تر از شوهر درساشه.-

 تارا احساس بدی بهش دست داد.وارد اتاق سیلوانا که شدند ، گفت :

 به نظرت با این لباس بد شدم.-

 نه دیوونه! چرا این طور فکر می کنی؟ -

 فکر میکنم خیلی زنونه س.-

راستش یکمی اره ولی خیلی بهت میاد.می دونی چون قدت بلنده یه جورایی بزرگ نشونت میده.پس برم عوضش -

 کنم.

حوصله داری ها!مگه امشب چه خبره که باید لباست ان چنانی باشه.تازه خاله عهدیه زنگ زده که یه کاری براش -

تورو با هزار جور لباس دیدن.مهمون غریبه که پیش اومده که نمی تونه بیاد.فقط می مونه دایی که اونا هم 

 نداریم.همین که پوشیدی خیلی شیک و قشنگه.فقط یه ایراد کوچولو داری.

 تارا بی حوصله لبه ی تخت خواب نشست و گفت :

 چه ایرادی؟-

کنی موهاتو شینیون درست کردی بد شده ، نه این که بد باشه زیادی رسمی نشون میدی.به نظر من اگه بازش -

 همین طوری ساده خیلی شیک تره.

 تارا سنجاق موها را از سرش جدا کرد.سیلوانا برس را از جلوی ایینه برداشت و با حظ به موهای او کشید و گفت :

 حیف این موهای لخت و قشنگ نیست ، پشت سرت جمع کردی.چه قدر ارزو دارمموهام مثل موهای تو باشه.-

موهاتی تو هستموموهای به این خوشگلی داری قدرشو نمی دونی.یه هفته هم حموم اتفاقا برعکس من دیوونه ی -

موهام » نری مشخص نیست که موهات کثیفه.هر جور که دلت بخواد می تونی حالتش بدی.اما من چی به قول مادرم 

 «.مثل موی گربه صاف و بی حالته

اورد و به موهای او زد.بعد از او فاصله گرفت ،  سیلوانا یک جفت سنجاق سر شیک نقره ای رنگ از توی کشو بیرون

 نگاهش کرد و گفت :

 حاال شد خودتو نگاه کن ببین چقدر بهت میاد.

 

****** 

 

سروش مثل همیشه با کلید خود در را گشود. از سرو صدایی که بر خانه حاکم بود فهمید که مهمان دارند.مجبور بود 

ها روبه رو شود.ادب حکم کرد در را ببندد و از زنگ استفاده کند.سانیار با پاهای قبل از ورود به اتاق خود با مهمان 

کوچک خود با شوق و ذوق خود را به اغوش او انداخت. سروش یک دستی او را بغل کرد و با دست دیگرش کیف 

تارا بود که  خود را روی جا کفشی گذاشت و همراه او وارد سالن شد.اولین کسی که در گوشه سالن به چشمش امد

پشت به او داشت.موهای بلند طالیی رنگش چشم را خیره می کرد و اندامش در کت و دامن خوش رنگش جلب 

 توجه می کرد.برای لحظاتی گیج شد.با صدای مادرش به خود امد:



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –کولی 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 1  

 

 خسته نباشی پسرم بالخره اومدی؟-

 مطمئنم که دیر نکردم مهمون داریم؟-

 اره ولی هنوز نیومدن.-

 یه؟خبر-

 بعدا میفهمی برو لباستو عوض کن که خیلی شلخته به چشم می یای.-

الهه دوباره به سمت اشپزخانه رفت.سانیار که از بغل دایی پایین امده بود دست او را به سمت سالن پذیرایی کشید و 

 گفت :

 دایی بیا ببین تارا چقدر میز رو قشنگ چیده.-

ویی عجیب او را به سمت خود می کشید.با چند گام بلند خود را به نزدیکی سروش نمی خواست برود اما انگار نیر

 تارارساند.او هنوز پشتش به سروش بود به گمان این که صدای پای سیلواناست گفت :

 چقدر لفطش دادی!رفتی بیاری یا بسازی.-

 سروش ارام گفت :

 خسته نباشی تارا خانوم!-

ر نمی کرد که او باشد. با رنگ و رویی پریده به طرف او چرخید و متعجب او با شنیدن صدای سروش یکه خورد فک

 گفت :

 سالم !چطور اومدین که ما متوجه اومدنتون نشدیم؟-

 ببخشید ، انگار با حظور نا موقع شما رو ترسوندم.-

 او که سعی داشت برخود مسلط شود نگاهش را به سروش دوخت و گفت :

 م.اخه خیلی بی صدا اومدین.نه نه فقط....کمی جا خورد-

خیلی هم بی صدا نبود زنگ زدم.از بس سیلوانا صدای ضبط رو زیاد کرده شما نشنیدین کاری از دست من بر میاد -

 کمک کنم؟

 برای اولین بار به خود جرات داد و با نگاهی مملو از عشق گفت :

 از دیگران...ممنون!سیلوانا کمکم می کنه.در ضمن می خوام جسارت کنم و قبل -

سروش نگاهی به سر تا پای او انداخت.هیچ وقت تا به این لحظه پیش نیامده بود که او را با این دقت نگاه کند ، گفت 

: 

 قبل از دیگران چی؟نمی خواین جمله تون رو کامل کنین؟-

 دوباره نگاهش کرد و ارام گفت:

نمی تونم جلو زبونم رو بگیرم دوست دارم اولین کسی باشم خاله الهه می خواست برای شما سورپرایز بشه اما من  -

 که تولوتون رو به شما تبریک می گم.تولدتون مبارک.... 

 با امدن سیلوانا تارا سکوت کرد.سروش با نگاه کردن به میز سعی کرد جو را عوض کند گفت:

 ارها رو نداره.این کار باید سلیقه شما باشه و گرنه این خواهر کوچولوی ما عرضه این ک-

 سیلوانا گفت :-

 دست شما درد نکنه سروش خان!اتفاقا همش سلیقه خودمه.-
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سروش نگاهش را به او دوخت که با موهای بافته شده و شلوار پیش بندی ابی تند و بلوز استین کوتاه قرمز مثل یک 

 ادی روی او داشت.به او گفت:دختر بچه شیطان به چشم می امد.او عاشق سیلوانا بود به همین خاطر تعصب زی

 پس از این کارام بلدی و ما نمی دونستیم!-

 سیلوانا چاقویی را که اورده بود به دست تارا داد و گفت :

 کجاشو دیدی تازه این یه چشمه از کارامه.-

 سروش سوتی کشید و با شیطنت به تارا چشم دوخت و گفت:

 و شما هم این طور میز رو خوشگل چیدین؟حاال چه خبره که مامان مهمون دعوت کرده -

 سیلوانا لبخند مرموزی بر لب اورد و گفت :

 به موقعش می فهمی.فعال باید انتظار بکشی.-

 نکنه قراره برای تو خواستگار بیاد.البته فکر نمیکنم چون مگه کسی مغزش تکان خورده باشه بیاد سراغ تو!-

 ستایش به جمع ان ها پیوست و گفت :

 تفاقا هر کی سراغ سیلوانا بیاد بخت و اقبال بلندی داره.ا-

 سروش سوتی کشید و گفت :

 وکیل مدافع خانوما رسید ، بهتره فلنگ رو ببندم تا کار به جای باریک نکشیده.-

سروش به طرف اتاقش رفت ولی در سرش غوغایی به پا بود.حس می کرد برای اولین بار است که تارا را می 

خدایا!چم شده؟!مگه من همیشه تارا رو :» ملیح و زیبایش توی قاب ذهن او نقش بسته بود.به خود گفت  بیند.صورت

نمی بینم؟!!چرا این دفعه این جوری شدم؟!اصال انگار یه شکل دیگه شده،چه قدر تغییر کرده،چه قدر خوشگل 

 «ید به چشم یه خواهر نگاش کنم.شده.اه،نه!این فکرای مسخره چیه به ذهنم میاد؟اونم مثل سیلواناست فقط با

همان طور که با خودش حرف می زد لباس هایش را عوض کرد و دوباره از اتاق خارج شد.حسابی گرسنه اش شده 

بود.خواست توی اشپزخانه برود اما از بس شلوغ بود پشیمون شد.کنار اپن اشپزخانه ایستناد و خطاب به ستایش 

 گفت :

 را قرق کردن راه نیست ادم وارد بشه.ماشاا.. خانما اشپزخانه -

 ستایش لبخند کجی زد و گفت :

 اشپزخانه همیشه در قرق خانم ها بوده و هست.حاال بگو تو چی می خواستی؟-

 اگر زحمتی نیست فقط یک فنجون چای.خیلی خستم.-

 ای به چشم!تا دو دقیقه بنشینی چای هم برات رسیده.-

 محترمانه داری دکم می کنی؟-

 حال بیا و خوبی کن.خودت بیای چای بریزی بهتره.-

 شوخی کردم.فقط لطف کن زودتر چای رو به من برسون تا سردرد نگرفتم.-

سروش با خستگی و روحی اشفته روی مبل نشست.کنترل ضبط را برداشت و صدایش را کم کرد.کسی اعتراض 

از لحظاتی با صدای روح نواز تارا چشم هایش را  نکرد.سرش را به پشتی مبل تکیه داد و چشم هایش را بست و پس

 گشود.سینی چای را روی میز گذاشت و گفت :

 به جای قند براتون شیرینی گذاشتم.فکر کردم چون از دانشگاه برگشتین شاید گرسنه باشین.-
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 خودش را روی مبل جمع و جور کرد و گفت :

 ممنونم!اتفاقا خیلی گرسنمه.-

 فی نماند، خواست از انجا دور شود که او گفت :تارا منتظر جمله اضا

 چه قدر این کت و دامن به شما میاد.-

 تارا از تمجید او سرخ شد.سروش هم خجالت او را احساس کرد چون بالفاصله نگاهش را از تارا دزدید.

د توجه سروش قرار بگیرد از تارا با شتاب از او دور شد.در دلش غوغایی بر پا بود. از این که بالخره توانسته بود مور

خوشحالی می خواست پرواز کند و چه قدر مدیون مادرش شد ، که این کت و دامن شیک را برای او دوخته بود.حاال 

 دیگر با پوشیدن ان حس بدی نداشت ، بلکه با غرور را می رفت.

ها به سی نفر نمیرسید.قبل از صرف با امدن مهمان ها اپارتمان کوچک شلوغ به نظر میرسید.هر چند که تعداد مهمان 

شام الهه خندان رو به مهمان ها نمود، بعد با محبت دستش را دور گردن پسرش انداخت او را بوسید و تولدش را به 

او تبریک گفت.سروش وانمود کرد که نمیداند.نگاه شیطنت بارش را برای لحظه ای کوتاه به تارا دوخت و رو به 

 مادرش چرخید و گفت:

ما همیشه من رو غافل گیر میکنین.از شما و پدر که این همه برای من زحمت کشیدین تشکر می کنم.امیدوارم ش-

 بتونم زحمت های شما رو جبران کنم.

 

***** 

 

 تارا غذایش را در بشقاب کشید و با سیلوانا گوشه ی دنجی نشستند.سیلوانا بی خیال از شلوغی اطراف گفت :

 ی میده برف بازی.وای !فردا چه حال-

 او از زیر مژه های پرپشت اش نگاهش کرد و گفت :

 فراموش کردی شنبه امتحان داریم!-

 سیلوانا از شر لقمه اش خالص شد ریا، قاشقش را برای لقمه ی بعدی پر کرد و گفت:

نیست.نکنه نمی خوای  برو یایا!امتحان ، امتحان ! جمعه فقط برای تفریح و شادیه.غیر از این باشه که اسمش جمعه

 بیای؟

چاره ای ندارم مجبورم که بیام و گرنه تو تا یک هفته بیچارم می کنی.در ضمن خیلی خوش خیال نباش.خاله الهه -

 «اگه هوا مساعد باشه میریم » گفت 

اگه تو نفوش بد نزنی میریم.همیشه ایه یاس می خونی.دیوونه!فکرشو بکن دو سه ساعت میتونیم برف بازی -

کنیم.راستی بعد از شام بیا منو تو کادو ها رو باز کنیم.بدجوری فضولیم گل کرده ببینم اون جعبه ی کوچولو که مال 

 باباس توش چیه؟

 کمی دندون رو جیگر بذاری می فهمی داخلش چیه.-

قدر بهش می مشکل این جاست که من اصال جیگر ندارم . مامان و بابا فقط بلدن سروش رو تحویل بگیرن ببین چه -

 رسن.

 حسود خانوم!برای تو هم کم نذاشتن.-

 ولی به اون بیشتر از من می رسن.-



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –کولی 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 4  

 

 به خاطر این که بزرگتر از توست و مایحتاج او بیشتر از توست.-

تو هم که شدی وکیل مدافع سروش. یه بار هم طرف ما رو بگیر ناسالمتی دوست منی.می دونی از چی لجم میگیره -

وش الکی به من گیر می ده.مدام تو کارای من دخالت می کنه ، کجا می ری؟ این چیه پوشیدی؟ این از این که سر

 چیه مالیدی به صورتت ؟ موهاتو چرا این جوری ریختی بیرون ؟ چند دفعه بگم کم تو خیابون عشوه بیا.

 :تارا از این که او به این قشنگی تقلید سروش را در می اورد به خنده افتاد و گفت 

قربونش برم تو هم که چه قدر گوش میدی!به خدا برادر داشتن نعمته.خونه ای که پسر نداشته باشه امگار اون -

خونه بدون پشتیبانه.سروش اگه دخالت می کنه به خاطر اینه که براش مهمی ؛ دوستت داره ؛ دلش نمی خواد حرف و 

 حدیثی پشت سرت باشه.

کارمون دخالت کنه باید چیکار کنیم؟فکر کنم اگه براش زن بگیریم دست از این برو بابا! ما اگه نخوایم کسی تو -

 تعصب مسخره اش بر میداره.اخه مشکل این جاست کی به این بد اخالق زن میده!

وا...! خیلی ها منتش رو دارن...)تارا دوست نداشت این بحث ادامه پیدا کند. با زرنگی فکر او را منحرف -

 ه مونده خدمت سپند تموم بشه؟کرد.(راستی چند ما

 او نشان داد که دارد فکر می کند چینی به پیشانی انداخت و یک لنگه ابرویش را باال داد و گفت :

 اتفاقا دیشب که تماس گرفت همین رو گفت.وقتی گفتم اینجا برف اومده باورش نمی شد.-

 اخت و گفت :ستایش به ان ها نزدیک شد نگاهی به بشقاب های خالی ان دو اند

 چه قدر می خورین پاشین دیگه.خوب نیست دخترا این قدر پر خوری کنن.-

هر دو از شوخی او لبخند زدند و به اتفاق ستایش به اشپزخانه رفتند.با یک چشم به هم زدن خانم ها ظرف ها را جمع 

اغذی پاک میکردند و داخل ماشین اوری کردند.سیلوانا و تارا باقی مانده ی غذا های پیش دستی ها را با دستمال ک

ظرف شویی می گذاشتند.در پایان کار وقتی به جمع پیوستند و نوبت به کادوها رسید،سیلوانا پشت میز ایستاد و 

 گفت:

با اجازه سروش خان من و تارا کادو ها رو باز می کنیم...تارا جون!تو اسما رو بخون منم بازشون می کنم.نظرت چیه -

 سروش؟

 عادت همیشگی چنگی به موهایش انداخت و گفت : سروش به

من که نمی تونم حریف تو بشم هر چند در همه ی تولد ها رسم بر اینه اول شمع ها رو فوت کنی بعد کیک و ببری -

 و در اخر کادوهارو باز کنی.

 سیلوانا اخم کوچکی بر پیشانی انداخت و گفت :

 ازه این طوری کیک بیشتر بهت مزه میده.حاال که چی میشه ما رسم رو برعکس کنیم؟ت-

 تارا هم که با سیلوانا موافق بود ؛ منتظر جواب سروش نماند و اولین کادو را برداشت که متعلق به خودش بود گفت :

 این کادو از طرف من و پدر و مادرمه.-

اش تشکر کرد.سیلوانا با  همه دست زدند و سروش در حالی که به صورت خندان او زل زده بود از او و خانواده

شتاب کادو را باز کرد درون جعبه بلوز و شلوار کتان کرم رنگ زیبایی بود.تارا اسم را می خواند و او با سرعت کادو 

 ها را باز می کرد تا نوبت به جعبه ی کوچک اقای شادمان رسید.او جعبه را از تارا گرفت و بع جای تارا گفت :

 زی که بدجوری فکر مرا مشفول کرده.سروش!فکر می کنی چی توش باشه؟و حاال این جعبه ی مرمو-
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 سروش خندید و گفت :

 کتاب.-

 هر کسی یه حدسی می زد و اقای شادمان خندان یه ان ها چشم دوخته بود .تارا گفت :

 به نظر من کادو رو بده خود اقا سروش باز کنه این طوری بهتره.-

 د و گفت :سیلوان کادو را به سینه چسبان

چی چی رو بده به اقا سروش!زرنگین!این همه کادو باز کردم به این برسم حاال بدم به خودش باز کنه کادوش که -

 مال اونه حداقل لذت باز کردنش مال من باشه.

 ستایش خندان گفت :

 بازش کن دیگه ! ما روهم کنجکاو کردی.-

با یک سیم کارت کار نکرده بود.سروش با سپاس نگاهش را درون جعبه یک گوشی موبایل شیک و اخرین مد روز 

 به پدر دوخت و گفت :

 ممنون بابا جون!نمی دونید چه قدر نیاز به موبایل داشتم.-

 اقای شادمان از شادی فرزندش برق شادی در چشمهایش نشست و گفت :

 اتفاقا می دونستم که نیاز داری مبارکت باشه.-

 سیلوانا گفت :

 می فرستن.«  sms» ز این به بعد تند و تند دخترا برات حاال ا-

سروش چشم غره ای به او رفت که دیگر ادامه نداد.تارا نیز سرخ شد و با شتاب به طوری که کسی را کنجکاو نکند 

و در عین « به من چه ربطی داره!نه من نباید به این چیزا اهمیت بدم.:»خودش را به دستشویی رساتد.با خود گفت 

حال که به ایینه می نگریست مشاهده کرد که ظاهرش ارام است و حرکاتش زیبایی و موزونی بی قیدو ازاد دارد.از 

 خدا ممنون شد که انچه در دلش می گذرد روی ظاهرش تاثیر نگذاشته.

بی  سروش هر چه پهلو به پهلو می غلتید بی فایده بود.بی خوابی کالفه اش کرده و نمی دانست چه کند.کسل و

حوصله اباژور کنار تخت خوابش را روشن کرد.عقربه های ساعت دو نیم بامداد را نشان می داد.لحاف را از رویش 

کنار زد و از جایش برخاست.از خود تعجب می کرد ک هچرا خوابش نمی برد و چرا مدام تارا جلو نظرش می اید.لبه 

عجیبه ! چرا :»ه نقطه ای خیره شد.زیر لب گفت ی تخت خواب نشست و دست هایش را زیر چانه اش گذاشت و ب

این دختره امشب این قدر برام مهم شده؟خدای من! اصال انگار اولین باره که اونو می بینم.چرا تا به حال به چشم یه 

بچه به او نگاه می کردم ؟یعنی چی ؟ یعنی حاالت من شروع یه عالقه س نسبت به او؟ نه نمی تونه این باشه!پس 

ایا؟چرا از سر شب تا حاال منو ریخته به هم ؟ چرا هر بار اسمشو صدا می کنم یه لذت خاصی به من دست چسه خد

 «میده؟حس میکنم دهنم با گفتن اسمش شیرین میشه یه شیرینی که تا اعماق قلبم نفوذ می کنه...

شیدن پرده اتاقش سروش انقدر با خودش حرف زد که خسته شد حتی نفهمید چطور خوابش برد.صبح با صدای ک

چشم گشود.نور افتاب مستقیم روی تخت خوابش افتاده بود.خود را کسل و خسته احساس کرد.دوست داشت باز 

 هم در رخت خواب بماند خطاب به مادرش که باالی سرش ایستاده بود گفت :

 مامان ! هیچ میلی به صبحانه ندارم.دیشب خوب نخوابیدم میخوام کمی دیگر بخوابم.-

 ه دوباره پرده را کشید ، گفت:اله
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هر جور که راحتی پس من میز رو جمع می کنم . هر وقت بیدار شدی خودت صبحونه بخور.من می خوام سیلوانا و -

 تارا رو ببرم ابعلی.دیروز بهشون قول دادم که حتما ببرم شون.

پیش اصال براش مهم نبود.منتظر سروش با شنیدن اسم تارا احساس شیرینی به او دست داد.در صورتی که تا روز 

 تعارفی از طرف مادرش بود که با ان ها همراه شود.دیگر خواب از چشمش پریده بود.از جایش برخواست و گفت:

 مامان ! تو این دختره رو خیلی لوسش کردی.هر چی که میگه نباید گوش کنین.-

 الهه که تا دکم در رفته بود برگشت و گفت :

ادمه نیاز به تفریح داره.دلش به این چیزا خوشه نمی تونم که ازش دریغ کنم.حاال خوبه خودت  فراموش نکن اونم-

هر هفته اونجا میری طفلک یک ماهه که داره التماس می کنه ببرمش.حاال که بابات راضی شده ماشین رو در اختیار 

 ما بزاره تو گیر میدی؟

 خوش بگذره.حتما نهارم برنمی گردین؟-

!از غذای شب یه عالمه مونده.مثل پسرای خوب برای خودت و بابات گرم کن.تا شما چرت بعد از ظهر شکمو خان-

 تونو بزنید ما هم برگشتیم.

 یه روز جمعه که می خوایم دور هم جمع شیم این ته تغاری شما نمی ذاره.-

 ت می شم.اصال حوصله رانندگی ندارم.اگه خیلی دلت می خواد با ما باشی افتخار بده همراه ما بیا.این طوری منم راح-

سروش تو دلش قند اب شد.اندکی اندیشید و در مغز خود چگونگی وضع موجود را مزه مزه کرد و ان را بر کفه های 

 ترازوی درونی اش سنجید و گفت :

 اگه بابا بیاد منم میام. -

ی این جور جاها رو نداره.پاشو ابی به دست یه دفعه بگو نمی ام و خودتو خالص کن.تو که می دونی بابات حوصله  -

و صورتت بزن صبحونه بخور با هم بریم.اگه تو بیای بابات می ره خونه ی برادرش سر صبحونه می گفت : اگه 

 سروش خونه نمونه منم می رم یه سر به برادرم می زنم... حاال چی کار میکنی می یای؟

 بیام.چی بگم؟این طور که شما می گید مجبورم که  -

برای اولین بار بود که سروش قبول می کرد در جمعه ان ها باشد.در دل دچار استرس شد که مبادا مادرش و سیلوانا 

جور دیگر فکر کنند و از طرفی دیگر وقتی سیلوانا از مادرش شنید که سروش همراه ان ها می اید عصبی شد و گفت 

: 

 مامان!چرا بهش گفتین بیاد؟-

 : الهه متعجب گفت

 یعنی چی؟!چرا نباید می گفتم؟-

حاال که میاد کوفتمون می کنه هی میگه موهاتو بکن تو این چیه پوشیدی؟چرا این جوری کردی؟کم با صدای بلند -

 بخند....

 به جای غر زدن برو حاضر شو تا به ترافیک بر نخوردیم.مطمئن باش سروش بد تو رو نمی خواد.-

 

 

****** 
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 ، عطر برف...بوی باران 

باران که میگیرد گاهی اوفات دل ادم هم میگیره چرایش را کسی نمیداند اما همه می دانند که هنگام غروب وقتی 

اسمان ابری و گرفته است و نم نم بارانی هم می بارد ادم دلش می خواهد هیچ کاری انجام ندهد و همین طور بنشیند 

ا به تندی می بارد.اما وقتی برف میبارد ناخوداگاه لبخند می زنی و کیف می پشت پنجره خیره به بارانی که به نرمی ی

کنی حتی از ته دل خوشحال می شی اکمنون همه می دانند که میان گرفتن دل اسمان دل انسانها ارتباط هایی وجود 

برف را نگاه می  دارد.ارتباط هایی که حس کردنی است اما بیان کردنش کمی مشکل است.تارا نیز با هیجان باریدن

کردواولین بار بود که بدون حضور پدر و مادرش به اتفاق سروش بیرون می رفتند.هر چه اتومبیل ان ها به ارتفاع 

 نزدیکتر می شد شدت برف بیشتر و جاده خطرناک تر می شد.

 ترسیده به ابعلی الهه در حالی که چشم به جاده داشت گفت :

این بیشتر جلو نریم.تا این جا هم ریسک بزرگی کردیم مخصوصا که زنجیر چرخ هم عاقالنه ترین کار اینه که از -

 نبستیم.

 سروش صدای ضبط صوت را کم کرد و گفت :

 نظرتون چیه همین جا وایسیم؟-

 سیلوانا با دلخوری گفت :

 حتما ناهارم برف بخوریم!-

 الهه پی به دلخوری او برد با لبخند گفت :

 اید ناهار رو ابعلی بخوریم.عزیزم حتما که نب-

 سروش گفت :

 می تونیم بعد از برف بازی ناهار رو بریم فرحزاد . بابای یکی از دوستام اون جا یه کبابی داره کباباش معره کس.-

سیلوانا با خوشحالی استقبال کرد و رو به تارا کرد و نظر او را خواست. او هم موافقت خود را اعالم کرد.سروش 

 را گوشه ای مطمئن پارک کرد.هنگامی که سیلوانا پاهایش را روی برف گذاشت با شادی زائدالوصفی گفت : اتومبیل

 تارا ببین چه برف نرم و قشنگیه.مثا الماس می مونه.-

 تارا نیز سر شوق امد . گلوله ای برف به نقطه ی نامعلومی پرتاب کرد و گفت :

 برفش جون میده واسه برف بازی.-

 فت :الهه گ

 فقط به سر و صورت هم نزنین.-

سروش ضبط صوت را روشن کرد.صدای شاد وگرم خواننده در ان هوای برفی خیلی به دل می نشست.او به اتومبیل 

 تکیه داد و با لذت برف بازی سیلوانا و تارا را نگاه می کرد.الهه از فالسک برایش چایی ریخت و گفت :

 انگار حوصلت سر رفته.-

 چای را از دست مادرش گرفت.برخالف ان چه در دلش می گذشت گفت :فنجان 

 نه زیاد.-

 بذار نیم ساعت دیگه بازی کنن.-
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 انگار بچن.-

مگه فقط بچه ها بازی می کنند.یه وقتایی بزرگترام نیاز به بازی دارن.کمی به اطرافت نگاه کن بیشتر اینایی که -

نمی گن بازی میگن شادی.مگه تو خودت با دوستات می یای ابعلی چی مشغول بازی هستن بزرگسالن.تازه به این 

 کار می کنین؟

 ما اسکی بازی می کنیم.-

 خوبه خودت میگی بازی می کنم.-

 اسکی قضیش فرق می کنه.-

تی چه فرقی عزیزم؟به هر حال اونم مثل این یه نوع بازیه...یادته وقتی سیلوانا می خواست بره اسکی یاد بگیره نزاش-

 گفتی از این قرتی بازیا خوشم نمی یاد؟

 طفلک بچم تا چند روز غصه می خورد.حاال که با این کارا دلش خوشه چرا ازش دریغ کنیم؟

مامان!یه جوری حرف می زنی که انگار من مخالف شادی سیلوانام.من اگه نذاشتم بره اسکی به خاطر اینه که با چند  -

 بشه.تا ادم نا خلف می خواست همراه 

 همین حاالشم اگه مایل به یادگیری اسکی باشه خودم چاکرشم. -

 الهه که می دانست که سروش از ته دل میگوید.فالسک چای را گذاشت روی صندوق عقب اتومبیل و گفت :

میدونم عزیزم.اگه خواستی دوباره چای بخوری برای خودت بریز.من سردم شده میشینم توی ماشین هنوز  -

 وز تو تنمه.خستگی دیر

سروش فنجان خالی را کنار فالسک گذاشت و به طرف ان ها رفت که از دویدن خسته شده و مشغول درست کردن 

 ادم برفی بودند. با نگاهی به ادم برفی گفت :

 سیلوانا داره شکل خودت میشه.-

 سیلوانا شکلکی دراورد و گفت :-

 ارا گفت ادم برفی رو شکل تو دربیاریم.اتفاقا شکل تو!وقتی از دور نگاهت می کردیم ت -

 سروش نگاهش را به او دوخت که سرخ شده بود و گفت :

پس کاپشنم رو در بیارم تنش کنین که قشنگ شکل من بشه.حاال چرا دماغشو این قدر بزرگ درست -

 کردین.)دستش را به سوی دماغش برد(دیگه دماغ من که این قدر بزرگ نیست.

 ت :تارا با خجالت گف

 این مورد تقصیر سیلواناست.هیچ وقت مجسمه ساز خوبی نمیشه.-

 سیلوانا گوشه های بینی ادم برفی را پاک کرد و نوک بینی را رو به باال درست کرد و گفت :

 اینم یه دماغ عمل کرده،سرباال و مدل جدید ،خوشت اومد سروش؟-

 گرد کنی شکل خودت میشه.بازم دماغ من از اون بهتره.اگه یه ذره ادم برفی رو -

به جای اینکه در مورد این ادم برفی ننه مرده این قدر نظر بدی با اون موبایلت چند تا عکس خوشگل از من و تارا -

 بگیر.

سروش تعدادی عکس از انها گرفت.چند عکسی تکی نیز از تارا گرفت البته بدون اینکه او متوجه عکس ها شود.بعد 

به طرف فرحزاد راه افتادند.هر چه جاده های پر پیچ و خم را پشت سر می گذاشتند هوا باز تر سوار اتومبیل شدند و 
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و بهتر می شد.داخل شهر که اصال خبری از برف نبود مثل صبح ،اسمان صاف و ابی و یک دست بود.همان طور که 

حظه اول توجه اش نسبت به سروش قول داده بود ان ها را به رستوران پدر دوستش حمید برد.سیلوانا از همان ل

حمید جلب شد و مانند همیشه بی اختیار سعی کرد او را جذب خود کند و خیلی زمان نبرد که او چنان کششی نسبت 

به سیلوانا پیدا کرد که دلش نمی خواست لحظه ای از کنار ان ها درو شود.هنگامی که به بهانه اوردن نوشابه میز را 

 وسری سیلوانا دوخت و گفت :ترک کرد سروش نگاهش را به ر

 روسریت داره می افته چرا حواست نیست؟-

او فورا روسریش را جلو کشید دوست نداشت اوقات خود را سر چیز های بیهوده تلخ کند.بی توجه به سروش ارام 

 در گوش تارا گفت :

 چه قدر خوش تیپ و شیک پوشه!-

 یده باشد.لبش را گزید و به همان ارامی گفت :تارا نگاه مضطربش را به سروش دوخت کهع مبادا شن

 نمی گی سروش می شنوه؟-

 او هم به همان ارامی جواب داد:

 ا....! مگه چیز بدی گفتم!-

 تارا اخم هایش را در هم کشید و با حرص گفت :

ت داد.حاال نمی خوبه داداش غیرتی تو می شناسی! اگه می شنید که خون به پا می کرد باز این عشوه گری کار دست-

 شه از این یکی بگذری؟

 وا ، دیوونه !مگه چیکارش کردم.یه جوری حرف می زنی انگار که...-

با امدن دوباره حمید جمله اش را نیمه تمام گذاشت.سروش نیز به او کمک کرد و نوشابه ها را روی میز 

مان نگاهشان در هم گره خورد.حس کرد چیدند.هنگامی که نوشابه را جلو دست تارا گذاشت به او نگاه کرد.هم ز

درون قلبش زلزله امد.نگاهش را دزدید و به سیلوانا چشم دوخت که دوباره روسری اش به عقب رفته بود.در دل با 

با اشاره « این دختر ادم بشو نیست مگه تارا هم جنس او نیست چه طور روسری اون عقب نمی ره ؟» خود گفت : 

 ریش را درست کند.دست به او فهماند که روس

هنگامی خداحافظی حمید از ان ها دعوت کرد که هفته اینده مهمان او باشند.اولین کسی که مخالفت کرد سیلوانا بود 

 که با همان زبان عشوه گرش گفت :

 متاستفیم! ما هفته اینده جایی دعوتیم.-

 حمید با تاسف چشم به او دوخت و گفت :

 دوباره شما رو زیارت کنیم. چه بد!به هر حال امیدواریم-

 به سوی اتومبیل که رفتند ان دو جلوتر بودند تارا گفت :

 بیچاره رو خوب کنف کردی!-

 پس انتظار داشتی شماره تلفنم را بدم به او؟!-

 اخه اون جوری که تو اونو جذب خودت کردی ادم باورش نمی شه به این سادگی کنارش گذاشتی.-

 وقت منو فراموش نکنه.فقط می خواستم هیچ -

 نه این که خیلی تحفه ای ؟! اصال می دونی این جور حرکتا در شان تو نیست؟-
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دفعه هزارمه که اینو می گی و دفعه هزارمه که من مجبورم به تو جواب بدم که این یه نوع مرضه که دست خودم -

 ور خاصی برام لذت بخشه.نیست.نمی دونم چرا دوست دارم جنس مذکر جماعت رو بذارم سر کار.یه ج

 خاک بر سر نحرفت کنم.-

 به این که نمیگن انحراف االغ جون!-

 می شه بفرمایی به این چه می گن؟-

 نمی دونم!هر چه هست به انحراف ربطی نداره خودت شاهد بودی که تا حاال راه رو به خطا نرفتم.-

 شه یه روز یه کسی پیدا بشه چنین بالیی سر خودت بیاره.نه تو رو خدا بیا این کارم بکن.ولی چه قدر دلم خنک می-

اوه زکی!هنوز از مادر زاده نشده.به قول معروف به حرف گربه کوره بارون نمی یاد.برو سوار ماشین شو کم موعظه -

 کن مادوازل پیر.

ین قضیه به تو پر رو!چه قدر که تو به موعظه های من گوش میدی.در شگفتم که چه طور سروش تا به حال سر ا-

 گیر نداده.

اما حریف من نمی شه چون من این طوری شکل « وقتی حرف می زنی کم عشوه بیا » اتفاقا هزار دفعه به من گفته-

 گرفتم نمی تونم چیزی رو تغییر بدم.

 مرده شور شکل تو رو ببرن!-

 انت همیشگی خود گفت :حرکت که کردند تارا نگاه مهربانش را از درون ایینه به سروش دوخت و با مت

 از شما خاله جون ممنونم!روز خوبی رو گذروندم.-

 او در برابر نگاهش خلع صالح شد و نتوانست چهره ی جدی به خود بگیرد.متقابال با لبخندی مهربان جواب داد :

 خوشحالم که بهتون خوش گذشته.-

 الهه گفت :

 ی ما.تارا جان!اگه مادرت هنوز نیومده بود بیا خونه -

 ممنونم خاله جون!به اندازه کافی به شما زحمت دادم .باید به تکالیفم برسم.-

 افرین دخترم!کمی از اون هوش و ذکاوتت رو به این دختر ما هم بده بلکه تکونی بخوره.-

 سیلوانا چینی به پیشانی انداخت و گفت :

 وا! مامان ! یه جوری از من حرف می زنی که انگار من خنگم!-

 سروش با خنده گفت :

 بالنسبت تو.-

به مقصد که رسیدند بعد از وارد شدن الهه و سروش ان دو به عادت همیشه گرم گفتگو شدند.با صدای پایی که از 

پله ها پایین می امد هر دو نگاهشان را به ان سمت دادمد.دخترک بدون این که اشنایی بدهد از کنار ان ها 

 گذشت.تارا گفت :

 ی جدیده.دیروز که موقع اثاث اوردن با پدر و مادرش بود.به نظر دختر خوبی می یاد. همسایه-

 بایه نظر که نمیشه تشخیص داد طرف چه طوریه.-

 سروش سرش را از در بیرون اورد و گفت :

 .شما هنوز توی راهرو ایستادین! چند بار بهتون بگم اگه حرفی دارین توی خونه به هم بگید نه توی راهرو-
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 سیلوانا بالفاصله با اشاره خداحافظی کردواو هم دلخورازچشم غره ی سروش در را بست.

 او تا وارد منزل شد مستقیم به اتاق خود رفت و سروش هم پشت سرش غرلندکنان گفت :

مین چه عجب دل کندی بیای تو ! من در تعجم این جی جی با جی های شما چه طور تمومی نداره!از صبح تا شب با ه-

 بازم کم تونه که توی راهرو نشستین به داستان تعریف کردن؟

 وا! داستان کجا بود ؟ تارا داشت در مورد درسای فردا حرف می زد.-

گفتی و منم باورم شد.به من ربطی نداره که چی گفتین.حرف من سر اینه که چرا توی راهرو!باباجان صد دفعه گفتم -

 خوشم نمی یاد وایسید توی راهرو.

 چشم قربان!حاال اجازه می دی این بنده حقیر لباساشو عوض کنه؟ پختم توی این پالتو.-

 امان از این زبونت! که می دونم اخرش سرتو به باد می ده.-

 

****** 

 

برف به شدت به پنجره واگون می موبید و مانند چسب محکم به ان می چسبید.تاالق و تولوق و کوالک پشت پنجره 

رای تارا لذت بخش بود.بر خالف خواسته ی مادرش در این سفر با او همراه شده بود تا بار دیگر پدر واگون ب

بزرگش را ببیند و در دل دعا می کرد به موقع برسند.وقتی یادش می افتاد که چه قدر به پدر و مادرش التماس کرده 

تازگی داشت . پدرش تا لحظه ی اخر امید بود تا راضی به این سفر شدند دچار یک نوع هیجان می شد که برایش 

 داشت که ا.و را از رفتن منصرف کند اما حریفش نشد و حاال بیشتر راه را با تاالق و تلوق قطار پشت سر گذاشته بود.

هوا هنوز گرگ و میش بود که به تبریز رسیدند. در ان نیمه روشنایی مبهم انگار که همه چیز غیر عادی جلوه می 

این که در گشوده شد دانه های درشت برف سوز و سرما همراته باد لگام گسیخته به استقبال انها  کرد.به محض

 یورش بردند.

در ایستگاه قطار با دیدن دایی زاده هایش ایماز و یلماز از خوشحالی خستگی راه و سردی هوا را فراموش کردند. ان 

ان بعد از روبوسی با برادر زاده هایش احوال پدر را ها هم از دیدن عمه و عمه زاده ی خود مسرور گشتند.جیر

 پرسید.ایماز تمام حواسش به تارا بود که چه قدر نسبت به دو سال پیش که هم دیگر را دیدند بزر گتر شده گفت:

 متاسفانه اصال حالش خوب نیست.مدام سراغ شما رو میگیره.-

 فت :تارا شنل را محکم تر به خود پیچید و خطاب به یلماز گ

 می دونستم این جا از تهران سردتره ولی نه انقدر !این همه لباس تنمه اما باز دارم می لرزم.-

 یلماز نیشگونی از گونه ی او گرفت و گفت :

 خوشگل خانم تهرانی!کم کم عادت می کنی.-

 تارا اندیشید تا عادت کند منجمد شده اما در جواب فقط لبخند زد.تا یلماز گفت :

 ن رو همین نزدیکی پارک کردم.یه ذره تندتر راه بیاید رسیدیم به ماشین.ماشی-

 جیران گفت :

 عمه جان ! من که نمی تونم پاهام مثل دو تیکه چوب خشک شده.-

تا به مقصد رسیدند ایماز و یلماز تمام خبر ها را به اطالع ان ها رساندند.جیران با دیدن بدن نحیف و رنجور پدر 

 ریزش اشک هایش شود.با بغض و گریه گفت : نتوانست مانع
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 الهی من دورت بگردم چرا این جوری شدی؟ الهی جیرانت بمیره شما رو با این حال نبینه.-

اشک مانند نروارید از چشم های تارا غلتان بود.دست پدر بزرگش را در دست های ظریف خود گرفته و به ارامی 

 نوازش می کرد.

خود دب دبه و کب کبه ای داشت اکنون بی رمق روی تخت افتاده بود.با دیدن دختر و نوه  راموزخان که روزی برای

 ی زیبایش نوری در چشم هایش پدیدار شد و بعد از احوال پرسی بریده بریده به تارا گفت :

 بالخره ترکی یاد گرفتی؟-

 تارا به فارسی جواب داد:

 بزنم. بله خان بابا!فقط نمی تونم به قشنگی شما حرف-

 تو خودت قشنگی هر جور حرف بزنی شیرینه.-

 دست پدر بزرگش را بوسید وگفت :

 اخ خان بابای عزیزم ! چه قدر دوستون دارم.-

 سولماز زن برادر جیران ارام دست تارا را کشید و گفت :

 استراحت داری.بیا عزیزم بیرم بیرون تا پدر و دختر کمی با هم خلوت کنن.تو هم خسته ی راهی نیاز به -

او همراه سولماز از اتاق خارج شد. ایماز و یلماز دم در ایستاده بودند. با امدن تارا او را به سالن پذیرایی راهنمایی 

 کردند.تارا با خستگی روی مبل نشست و دستش را روی حرارت شومینه گرفت و گفت :

 نمی دونم من سردمه یا خونه ی شما سرده ؟-

 یلماز گفت :

 سرمای توی راه رفته تو تنتو میخوای یه ژاکت برات بیارم؟-

 نه ممنون!مامان برام اورده.فقط باید از چمدون درش بیارم.-

 ایماز از نگرانی گفت :

 عمه زاده رنگت بدجوری پریده , بهتره تو اتاق من یا یلماز کمی استراحت کنی.-

 نار شما باشم.حاال زوده یکی دو ساعت دیگه.فعال دوست دارم در ک-

 یلماز گفت :

اون موقع این جا پر از مهمونه.همه فهمیدن که شما اومدین تا یکی دو ساعت دیگه سرازیر میشن اینجا .ایماز راست -

 میگه کمی استراحت کن خستگیت برطرف سه.

فقط یه دوش اب گرم این قدر از دیدنتون ذوق زده شدم که دلم نمی خواد با خوابیدن این لحظه ها رو از دست بدم.-

 می گیرم حالم سر جاش بیاد.

این قدر از دیدنتون ذوق زده شدم که دلم نمی خواد با خوابیدن این لحظه ها رو از دست بدم.فقط یه دوش اب گرم -

 می گیرم حالم سر جاش بیاد.

 

 

د.با دیدن خاله اش گوزل از تارا با موهای سشوار کشیده و لباس زمستانی شیکی که برتن کرده بود از اتاق خارج ش

خوشحالی دستش را دور گردن او انداخت.گوزل نیز با دیدن خواهر زاده اش گل از گلش شکفت و با لهجه شیرینش 

 گفت :
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 خاله به قربونت بره ! توی این دو سالی که ندیدمت چه قدر خوشگل شدی!-

 او با لبخند جواب داد:

 تازه یه ذره شبیه شما شدم.-

عقب خوب نگات کنم .قیافه ات داد میزنه که اصلیت تو اذریه خوبه الحمدا... به اون سیاه سوخته های  وایسا -

 خانواده ی بابات نبردی.

 ا خاله جون !این طوری در مورد پدرم حرف نزن! -

 مگه دروغ میگم خاله!از بس سیاه هستن که اگه توی شب نخندن نمی تونی اونا رو ببینی.

گرفت.می دانست خاله گوزن دل خوشی از پدرش ندارد به قول خودش جیران را اواره ی دیار غربت تارا خنده اش 

 کرده بود مخصوصا که جیران دیر به دیر تبریز می امد.

 یلماز که با حظ به موهای بلند و براق او نگاه می کرد گفت :

 تارا جون پدربزرگ می خواد تو رو ببینه.-

ربزرگش رفت.ایماز در حال امپول زدن به او بود.جیران با دیدن خواهرش به گریه افتاد و او بالفاصله به اتاق پد

 خودش را در اغوش او رها کرد.

 تارا ان ها را به حال خود گذاشت و کنار تخت پدربزرگش روی صندلی نشست.

او برایش تداعی می شد.جز  راموزخان هر بار که به تارا می نگریست یاد همسر خدا بیامرزش می افتاد و جوانی های

تارا و ایماز کسی توی اتاق نموند.ایماز یک منکای دیگر به متکای پدربزرگش اضافه کرد و به راموزخان کمک نمود 

 تا بنشیند .تارا نیز بیکار نایستاد پتو را روی پاهای او کشید و گفت :

 خان بابا ! این طوری خسته می شین.-

یدم خسته شدم...از اخرین باری که دیدمت دو سال میگذره.چرا این قدر دیر به دیر به نه دخترم ! از بس دراز کش-

 دیدنم می ای مگه نمی دونی افتاب عمر من در حال غروبه !

 سال عمر می کنین. 121خدا نکنه خان بابا! ان شاا...-

هر چه زودتر اغاز سفر کنم.دیگه  نه این بار دیگه فرق می کنه خودمم خسته شدم.اگه خدا بخواد و بپزیره می خوام-

 تو این دنیا کاری ندارم.

 ایماز بغض الود گفت :-

 خداوند عمر طوالنی به شما عطا کنه.این جوری حرف نزنید ما به سایه ی شما نیازمندیم.-

خوشحالم  خداوندسایه پدرت یاشار را حفظ کند...تارا جان ! با این که می دونم از درس و مدرسه افتادی ولی خیلی-

 که دوباره می بینمت.پدرت مرد خوبیه.فقط ای کاش این قدر فاصله بین ما نمی افتاد و ما بیشتر همدیگر رو میدیدیم!

 ایماز گفت :

 خان بابا!کوتاهی از ما هم بوده ؛ توی این سال ها حتی یه بارم به دیدن عمه نرفتیم.-

 ال شد و گفت :تارا از این که به موقع از او پشتیبانی کرد خوشح

درسته که از شما دوریم ولی یقین بدونین که هرگز شما رو فراموش نکردین ؛ مخصوصا مادر تا به عکس شما شب -

بخیر نگه توی رختخواب نمی ره.گذشته رو ول کنید.مهم اینه که ما حاال پیش هم هستیم و من از دیدن شما لذت می 

 برم.
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ره گرفتم.باید قدر این لحظه های تکرار نشدنی رو بدونیم...احساس می کنم همین طور من که با دیدنت جانی دوبا-

 امروز خیلی سر حالم دلم می خواد کمی از گذشته برات بگم.

 امروز با دیدن تو انگار که به شصت سال پیش برگشتم جوونی های مادربزرگت ترالن.

 تارا دست چروکیده و ضعیف راموزخان را نوازش کرد و گفت :

ان بابا ! اگه از یاد اوری گذشته اذیت نمی شید از اون روزا بگید چه طوری با خانجون اشنا شدید اخه مادر میگه خ-

 بودید.« لیلی و مجنون » شما مثل 

 ایماز می خواست بیرون برود که راموزخان گفت :

یه افسانه نیست.هنوز هم بعد از بمون پسرم ! ددوست دارم تو هم شنونده باشی...اشنایی من و ترالن بی شباهت به -

 سال ها هر بار که یادم می افته یه جوری می شم و دوباره نور به قلبم می تابه و غرق لذت می شم.

 تارا با شوق و ذوق گفت :

 فداتون بشم خان بابا ! دوست دارم از اول بگید از همون روزی که برای اولین بار همدیگه رو دیدین.-

رو در سکوت گذراند.انگار به ذهنش رجوع کرده بود تا تک تک خاطرات گذشته را از ذهنش راموزخان لحظاتی 

 بیرون بکشد.صورتش از هیجان گلی رنگ شده بود با تک سرفه ای گفت :

» شاید مادرت از گذشته چیزی به تو نگفته باشه ولی ایماز همه چی رو می دونه.پدر من اهلل وردی خان ، خان بزرگ -

بود.برعکس بیشتر خان ها ی ان زمان مردی مهربان و دلسوز بود.وصف او در همه جا پیچیده بود.در « و روستای سر

مهمان نوازی لنگه نداشت.شبی نبود که ما مهمون سر سفره نداشته باشیم.با این که تنها پسر بودم ولی هرگز منو 

رو اموخت طوری که من هر سال در مسابقات  لوس بار نیاورد.از همون بچگی به من تیر اندازی ، شنا و اسب سواری

 اطراف شرکت می کردم و معموال اول یا دوم رو کسب می کردم.« . سرو » اسب سواری 

سرو دختران زیبایی داشت.همشون سعی می کردن یه جوری دل تنها خان رو بلرزونند ام هیچ کدوم به دل من نمی -

 نشستن.

 تارا طاقت نیاورد و گفت :

 جون مال سرو نبود؟مگه خان-

نه قصه اش طوالنیه.سعی میکنم خالصه بگم...تازه وارد بیست سالگی شده بودم یه روز غریبه ای به سرو امو ، سراغ -

 اهلل وردی خان رو گرفت.وقتی نزد پدرم اومد خبر داد که به زودی از تبریز برامون مهمون میاد.

به نفس کشیدن افتاده بود.خونه ی بزرگ ما بیا و برویی داشت.ان فصل بهار بود درست اواخر فروردین.زمین تازه -

موقع مثل حاال نبود دوره ، دوره ی خان و رئیسی بود.ما بیش از سی خدمتکار داشتیم که همه در تکاپو بودن اون روز 

بلد » رم که که قرار بود مهمان های غریبه به سرو بیان هوا گرفته و ابری بود.پدرم از من خواست سر راه اونا ب

 باشم.« راهشون 

تگرگ شالق زنان بدن خیس مادیان رو بی رحمانه می کوبید که حیوان زبان بسته به پهلو حرکت می کرد.سر و -

گوشش رو پیاپی تکون می داد اما من عین خیالم نبود با ، باشلق ، سرم را پیچیده بودم و با غرور جوانی و نگاهی 

ادم میاد اون روز وقتی قطراتی که از شاخه های عریان درخت ها اویزون بودن برام پرنشاط اطراف رو می پاییدم.ی

نشاط برانگیز بود.سفیدی تگرگ اب نشده میان گل و الی مثل برف زیبا بود و تحسین بیننده رو بر می انگیخت.با 

عیان می تونستن از دیدن ماشین لیموزین مشکی رنگ که اون دوره گران قیمت ترین ماشین روز بود و فقط قشر ا
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اون استفاده کنن حدس زدم که باید مهمونای پدرم باشن.مادیان رو به اون سمت هدایت کردم.سه ماشین بودند که 

به صورت قطاری اروم اروم پیش می رفتن انگار می ترسیدن چرخای ماشین توی گل و الی گیر کنه.خیلی زود متوجه 

ه الدوزخان پدر ترالن بود احوال پرسی کردم و اونا رو به سمت سرو ام شدن.با راننده ی ماشین اولی که رانند

راهنمایی کردم .هرسه ماشین پشت سر من حرکت می کردن.به سرو که رسیدیمیه دفعه هوا تغییر کرد بارون و 

تگرگ قطع شد افتاب درخشان مثل طال تو اسمون می درخشید.هنوز هوای خوب اون روز را فراموش نکردم.با هر 

 نفس کشیدن انگار چند سال جوان تر می شدی. بار

پدر و مادرم به پیشباز مهمونا اومدن.می خواستم برم لباسامو عوض کنم بعد نزد مهمونا بیام مه با دیدن دختر 

 زیبارویی که از ماشین پیاده شد پاهام به زمین چسبید.هم زمان او هم نگاهش به من افتاد.

 د گفت :تارا نتوانست خودش را کنترل کن

 خانجون بود ؟-

راموزخان که نگاه کم سویش را به گوشه ای نا مشخص خیره کرده بود به همان ارامی که خاطراتش را تعریف می 

 کرد جواب داد :

اره ! خودش بود.زیباو مغرور!درست نثل حاالی خودت تن ناز و خواستنی!فقط ترالن قدش خیلی بلند تر از تو -

 زیبایش چنان جذبم کرد که انگار مسخ شده بودم.بود.قد کشیده و صورت 

پنجاه سال از اون روز می گذره اما خاطره ی اون روز به زاللی چشمه ی اب توی ذهنم مونده.چنان دست و پامو گم 

کردم که مادرم فهمیده بود.فورا صدام کرد و منو برای انجام کاری بیرون فرستاد.از شادی توی پوست خودم نمی 

ون شب تا صبح خواب به چشمم نرفت.شاید بیش از ده بار از اتاقم بیرون اومدم نگاهم رو به پنجره ی گنجیدم. ا

مهمان خانه دوختم به امید اینکه ترالن رو ببینم.بعدا از خود ترالن شنیدم که اون برعکس من تا صبح راحت خوابیده 

 بود.

پیش شد. وقتی ترالن رو کنار چاه اب دیدم بدون مکث با روشنی روز که زندگی جریان یافت دل من بی قرار تر از 

به طرفش دویدم با دیدن من کمی سرخ شد با پرویی براش از چاه اب باال کشیدم و خدمتکار رو پی کاری روانه 

 کردم.مدام اطراف رو نگاه می کرد ، که کسی ما رو با هم نبینه....

ی ذهنش بیرون می کشید و دسته دسته کنار هم می راموزخان سکوت کرد.انگار که داشت خاطرات را از ال

 گذاشت.تارا بی صبرانه گفت :

 بعدش چی شد خان بابا؟-

 لیوان ابی را که ایماز به دستش داده بود جرعه ای از ان نوشید و لیوان را به او برگرداند و گفت :

که می گذشت عالقه ی ما به هم  زود تر از اون چیزی که فکر می کردم محبت منم به دل ترالن نشست.هر روز-

بیشتر می شد.به خواست اولدوزخان من شدم مربی ترالن که بهش اسب سواری یاد بدم البته در تمام لحظه ها 

 مادرش و مادر من حضور داشتن.ما فقط با نگاه به هم اظهار عالقه می کردیم...

انست ادامه بدهد.با شنیدن سرفه های او دختر راموزخان به سرفه افتاد ان قدر سرفه اش شدید شد که دیگر نتو-

هایش جیران وگوزل به اتاق دویدند.جیران شانه هایش را می مالید.گوزل به او شیر گرم می خوراند . کمی که ارام 

 شد دوباره نگاهش را به تارا دوخت و گفت :

 خوشحالم که در اخرین لحظات زندگیم تو رو کنار خودم دارم.-



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –کولی 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

2 6  

 

 جیران گفت :

 ا..! اقا جون ! این چه حرفیه ؟ خدا به شما عمر طوالنی عنایت کنه.-

 ایماز نگاهش را به چهره ی خسته ی پدربزرگش انداخت و گفت :

 خان بابا خیلی خسته شدن.از صبح تا حاال بیدارن.بهتره کمی دور و برش رو خلوت کنیم شاید بتونه چرتی بزنه.-

وسید و با اشاره مادرش از اتاق خارج شد.تمام حواسش پیش خاطرات تارا دست پدربزرگش را گرفته بود ب

 پدربزرگ بود.چه قدر ان خاطره ی کوتاه برایش شیرین و دوست داشتنی بود.

حس می کرد باید این خاطره را عزیز بدارد و در گنجه ی اسرار زیبای دلش برای همیشه از ان نگه داری کند.چشم 

ه را ان طور که شنیده بود جلو نظرش تجسم کتد.ترالن با لباس های زیبای محلی هایش را بست و سعی نمود گذشت

سوار بر اسب در کنار راموزخان صبیعت زیبای بهاری را زیر سم اسب های خود می گذراندند.اما صدای دایی زاده 

 اش ارامش او را بر هم زد :

 بمیرم برات ! خوابت گرفته؟-

 جواب داد :لبخند مهربانی به روی او زد و 

 سعی می کردم گذشته رو جلوی نظرم تجسم کنم.خانجون ، خان بابا و اون روزا.-

 کنار او روی مبل نشست و گفت :

 مگه تو اون روزا رو دیدی؟ نکنه پنجاه سالی از من بزرگتری خبر ندارم؟!-

 خنده ریزی کرد و به سادگی گفت :

 مثل فیلمای قدیمی.نه ولی دوست دارم توی ذهنم مجسم کنم درست -

 پس رویا پردازی تو حرف نداره.حاال چی شده که هوای گذشته رو کردی؟-

 خان بابا از خاطراتش برام گفت از عشقش به خانجون و این که چه طوری با هم اشنا شدن.-

ها رو می شنوه منم یه چیزایی از عمه شنیدم.البته از زبون خانجون که برای عمه تعریف کرده.ادم وقتی این خاطره 

 متوجه می شه که چه قدر دنیای ما با اونا فرق داره.

 تارا سرش را به مبل تکیه داد و گفت :

دنیای اونا خیلی پاک تر از دنیای ماست.عشقای اون وقتا واقعی و بدون هوا و هوس بود.اما عشقای امروز ما این طور 

انگار دنیای » خیابونیه معلومه که دوام نمی اره.به قول پدرم یا اینترنت یا  smsنیست.پایه ی عشقای این زمونه یل 

شکپیر و رافایل و بتهون داره کم رنگ می شه حتی مکتب های نوین و شعر و موسیقی هم دارن اهمیتشون رو از 

 «دست می دن وای به حال عشقای پاک ! 

 ایماز که صحبت های ان ها را شنیده بود از پشت سر گفت :

ز دنیای برج و اینترنت و گچ و اهنه دنیای سنگ و اسمان خراشه.متاستفانه مادیات همه جای دنیا رو به دنیای امرو-

تسخیر خود در اورده حتی ادمای روشن فکر رو هم اسیر خودش کرده توی این دنیای کاشینی دیگه عشق پاک نمی 

 مونه.

 یلماز تاملی کرد و گفت :

 ی کنی االنم یه جور زیباس.نه این طور هم نیست که تو توصیف م-

 تارا گفت :
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 قبول کن که به زیبایی و لطافت گذشته نیست.به قشنگی عشق ترالن و راموز نیست.-

 یلماز دستش را در هوا به اهتزار در اورد و گفت :

شه فقط شاید تو درست بگی ولی من مطمئنم هنوز توی این دنیای اسمان خراش و اینترنت...عشقای پاکی هم پیدا ب-

 کافیه دنبالش بگردی.

 ایماز با لبخند مضحکی گفت :

یلماز خانوم!خیلی خوش بینی ! زندگی امروز ما خیلی خشن تر از این حرفاست.اگر بخواهی استقامت کنی چنان تو -

 رو در هم می شکنن که نمی فهم چه طور شکستی.

 یلماز کوتاه نیامد و با حرارت گفت :

 ی که تجربه کسب نمی کنی.ایماز خان ! تا نشکن-

اخه چه جور شکستنی ؟! شکستنی که به قیمت تموم زندگیم باشه...نمی خوام تجربه ی تلخی به دست بیارم که تا -

 اخر عمرم چوبش رو بخورم.درست میگم تارا؟

 تارا در چشمان نافذ او دقیق شد و به نرمی جواب داد :

 بی ربط نمی گه. حرفای تو رو قبول دارم اما یلماز جون هم-

 یلماز گفت :

 پس تا بحث به جای باریک نکشیده بریم سراغ ناهار تا صدای اعتراض روده هامون بلند نشده.-

 

 

****** 

 

 

راموزخان به دیار باقی شتافت و اصرافیانش را غرق ماتم کرد.تارا هنوز نمی توانست به این راحتی مرگ پدربزرگش 

با چشمانی پر از اشک چشم به دست گورکن داشت.هوا نیز خود به خود سرد و یخ بود.همه را باور کند.رنگ پریده 

غمگین و سر در گریبان زیر سرما و بارش برف منتظر پایان کار بودند تا مراسم خاکسپاری به اتمام رسید ؛ همه 

 راهی منزل شدند زیرا سرما و بارش سنگین برف امان ایستادن به کسی را نمی داد.

 ماز از برادرش خواست که بخاری اتومبیل را روی درجه ی زیاد بگذارد گفت :یل

 دستای تارا بدجوری یخ کرده.انگار همه خون بدنش منجمد شده. ایماز با نگرانی گفت :

به خاطر اینه که اون به سرمای این جا عادت نداره.می دونی چند ساعت توی سرما بودیم ! طبیعیه که دستاش یخ -

 باشه.

 تارا با دست های یلماز که او را تکان می داد به خو.د امد وبه یلماز خیره شد که گفت :

 حواست هست که چی میگم؟-

 چشمان غمگینش را به او دوخت و گفت :

 اگه راستشو بخوای نه این قدر که فکرم اشفته س که اصال نفهمیدم تو چی گفتی.-

 ایماز گفت :

 اشی.فراموش نکن که شب مسافری.با این روحیه می خوای برگردی تهران؟بهتره کمی به خودت مسلط ب-
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 اگه مادر اجازه بده منم می مونم با خودش بر می گردم.-

 ایماز به سرعت اتومبیلش افزود و در ایینه نگاه کوتاهی به او انداخت و گفت :

شی حوصله ات سر جا میاد.در ضمن تو انگار فراموش کردی درس و مدرسه داری.مطمئن باش از این فضا که دور ب-

 نباید به خاطر مرگ خان بابا غصه بخوری .باید خوشحال باشی که زیاد درد نکشید و ارزو به دل از دنیا نرفت.

تارا برخالف میلش به کمک مادرش چمدان سفر را بست.جیران که هنوز در غم و اندوه از دست دادن پدرش به سر 

 صدایش مشهود بود گفت :می برد با ناراحتی که در 

عزیزم !دیگه سفارش نمی کنم.خیلی مواظب خودت باش هر وقت حوصله ات سر رفت برو خونه خاله الهه اگر هم -

 نخواستی بری اون جا بگو سیلوانا بیاد پیشت.خیالم راحته که اونا هستند نمی زارن بهت تلخ بگذره.

 مادر ! نمی شه شما هم برگردین ؟-

اگه بخوام برگردم دیگه بلیط هواپیما گیر نمیاد در ضمن من که نمی تونم اینا رو با این وضعیت این جا نه عزیزم ! -

 تنها بزارم.فکر می کردم این قدر بزرگ شدی که نیاز به بودن من نباشه اما حاال می بینم که...

 او میان جمله ی مادرش امد و گفت :

از خودم نگه داری کنم.فقط مشکل من اینه که خونه بدون شما سرد و  خیالتون راحت باشه من به راحتی می تونم-

 یخه.

این یکی دیگه به عهده ی توست که فضای خونه رو برای پدرت گرم نگه داری.اتفاقا فرصت خوبیه که با پدرت -

چشم رو هم  خلوت کنی شاید هیچ وقت پیش نیومده با هم تنها باشین االن فرصت خوبیه که بیشتر پدر تو بشناسی.تا

 بزاری این روزا گذشتن.پاشو پالتوتو بپوش که داره دیر میشه.

 یلماز و ایماز او را تا فرودگاه همراهی کردند.لحظه ی خداحافظی یلماز با نگاه مهربانش گفت :

 بازم پیش ما بیا.بدون از دیدنت خوشحال می شیم.-

 :تارا حس کرد نرفته دلش برای همه ی ان ها تنگ شده گفت 

 شما هم وقت کردین سری به ما بزنین.-

 یلماز گفت :

در اولین فرصت به دیدنت میام)صدایش را پایین اورد به طوری که برادرش نشنود( می خوام مثل عمه شوهر کنم -

 به یه تهرونی پس تا یه شوهر خوشگل و خوش پوش و پولدار برام پیدا کنی منم خودمو رسوندم اون جا.

بعی های یلماز راهی شد.هنگامی که هواپیما اوج گرفت تازه یادش امد چه قدر دلش برای تهران تنگ تارا با شوخ ط

شده.از این که می توانست به زودی سروش را ببیند احساس خوبی داشت.یک ان چهره ی ایماز جلو نظرش امد.در 

ایماز را فقط به عنوان پسر دایی خود دوست  ایم مدت ایماز با نگاه به او فهمانده بود که به او تعلق خاطر دارد.اما او

داشت و بس چون غیر لز سروش نمی توانست به کس دیگری فکر کند.تا هواپیما بر باند فرودگاه مهر اباد بر زمین 

نشست فقط خاطرات تبریز را با خود مرور می کرد.ئارد سالن فرودگاه که شد با چشم به دنبال پدرش گشت و با 

سروش قلبش به تبش افتاد و زانو هایش شروع به لرزیدن کرد.سروش نیز خیلی زود او را پیدا دیدن صورت زیبای 

 کرد و با لب خندان و چند گام بلند به سویش امد.بعد از احوال پرسی کوتاهی گفت :

یله فقط برای اقای ارمان کاری پیش امد که نتوانست بیاد ار من خواستن شما رو از فرودگاه برگردونم منزل...وس -

 همین سامسونت رو دارید؟
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 بله ! ببخشید که باعث زحمت شما شدم. -

چه زحمتی ! ما کم به شما زخمت ندادیم.سیلوانا هم می خواست بیاد اما یکی از دوستانش مهمونش بود که مجبور  -

 شد پیش او بمونه.

 سوار اتومبیل که شدند سروش دوباره به حرف امد و گفت :

 ربزرگت متاسفم ! از صمیم قلب به شما تصلیت می گم ! امیدوارم اخرین غم شما باشه.برای مرگ پد -

او تشکر کوتاهی کرد و با سکوتش به خیابان خیره شد.هنوز از هیجان دیدن سروش بدنش می لرزید و قادر نبود 

نیافتنی او بود.حال که به مثل همیشه با او برخورد کند.در کنار او بودن بدون حضور دیگران یکی از ارزو های دست 

این ارزو رسیده بود چندان برایش خوشایند نبود و به شدت از او خجالت می کشید.او نیز پی به خجالت تارا برده بود 

و حس می گرد معذب است.هر چند خود او هم دست کمی از تارا نداشت.وقتی ارمان از او خواسته بود که به 

بند امده بود و اصال نفهمید فاصله منزل تا فرودگاه را چگونه طی کرد.در این چند فرودگاه بیاید از خوشحالی زبانش 

روز که تارا را ندیده بود کامال مصمئن شد که به او دل بستگی پیدا کرده.از سکوت او حوصله اش سر رفت صدای 

 صبط صوت اتومبیل را کم کرد و گفت :

 هوای تبریز چه طور بود ؟ -

 برگرداند که به ظاهر شش دانگ حواسش به رانندگی بود گفت :رویش را به طرف او 

 سرد این قدر سرد بود که نمی شد توی هوای ازاد بمونی. -

 دنده اتومبیل را عوض کرد و گفت :

 هر شب که هوای تبریز رو از اینترنت چک میکردم می دیدم از همه ی شهر های ایران سرد تره. -

ین حرفی که زده خود را لو داده باشد به فکر خراب کاری بود که بی فکر بر زبان سروش به خود امد ترسید با ا

 اورده می خواست یک جوری سر و ته ان را به هم بیاورد که با صدای دل نشین او به خود امد :

 شما چرا هوای تبریز رو چک می کردین ؟ -

 با مکث جواب داد :

 بریم تبریز. با یکی از بچه های دانشگاه می خواستیم -

 برای تحقیق؟ -

 نه ! دوستم می خواست بره به خونوادش سر بزنه از منم خواست که همراهش برم. -

او احساس کرد از دروغی که گفته گوش هایش قرمز شده اماتارا حتی یک در صد احتمال نمی داد که او دروغ گفته 

 گفت : باشد.بحث را به سیلوانا کشید.تارا احوالش را پرسید و او

 مثل همیشه یه پارچه شیطنت و شور و شوق. -

 دلم براش یه ذره شده. -

 مگه فقط دله شما براش تنگ بشه لین قدر همه رو عاصی کرده که فکر نکنم کسی دلش برای او تنگ بشه. -

 این جوری در مورد سیلوانا حرف نزنید. -

 جلو رو خودشم میگم. -

بر عکس ظاهرش خیلی دل نارکه.وقتی این جوری میگید حسابی از دستتون ناراحت  می دونم نباید بگید سیلوانا -

 میشه.
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 بشه ! چه اهمیتی داره. -

سروش عمدا این حرف را زد که بداند عکس العمل او در برابر این حرف چیست.او ناباورانه و با سختی با اخم های 

 در هم فرو رفته گفت :

 ر می کردم سیلوانا رو خیلی دوست دارین!شما چه قدر سنگ دلید ! من فک -

 سروش همراه با لبخند جواب داد :

 معلومه که دوسش دارم. -

 اگه دوسش دارین چه طور دلتون میاد اونو برنجونید؟ -

 این هم یه جور دوست داشتنه. -

 یعنی همسر اینده تون رو هم این جوری دوست دارید؟ -

 الفاصله گفت:او می خواست جواب دهد که تارا ب

 من معذرت می خوام.قصد نداشتم وارد حریم خصوصی شما بشم.نمی خوام جواب بدید. -

 اما من میخوام جواب بدم. -

اوبی صبرانه منتطر جواب سروش بود اما سروش با بدجنسی تمام سکوت کرد.دم در که رسیدند او در حالی که از 

 اتومبیل پیاده میشد همراه به شیطنت گفت :

مطمئنم خیلی وقتا حرفایی که می زنید حرف دلتون نیست.مثل همینی که گفتین براتون مهم نیست که سیلوانا از  -

 دست شما ناراحت بشه.فقط می خواستین عکس العمل من چیه.

او منتطر جوابی از جانب سروش نماند و باشتاب از ان جا دور شد . سروش با لبخند و یک دنیا عشق نظاره گر رفتن 

 او بود.

 

 

******* 

 

 

 وای تارا نبودی ببینی چه طور حمید رو کنف کردم. -

 بیچاره حمید! -

 چی چی بیچاره!پسره ی پرو برگشته میگه امروز خونمون خالیه میتونی ردیف کنی بیای. -

ال چی جوابشو خاک بر سرت!ببین چه جوری برخورد کردی که این اجازه رو به خودش داده که این جوری بگه.حا -

 دادی؟

گفتم شما همیشه همین طوری هستید تا با طرف اشنا می شید دعوت می کنید خونه ؟ گفت بد تعبیر نکنید فقط می  -

خواستم راحت با هم صحبت کنیم.منم گفتم مگه االن شما ناراحتید.باخنده گفت مزاح می فرمایید.پسره ی پرو 

 ر اورده.همچین قلمبه سلنبه حرف میزد انگار خر گی

 اخرش چی شد ؟ اونم جواب کردی؟ -
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چرا شما پسرا این قدر از خود متشکرید؟ تا یه دختر بهتون نگاه میکنه فکر می کنید یک » همون روز بهش گفتم:  -

ولی مگه از رو می رفت تا دیروز هی زنگ میزد می گفت من تو رو برای ازدواج می « دل نه صد دل عاشقتون شده ! 

 این چرندایت.خوام و از 

سیلوانا بدت نیاد ولی تو دیگه شورش رو دراوردی.این چه مرضیه که دچارش شدی ؟ هر کی که سر رات قرار  -

 میگیره به خود وابستش میکنی بعد پسشون می زنی.

 این هم یه جور زندگیه. -

تو و خانواده ات نیست.خدا کنه  احمق جان! به این نمی گن زندگی این جور زندگی یه نوع هرزگیه که واقعا تو شان -

 به زودی عاشق بشی که دست از این کارای احمقانه برداری.

 برو بابا !عشق کیلویی چنده ؟ اگه می خوای دوباره موعظه کنی ما نیستیم.به جای این حرفا بگو از تبریز چه خبر؟ -

ک کرد اقای ارمان طوری با محبت سر دخترش تارا مختصر برایش توضیح داد.با امدن اقای ارمان سیلوانا ان ها را تر

را به سینه فشرد انگار که سال ها از او دور بوده.تارا که از محبت بی شائبه ی پدر لبریز عشق شده بود با بغض گفت 

: 

 دلم خیلی براتون تنگ شده بود. -

میبینم که دوباره با حضور دل من هم تنگ شده بود.بدون وجود تو و مادرت این خونه مثل جهنم بود.اما امشب  -

 قشنگ تو نوانی شد.بیا بشین تعریف کن ببینم چه کارا کردی.

 اگه اجازه بدین اول براتون چایی می ارم.مادر تا لحظه ی اخر همش سفارش شما رو می کرد. -

 یعنی اگه مادرت سفارش نمی کرد به من چای نمی دادی؟ -

 به من میاد دختر بدجنسی باشم؟ -

 میشه تنها دختر من بد باشه!مگه  -

 تارا با خنده گفت :

 اگه مادر اینجا بود می گفت باز همه شما دو نفر به هم نون قرض دادین.-

خدا سایه مادرت رو از سر ما کم نکنه.اولین باره که منو این طوری تنها می زاره.حاال می فهمم که جونم به جون  -

 نفس بکشم.اون وصله . بدون حضورش حتی نمی تونم 

او همیشه ازعشق میان پدر و مادرش لذت می برد.برای خود و پدرش چایی ریخت و به سالن برگشت.از چهره ی در 

 هم پدرش فهمید که چه قدر خسته و چه قدر دلتنگ مادر است.ارام گفت :

 اگه خسته هستین می تونین بخوابین من ناراحت نمیشم. -

 روی مبل جابه جا شد و گفت :

 نه عزیزم! خسته نیستم با وجود تو دیگه خستگی معنا نداره.خوب تعریف کن ببینم. -

 چی بگم مرگ خان بابا برام خیلی سخت بود به خصوص برای مادر جون. -

خداوند روحش رو قرین رحمت کنه ! باید خوشحال باشی چون مرگ راحتی داشته.عمر خودش را کرده بود.الحمد  -

ر و سامان گرفتن.شکر خدا همه خوشبخت و سالم هستن.دیگه ارزویی توی دنیا نداشت. اهلل همه ی بچه هاش س

خوب موقعی بار سفرش رو بست.دفعه پیش که تنهایی تبریز رفته بودم فهمیدم که چیزی به سفرش باقی نمونده 
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و ببینه که شکر خدا ودفعه ی اخریه که او رو می بینم.همیشه دلم شور میزد که نکنه قبل از مرگش جیران نتونه اون

 لحظه ی اخر پیشش بود.

 تارا مختصری از خاطرات پدربزرگش را که قبل از مرگش به او گقته بود برای پدرش بازگو کرد.

 اقای ارمان گفت :

یه چیزایی قبال از مادرت شنیده بودم.خدا رحمت کنه خانجون رو!نمی دونی چه شیرین زنی بود.وقتی از دنیا رفت  -

بچه بودی تا اخرین دقایق زندگیش همان طور زیبا و سرزنده بود.مهربانی و محبتش ورد زبون همه بود.نمی تو هنوز 

 دونی چه عشقی بین و اونو راموزخان بود.

خان بابا به ارزوش رسید به خانجون ملحق شد.این روزای اخر مدام می گفت ترالن منتظرمه باید برم.پدر! دوست  -

 مادر بدونم.دارم از اشنای شما و 

 اشنایی من و جیران بی شباهت به قصه ها نیست. -

 تارا با هیجان گفت :

 پس منتظرم بارم تعریف کنین. -

 االن ؟! -

 بهترین موقع ست. -

 بذار بعدا مادرت تعریف کنه. -

 پدر! از زبان شما بشنوم لطفش بیشتره.خواهش می کنم! -

 خوب بلدی منو به حرف بیاری. -

 وشحالی دستهایش را به هم کوبید و گفت :از خ

 اخ جون ! پس تعریف می کنید. -

 موافقی شام بریم بیرون؟ -

 شام درست کردم. -

 بذارش توی یخچال برای فردا ناهار.هوس کردم با دختر گلم شام برم بیرون. -

 تا شما چاش دوم رو بخورید من حاضر شدم. -

 یاوش رو به رو شدند.اقای ارمان با مهربانی گفت :وارد پارکینگ که شدند دم در با س

 با زحمت های تارا ! -

 سروش سرش را پایین انداخت و شرم زده جواب داد : -

 نفرمایید چه زحمتی!باعث افتختار من بود که تونستم کار کوچکی برای شما انجام بدم. -

 ی معطل شدی.لطف داری پسرم با تاخیری که داشت میدونم توی فرودگاه خیل -

 به سالمتی جایی تشریف میبرید؟ -

 اقای ارمان دستش را روی دوش تارا گذاشت و گفت :

 هوس کردم امشب دخترم رو ببرم خیابون گردی. -

 انشاا.. که بهتون خوش بگذره! -

 شما هم دوست داری خوشحال میشیم همراه ما بیای. -
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 .سپاسگزار از لطفتون.مزاحم خلوتتون نمی شم -

 با رفتن سروش اقای ارمان اتومبیلش را روشن کرد و گفت :

 خدا حفظش کنه پسر مودب و با شخصیته! -

 با رفتن سروش اقای ارمان اتومبیلش را روشن کرد و گفت :

 خدا حفظش کنه پسر مودب و با شخصیته! -

 

 د.تارا هم بار که خانواده اش از سروش تعریف می کردن قند توی دلش اب می ش

بعد از این که دوری در شهر زدند به یک رستوران ارام و خلوت رسیدند و گوشه ی دنجی را انتخاب کردند.اقای 

ارمان با سکوتش فهماند که به گذشته فکر می کند.تارا سعی کرد ارامش او را برهم نزند تا وقتی که خود او لب به 

د او نگاهش را به چشمای زیبا و منتظر دخترش دوخت و سخن بگشاید.در حینی که گارسون شام را روی میز می چی

 گفت :

وقتی ادم به گذشته بر می گرده باور کردنش سخته که زمان به این سرعت سپری شده.درست بیست سال از  -

 اشنایی من و مادرت گذشته اما برای من انگار همین دیروز بود.

 شما تبریز با مادر اشنا شدید؟ -

 بود.« پیرانشهر » ار ما توی شهر مرزی نه ! اولین دید -

 پیرانشهر ؟ مادر اون جا چه می کرد ؟ -

می دونی که شوهر خاله گوزن نظامیه اون زمان خدمتش پیرانشهر بود.جیران اومده بود که چند روزی مهمون  -

 خواهرش باشه.

 شما برای چه رفته بودین پیران شهر ؟ -

بودم.دوران مقدماتی رو تهران گذروندم بعد انتقالم دادن به یک قرارگاه  زمان جنگ بود من هم افسر وظیفه -

گوچک که نزدیک مرز بود.ارزو می کنم شما نسل امروز هیچ وقت جنگ رو به چشم نبینید.هر چه قدرم من تعریف 

ر ساعت و کنم باز هم نمی تونی بفهمی که ما در چه شرایط سختی به سر می بردیم و چه اوضاع خطرناکی داشتیم.ه

هر لحظه خبر شهید شدن اسارت ، مفقود شدن و مجروحیت هم رزمامو می شنیدم.اوضاع روحی من این قدر خراب 

 بود که اصال دوست نداشتم به تهرون برگردم حاضر نبودم برای لحظه ای اون جا رو ترک کنم.

ه داشت.من جانشین او بودم.البته قرارگاه خارج از شهر بود.حسین شوهر خاله ات فرماندهی قرارگاه رو به عهد

بیشتر کار ها به عهده خود حسین بود.الحق که فرمانده ی الیق و زرنگی بود.هر چند وقت یک بار منو دعوت می 

کرد به خونه اش.هر بار خاله ات به زحمت می افتاد کلی برای من تدارک می دید.با این که شهر مدام زیر اماج 

 حاضر نبود شهر رو ترک کنه از حسین اصرار بود و از او انکار. حمالت دشمن بود اما خاله ات

 پس شما مادر و خونه ی خاله دیدید؟-

برای فعه اول اون رو توی شهر دیدم.با چند نفر از بچه های بسیج توی شهر مشغول خرید بودم که چشمم به -

جدا شدم با شتاب خودم رو به اونا پسری افتاد که داشت برای دختری مزاحمت ایجاد می کرد.سریع از دوستام 

 رسوندم.بالفاصله یقه ی پسره رو چسبیدم ، گفتم :
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مرتیکه ی پر رو ! مگه خودت خواهر و مادر نداری افتادی دنبال ناموس مردم!می خواست انکار کنه که دخترک -

 روش رو به طرف من برگرداند.طوری نگام کرد انگار جریان برق از بدنم گذشت.

 اورانه و هیجان زده پرسید :تارا ناب

 اون دختره مادر بود ؟-

 همراه با لبخند و اشاره ی سر جواب داد.او دوباره پرسید :

 اه ! چه دیدار جالبی.بعد شما چه کردین؟-

پسره رو گوشمالی دادم که دفعه اخرش باشه برای کسی مزاحمت درست میکنه.جیران اومد جلو از من تشکر -

و لهجه اش فهمیدم مال پیران شهر نیست.می خواستم بپرسم از کجا اومده که دوستام سر کرد.از سر و وضع 

رسیدن.به قرارگاه که برگشتیم دیگه اون مهدی سابق نبودم.تموم فکر و ذهنم چشمای جیران بود.صداش که با لهجه 

حداقل اسمش رو می  ای کاش» ترکی از من تشکر کرده بود مدام توی گوشم می پیچید.مدام به خودم می گفتم 

نزدیک ظهر بود که حسین من و چند نفر دیگه از بچه ها رو برای شناسایی به قسمتی از خاک دشمن روانه « دونستم. 

کرد.به خاطر حساس بودن ماموریت برای لحظاتی جیران رو از یاد بردم.شکر خدا شناسایی به خوبی انجام گرفت 

 ه بر گشتیم.بدون اینکه دشمن ما رو ببینه به قرارگا

 با دیدن چهره ی غمگین حسین نگران شدم.وقتی دلیلش را پرسیدم گفت :

اون خدانشناسا دوباره به شهر حمله کردن.هر چه به گوزل می گم بره تبریز پیش پدر وم ادرش قبول نمی -

 کنه.میگه اون جا مثل این جاست.هر بار که شهر بمباران میشه دلم هزار راه میره.

حسین به اخر نرسیده بود که تلفن زنگ زد.خاله ات بود از حسین می خواست که بر گرده.وقتی حسین  هنوز کالم

 گوشی رو گذاشت گفت :

 وقتی بهش میگم بره تبریز برای این جور موقه هاست.-

 گفتم مگه چی شده؟

 اشفته حال پشت میزش نشست و گفت :

 گاه.اخه من چجوری می تونم لینجا رو ول کنم.بچه داره تو تب می سوزه میگه بیا ببریمش درمون-

هر طور که بود او را متقاعد کردم که من بچه رو ببرم درمونگاه.خیلی زود روانه شهر شدم.به شهر که رسیدیم تا در 

زدم بالفاصله در گشوده شد انگار که منتظر اومدنم بودن.با دیدن جیران که مقابلم ایستاده بود پاهام به زمین 

اصال فکرشم نمی کردم دوباره او را ببینم.اونم با دیدن من رنگ باخت.بعد ها که از مادرت پرسیدم که چرا چسبید.

رنگش پریده گفت از من میترسیده.خالصه بچه رو به اتفاق خاله و مادرت به درمونگاه بردیم.از درمونگاه که 

نوز از شهر خارج نشده بودم که دیدم کیف برگشتیم اونا رو دم در پیاده کردم خودم به طرف قرارگاه برگشتم.ه

جیران روی صندلی جا مونده.سریع دور زدم برگشتم.ماشین رو سر کوچه نگه داشتم.نزدیک خونه که شدم صدای 

جیغ جیران رو شنیدم.بعد صدای چند گلوله پی در پی.انگار بند دلم پاره شد اسلحهع ی کمری که همیشه داشتم از 

م با احتیاط به خونه نزدیک شدم.با دیدن ماشینی که دم در بود فهمیدم که اتفاق ناگواری زیر پیراهنم بیرون کشید

افتاده.با دیدن راننده که مدام با اظطراب اطراف رو میپایید حدس زدم که باید دشمن داخلی باشه.فرصت داشتم به 

ه او حمله کردم.وقتی لوله ی عقب برگردم کمکی بیارم.خودمو از راننده پنهان کردم و در یک لحظه ی مناسب ب

اسلحه رو روی شقیقه ی خود دید ترس برش داشت.او را خلع سالح کردم.خیلی زود اعتراف کرد که دو نفر بیشتر 
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تو خونه نیستن.تصمیم داشتن خانواده ی حسین رو به گروگان بگیرن که بتونن با حسین وارد معامله بشن.در 

ت و پایه ی راننده رو بستیم بعد از روی پشت بام وارد خانه شدیم.درست همسایه کناری رو کوبیدم به کمک او دس

در لحظه ی اخر رسیدیم که می خواستن از در خارج بشن.مرد همسایه که اسمش رحمان بود.از ان کرد های زرنگ و 

رو بگیرم با  غیرتی بود که با حرکت زیبایی به پاهای ان دو شلیک کرد.لحظه ای که می خواستم اسلحه یکی از ان دو

صدای فریاد جیران به خود خودمو کنار کشیدم.اگه رحمان به موقع شلیک نمی کرد و مکادرت به موقع من و متوجه 

خطر نمی کرد قطعا من االن زنده نبودم.همین مسئله باعث شد عالقه من به جیران چندین برابر بشه.با اتفاقی که 

احافظی از نگاه جیران خوندم اونم نسبت به من بی عالقه نیست.دو روز افتاد اونا شبانه راهی تبریز شدن.لحظه ی خد

بعد از این قضیه ی مجروح شدن من ) که خودش یک کتابه ( بعد از بمباران شیمیایی دشمن به پیران شهر کال پای 

شدم مدتی  من را از ان جا برید و برای همیشه خاطراتش توی ذهنم ثبت شد.بعد از یک ماه که از بیمارستان مرخص

توی خونه استراحت کردم اما اروم و قرار نداشتم . در اولین فرصت خودم رو به حسین رسوندم.وقتی جیران رو از 

 اون خواستگاری کردم با دهان باز و چشمای حیرت زده نگام می کرد.

 خان بابا مخالفت نکرد؟-

 او که کس دیگه هم اعتراض نکرد...نه ! وقتی فهمید جیران هم نسبت به من بی عالقه نیست نه تنها -

 پاشو بریم که االن از رستوران بیرونمون می کنن.غیر از من و تو کسی توی رستوران نمونده!

 هنگامی که تارا روی صندلی اتو مبیل قرار گرفت گفت:

 چه خاطرات قشنگی بود!همه چیز مثل رویای شیرین زیبا و شنیدنی بود.-

ود.خدمت دختر کوچولوی چشم رنگی خودم عرض کنم این خاطرات وقتی شیرین شد که تو البته این رویا واقعی ب-

 به دنیا اومدی.

 

 

****** 

 

سیلوانا چندین بار پشت سر هم شماره ی منزل تارا را گرفت اما بی فایده بود.از نبودن تارا حسابی حوصله اش سر 

اتومبیل پدرش وسوسه شد دزدکی دوری بزند.اول با موبایل رفته بود.نگاهش را به اطراف چرخاند با دیدین سوییچ 

پدرش تماس گرفت که مطمئن شود به این زودی بر نمیگردد.می دانست مادرش و سروش به ایم زودی ها برنمی 

گردند.به سرعت لباس پوشیده سوییچ را برداشت و از در خارج شد.منتظر اسانسور نماند و به دو از پله ها پایین 

خدا می کرد پارکینگ خلوت باشد که بتواند به راحتی اتومبیل را از پارکینگ خارج کند و انگار بخت با او رفت.خدا 

اتومبیل را از پارکینگ خارج کرد.سی دی مورد عالقه ی خود را که « ارتیستی » یار بود.به راحتی و به قول خودش 

.تصمیم گرفت وارد خیابان نشود و فقط از کوچه اورده بود داخل ضبط صوت گذاشت و با احتیاط از کوچه خارج شد

پس کوچه ها بگذرد.هنوز کوچه سوم را رد نکرده بود که به کوچه ی بن بست برخورد.پایش را روی پدال گاز فشرد 

و با سرعت خواست دنده عقب از کوچه خارج شود که با دیدن اتومبیلی که در حال رد شدن بود خود را باخت و 

اتومبیل را کنترل کند ، محکم کوبید به صندوق عقب اتومبیل در حال حرکت.حس کرد قلبش از نتوانست به موقع 

 حرکت ایستاده.دست و پایش مثل بید می لرزید.
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راننده ی اتومبیل که حسابی جا خورده بود پیاده شد و نگاهی به اتومبیلش انداخت.با دیدن اتومبیلش با تاسف سرش 

رف دیگر چرخاند که راننده ی حواس پرت را ببیند اما انگار حاضر نبود از اتومبیل را تکان داد و نگاهش را به ط

با چند گام بلند « عجب ادمایی پیدا میشن ! زده ماشینمو داغون کرده منتظره برم خدمتش » پیاده شود.با خود گفت 

پیاده شد.راننده متعجب نگاهی به  خودش را به او رساند.در همین هنگام نیز سیلوانا با رنگ و رویی پریده از اتومبیل

 سرتاپای او انداخت.انگار باورش نمی شد که او راننده باشد گفت :

 شما پشت فرمون بودین؟-

 سیلوانا بدون اینکه به او نگاه کند گفت :

 پس می خواستید شناسنامم باشه؟-

ط شود اما نتوانست نگاهی به چراغ راننده از حاضر جوابی او لبخندی بر لبش نشست.او سعی کرد بر اعصابش مسل

 های شکسته ی اتومبیل پدرش انداخت و گفت :

 چرا حواستون رو جمع نمی کنید اقا ! ببین چه به روز ماشین نازنین اوردین.-

 راننده اتومبیل به زور جلو خنده اش را گرفت فهمید که طرف حسابی ناشی است ارام گفت :

راه خودمونو می رفتیم فکر کنم من باید شاکی باشم .بد نیست نگاهی هم به ماشین  واال چه عرض کنم ما که داشتیم-

 من بندازید.

 او به سمت اتومبیل چرخید . باورش نمی شد کار خودش باشد.هاج و واج گفت: 

 یعنی کار منه ؟!-

 این بار راننده دیگر نتوانست خود را منترل کند زد زیر خنده و گفت :

 نداریم جز این که به پلیس زنگ بزنیم.فقط پلیس می تونه وضعیت ما رو روشن کنه. ظاهرا چاره ای-

 او با شنیدن اسم پلیس اضطرابش دو برابر شد گفت :

 نه ! خواهش میکنم به پلیس زنگ نزنین هر چه قدر خسارت ماشین باشه تا ریال اخرش رو می پردازم.-

 پس بالخره فهمیدین که مقصر خودتون هستین؟-

 او چینی به پیشانی انداخت و دلخور جواب داد :

 شما هم بی تقصیر نیستین.-

حتما تقصیر من اینه که از این کوچه رد شدم.وقتی با این سرعت به من زدید.هرگز فکر نمی کردم راننده ماشین یه -

 دختر بچه باشه.

 سیلوانا عصبی سر تا پای او را نگاه کرد و گفت:

 هفده سالمه.من بچه نیستم اقا.-

 در جواب گفت :« چه ریزه میزه و بامزه ست » راننده نگاهش را به چهره ی با نمک او انداخت و در دل گفت 

قصد جسارت نداشتم . صورت شما چهارده سال بیشتر نشون نمی ده.حاال بگید من باید چیکار کنم.حداقل زنگ -

ور که گفتیدهفده سال دارید پس هنوز به سن قانونی برای بزنید بزرگتر شما بیاد که تکلیف منو روشن کنه.این ج

رانندگی نرسیدین و قطعا گواهی نامه ندارین.می دونید اگه پای پلیس بیاد وسط چه جرم سنگینی دارن؟شما نباید 

 بدون گواهینامه پشت فرمون بشینید.

 سیلوانا بدونه واهمه جواب داد:
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 ه پلیس زنگ بزنید.اگه دارید من رو تهدید می کنید بهتره ب-

 ای بابا!پس شما بگید من چه کار باید بکنم.-

 نمی دونم ! راستش...من ماشین رو یواشکی برداشتم.اگه بفهمن تصادف کردم کارم ساخته س.-

 به پلیس زنگ نزنم ، به خانوادتون هم نمی خواید بگید ، پس تکلیف من چیه ؟-

 یدم تا ریال اخر خسارت شما رو پرداخت کنم.لطفا شماره تلفن خودتون رو بدین ، قول م-

واال نمی دونم چی بگم من توی عمرم به هیشکی اعتماد نکردم ولی لین بار دلم میگه به شما اعتماد کنم.فقط -

 امیدوارم از اعتمادم سواستفاده نکنید.

 سیلوانا از خوشحالی لپ هایش گل انداخت گفت :

 و هیچ وقت فراموش نمی کنم شما اقای؟مطمئن باشید اقا من این لطف شما ر-

 ادریان هستم کیان ادریان. وشما ؟-

 شادمان هستم.-

 اسم فامیلی شماست ؟-

 بله!-

 کیان کنجکاو به او که هنوز خود را باخته بود خیره شدوگفت :

 شما در همین محله ساکن هستین؟-

 بله !-

 ن؟فضولی من و ببخشید.شما برادری به اسم سروش داری-

 بله شما سروش رو می شناسید؟-

 چه اتفاق جالبی ! سروش بهترین دوست منه.-

 او متعجب از این اشنایی گفت :

 اما من تا حاال نه شما رو دیدم نه اسمتون رو از سروش شنیدم!-

 نداشتم. سعادت نداشتم.من تا حاال دو بار خدمت خانواده رسیدم.کلی زحمت به شما دادم ولی سعادت دیدن شما رو

 لطفا شماره تلفنتون رو بگید من بنویسم.-

 نه دیگه.فدای یک تار موی سروش.اتفاقیه که افتاده.الحدا..به خیر گذشت.ماشین شما هم زیاد خسارت ندیده.-

 اما ماشین شما؟-

 فدای سرتون!-

میکنم در این مورد به سروش  بزرگواری می کنید اما من نمی تونم بپذیرم.لطفا شماره رو بگید.فقط از شما خواهش-

 چیزی نگید.

کیان شماره تلفن خود را داد و او را مطمئن نمود که به سروش نمی گوید و منتظر ماند تا او از کوچه خارج شود.با 

عجب دختر جسور و بالیی بود ! به سروش نمی یاد همچین خواهر اتیش پاره » رفتن او هنوز منگ بود با خود گفت : 

 «اشه.ای داشته ب

 با رفتن سروش اقای ارمان اتومبیلش را روشن کرد و گفت :

 خدا حفظش کنه پسر مودب و با شخصیته! -
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 تارا هم بار که خانواده اش از سروش تعریف می کردن قند توی دلش اب می شد.

خاب کردند.اقای بعد از این که دوری در شهر زدند به یک رستوران ارام و خلوت رسیدند و گوشه ی دنجی را انت

ارمان با سکوتش فهماند که به گذشته فکر می کند.تارا سعی کرد ارامش او را برهم نزند تا وقتی که خود او لب به 

سخن بگشاید.در حینی که گارسون شام را روی میز می چید او نگاهش را به چشمای زیبا و منتظر دخترش دوخت و 

 گفت :

اور کردنش سخته که زمان به این سرعت سپری شده.درست بیست سال از وقتی ادم به گذشته بر می گرده ب -

 اشنایی من و مادرت گذشته اما برای من انگار همین دیروز بود.

 شما تبریز با مادر اشنا شدید؟ -

 بود.« پیرانشهر » نه ! اولین دیدار ما توی شهر مرزی  -

 پیرانشهر ؟ مادر اون جا چه می کرد ؟ -

شوهر خاله گوزن نظامیه اون زمان خدمتش پیرانشهر بود.جیران اومده بود که چند روزی مهمون  می دونی که -

 خواهرش باشه.

 شما برای چه رفته بودین پیران شهر ؟ -

زمان جنگ بود من هم افسر وظیفه بودم.دوران مقدماتی رو تهران گذروندم بعد انتقالم دادن به یک قرارگاه  -

د.ارزو می کنم شما نسل امروز هیچ وقت جنگ رو به چشم نبینید.هر چه قدرم من تعریف گوچک که نزدیک مرز بو

کنم باز هم نمی تونی بفهمی که ما در چه شرایط سختی به سر می بردیم و چه اوضاع خطرناکی داشتیم.هر ساعت و 

من این قدر خراب هر لحظه خبر شهید شدن اسارت ، مفقود شدن و مجروحیت هم رزمامو می شنیدم.اوضاع روحی 

 بود که اصال دوست نداشتم به تهرون برگردم حاضر نبودم برای لحظه ای اون جا رو ترک کنم.

قرارگاه خارج از شهر بود.حسین شوهر خاله ات فرماندهی قرارگاه رو به عهده داشت.من جانشین او بودم.البته 

و زرنگی بود.هر چند وقت یک بار منو دعوت می بیشتر کار ها به عهده خود حسین بود.الحق که فرمانده ی الیق 

کرد به خونه اش.هر بار خاله ات به زحمت می افتاد کلی برای من تدارک می دید.با این که شهر مدام زیر اماج 

 حمالت دشمن بود اما خاله ات حاضر نبود شهر رو ترک کنه از حسین اصرار بود و از او انکار.

 یدید؟پس شما مادر و خونه ی خاله د-

برای فعه اول اون رو توی شهر دیدم.با چند نفر از بچه های بسیج توی شهر مشغول خرید بودم که چشمم به -

پسری افتاد که داشت برای دختری مزاحمت ایجاد می کرد.سریع از دوستام جدا شدم با شتاب خودم رو به اونا 

 رسوندم.بالفاصله یقه ی پسره رو چسبیدم ، گفتم :

پر رو ! مگه خودت خواهر و مادر نداری افتادی دنبال ناموس مردم!می خواست انکار کنه که دخترک  مرتیکه ی-

 روش رو به طرف من برگرداند.طوری نگام کرد انگار جریان برق از بدنم گذشت.

 تارا ناباورانه و هیجان زده پرسید :

 اون دختره مادر بود ؟-

 او دوباره پرسید :همراه با لبخند و اشاره ی سر جواب داد.

 اه ! چه دیدار جالبی.بعد شما چه کردین؟-
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پسره رو گوشمالی دادم که دفعه اخرش باشه برای کسی مزاحمت درست میکنه.جیران اومد جلو از من تشکر -

کرد.از سر و وضع و لهجه اش فهمیدم مال پیران شهر نیست.می خواستم بپرسم از کجا اومده که دوستام سر 

رارگاه که برگشتیم دیگه اون مهدی سابق نبودم.تموم فکر و ذهنم چشمای جیران بود.صداش که با لهجه رسیدن.به ق

ای کاش حداقل اسمش رو می » ترکی از من تشکر کرده بود مدام توی گوشم می پیچید.مدام به خودم می گفتم 

اسایی به قسمتی از خاک دشمن روانه نزدیک ظهر بود که حسین من و چند نفر دیگه از بچه ها رو برای شن« دونستم. 

کرد.به خاطر حساس بودن ماموریت برای لحظاتی جیران رو از یاد بردم.شکر خدا شناسایی به خوبی انجام گرفت 

 بدون اینکه دشمن ما رو ببینه به قرارگاه بر گشتیم.

 با دیدن چهره ی غمگین حسین نگران شدم.وقتی دلیلش را پرسیدم گفت :

اسا دوباره به شهر حمله کردن.هر چه به گوزل می گم بره تبریز پیش پدر وم ادرش قبول نمی اون خدانشن-

 کنه.میگه اون جا مثل این جاست.هر بار که شهر بمباران میشه دلم هزار راه میره.

 هنوز کالم حسین به اخر نرسیده بود که تلفن زنگ زد.خاله ات بود از حسین می خواست که بر گرده.وقتی حسین

 گوشی رو گذاشت گفت :

 وقتی بهش میگم بره تبریز برای این جور موقه هاست.-

 گفتم مگه چی شده؟

 اشفته حال پشت میزش نشست و گفت :

 بچه داره تو تب می سوزه میگه بیا ببریمش درمونگاه.اخه من چجوری می تونم لینجا رو ول کنم.-

ببرم درمونگاه.خیلی زود روانه شهر شدم.به شهر که رسیدیم تا در هر طور که بود او را متقاعد کردم که من بچه رو 

زدم بالفاصله در گشوده شد انگار که منتظر اومدنم بودن.با دیدن جیران که مقابلم ایستاده بود پاهام به زمین 

م که چرا چسبید.اصال فکرشم نمی کردم دوباره او را ببینم.اونم با دیدن من رنگ باخت.بعد ها که از مادرت پرسید

رنگش پریده گفت از من میترسیده.خالصه بچه رو به اتفاق خاله و مادرت به درمونگاه بردیم.از درمونگاه که 

برگشتیم اونا رو دم در پیاده کردم خودم به طرف قرارگاه برگشتم.هنوز از شهر خارج نشده بودم که دیدم کیف 

رو سر کوچه نگه داشتم.نزدیک خونه که شدم صدای  جیران روی صندلی جا مونده.سریع دور زدم برگشتم.ماشین

جیغ جیران رو شنیدم.بعد صدای چند گلوله پی در پی.انگار بند دلم پاره شد اسلحهع ی کمری که همیشه داشتم از 

زیر پیراهنم بیرون کشیدم با احتیاط به خونه نزدیک شدم.با دیدن ماشینی که دم در بود فهمیدم که اتفاق ناگواری 

.با دیدن راننده که مدام با اظطراب اطراف رو میپایید حدس زدم که باید دشمن داخلی باشه.فرصت داشتم به افتاده

عقب برگردم کمکی بیارم.خودمو از راننده پنهان کردم و در یک لحظه ی مناسب به او حمله کردم.وقتی لوله ی 

.خیلی زود اعتراف کرد که دو نفر بیشتر اسلحه رو روی شقیقه ی خود دید ترس برش داشت.او را خلع سالح کردم

تو خونه نیستن.تصمیم داشتن خانواده ی حسین رو به گروگان بگیرن که بتونن با حسین وارد معامله بشن.در 

همسایه کناری رو کوبیدم به کمک او دست و پایه ی راننده رو بستیم بعد از روی پشت بام وارد خانه شدیم.درست 

ه می خواستن از در خارج بشن.مرد همسایه که اسمش رحمان بود.از ان کرد های زرنگ و در لحظه ی اخر رسیدیم ک

غیرتی بود که با حرکت زیبایی به پاهای ان دو شلیک کرد.لحظه ای که می خواستم اسلحه یکی از ان دو رو بگیرم با 

کادرت به موقع من و متوجه صدای فریاد جیران به خود خودمو کنار کشیدم.اگه رحمان به موقع شلیک نمی کرد و م

خطر نمی کرد قطعا من االن زنده نبودم.همین مسئله باعث شد عالقه من به جیران چندین برابر بشه.با اتفاقی که 
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افتاد اونا شبانه راهی تبریز شدن.لحظه ی خداحافظی از نگاه جیران خوندم اونم نسبت به من بی عالقه نیست.دو روز 

شدن من ) که خودش یک کتابه ( بعد از بمباران شیمیایی دشمن به پیران شهر کال پای بعد از این قضیه ی مجروح 

من را از ان جا برید و برای همیشه خاطراتش توی ذهنم ثبت شد.بعد از یک ماه که از بیمارستان مرخص شدم مدتی 

سوندم.وقتی جیران رو از توی خونه استراحت کردم اما اروم و قرار نداشتم . در اولین فرصت خودم رو به حسین ر

 اون خواستگاری کردم با دهان باز و چشمای حیرت زده نگام می کرد.

 خان بابا مخالفت نکرد؟-

 نه ! وقتی فهمید جیران هم نسبت به من بی عالقه نیست نه تنها او که کس دیگه هم اعتراض نکرد...-

 و تو کسی توی رستوران نمونده!پاشو بریم که االن از رستوران بیرونمون می کنن.غیر از من 

 هنگامی که تارا روی صندلی اتو مبیل قرار گرفت گفت:

 چه خاطرات قشنگی بود!همه چیز مثل رویای شیرین زیبا و شنیدنی بود.-

البته این رویا واقعی بود.خدمت دختر کوچولوی چشم رنگی خودم عرض کنم این خاطرات وقتی شیرین شد که تو -

 به دنیا اومدی.

 

 

****** 

 

سیلوانا چندین بار پشت سر هم شماره ی منزل تارا را گرفت اما بی فایده بود.از نبودن تارا حسابی حوصله اش سر 

رفته بود.نگاهش را به اطراف چرخاند با دیدین سوییچ اتومبیل پدرش وسوسه شد دزدکی دوری بزند.اول با موبایل 

ودی بر نمیگردد.می دانست مادرش و سروش به ایم زودی ها برنمی پدرش تماس گرفت که مطمئن شود به این ز

گردند.به سرعت لباس پوشیده سوییچ را برداشت و از در خارج شد.منتظر اسانسور نماند و به دو از پله ها پایین 

خت با او رفت.خدا خدا می کرد پارکینگ خلوت باشد که بتواند به راحتی اتومبیل را از پارکینگ خارج کند و انگار ب

اتومبیل را از پارکینگ خارج کرد.سی دی مورد عالقه ی خود را که « ارتیستی » یار بود.به راحتی و به قول خودش 

اورده بود داخل ضبط صوت گذاشت و با احتیاط از کوچه خارج شد.تصمیم گرفت وارد خیابان نشود و فقط از کوچه 

د که به کوچه ی بن بست برخورد.پایش را روی پدال گاز فشرد پس کوچه ها بگذرد.هنوز کوچه سوم را رد نکرده بو

و با سرعت خواست دنده عقب از کوچه خارج شود که با دیدن اتومبیلی که در حال رد شدن بود خود را باخت و 

نتوانست به موقع اتومبیل را کنترل کند ، محکم کوبید به صندوق عقب اتومبیل در حال حرکت.حس کرد قلبش از 

 یستاده.دست و پایش مثل بید می لرزید.حرکت ا

راننده ی اتومبیل که حسابی جا خورده بود پیاده شد و نگاهی به اتومبیلش انداخت.با دیدن اتومبیلش با تاسف سرش 

را تکان داد و نگاهش را به طرف دیگر چرخاند که راننده ی حواس پرت را ببیند اما انگار حاضر نبود از اتومبیل 

با چند گام بلند « عجب ادمایی پیدا میشن ! زده ماشینمو داغون کرده منتظره برم خدمتش » خود گفت  پیاده شود.با

خودش را به او رساند.در همین هنگام نیز سیلوانا با رنگ و رویی پریده از اتومبیل پیاده شد.راننده متعجب نگاهی به 

 فت :سرتاپای او انداخت.انگار باورش نمی شد که او راننده باشد گ

 شما پشت فرمون بودین؟-

 سیلوانا بدون اینکه به او نگاه کند گفت :
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 پس می خواستید شناسنامم باشه؟-

راننده از حاضر جوابی او لبخندی بر لبش نشست.او سعی کرد بر اعصابش مسلط شود اما نتوانست نگاهی به چراغ 

 های شکسته ی اتومبیل پدرش انداخت و گفت :

 جمع نمی کنید اقا ! ببین چه به روز ماشین نازنین اوردین. چرا حواستون رو-

 راننده اتومبیل به زور جلو خنده اش را گرفت فهمید که طرف حسابی ناشی است ارام گفت :

واال چه عرض کنم ما که داشتیم راه خودمونو می رفتیم فکر کنم من باید شاکی باشم .بد نیست نگاهی هم به ماشین -

 من بندازید.

 او به سمت اتومبیل چرخید . باورش نمی شد کار خودش باشد.هاج و واج گفت: 

 یعنی کار منه ؟!-

 این بار راننده دیگر نتوانست خود را منترل کند زد زیر خنده و گفت :

 ظاهرا چاره ای نداریم جز این که به پلیس زنگ بزنیم.فقط پلیس می تونه وضعیت ما رو روشن کنه.-

 اسم پلیس اضطرابش دو برابر شد گفت :او با شنیدن 

 نه ! خواهش میکنم به پلیس زنگ نزنین هر چه قدر خسارت ماشین باشه تا ریال اخرش رو می پردازم.-

 پس بالخره فهمیدین که مقصر خودتون هستین؟-

 او چینی به پیشانی انداخت و دلخور جواب داد :

 شما هم بی تقصیر نیستین.-

ینه که از این کوچه رد شدم.وقتی با این سرعت به من زدید.هرگز فکر نمی کردم راننده ماشین یه حتما تقصیر من ا-

 دختر بچه باشه.

 سیلوانا عصبی سر تا پای او را نگاه کرد و گفت:

 من بچه نیستم اقا.هفده سالمه.-

 در جواب گفت :« زه ست چه ریزه میزه و بام» راننده نگاهش را به چهره ی با نمک او انداخت و در دل گفت 

قصد جسارت نداشتم . صورت شما چهارده سال بیشتر نشون نمی ده.حاال بگید من باید چیکار کنم.حداقل زنگ -

بزنید بزرگتر شما بیاد که تکلیف منو روشن کنه.این جور که گفتیدهفده سال دارید پس هنوز به سن قانونی برای 

ارین.می دونید اگه پای پلیس بیاد وسط چه جرم سنگینی دارن؟شما نباید رانندگی نرسیدین و قطعا گواهی نامه ند

 بدون گواهینامه پشت فرمون بشینید.

 سیلوانا بدونه واهمه جواب داد:

 اگه دارید من رو تهدید می کنید بهتره به پلیس زنگ بزنید.-

 ای بابا!پس شما بگید من چه کار باید بکنم.-

 ین رو یواشکی برداشتم.اگه بفهمن تصادف کردم کارم ساخته س.نمی دونم ! راستش...من ماش-

 به پلیس زنگ نزنم ، به خانوادتون هم نمی خواید بگید ، پس تکلیف من چیه ؟-

 لطفا شماره تلفن خودتون رو بدین ، قول میدم تا ریال اخر خسارت شما رو پرداخت کنم.-

ماد نکردم ولی لین بار دلم میگه به شما اعتماد کنم.فقط واال نمی دونم چی بگم من توی عمرم به هیشکی اعت-

 امیدوارم از اعتمادم سواستفاده نکنید.
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 سیلوانا از خوشحالی لپ هایش گل انداخت گفت :

 مطمئن باشید اقا من این لطف شما رو هیچ وقت فراموش نمی کنم شما اقای؟-

 ادریان هستم کیان ادریان. وشما ؟-

 شادمان هستم.-

 م فامیلی شماست ؟اس-

 بله!-

 کیان کنجکاو به او که هنوز خود را باخته بود خیره شدوگفت :

 شما در همین محله ساکن هستین؟-

 بله !-

 فضولی من و ببخشید.شما برادری به اسم سروش دارین؟-

 بله شما سروش رو می شناسید؟-

 چه اتفاق جالبی ! سروش بهترین دوست منه.-

 ن اشنایی گفت :او متعجب از ای

 اما من تا حاال نه شما رو دیدم نه اسمتون رو از سروش شنیدم!-

 سعادت نداشتم.من تا حاال دو بار خدمت خانواده رسیدم.کلی زحمت به شما دادم ولی سعادت دیدن شما رو نداشتم.

 لطفا شماره تلفنتون رو بگید من بنویسم.-

 که افتاده.الحدا..به خیر گذشت.ماشین شما هم زیاد خسارت ندیده.نه دیگه.فدای یک تار موی سروش.اتفاقیه -

 اما ماشین شما؟-

 فدای سرتون!-

بزرگواری می کنید اما من نمی تونم بپذیرم.لطفا شماره رو بگید.فقط از شما خواهش میکنم در این مورد به سروش -

 چیزی نگید.

به سروش نمی گوید و منتظر ماند تا او از کوچه خارج شود.با کیان شماره تلفن خود را داد و او را مطمئن نمود که 

عجب دختر جسور و بالیی بود ! به سروش نمی یاد همچین خواهر اتیش پاره » رفتن او هنوز منگ بود با خود گفت : 

 «ای داشته باشه.

ت و درست چطور وقتی گند می زنی مامان جون یادت نیست؟فکر کردی من تا کی برات می مونم خرابکاریا

 کنم.سعی کن عاقل باشی.دیگه خستم کردی.

 مامان...-

مامان و زهر مار ! به خدا دفعه دیگه از این شاهکارا ازت ببینم صاف میزارمش کف دست بابات.از بس خرابکاری -

 های تو رو ماس مالی کردم خسته شدم...تارا هم باهات بود؟

 نه تنها بودم.-

تعجب کردم تارا باهات بوده باشه.اگر اون بود که این جوری نمی شد.من نمی دونم اتیش به سرت بریزم دختر ! -

تو کی می خوای عاقل بشی.یه ذره به کارایی که می کنی فکر کن.تا حاال چند بار به خاطر خرابکاریات اومدم مدرسه ، 

گندی زدی.یا مشکل حجاب ها ؟ خودت بگو.هر وقت یه نامه از طرف مدرسه میاری تن و دل من میلرزه که باز چه 
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داری یا نوار و سی دی رد و بدل می کنی یاغیبت داشتی یا درست خوب نیست یا...وای سیلوانا دیوونم کردی!چرا 

چرا فقط تو نااهلی؟!چرا این قدر اذیتم می کنی دختر؟!یه کن به فکر من 1بچه های دیگم این طوری نیستن؟

تمام فکر وذکرم من شده تو که چه اخر و عاقبتی در انتظارته.مطمئن باش.شد من یه شب راحت سر روی زمین بزارم.

باش این جوری که داری پیش می ری عاقب خوشی نداره وقتی بنده خدا ازت راضی نباشه خدا هم ناراضیه.اخه به 

 من بگو مشکلت چیه اگر مشکل داری به من بگو دختر...

ایین انداخته بود و در دل دعا می کرد که زود تر تمام او در مقابل سرزنش های مادرش مثل همیشه سرش را پ

شود.با گشودن در پارکینگ توسط یکی از همسایه ها الهه کوتاه امد و هر دو با اسانسور باال رفتند.او تمام شب را در 

اضطراب گذراند.هر بار که چشمش به خواب گرم می شد صحنه تصادف جلوی نظرش می امد.با روشن شدن هوا و 

دست مادرش که از اشپزخانه به گوش می رسید بلند شد.کسل و بی حوصله بود از همه بدتر اصال دوست  صدای

نداشت با این اوضاع روحی به مدرسه برود.از اتاق خارج شد و به اشپزخانه امد.به میز کوچک ناهار خوری تکیه داد و 

 به مادرش سالم کرد.

 فت :الهه با دیدن حال و روز دخترش نگران شدو گ

 چرا رنگ و روت پریده؟-

 نمی دونم!-

 حتما دیشب خوب نخوابیدی؟-

اصال نخوابیدم.تا صبح کابوس دیدم.چشام از بی خوابی می سوزه.انگار یک مشت نمک تو چشام ریختن.مامان ! -

 میشه امروز نرم مدرسه؟

 الهه قوری را روی کتری گذاشت تا چای دم بکشه گفت :

 ه دوش بگیر سرحال می شی.نخیر ! نمیشه برو ی-

 لب هایش را جمع کرد و به حالت قهر به مادرش جواب داد :

دوش نمی گیرم.یعنی اصال حوصله شو ندارم شد شما یه بار حرف من رو گوش بدین !من اصال حال و حوصله -

 مدرسه ندارم.

 الهه نان داغ را از تستر خارج کرد و روی میز گذاشت گفت :

ا اون گندی که دیروز زدی خیلی رو داری که میگی امروز نرم مدرسه.سریع برو حاضر شو تا صدام در خوبه واال ! ب-

 نیومده.

دلخور از رفتار مادرش ابی به صورت زد مانتوی مدرسه اش را پوشید و دوباره به اشپزخانه برگشت.هیچ اشتهایی 

ارام مزه کرد.سروش که تمام حواسش به او بود برای صرف صبحانه نداشت.با اصرار پدرش نصف لیوان شیر را ارام 

 با تمسخر گفت :

 چی شده امروز ساکتی نکنه دیشب خودتو تو خواب دیدی که این طورکپ کردی.-

 سیلوانا چینی به پیشانی انداخت و گفت :

 برعکس تا خود صبح تو تو خوابم بودی.-

 سروش به لیوان دست او چشم دوخت و گفت :

 کم شده.ظاهرا اشتهات -
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 بی مزه ! من همیشه صبح ها بی اشتهام.-

 اره جون خودت هر روز مامان ظرف کره و پنیر و مربا رو به زور از زیر دستت می گشه بیرون.-

سیلوانا شکلکی در اورد و رویش رو از او برگرداند.اقای شادمان لقمه ی کوچکی عسل و کره برای او گرفت به 

 فت :دستش داد و خطاب به سروش گ

 کم سر به سر این دختر بزار.-

 او لبخند پیروز مندانه ای بر لب راند.سروش از اشپزخانه خارج شد و گفت :

 باید از خداشم باشه که سر به سرش می ذارم.-

سیلوانا می خواست جواب بدهد که پدرش او را به سکوت واداشت.منتظر ماند تا سروش برود بعد از در خارج شد.با 

 را که مشغول پاک کردن کفش هایش بود گفت :دیدن تا

 چه عجب ! چشم ما به جمال شما روشن شد نمی شد دیشب یه زنگ به من میزدی؟-

 تارا دست از پاک کردن کفش کشید و گفت :

 دیر وقت بود برگشتیم می خواستم زنگ بزنم دیدم که همه چراغاتون خاموشه.-

 حاال کجا رفته بودین؟-

 ا اسانسور پایین امدند تارا جواب داد :به اتفاق هم ب

خونه ی مادربزرگم بودیم.عمو نصرت از ابادان اومده بود.دو تا برادر بعد از مدت ها به هم رسیده بودند مگه ول -

 می کردن حاال چرا این قدر بدعنقی ؟ رنگتم بدجوری پریده.

 عریف کرد و گفت :سیلوانا تمام اتفاقی که دیروز برایش رخ داده بود برای تارا ت

 دیشب مگه تونستم بخوابم تا صبح یا کابوس میدیدم یا تو اتاقم راه می رفتم.-

 تارا که هنوز در حیرت حرف های او به سر می برد گفت :

انتظار داشتی خوابتم ببره ! بابا تو دیگه چه عجوبه ای هستی ! اگه طرف ادم بی انصافی بود که تو حاال حلف دونی -

 اشتی.گفتی اسم دوست سروش چی بود؟تشریف د

 کیان.-

 قبال دیده بودیش؟-

نه ! یعنی نمی دونم.باور کن حتی یادم نمی یاد چه قیافه ای بود.فقط می دونم بیچاره ماشین مدل باالیش عین لگن -

تقصیر تو بود شده بود.وای خدا جون ! اگه مامان ماشین رو ببینه تا یه هفته با من سر ناسلزگاری داره.اصال همش 

 گردن شکسته ! اگه خونه بند می سدی من هوای ماشین دزدی به سرم نمی زد.

 تارا با خنده گفت :

ای بابا ! گناه من چیه؟ اصال می دونی چیه؟تو ادم بشو نیستی.اون دفعه که ماشین رو کوبیدی به ستون پارکینگ این -

دفعه بعد حتما ادم می کشی.تو هر بار که حوصله ات دفعه هم که به قول خودت ماشین طرف رو کردی عین لگن 

 سر بره یه خراب کاری می کنی.من اگه می دونستم قراره دوباره خالف کنی قلم پامو میشکستم می موندم خونه.

 بی معرفتی دیگه !-

اومد چی  برو خدا رو شکر کن به خیر گذشت اگه به جای عقب ماشین به جلوی ماشین می زدی بالیی سر راننده می-

 کار می کردی ؟
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تو هم مثل مامان هی پیاز داغشو زیاد کن.بابا یکمی امیدواری...بهتره بری تو یه فاز دیگه و گرنه من از دست -

 حرفای تو خل میشم.مامانت کی برمی گرده؟

 پس فردا.-

 چه قدر زود چهل روز گذشت.-

 مادر یه ذره شده. با این که سخت بود ولی تو راست میگی زود گذشت.دلم برای-

 حتما اندازه ناخن کوچیکه ی یه مورچه !-

اره به خدا امشب باید بیای خونه ی ما.پدر رفت قزوین تا صبح بر نمی گرده.می خواستم برم خونه ی مامان بزرگ -

 اما دیدم اونجا نمیشه درس خوند.عمو اینا هنوز اون جان.

ی ما.قراره برات قورمه سبزی درست کنه.سروش می گفت کاش تارا اتفاقا مامان گفت بهت بگم ناهار بیای خونه -

هر روز ناهار اینجا باشه بلکه به بهونه ی او ما هم دلی از عزا دراریم.می دونی که اونم مثل تو بد سلیقه س عاشق 

 قورمه سبزیه.

 ما بامیه چی؟تو خوبی که خورش بامیه دوست داری؟! ادم عقش میگیره.حداقل قورمه سبزی عموم پسنده.ا-

 

***** 

 

 بابا این تلفن سوخت.بذار زمین این لعنتی رو.دست بزن به سیمش داغ کرده.-

 سیلوانا شکلکی در اورد و تماسش را قطع کرد او ادامه داد :

اگه تو رو نمی شناختم می گفتم این حرکات عقده ی درونی داره.اما تو تو ی خونه و خونواده هیچ کمبودی نداری -

چی برات کم نزاشتن.همه دوست دارن ، کانون خونوادهی گرم و خوبی داری.به خدا موندم چرا این طوری هی

هستی.االن داری یه ساعتع مخ اون بیچاره رو می خوری اخر سر هم بهش میگی فقط خواستم کمی تفریح کنم.واقعا 

 سیلوانا موندم چرا با جنس مخالف این طوری تا می کنی.

 کر ها ! مگه من چی کار کردم.جز این که دوست ندارم دل به اونا بدم چه دشمنی با اونا دارم.وکیل مدافع مذ-

 این کارتم درست نیست که سر کارشون می زاری.-

 متکای کوچکی که توی دستش بود روی تخت خوابش پرت کردوگفت :

هر ادمی یه جوره مثل خود تو اجساساتی این جور اقا پسرا فقط مثل لین متکا به درد شوت کردن می خورن.ببین تارا 

و عاشف پیشه ای مدام اشکت دم مشکته برای اصغر مفنگی سر کوچه گرفته تا اسی اللی ته کوچه دل می سوزونی 

برای هر کی غم داره غم باد میگیری اما من اینجوری نیستم.حاال تو هر چی که می خوای اسمشو بذار از دیدن 

ق پیشه به وجد میام.دلم می خواد یه جوری حق اینا رو بذارم کف دستشون.می دونی التماس این پسرای احمق عاش

وقتی به اولین التماس این پسرای در پیتی جواب مثبت میدی از تو چه تقاضایی می کنن ؟ نه نمی دونی ! چون از بس 

 ساده دل و مهربونی.اولین تقاضا ی اونا رفتن به خونه ی خالیه یا....

 واب نشست موهای بلندش که یک طرف صورتش را پوشانده بود کنار زد و گفت :تارا لب تختخ

یه طرفه قضاوت می کنی همه که این جوری نیستن.خیلی از دخترا مثل همون پسرایی که میگی بی بند و بارن ولی -

طوری قضاوت  این که دلیل نمی شه که تو همه رو تو یه صف بچینی.مثال دلت میاد راجع به برادر های خودت این

 کنی ؟
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 او چینی به پیشانی انداخت و پر شور تر از قبل گفت :

 اونا هم از قاعده مستثنی نیستن.-

 من که حریف تو نمی شم اعتراف میکنم کم اوردم.نمی دونم چه طوری باید تو رو متوجه اشتباهت بکنم.-

 او از روی صندلی بر خواست و با لبخند تمسخر امیزی گفت :

 که در برابر حرفای من خلع سالح شدی پاشو بریم ناهار بخوریم که االنه صدای مامان دربیاد. حاال-

تارا با دیدن سروش که تازه از دانشگاه برگشته بود خون به صورتش دوید.حس کرد سروش هم نگاهش مثل 

 گذشته معمولی نیست.سیلوانا با دیدن برادرش گفت :

 نشگاه برگشتی؟بوی قورمه سبزی شنیدی که لز دا-

 سروش کالسورش را روی میز گذاشت و گفت :

 نخیر همه که مثل خودت شکمو نیستن.دو ساعت اخر استاد نداشتیم.-

سروش بر خالف گفته هایش دو ساعت اخر را مرخصی گرفته بود.صبح هنگامی که از زبان مادرش شنیده بودتارا 

رفتار و حاالت خود پاک گیج شده بود.پشت میز وقتی او را وقابل  ناهار مهمان ان هاست دیگر ارام و قرار نداشت.از

خود دید اشتهایش دو برابر شده بود و با ارامش عجیبی غذایش را صرف می کرد در صورتی که تا قبل از این وقتی 

 : قلبش در سینه به خاطر او تپیده بود کم اشتها و بی حوصله شده بود.بشقاب دوم را خالی کرد سیلوانا گفت

 گفتیم قورمه سبزیه اما نگفتیم خودکشی کنی!-

 سروش نگاهش را به تارا دوخت و گفت :

 ما تقی به توقی بخوره این طور اشتهامون باز بشه تو که قربونش برم همیشه همین طوری.-

 او از ظرف ماست برای خود ماست خالی کرد و گفت :

 تقی به توقی خورده بود؟نامه اش اومده یا خودش رو دیدی؟پس امروز خبری بوده که اشتها پیدا کردی!حاال -

 سروش می خواست عکس العمل تارا را ببیند گفت :

 ...ولی خودشم دیدم. smsدوره ی نامه که دیگه گذشته االن شده  -

 رنگ تارا پرید و لی خیلی زود بر خود مسلط شد با تمسخر گفت :

 چشم شما روشن !-

خانه بحث فراموش شد اما برای تارا نه.تمام ذهنش درگیر این قضیه شد که امروز او را مالقات با امدن الهه به اشپز

کرده.به دستی که به سویش دراز شد به خوذ امد.سروش برایش ساالد کشیده بود.ظرف را از دست او گرفت او 

 گفت :

 تارا خانوم ! حرفای ما رو جدی نگیرین فقط در حد مزاح بود.-

 دهان پر گفت : سیلوانا با

 گفتی و ما هم باورمون شد.-

 چشم غره ای به او رفت و گفت :

لقمتو قورت بده بعد اظهار نظر کن.)رو به الهه کرد ( مامان ! امروز می خوام کمکتون کنم به شما نشون بدم که از -

 خانوم ها بهتر ظرف می شویم.

 :سیلوانا بشقابش را با دستمال کاغذی تمیز کرد و گفت 
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 گوله ی نمک ! می دونی شستن ظرف ها با ماشین ظرف شوییه زرنگیت گل کرده !-

 چه حیف شد! پس من میز رو جمع میکنم یا برای اینم رباط استخدام کردین ؟!-

 الهه خندید و گفت :

 الهی دورت بگردم ! خودم جمع می کنم تو فقط به درسات برس.-

 خواستم کمک کنم خودشون نخواستن. تارا خانوم ! شما شاهد باشین که من-

 سروش که از اشپزخانه را ترک کرد الهه ارام گفت :

 امروز کیان رو دیدم.-

 رنگ از رخسار سیلوانا پرید.با ترس گفت :

 ماشین رو دیدین؟-

 بله شاهکار تو رو دیدم.رنگت اون موقعی می پرید که ماشین رو به اون روز در اورده بودی نه حاال.-

 ون موقع که از حاال بدتر بودم.مامان ! دلت میاد این جوری به من بگی؟!ا-

 روت وبرم بچه ! مجبورم به بابات بگم چون خرج ماشین طرف خیای باالست.-

 دستش را روی دست مادرش گذاشت و گفت :

 نه مامان ! تو رو خدا باگه بابا بفهمه سروشم می فهمه.پوستمو می کنن.-

 شی دیگه از این کارا نکنی.الزمه تا تو با-

 تارا با مهربانی گفت :

 خاله جون ! حاال این دفعه هم گذشت کنین.-

 او اشک هایش جاری شد و با التماس گفت :

 مامان ! خواهش میکنم.طال هامو میفروشم خودم خسارت ماشین رو میدم.فقط به بابا نگید.-

 د.دستمال کاغذی را برداشت به او داد و گفت :الهه دلش نیامد بیشتر از این دخترش را اذیت کن

اشکاتو پاک کن تا سروش ندیده.بعدشم ولخرجی نکن ورشکست میشی امیدوارم عبرت گرفته باشی که دیگه از -

 این کارا نکنی.

 صورت مادرش را بوسید و گفت :

 الهی فداتون بشم به خدا قول میدم دیگه تکرار نشه.-

 ببینیم و باور کنیم.-

 لهی فداتون بشم به خدا قول میدم دیگه تکرار نشه.ا

 ببینیم و باور کینم.-

 

 

***** 

 

روان انسان مجموعه ی پیچیده و پیوسته ای از شناخت ها هیجان ها و احساس های گوناگونی است که عوامل -

 الت از خلق و خوی دارد...مختلف درونی و بیرونی با ایجاد تغییر در کنش و واکنش های درونی بدن توان ایجاد حا
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بس کن تارا دیگه نخون حوصله شو ندارم.سه ساعته که یه تلیک داریم درس می خونیم.حاال تو هم داری نوشته -

 هاتو به زور تو مغز من فرو می کنی.بابا خسته شدم!میای بریم سر چهار راه و برگردیم؟

 تارا کتاب و دفترش را روی میز گذاشت :

 که چی بشه ؟-

 سیلوانا به سرش اشاره کرد و گفت :

 داغ کرده می فهمی؟بریم یه هوایی بخوریم به خدا پوسیدم تو خونه.عصرونه هم یه ساندویچ مشت میزنیم تو رگ.-

 باز مثل ادم های الت حرف زدی!-

 جون ننت گیر نده که حال نداریم میای بریم یا نه ؟-

 برو حاضر شو که بریم.کدوم دفعه حریف تو شدم که این دفعه بشم.-

 درست دم اسانسور به سروش برخوردند که از بیرون بر می گشت.نگاهی به هر دو انداخت و گفت :

 اوغر بخیر این وقت روز؟-

 سیلوانا با خونسردی گفت :

 به مامان توضیح دادم که برای چی میریم.-

 بگید ما هم بدونیم.-

 خرید کنیم.می خوایم از کتاب فروشی سر چهار راه -

البد بازم می خواین کتاب بخرین؟واال این همه کتابی که شما می خرینباید کل خونه رو پر می کرد حاال کجا میره -

 خدا می دونه.)نگاهش را به شلوار کوتاه او انداخت (با این شلوار می خوای بری بیرون؟

 قبل از این که سیلوانا لب باز کند تارا گفت:

 ایرادی داره؟اگه کوتاست خوب پوتین پوشیده.خیلی هم شیک و سنگینه.مگه شلوارش چه -

سروش نگاهش را به شلوار تارا دوخت که درست شبیه شلوار سیلوانا بود.سرش را با تاسف تکان داد و بدون اینکه 

 چیزی بگوید سوار اسانسور شد سیلوانا گونه ی تارا را بوسید و گفت :

 یچ مهمون من . باور کن یه لحظه ترسیدم که تو رو هم دعوا کنه.ممنون از حمایتت ! یه ساندو-

با صدای توقف اسانسور به خیال اینکه سروش است هر دو به عقب برگشتن.دختر همسایه جدید از اسانسور بیرون 

 کردند. امد.لبخندی بر لب اوردو با گفتن سالم کوتاهی از کنار ان ها گذشت.هر دو مکات و متحیر از پشت به او نگاه

 سیلوانامثل همیشه زودتر به حرف امد و گفت :

اوه ! چه تیپی ! سروش باید میدید که به این میگن شلوار موتاه نه مال ما که تا قوزک پامونه تازه پوتین مون یک -

 وجب باالتره.

 تارا هم تحت تاثیر حرف های سیلوانا گفت :

 کت شیری رنگ خوشگلی پوشیده بود. شلوار که چه عرض کنم به گمونم شلوارک بود.چه-

 راه بیفت بریم.اگه من همچین کتی بپوشم سروش حلقه اویزم میکنه.-

 خداییش برای بیرون یه ذره جلفه.دیگه خیلی کوتاه بود تازه از پشت چاکش تا کمر بود.-

 سیلوانا با خنده گفت :

 کردم سروش اومده ما رو بر گردونه.مثل ندید بدیدا فقط نگاش کردیم.وقتی صدای اسانسور اومد فکر 
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 تارا هم خندید و گفت:

 اتفاقا منم همین فکر و کردم.-

رو به روی هم روی صندلی کافی شاپی که تقریبا در نزدیکی محل سکونتشان بود نشستند.کافی شاپ غلغله 

ود که حرف می زدند و بود.بیشتر حاضران دختر و پسر های جوان بودند.هر دو نگاهشان به ادم های دور و بر ب

سیگار می کشیدند یا با ولع ساندویچ گاز می زدند و نوشابه را با ژست خاصی با نی باال می کشیدند.وقتی به طرف هم 

 چرخیدند در ذهن هر دو یک چیز بود.سیلوانا طبق معمول همیشه زودتر فکرش را ریخت روی داریه:

 یره.انگار از قحطی اومدن.وقتی با دقت نگاهشون می کنی ادم خنده اش میگ-

 تارا سعی کرد نخندد گفت:

 پس حواست باشه ما این طوری نخوریم.-

 او به در ورودی اشاره کرد و گفت :

 هی تارا ! اون جا رو بپا رحیم کنه و اون پسره مو بوره اسمش چی بود؟-

 تارا نگاهش را به طرف ان ها چرخاند و گفت :

 شهرام چاخانه دیگه.-

 کنه این طرفی نیان.فقط میز ما صندلی خالی داره. خدا-

 نه!اون میز جلویی تازه خالی شد نشستند اون حا.-

 معلوم نیست این جا چه غلطی میکنن.حتما دام جدیدی پهن کردن ببین کدوم بیچاره رو می خوان تور کنن.-

 تارا روسریش رو جلو کشید و گفت :

 لیال ریخته رو هم قراره بره خواستگاریش.دیروز بچه ها میگفتن رحیم کنه با -

خاک بر سر لیال کنم اگه بهش جواب مثبت بده.اخه کی زن اون اس و پاس الت میشه؟هنوز تو جیبی شو از باباش -

میگیره اون وقت چطور می خواد از پس قر و فر لیال بر بیاد.اصال موندم لیال چه طور قبول کرده.اگه عقل داشته باشه 

کنه می فهمه که این پسره ی دروغ گو هر روز با یکی میریزه رو هم.البته اونم زیاد تقصیر نداره گول  یه ذره فکر

حرفاش و خورده.فکر می کنه یه خر گیر اورده که می تونه سوارش بشه نمی دونه که بعدا برعکس می شه این 

 خودشه که باید سواری بده.

 کلی پیتزا به دست سر میز ان ها امد و گفت :هم زمان با اوردن ساندویچ پسر قد بلند و هی

 ببخشید خانوم ها ! به خاطر کمبود جا مجبورم سر میز شما بشینم.-

ساکت شدند و در سکوت مشغول خوردن « خواهش می کنم . » هر دو با اومدن مرد غریبه معذب شدند.با گفتن : 

 بود به حرف امد و گفت :ساندویچ شدند.سیلوانا که از سکوت سنگین حوصله اش سر رفته 

 مادرت فردا ساعت چند پرواز داره؟-

 او از شر لقمه اش که خالص شد گفت :

 یه ربع به یازده.-

 حسابی خوش به حالت میشه.از مدرسه برگردی مادرت خونه ست.-

 اگه خدا بخواد اره.-
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بچه پر رو » یبه روبه رو شد. در دل گفت : سیلوانا می خواست جمله ی دیگری بر زبان بیاورد که با نگاه خیره مرد غر

 ارام و نیمه مودب گفت :« چه زلی زده ! انگار ادم ندیده. 

 امری داشتین؟-

تارا نگاهش را به او دوخت.گوشه ی لبش را گزید و با اشاره ی ابرو از او خواست سکوت کند اما بی فایده بود چون 

ی بر لب اورد به طوری که نصف دندان های سفید و سالمش را به او حرف خود را زده بود.مرد غریبه لبخند پهن

 معرض نمایش گذاشت و با صدای بم و مردانه اش گفت :

قصد جسارت نداشتم.صورت شما منو یاد عروسک بچگی های خواهرم می ندازه که بعد سال ها هنوز اون عروسک -

 ملوس و قشنگ رو فراموش نکردم.

د که در مقابل جنس مخالف کم می اورد.صورتش سرخ شد و نمی دانست چه جوابی به او سیلوانا برای اولین بار بو

 بدهد.تارا به یاریش شتافت و گفت :

 اره بهتره بریم.-

 مرد غریبه بالفاصله کارت ویزیتش را از جیب خارج نمود و رو به سیلوانا گرفت و گفت :

 خوش حال میشم با من تماس بگیرین.-

 ت و به دو قسمت تقسیم کرد و عصبی پرت کرد روی میز و گفت :او کارت را گرف

 چه طور به خودتون اجازه دادین چنین جسارتی بکنین؟-

 مرد غریبه با بی تفائتی شانه هایش راباال انداخت و گفت :

 هر کی هم به جای من بود با دیدن گوله ی نمکی مثل شما وسوسه می شد جسارت به خرج بده.-

 و را کشید و گفت :تارا دست ا

 بیا بریم.-

او نمی خواست کوتاه بیاد اما با وارد شدن سروش به کافی شاپ رنگ از رخسارش پرید و هر دو به سوی در 

رفتند.هنوز مطمئن نبودند که سروش ان ها را دیده.درست دم در با او سینه به سینه شدند.با اخم های در هم نگاه 

 بعد به سیلوانا دوخت و گفت :شماتت بارش را اول به تارا و 

 این جا کتاب فروشیه؟!-

 سیلوانا از ترس خود را باخته بود ارام گفت :

 گرسنمون شد اومدیم یه چیزی بخوریم.از بس شلوغ بود داشتیم برمی گشتیم.-

 سروش با غیظ گفت :

 رتی و ناخلفه.چند دفعه بگم خوش ندارم پا توی این کافی شاپ بزاری.این جا جای هر چی بچه ق-

 تارا می خواست حرفی زده باشه گفت :

 ما چی کار به کار اونا داریم.-

 چنان چشم غره ای به تارا رفت که سرش را پایین انداخت گفت :

 من نگفتم شما کار به کار اونا دارین اونان که کار به کار شما دارن.می خواین بازم بگم.-

ها را در حال نشستن ندیده حتی جرات نمی کردند به هم نگاه  هر دو خیالشان راحت شد که سروش ان

 کنند.سروش با همان لحن عصبی که داشت گفت :
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 همین جا وایستید تا من برگردم.این کتاب رو بدم به دوستم االن میام.-

 تا سروش وارد کافی شاپ شد هر دو به هم نگاه کردند سیلوانا گفت :

 ت.اگه ما رو با اون یارو میدیدی جفتمون رو زنده به گور می کرد.وای ! چه خطری از سرمون گذش -

 هنوز حرف او به اخر نرسیده بود که به قول او سر . کله ی یارو پیدا شد.چپ چپ به سیلوانانگاه کرد و گفت :

 می گفتی به خاطر چی کارتو قبول نکردی زرنگ تر از ما قاپتو زده!-

و نامزد دوستش بود مرد غریبه از ان جا رفت در حالی که هنوز لبخند تمسخر  با امدن سروش که به همراه دوستش

 امیزی بر لب داشت.سیلوانا اهسته گفت :

 پسره ی پرو ! حیف که سروش امد . گرنه یه حالی ازش می گرفتم که دیگه از این غلطا نکنه.-

ا به دوستانش معرفی کرد و پس از چند دقیقه سروش عصبانیت چند دقیقه پیش را نداشت با مهربانی تارا و سیلوانا ر

 گپ زدن از ان ها خداحافظی کردند.با دور شدن ان ها سروش گفت :

 اگه خریدتون تموم شده می خوام شما رو ببرم یه جای خوب.-

 سیلوانا بالفاصله گفت :

 خرید کردیم داشتیم بر میگشتیم خونه.-

 شده بریم سوار شیم. ماشین بابا رواوردم اون طرف خیابون پارک-

سوار اتومبیل که شدند سروش با منزل تماس گرفت که نگران ان ها نشوند.قبل از اینکه حرکت کند از ایینه نگاهش 

 را به انها دوخت و گفت :

شام امشب مهمون من هستین.می خوام از دلتون در بیارم.حس میکنم از دستم ناراحتین من قصد اذیت کردن شما -

ما خبر ندارین نمی دونین پشت سر این کافی شاپ چی میگن.دوست ندارم شما که این قدر پاک و رو ندارم.ش

معصوم هستین به این جور جا ها پاتون باز بشه.هر چه مواد فروش و ... الت و بی سر و پاست اون جا پالسن.اگه یه 

گذشته از اینات افتخار می دین شام رو کم با دقت دو رو برتون رو نگاه می کردین میدیدین که اوضاع از چه قراره.

 با من صرف کنین؟

 سیلوانا از پشت موی برادرش را نوازش کرد و گفت :

 با این که حسابی ما رو ترسوندی قبول می کنیم.مطمئنم تارا هم با من هم عقیده است.درسته تارا؟-

دادن سر تایید کرد.سروش اتومبیل را دم کافی  تارا در دل از خوشحالی روی پا بند نبود اما جواب او را فقط با تکان

 شاپ شیکی در بهترین نقطه شهر نگه داشت و گفت :

 شما برید میز انتخاب کنید تا من ماشین رو یه جای مطمئن پارک کنم.-

 وارد کافی شاپ که شدند هر دو هم زمان گفتند :

 اوه ! چه جای قشنگی.-

 انداخت و گفت : تارا نگاهش را به شمع های روی میز ها

 چه قدر رویایی و شاعرانه ست !-

 سیلوانا نیز با هیجان به اطراف نگاه کرد و گفت :

ببین حتی یه لوستر هم از سقف اویزون نکردن همه ی نور ها از دیواره اونم مالیم.چه موسیقی اروم و قشنگی -

 گذاشتن.



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –کولی 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

5 2  

 

 جای مورد نظر خود را که انتخاب کردند تارا گفت :

ادمای اینجا نگاه کن ببین یه ادم بی سر و پا این جا پیدا می شه ! نه کسی با صدای بلند می خنده نه کسی بلند به -

 حرف می زنه.اکثرا به اتفاق خانواده اومدن.

وای من هنوزم تنم می لرزه وقتی سروش رو دیدم.اگه موقعی می رسید که رو به روی یارو نشسته بودیم سانویچ -

 حسابمون پاک بود.مرتیکه ی پرو مثل نره غول بود.گاز می زدیم 

 خودمونیم خوب تو رو از رو برد.حسابی کپ کرده بودی.-

چرا دروغ بگم ازش ترسیده بودم.تا حاال مردی تو این سن و سال به من گیر نداده بود.سی و پنج سال رو قشنگ -

یدم با اون نگاه کثیفش زل زده به من . متوجه داشت.وقتی اومد نشست تا اومدم تو دلم بگم چه قدر با شخصبته د

شدی اصال یه جوری نگاه می کرد این قدر از طرز نگاهش خجالت کشیدم انگار که داشت منو لخت و پتی دید می 

 زد.بعضی از مرد ها چه قدر نگاهشون کثیفه.

شروع کردی به حرف  تقصیر زبونت بود که اون رو جذب خودش کرد.دیدی که اولش رفتارش خوب بود همین که-

 زدن میخ تو شد.اخه چند دفعه بگم وقتی حرف می زنی این قدر عشوه نیا.

وا...!مگه دست خودمه.هر چی بود به خیر گذشت .سروش اومد چیزی نگو می دونی که لب خونی اون از دور حرف -

 نداره.ببین چه جوری زل زده به ما.

 تارا با حظ به او نگاه کرد و ارام گفت :

 دیوونه!دستت تو از رو لبت بردار ایم جوری بیشتر شک می کنه.-

 سروش سر میز که رسید صندلی را عقب کشید و گفت :

 خوب خانوما ! چه طوره ؟-

 با هم جواب دادند:

 عالیه !-

 روی صندلی نشست.دو دستش را ارام به هم کوفت وگفت :

 از دستم ناراحت نیستین. خدا رو شکر که از این جا خوشتون اومده ؛ پس دیگه-

 سیلوانا همراه با لبخند گفت :

 « !اره » البته اگه جواب بدیم هنوز دلخوریم و باعث بشه تو یه بار دیگه ما رو بیاری این جا بهتره بگیم -

 تارا با لحن شوخ سیلوانا لبخندی زد و خطاب به او گفت :

 شما زیاد این جا میاین؟-

د و به چشم های شیشه ای روشن او که با نگاهش ارامش عجیبی می گرفت خیره شد و سروش به صندلی تکیه دا

 گفت :

تقریبا هفته ای یه بار با دوستام میام لین جا.در واقع پاتوق همیشگی ما این جاست ؛ مخصوصا موقعی که غذای خونه -

 های اونجام حرف نداره.باب میلم نباشه.تازه پشت همین کافی شاپ رستوران سنتی خیلی قشنگیه که غذا 

 سیلوانا بلند شد و گفت :

 من برم دستامو یه اب بزنم خیلی کثیف شده.-
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تارا هم می خواست برود اما ترسید اگه برود سروش فکر می کند چون با او تنها می ماند راحت نیست.با رفتن 

نی نگاه سروش را حس می کرد.سرش را سیلوانا سروش ازادانه تر نگاهش می کرد و او برای اولین بار بود که سنگی

 پایین انداخته بود و اولین بار با بند کیفش بازی می کرد.با صدای سروش سر بلند کرد :

از بابت رفتار امروزم بار دیگه عذر خواهی میکنم.من حق نداشتم از لباس شما ایراد بگیرم.می دونم که خیلی -

 ناراحت شدین.امیدوارم منو ببخشید.

 اهش را عوض کرد مانند همیشه ارام و متین جواب داد :مسیر نگ

اصال ناراحت نشدم و بر عکس خوشحال شدم که من هم برای شما مهم هستم.منم مثل بقیه از داشتن حامی مثل -

 خوبی مثل شما به خودم می بالم.

 سروش او را در دل تحسین کرد گفت :

به این موضوع پی می برد که من اگه به قول خودش گیر میدم به کاش سیلوانا هم مثل تو فکر می کرد ! و حداقل -

 خاطر خودشه ؛ دوست ندارم حرف و حدیثی پشت سر شما ها باشه.

 تارا از حمایت او خوشحال بود.معصومانه گفت :

 اگه شما دوست ندارین از فردا این شلوار رو نمی پوشم.-

کفش بدون ساق پوشیدن درست نیست مچ پاتون معلوم میشه و این با پوتین ایرادی نداره خیلی هم شیکه ؛ ولی با -

 تو اجتماع ما مرسون نیست.

 چشم فقط با پوتین می پوشیم.-

 تارا بلند شد و گفت :« فدای چشای خوشگلت.» او در دل گفت 

 با اجازه منم برم دستامو یه ابی بزنم!-

 با خود گفت :با رفتن تارا او از پشت سر مشتاقانه نگاهش می کرد و 

خدایا چه کنم ! چرا نسبت به این دختر این جوری شدم.نکنه یه وقت از نگام بفهمه خاطرشو می خوام ؟ وای این » 

 «جوری ابرو برایم نمی مونه.خدایا خودت کمک کن.

تا جایی هر دو با سر و صدا سر میز برگشتند.سیلوانا که ترسش ریخته بود مدام سر به سر تارا و سروش می گذاشت 

 که سروش صدایش در امد و گفت :

 یکی هم پیدا نمیشه بیاد خواستگاری شر تو رو از سر ما بکنه.-

 او برشی دیگر از پیتزا را بر دهان گذاشت و هنوز لقمه را پایین نداده بود گفت:

 تنگ نشه.فعال یه فال از اون پیتزای خودت به من بده تا وقتی شرم از سرت کنده شد دیگه دلت برام -

 سروش پیتزا را بیشتر به طرف خود کشید و گفت :

 بترکی دختر ! بیچاره اون کسی که شوهر تو بشه.سر سال نشده ورشکست میشه.-

 سیلوانا نوشابه اش را تا ته با نی سر کشید و خندان جواب داد :

 ه مینی پیتزا که ادمو سیر نمی کنه.تو به تارا نگاه می کنی فکر می کنی من زیاد می خورم.این سوسوله و گرنه ی-

 اخی بمیرم برات ! می خوای برات ساندویچ سفارش بدم.-

 نه دیگه ، پر پیمونه تکمیل تکمیل شدم....تارا ! زود باش دیگه چه قدر لفطش میدی.-
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ان ها نگاه می تارا همیشه از شوخی میان ان دو لذت می برد.سروش دو دستش را زیر چانه گذاشته بود و با عالقه به 

 کرد . تارا فقط ارام می خندید و سیلوانا سر به سرش می گذاشت.

 

تارا همیشه از شوخی میان ان دو لذت می برد.سروش دو دستش را زیر چانه گذاشته بود و با عالقه به ان ها نگاه می 

 کرد . تارا فقط ارام می خندید و سیلوانا سر به سرش می گذاشت.

 

**** 

 

تجربه کرده اید که چگونه صدای گنجشک ها و پرندگان نسیم خنک و مالیم صبحگاهی و بوی خوش گل های حتما 

عطری در شما حس و شور زندگی سرمستی و نشاط ایجاد می کند.سپند هم از این قاعده مستثنی نبود ؛ هوای اسپند 

مع نمود.با دوستانش به گرمی خداحافظی ماه ابادان درست مثل بهار تهران بود.با خوشحالی زائدالوصفی ساکش را ج

کرد . با حرکت اولین اتوبوس به سوی تهران امد.بیشتر مسافت راه را در خواب سپری کرد.هنگامی که از اتوبوس 

پیاده شد سرمای تهران خواب را از چشمانش پراند.ساکش را از راننده اتوبوس تحویل گرفت و با تاکسی ترمینال به 

.به مقصد که رسید تصمیم گرفت بی صدا وارد شود.می دانست که هنوز افراد خانواده اش در سوی خانه حرکت کرد

خواب هستند.با کلید خود در را ارام گشود و بی صدا وارد شد.در را که بست هوای خانه را با تمام وجود استشمام 

 «چه قدر دلم برای خونه تنگ شده بود ! » کرد و زیر لب گفت : 

انداخت.سالت پذیرایی مثل همیشه مرتب بود و زیر نور کم رنگ اباژور همه چیز برق میزد.نگاهش را به اطراف نظر 

تک به تک به روی وسایل ثابت نگه می داشت از مبل های چرمی و خوش رنگ نشیمن گرفته تا کابینت های رنگی 

 «هیچ چیز تغییر نکرده :»اشپزخانه.با خود گفت 

ان طور ارام و بی صدا وارد اتاق خوابش شد.اتاق او و سروش مشترک بود.باالی سر هنوز کسی بیدار نشده بود هم

برادرش ایستاد از نگاه کردنش که سیر شد ارام روی تخت خواب خود خزید.نرمی متکا و تمیزی ملحفه ارامش 

 خاصی به وی بخشید به طوری که خیلی زود فرشته ی خواب سراغش امد.

 

 

***** 

 

امه با صدای موبایلش که روی ساعت تنظیم کرده بود از خواب بیدار شد.خمیازه ی بلندی کشید و سروش طبق برن

بدنش را کش و قوس داد به پهلو غلتید.با دیدن تخت مقابل و دیدن سپند مثل برق گرفته ها از جا بلند شد و به 

اتاقش خارج شد مادرش تازه از نانوایی  سوی او امد اما انقدر ارام خوابیده بود که دلش نیامد او را بیدار کند.از

 برگشته بود خمیازه کوتاهی کشید و گفت :

 سالم مامان!-

 الهه با قیچی نان بری تکه ی دیگری را ازنان جدا کرد و در جواب گفت :

 سالم به روی نشسته ات.شد تو یه بار از خواب بیدار بشی این قدر خمیازه نکشی!-

 ت.تکه ای از نان را بر دهان گذاشت و گفت :روی صندلی کنار مادرش نشس

 این نشونه ی سالمتی الهه خانوم.-
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 ایشاا..همیشه سالم باشی.حاال برو صورتت رو بشور بعد بیا.خوشم نمیاد صورت نشسته چیزی بخوری.-

 بلند شد تعظیم بلند باالیی کرد و گفت :

ی خواستم به عرض مبارکتون برسونم شما امروز صبح اطاعت میشه الهه خانوم نه ببخشید مامان خانوم ؛ فقط م-

 متوجه چیزی نشدین ؟

 الهه سرش را به سوی پسرش کج کرد و اخرین برش نان را در سبد گذاشت و گفت :

 چیزی که تغییر نکرده فقط انگار تو یه جورایی شدی.-

 ن؟ا ... مامان ! نگفتم که چیزی تغییر کرده گفتم متو.جه چیز تازه ای نشدی-

 مثال چه چیزی؟-

 لطفش در اینه که شما بگین.-

 الهه از جایش بر خواست در یخچال را باز کرد.بطری شیر را بیرون ارورد و گفت :

سروش برو دست و صورتتو بشور کم حرف بزن.اولی صبحی برایم بیست سوالی تشکیل نده)به سرش اشاره -

 ش بگیرم.فعال به مغزم نیاز دارم باید تا شب به کار9کرد

 ای الهه خانوم تنبل ! من اگه جای بابا باشم با منشی جوونم ازدواج می کنم چون شما دیگه پیر شدین.-

 الهه به طرفش چرخید و گفت:

 عجب پدر سوخته ای هستی!انگار یادت رفته کی بزرگت کرده.-

 صدای اقای شادمان از پشت سر ان ها بلند شد :

 بحی به پدر بیچاره اش فحش میدی؟خانوم ! باز چی شده اول ص-

 سروش با خنده روی مادرش را بوسید و گفت :

الهی فدای مامان خوشگلم بشم اخه مگه الهه دیگه ای به جز شما توی این دنیای در اندشت وجود داره !همش -

دونم..بابایی ! مهین تقصیر بابا خانه هر چی میگم بابایی این منشی خوشگلتو رد کن بره مگه تو کتش میره.من که می 

 خانوم دلتون رو برده...

مهین خانوم منشی شرکت اقای شادمان بود یک بیوه زن چهل و پنج ساله بود که با اب جوش یک طرف صورتش 

کامال سوخته بود و طوری بود که کسی تحمل دیدن چهره ی او را نداشت اما زنی بسیار باهوش و کاری بود.اقای 

 خندید و گفت :شادمان به شوخی پسرش 

 ردش نمی کنم چون برای تو کاندیدش کردم.-

 سروش یک دستش را باال برد و گفت :

 صبر کنید بابا جون از این لطف ها نکنین چون من...-

 الهه نگذاشت کالمش را به اخر برساند :

 سروش ! بس کن دیگه.اول صبحی مخ ما رو خوردی.-

 یومده خبر خوب بدیم.حاال بیا و خوبی کن . اصال به ما ن-

 اقای شادمان گفت :

 چه خبری؟-

 با اشاره به در اتاق گفت :
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 سپند بر گشته.-

 هر دو با هم گفتند :

 سپند ؟! کی؟-

 احتماال صبح زود اومده.بهتره بیدارشس نکنین.حتما خسته س بذارین خوب بخوابه.-

اهش را با عشق مادری به او دوخت و با چشم های پر از الهه ذوق زده به طرف اتاق دوید.به ارامی در را گشود نگ

 اشک ارام گفت :

 الهی مامان دورت بگرده!-

 از اتاق خارج شد گفت :

 سروش به خاطر خبر اومدن سپند یه دست بلوز و شلوار مارک دار برات می خرم.-

 چاکر مامان خانوم هستیم.-

 به جای چاپلوسی برو دیگه صورتت رو بشور.-

 وانا با موهای اشفته و لباس خواب صورتی رنگش به ان ها ملحق شد و گفت :سیل

 چیه دوباره داری پاچه خواری می کنی ؟ مامان...! پس من چی ؟ هر چی برای سروش بخری منم می خوام.-

 الهه به دخترش که حالت بچه گانه ای به خود گرفته بود خیره شد و گفت :

 اول سالم.-

 خاراند و گفت : سیلوانا سرش را

 خوب سالم.-

 سروش موهای او را به هم ریخت و گفت :

 شونه نداری بکشی به این موهای سیم ظرف شورت.-

 ا ...مامان ! یه چیزی به این سشروش بگو ها.-

 الهه انگشت اشاره اش را به لب نزدیک کرد و گفت :

 ت بیدار میشه.سیلوانا متعجب و خوش حال گفت :هیس ! اول صبحی چه سر و صدایی راهخ انداختی!االن داداش-

 داداشم ؟! سپند اومده ؟-

 هیس ! نمی تونی اروم تر حرف بزنی دختر !-

 چشم فقط از حاال گفته باشم من امروز مدرسه نمی رم.-

 سروش با اخم ارام گفت :

 دبستانی ها رو در میاره.خیلی بی خود می کنی نری مدرسه ؛ میبینی مامان چه قدر لوسش کردی!ادای بچه -

 سیلوانا سعی کرد خود را تبرئه کند:

 مگه من چه جوری گفتم؟خوب می خوام بمونم خونه پیش سهند.-

 اقای شادمان گفت :

دخترم ! وقت برای پیش سهند موندن بسیار داری می دونی که دیگه خدمتش تموم شده.برو حاضر شو که دیرت -

 رسه بعدش تعطیالت نوروزی شروع میشه.نشه.فقط سه روز دیگه میری مد

 الهه گفت :
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 زود باش تنبل بازی در نیار. -

 

 

 الهه گفت :

 زود باش تنبل بازی در نیار.-

 

 

***** 

 

سپند در حلقه ی محاصره ی پر محبت خانواده اش غرق لذت بود.بچه های شیرین و زیبای ستایش ساریت=نا و 

 انده بود موهای سارینا را نوازش کرد و گفت :سانیار را روی زانو هایش نش

 ستایش دخترت لنگه ی خودته ولی سانیار بیشتر به باباش کشیده.-

 ستایش فنجان چای را برای او روی میز گذاشت و گفت :

 همه میگن.اما اخالقش کپی سیلواناست.-

 کنه.پس خدا به دادت برسه چون این خوشگل داره با این نازو ادا حکومت می -

 ستایش لبخندی بر لبانش نشست می دانست برادرش بی ربط نمی گویید.خطاب به بچه هایش گفت :

 بچه ها ! از روی پای دایی بیاین پایین.باید حاضر شیم االنه که باباتون بیاد.سپند سر هر دو را به سینه فشردو گفت :-

 چیکارشون داری.بغل دایی جونشون نشستن.شما کی میاین؟-

 گه شهرام بتونه مرخصی بگیره قبل از سال تحویل می اییم.ا-

 الهه نمکدان را درون سبد پیک نیک گذاشت و در ان را محکم بست و خطاب به سروش گفت :

 پسرم ! بیا اینم بذار پشت ماشین...دخترا..!دیگه چیزی از قلم نیفتاده؟-

 سیلوانا گفت :

 فقط مونده خودمون حاضر شیم.-

 را بلند کرد و گفت :سروش سبد 

 اگه تو رو فراموش می کردیم چی می شد؟-

در جواب او فقط زبانش را در اورد و مشغول پاک کردن روی میز شد.اقای شادمان پیپ خود را خاموش کرد و 

 نگاهش را به سپند دوخت که هم چنان بی خیال نشسته بود گفت :

 ا ببین اگه اونا حاضرن زودتر راه بیفتیم.پس چرا معطلید ؟ سیلوانا ! یه زنگ بزن به تار-

سیلوانا به سمت تلفن رفت.سپند هم به سوی اتاقش راه افتاد.ستایش سبزه ای را که مادرش برای هفت سین گذاشته 

 بود زیر کابینت بیرون کشید و گغت :

 مامان ! نزدیک بود این را فراموش کنیم.-

 :الهه به حالت تعجب لب خود را گزید و گفت 

 خوب شد یادم انداختی وسایل هفت سین رو گذاشتم تو کمد سیلوانا برو بیارش تا یادمون نرفته.-

 سپند اماده از اتاق خارج شد و گفت :

 من می خوام برم پایین اگه چیزی مونده بدین من ببرم.-
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 سیلوانا گفت :

 چه قدر زود حاضر شدی.-

 نوما دنگ و فنگ نداریم.یه شلوار پوشیدن که بیشتر نداشتم مثل خا-

 الهه فالسک چای را به دستش داد و گفت :

 فعال این رو ببر تا یادم بیاد دیگه چی مونده ببریم.-

مامان جان ! خیلی فکرتو در گیر نکن.اگه چیزی هم فراموش بشه می ریم می خریم.مطمئن باش اون جا همه چی -

 پیدا می شه.

 مطمئن شد گفت : اقای شادمان از بستن پنجره ها که

خودتو خسته نکن سپند جان ! مامانتو می شناسی فکر می کنه داریم میریم یه نقطه ی کور و دور افتاده که هیچی -

 اون جا یدا نمی شه.

 الهه در کابینت را بست و گفت :

 بدمیکنم خیالتوراحت می کنم!اون جادنبال خریدنمی ری.-

 اقای شادمان با لحن مهربانی گفت :

 شما همیشه بهترین برنامه ریزی رو دارید خانومی و من با یه دنیا عشق به تو افتخار می کنم.-

 سیلوانا و ستایش به جمع ان ها پیوستند.سیلوانا که همیشه طرف مادرش را می گرفت با کنایه به پدرش گفت :

 بابایی ! باز که دارین با حرفاتون کاله سر مامان میذارید.-

 لپ او را کشید و گفت : اقای شادمان

 فضول خانوم این چه حرفیه ! مامانت تاج سر منه.-

 سیلوانا لپش را که از کشیدن درد گرفته بود ماساژ دادوگفت :

 خوب معلومه پس می خواستین من باشم !-

 تو و ستایش نگین های تاج هستین.-

 سروش از راه رسید و گفت :

 البد منم برگ چغندرم دیگه !-

 و و سپند پایه تاج هستین.ت-

 الهه با خنده گفت :

 ما رو باش که چقدر هوو داریم!-

خانواده ی شادمان به همراه خانواده ی ارمان در پارکینگ جمع شدند تا به اتفاق هم به خانه ی پدر اقای شادمان 

نوروز اعضای خانواده در ان بروند.پدر اقای شادمان ویالی نسبتا بزرگی در اطراف کرج داشت.معموال هر سال عید 

جا جمع می شدند و سال تحویل را به خوشی در کنار هم می گذراندند.استثنائا عید امسال برادر ها و خواهر اقای 

 شادمان به مسافرت رفته بودند و فقط اقای شادمان به همراه اقای ارمان مهمان پدرش بودند.

صحبت بود و زیر چشمی نگاهش را به تارا دوخت که او را می  سروش گوشه ای ایستاده بود و با موبایلش مشغول

 پایید.سیلوانا کیفش را از داخل اتومبیل خودشان برداشت و خطاب به مادرش گفت :

 مامان ! من می رم تو ماشین تارا اینا.می خوام با تارا باشم.-
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 الهه بطری اب معدنی را به دستش داد و گفت :

 نی مخشون رو بخوری.برو فقط این قدر حرف نز-

 سیلونا با اخم رو به مادرش گفت :

 ا...مامان ! هر کی ندونه فکر می کنه من دختر پرچونه ای هستم!-

 سروش خود را به ان ها نزدیک کرد و گفت :

 نه که نیستس ! خدا به داد اقای ارمان و خاله جیران برسه که تو همسفرشون هستی.-

 تارا با طعنه گفت :

 نیست به خودتون بگه یه ساعته دارین با موبایل حرف می زنین.یکی -

 او از این که می دید تارا او را زیر نظر دارد لذت می برد.دست هایش را باال برد و گفت :

 بنده تسلیم هستم.-

 اقای ارمان در صندوق عقب را بست و گفت :

 یفتیم جاده شلوغ تر می شه.معطل چی هستین ؟ چرا سوار نمی شین ؟ هر چه دیر تر راه ب-

 هنگام حرکت سیلوانا مدام در گوشی با تارا صحبت می کرد.جیران با لبخند به عقب برگشت و گفت :

 چی در گوش هم پچ پچ می کنین بگین ما هم بشنویم.-

 تارا یه ان فکری در ذهنش جرقه زد و گفت :

 با گیمش بازی کنیم. سیلوانا میگه اگه مادرت موبایلشو نیاز نداره بگیر که-

 چهره سیلوانا با شنین دروغ تارا تماشایی بود.او به زور جلوی خنده اش را گرفت.جیران گوشی را داد و گفت :

 به خودم میگفتی عزیزم ؛ من فعال با گوشی کاری ندارم.-

 سیلوانا گوشی را به تارا داد و ارام گفت :

 ن.من که حوصله بازی ندارم بیا خودت بازی ک-

 تارا گوشی را گرفت و به همان ارامی گفت :

 شماره سروش رو حفظی؟-

 اره چطور مگه؟-

 سر به سرش بذاریم. smsبا -

 احتماال شماره خاله رو داره.-

شروع می کنیم اگه متوجه شد که هیچی و گرنه تا می رسیم سر کارش « سفر خوش بگذره » امتحان می کنیم اول با -

 می ذاریم.

 بالفاصله به ان ها جواب داد : سروش

سفر به شما هم خوش بگذره ؛ وروجک ها اگه من متوجه نشم شما تارا و سیلوانا هستین که دیگه سروش 

 نیستم.بهتره با من کل نندازین جوجه ها که مغلوب می شین.

 سیلونا گوشی را گرفت و گفت :

 ا جک درجه اول براش می فرستم مثل موج دریا کف کنه.بده به من فکر کرده می تونه منو شکست بده.حاال چند ت-

 هر چه می فرستادندسروش بالفاصله جواب می داد.سیلوانا گفت :
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 بازی میکنه.من که دیگه کم اوردم. smsبه این میگن ! انگار به جای درس و دانشگاه فقط  smsبانک -

انه فرستاد.تارا با خواندن ان خون به چهره عاشق smsها را که بدون جواب گذاشتن سروش یک  smsچند تا از 

 اش دوید البته سیلوانا از بس سرگرم بود متوجه رنگ به رنگ شدن او نشد.می خواست جواب بدهد که او گفت :

 نه ! دیگه می نویسم کم اوردیم تسلیم ! می ترسم کار به جای باریک بکشه پته ی داداشت رو اب بیفته.-

دختر نداره.فقط این رو می دونم دخترا خیلی سر به سرش می ذارن.اما هنوز به هیچ اتفاقا سروش اصالدوست -

 کدومشون رو نداده.

 از کجا این قدر مطمئنی؟-

 چون داداشم رو می شناسم.-

 اون که نمی یاد پیش تو بگه من دوست دختر دارم.-

 سیلوانا با بی تفاوتی شانه هایش را باال انداخت و گفت :

 ! شاید تو راست بگی. نمی دونم-

تارا دوست داشت سیلوانا باز هم با اطمینان می گفت که سروش کسی را دوست ندارد اما سیلوانا این اطمینان را به او 

 نداد.

قبل از ظهر بود که مسافران به مقصد رسیدند.اسمان بهاری بدون لکه ای ابر با افتاب دلچسب اش دختر ها را به 

 ر را صرف کردند به اتفاق هم از ویال خارج شدند.تارا گفت :نشاط اورد و تا ناها

 کاش یه چرت کوچولو می زدیم!-

 سیلوان عینک افتاب گیرش را از روی چشم برداشت و گفت :

 تنبل ! برای خواب همیشه وقت هست ولی این لحظه ها به ندرت تکراری میشه.می دونی می خوام چیکار کنم ؟-

 می خوای لخت شی دوش افتاب بگیری دوباره برنزه بشی!خدا رحم کنه ؟ نکنه -

شیر برنج این تویی که باید افتاب بگیری یه کم پوستت رنگ عوض کنه از بس سفیدی ادم یاد چلوار سفید می افته -

! 

 تارا خندید و گفت:

 همیشه یاد ماست شیر برنج می افتادی حاال چی شده تغییر ذهنیت دادی؟-

 ای این جاست.حاال خودتو لوس نکن گوش بده ببین چی میگم.به خاطر اب و خو-

 امر بفرما بنده به گوشم.-

 با اشاره گفت :

 اون ویالی متروکه رو می بینی؟-

 خوب؟-

 می خوام برم توش.-

 زده به سرت ! چه جوری میخوای بری اون تو .-

 نگاه کن ببین چه قدر دیوارش کوتاهه فقط کار چند ثانیه است.-

 کوتاه بیا دختر مگه مرض داری ! اگه سر و کله ی صاحبخونه پیدا بشه می خوای چه جوابی بدی؟-
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بابابزرگ می گه چند ساله که کسی وارد این ویال نشده.می گه چند بچه خرگوش توی حیاط ویالست که خیلی -

 تماشایی هستن.

 ولی من مطمئنم کسی توی ویالست.نگاه کن پرده داره.-

 شه کسی توی ویال باشه.دلیل نمی -

 ببین شیشه هاش از تمیزی برق می زنه انگار همین امروز تمیز شده.-

من تا امروز اون خرگوش ها رو نبینم ول کن نیستم.تازه می خوام یکی از اونا رو بیارم تا وقتی این جام ازش نگه -

 داری کنم بعد موقع رفتن بر می گردونم سر جاش.

 من که نیستم.-

 ونم که نیستی.پس لطف کن سنگ جلوی پای من ننداز.می د-

همچین میگی سنگ جلوی پای من ننداز انگار می خواد چیکار کنه.از من گفتن باشه که داری اشتباه می کنی.اگه -

 مامانت اینا بفهمن حسابی دعوامون می کنن.

 ی رم اون طرف.اگه تو دهن لقی نکنی کسی نمی فهمه.تو فقط پایین دیوار وایسا من خودم م-

اخه دیوونه ! این چه کاریه می خوای بکنی؟اگه فقط برای دیدن خرگوش ها میری خوب می تونی به بابات بگی -

 برات بخره.

 غیر از خرگوش من دلم می خواد بدونم توی این ویالی متروکه چه خبره.-

 من می ترسم سیلوانا اگه کسی اون تو بود چی؟-

 ی رسونم.سالم تو رو هم بهشون م-

 بی مزه ! یه کم جدی باش.-

 مطمئنم کسی نیست و گرنه بابابزرگ می گفت.-

هر چه تارا اصرار می کرد که او باالی دیوار نرود بی فایده بود.سیلوانا مانتو و رو سریش را به دست او داد . او دلخور 

 گفت :

 حداقل رو سری رو سرت کن.-

 ه این طرفا پرنده پر نمیزنه.روسری جلوی دستم رو میگیره.نه ! این جا که کسی نیست میبینی ک-

 همچین میگه روسری جلوی دستم می گیره انگار به دست هاش می بنده!-

سیلوانا بدون توجه به غر زدن های تارا مانند پسر بچه ای شیطان فرز و چابک از دیوار باال کشید و با همان چابکی از 

 ه خیال تارا را راحت کند گفت :دیوار پایین امد.به خاطر این ک

 تارا صدامو می شنوی؟-

 اره ! بگو اون جا چه خبره ؟-

 وقتی اومدم اون طرف دیوار بهت می گم چه جای محشریه.-

 سیلوانا ! تورو خدا برگرد من دلم شور می زنه قلبم داره از دهنم می پره بیرون.-

 از خرگوش ها رو دیدم تارا نمی دونی چه قدر کوچولو و مامانیه!خوب دهنتو ببند نپره بیرون.وای خدای من ! یکی -

 سیلوانا ! جون من زود باش.-

 بابا کم بترس میگم این جا کسی نیست.من برم یه دوری بزنم ببینم اون پشت چه خبره.-
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 وای از دست تو سیلوانا ! دیوونگی نکن برگرد!-

 تو که اخالق منو می دونی باید از همه چی سر در بیارم.محاله ! تا این جا اومدم اون طرفا چه خبره ! -

 بله می دونم فضول خانوم.-

 قربون ادم چیز فهم در ضمن به این نمی گن فضولی میگن کنجکاوی.-

 

 

****** 

 

کیان میوه ها رو شسته بود داخل یخچال گذاشت و از اشپز خانه نگاهش را به عمه اش شهره دوخت که روی مبل به 

اب رفته بود.سر و صدایی که از بیرون می امد توجه اش را جلب کرد ؛ پشت پنجره امد با دیدن دختری که از خو

دیوار ویال با چابکی پایین پرید خودش را از جلوی پنجره کنار کشید که دیده نشود و از الی پرده طوری نگاه کرد 

ی کوتاه با کفش های کتانی زرد رنگ و بلوز که دیده نشود.هنوز پشت دخترک به او بود.شلوار جین پیش بند

اسپرت زرد و سرمه ای رنگی به تن داشت.موهای خوش حالت خرمایی رنگش با حرکت باد ارامی که می وزید به 

 «عجب دختر جسوریه . » رقص در امده بود.کیان با خود گفت : 

« خواهر سروشه.این جا چی کار میکنه ؟! خدای من ! این که :»وقتی دخترش رویش را بر گرداند متعجب زمزمه کرد 

و سیسلوانا بی خیال به دنیای دور و برش مانند بچه ای بازیگوش به دنبال خرگوش ها می دوید و سعی می کرد یکی 

از ان ها را بگیرد.به شت عمارت که رسید با دیدن اتومبیل پارک شده جا خورد و رنگش پرید.طوری ترسیده بود که 

کت نداشت. با باز شدن در عمارت دو قدم به عقب برداشت و سعی کرد دستش را روی دهانش پاهایش یارای حر

 بگذارد که صدای جیغش بلند نشود.

 کیان رو به روی او قرار گرفت و نگاهی به صورت مضطرب او انداخت.سعی کرد با لبخند به او ارامش بدهد ، گفت :

 خیلی خوش اومدین در باز بود ؟-

 خجالت سرخ شد.به پت پت افتاد و گفت :سیلوانا از 

 من...می خو...اس.....تم.....-

 میدونم! می خواستین با خرگوشا بازی کنید.-

 سیلوانا سرش را پایین انداخت.می خواست توضیح بدهد که صدای تارا از ان سوی دیوار شنیده شد :

خدا برگرد....میشنوی؟ من می ترسم.سیلوانا؟صدامو می  سیلوانا ! سیلوانا ! صدامو می شنوی ؟ بیا برگردیم تو رو به -

 شنوی؟معلومه اون جا داری چیکار می کنی؟جون من بیا از خیر این خرگوشا بگذر.سیلوانا؟مردی جواب نمیدی؟!

 

 سیلوانا ! سیلوانا ! صدامو می شنوی ؟ بیا برگردیم تو رو به خدا برگرد....میشنوی؟ من می ترسم.سیلوانا؟صدامو می-

 شنوی؟معلومه اون جا داری چیکار می کنی؟جون من بیا از خیر این خرگوشا بگذر.سیلوانا؟مردی جواب نمیدی؟!

 

 

 کیان از حالت سیلوانا خنده اش گرفت گفت :

 نمی خواین جواب دوستتون رو بدین ؟ نگرانتونه سیلوانا خانوم ! چه اسم با مسمایی و چه قدر برازنده ی شماست.-

 س می کرد او مسخره اش می کند.همان طور در سکوت به او زل زده بود.او طرف در رفت و گفت :سیلواناح
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 لطفا جواب دوستتون رو بدین من میرم در رو باز می کنم که بیان تو.-

 سیلوانا تکانی به خود داد و گفت :

 نه ! مزاحمتون نمیشیم.-

 اختیاردارین چه مزاحمتی!-

یلوانا تارا را صدا زد.قیافه ی تارا با دیدن کیان تماشایی بود.روسری و مانتوی سیلوانا را به کیان در را باز کرد و س

 سمت او گرفت.او خجالت زده گفت :

 اقای ادریان دوست سروش هستن.-

تارا لبش را گزید و زیر لب سالم کرد.او فورا مانتو و روسری را پوشید.کمی بر خود مسلط شده بود.دست تارا را 

 د و او را مجبور کرد وارد ویال شود.تارا وقتی دید کیان جلو تر از ان ها راه می رود ارام گفت :کشی

 دیوونه ! ابرو برامون نذاشتی.اگه سروش بفهمه...-

 می شه بس کنی ! من که دستمو بو نکرده بودم این اتفاق می افته.-

 کیان رویش را به طرف ان ها برگرداند و گفت :

 باشین بریم لونه ی خرگوش ها رو از نزدیک ببینیم هر کدوم رو که خوشتون اومد تقدیم می کنم.اگر مایل -

 سیلوانا سعی کرد با او همگام شود :

واقعا نمی دونم چه طوری از شما عذر خواهی کنم.بابابزرگم می گفت سال هاست که در این ویالی شما رفت و امد -

قتی تعریف خرگوش ها رو شنیدم دیگه طاقت نیاوردم تصمیم گرفتم هر طور ندیده می گفت که کامال متروکه ست.و

شده سری به این ویالی متروکه بزنم و یکی از این خرگوش هارو پیش خودم نگه دارم ؛ البته فقطتا این چند روزی 

 نمی کردم.که این جا هستم.باور کنید اگه یه در صد هم احتمال می دادم ممکنه کسی توی ویال باشه این کارو 

 کیان سریع جواب داد :

مطمئنم ! در هر صورت شهامت شما قابل تقدیره چون شجاعت می خواد ادم به یه جای ناشناخته و به قول شما -

 متروکگه پا بزاره چون احتمال هر نوع خطری برای شما وجود داشت.

جکاوی نگاهش را به کیان دوخت یک تی به النه ی خرگوش ها رسیده بودند.سیلوانا کامال ترسش ریخته بود.با کن

شرت نارنجی راه راه سه دکمه با شلوار کتان مشکی به پا داشت.حتی رنگ چشم هایش را به خاطر سپرد.تارا نگاه 

 اخم الودش را به او دوخت و گفت :

 بهتره بیش تر از این مزاحم نشیم خیلی دیر کردیم می ترسم نگران ما بشن.-

 ین همه سختی کشیدم ولی هنوز دستم به خرگوشا نرسیده.فقط چند دقیقه من ا-

 کیان خندید و گفت :

 حق با خانوم شادمانه.من یک عذر خواهی به شما خانوما بدهکبرم.با حضور بی موقع شما رو ترسوندم.-

 تارا بالفاصله مودبانه جواب داد :

ز فکر نمی کردیم کسی توی ئیال باشه و گرنه باعث اوه نه ! شما باید ما رو ببخشین.همین طور سیلوانا گفت ما هرگ-

 زحمت شما نمی شدیم.

برای من اصال زحمت نبود.حق با شماست این ویال متروکه بود سال ها بدون استفاده مانده بود.این ملک مال عمه ی -

 منه حتی خود من چند وقت پیش از این مکان بی خبر بودم.
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 سیلوانا گفت :

 ا اومدین ؟چند روزه به این ج-

 پنج روزی میشه.-

 سیلوانا متعجب گفت :

 چه طوری بابابزرگم متوجه نشده؟-

چه عرض کنم اتفاقا روزای اول خیلی سر و صدا داشتیم.کاگرا از اول صبح تا شب در حال نظافت بودن.این قدر -

 اوضاع این جا خراب بود خیلی طول کشید تا تمیز شد.

 پدربزرگ و مادربزرگش منزل نبودن گفت : او به یاد اورد چند روز پیش

 حق با شماست.بابابزرگ و مامانیم دیروز اینجا اومدن چند روزی تهران خونه ی عموم بودن.-

 تاراسقلمه ای دور از چشم کیان به او زد و گفت :

 داره دیر می شه نمی خوای بریم؟-

 کیان نگاه کوتاهی به تارا انداخت و گفت :

 ن نگران هستن.شما کدوم خرگوش رو انتخاب می کنید که من زود تر براتون بیارم.انگار دوستتو-

 او نا خواسته بر لب راند:

 اگر از نظر شما ایرادی نداره به جای بردن گاهی وقتا بیام همین جا خرگوشا رو نگاه کنم.-

 برسونین.باعث افتخار منه تعارف نمی کنم چون می دونم عجله دارین.به سروش سالم منو -

او نگاهی به تارا انداخت.کیان بالفاصله از نگاه های ان ها دریافت این دیدار را نباید بر زبان بیاورد البته خودش تا 

 حدودی به اخالق سروش واقف بود.هر دو را با احترام تا دم در همراهی کرد.

 تارا تا از در ویال خارج شدند عصبی گفت :

 دراوردی.می دونی چه قدر ترسیدم ؟ نصفه جون شدم. خیلی بی شعوری ! شورش رو-

 نترس! با همین نصفه جونت صد سال عمر می کنی از بس محافظ کاری.-

 می دونی من چه حالی داشتم اون پشت.-

 خونسرد جواب داد :

 اره ! دست و پات هی می لرزید هی پشت هم صلوات می فرستادی اتفاقی نیفته.-

 دیوونه ی خل و چل !-

 زیادی شلوغش می کنی.-

معلومه چی میگی؟!مثل دزدا از دیوار مردم کشیدی باال حرفم داری؟من اگه جای تو بودم از خجالت ارزو می کردم -

 زمین دهن باز کنه منو ببلعه اصال می دونی کارت چه قدر زشت بود؟

 و با کالسه.وای تارا چه قدر خوش تیپه ! من کور چه طور اون روز خوب ندیدمش!خوش پوش -

خاک بر سرت کنم ! من الکی دارم خودم رو می کشم اون وقت تو رفتی تو نخ طرف چه شکلی بود من به چی فکر -

 میکنم تو به چه فکری هستی.

 ا...!چقدر غر میزنی.تارا!به جان خودم نمیزارم قصر در بره.باید تورش کنم بدجوری چشممو گرفته.-
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ی دیگه جای تو بود کاری می کرد که دیگه چشمش تو چشم این پسره نیفته.یه بار چشمت دراد الهی پر رو ! هر ک-

 که زدی ماشینشوداغون کردی حاال هم بدون اجازه مثل دزدا ئارد ملک خصوصی او شدی.

 اخ اخ ! چقدر جرمم باالست .تارا ! بیا فردا بریم خرگوشا رو ببینیم.-

 خرگوشا رو یا پسر رو ؟-

 ت دیگه !اونم جز خرگوشاس-

 خاک بر سرت کنم ! این قدر بی چشم و رویی.-

 این قدر که تو خاک بر سر من می کنی اخرش زنده به گور می شم.-

 خدایا زود تر اون روز رو برسون که من از شر این...خالص بشم.-

 باشه هر چی دلت می خواد بار من بیچاره کن.حاال بگو فردا میای بریم.-

 با تو نمی یاد.نه ! بمیرمم پام -

 باشه عزیزم ! با پا نیا بغلت می کنم.-

 بی مزه !-

حالمو نگیر دیگه باباجان مگه چی کار کردم؟چرا مثل دشمن نگام میکنی.جون من اخم نکن وقتی اخم میکنی خیلی -

کنی  زشت می شی درست مثل شیر برنجی که به جای شیر ابش زیاد باشه...حاال شد...یه کم دیگه لبخندتو باز

 خوشگل تر می شی وقتی پشت دیوار داشتی صدام می کردی بدجوری خندم گرفته بود.

 پر رو !-

 سیلوانا غش غش خندید و گفت :

فکر شو بکن من سیخ ایستاده بودم جلو کیان و هنوز تو شک بودم که راستشو بگم یا نه مونده بودم خودمو -

دیوار بدتر منو رسوا کردی و هی می گفتی ) تقلید تارا را دراورد ( چحوری تبرئه کنم که تو گند زدی و از اون طرف 

 ای سیلوانا و مرض.«سیلوانا ! جون من بیا برگردیم سیلوانا من می ترسم سیلوانا می شنوی» 

 تارا هم به خنده افتاد و گفت:

دسته ی تبهکار افتادی و  وقتی صدات در نیومد کلی ترسیدم مثل توی این فیلمای بزن بزن فکر کردم گیر یه دارو-

هی جلو نظرم مجسم می کردم با دست و پای بسته میون چند خالفکار گیر کردی.وای!چیری نمونده بود اشکل در 

 بیاد.اگه چند دقیقه دیگه صداتو نمی شنیدم می رفتم بع همه اطالع می دادئم که بیان کمکت.

 خاک بر سرت ادم خوبه با تو خالف کنه سریع وا می دی.-

 تارا اشکش را که در اثر خنده از چشمش جاری شده بود پاک کرد و گفت :

 واقعا شانس اوردیم که به خیر گذشت.-

 اوه ! اگه سروش بفهمه به قول خودش قیمه قیمه مون می کنه.-

ردند و هر دو هر هر و کر کر کنان وارد ویال شدند.درست دم در با سروش سینه به سینه شدند.هر دو به هم نگاه ک

 زدند زیر خنده.

 سروش نگاهش را به ان دو دوخت و گفت :

 خبریه ! بگین ما هم بخندیم !-

 سیلوانا گفت :
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 هایی که تو فرستادی می خندیدیم. smsداشتیم به یکی از -

 سروش در چشمان نافذ او دقیق شد و با لحن شوخ و شنگ خود گفت :

دوزاریتون افتاده؟...اما من فکر می کنم قضیه چیز دیگه ای باشه یه جورایی ماشاا...چقدر گیرایی شما قویه ! تازه -

 جفتتون مشکوک می زنین.

خنده ی ان ها بیشتر شد بدون اینکه به او جوابی بدهند از کنارش گذشتند و او حیران نگاهش به ان دو بود که وارد 

 ساختمان می شدند.

 

***** 

 

در تکیه داد و به فکر فرو رفت.هنوز سیلوانا جلو نظرش بود که با ان شل.ار جین  کیان با رفتن ان ها پشتش را به

پیش بندش بیشتر شبیه یک پسر بچه ی شیطان و بازیگوش بود تا یک دختر هفده ساله.تا حاال دو بار با او رو به رو 

با اون » ت.با خود گفت : شده بود و هر بار که صورتش پر از ترس و اضطراب می شد یک دنیا شیطنت به همراه داش

 «موهای به هم ریخته از باذ و چشمای قهوه ای رنگ شیطونش بیشتر به او می خورد یک کولی باشه. 

 «هر چی که هست یه دنیا اتیشه. » کیان شانه هایش را باال انداخت و دوباره زمزمه کرد : 

وانا راکنار گذاشته وبه ویال برگشت.عمه اش با دیدن عمه اش شهره که پشت پنجره او را نگاه می کرد خیال سیل

 گفت:

 کسی اومده بود ؟-

 نگاهش را از شهره دزدید که متوجه دروغش نشود :

 توپ همسایه بغلی افتاده بود تو باغ که بهشون برگردونم.-

 شهره شالش را به خود پیچید و گفت :

رن ادم ارامش داشته باشه.نباید توپ رو بهشون بر می امان از این بچه های شرور ! توی این نقطه ی کور هم نمیذا-

 گردوندی تا دفعه دیگه جرات نکنن...

 او نیمه عصبی حرف شهره را قطع کرد و گفت :

 عمه جون ! اونا که عمدا این کارو نکردن .در ضمن بچه های مودبی بودن.-

 شهره متعجب از عصبانیت برادرزاده اش گفت :

 معلومه که خیلی خسته ای چرا کمی استراحت نمی کنی؟رنگت بد جوری پریده -

 کیان فورا از روی مبل بلند شد و به سمت یکی از اتاق ها رفت هنوز وارد اتاق نشده بود که شهره گفت :

 یه ساعت دیگه بیدارت می کنم بریم شهر کمی خرید کنیم.-

بست کمی توی اتاق قدم زد و بعد بی حوصله روی زیر لب چشمی گفت ولی طمئن نبود که او شنیده باشد.در اتاق رو 

تخت دراز کشید.دست هایش را در هم زنجیر کرد و زیر سر گذاشت.به سقف خیره شد که علی رغم سال هایی که 

 متروکه مانده بود ولی به خوبی زیبایی گچ بریش حفظ شده بود.

کر کردن به اینده برایش چندان خوشایند نبود و او به اینده فکر می کرد اما همه چیز برایش مبهم و سردرگم بود.ف

پرنده ی خیالش را به سوی گذشته سوق داد گذشته ای که برای او همه چیز بود و رنگین کمان خاطراتش به حساب 
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می امد.گذشته برای او بسان ملودی ارام و گوش نواز بود که دوست داشت ساعت ها بنشیند و به این ملودی زیبا 

 د.هر گاه غرق در خاطرات شیرین گذشته می شد زمان و موقیعت خود را به فراموشی می سپرد.گئش و جان سپر

او در ان لحظه خود را پسر بچه ی شش ساله ای میدید در حالی که به قایق ی کوچک تکیه داده بود.پدرش کاپیتان 

خوب کیان امروز روز من و توئه.حاال  »شهران ادریان به پاروی خود تکیه داد و قایق را به دست امواج سپرد و گفت : 

 .«که مامان نیست باید حسابی خوش بگذرونیم که بعدا یه عالمه خاطره براش تعریف کنیم 

)کیان ان چنان گذشته را پاک و زالل جلوی نظرش مجسم می کرد که بوی در یا را حس کرد.(امواح کوچکی سطح 

دریا انعکاس زیبایی داشت.کیان به تقلید از پدرش با جثه ی  اب را می لرزاند و نور حیاط بخش خورشید به روی

پدر ! منو می بری به ساحل؟دلم می خواد با شن ها ی ساحل یه » کوچکش پارو را به سختی جا به جا کرد و گفت : 

 «کشتی بزرگ درست کنم.

 کاپیتان شهران ادریان قاه قاه خندید.موهای پسرش را نوازش کرد و گفت :

 وای یه کشتی مثل طوفان بسازی؟حتما می خ

 کیان فقط با اشاره سر جواب داد و کاپیتان با همان خنده گفت :

 می تونم بپرسم کاپیتان اول اون کشتی کیه؟

 او موخای صافش را با ذست های گوشت الود و تپلش از جلوی پیشانیش کنار زد و گفت :

 خوب معلومه خودم.

 و گفت :کاپیتان بینی او را ارام گرفت 

اگه صبر داشته باشی به زودی صاحب طوفان میشی اون وقت من مثل االن تو فقط به تفریح فکر می کنم و تو فرمانده 

 ی الیق طوفان می شی.

او از نور خورشید که انعکاس ان بر روی اب های زیبای خلیج فارس دو برابر شده بود لپ هایش گل انداخت و در 

 جواب پدر گفت :

 به جنگ دزدان دریایی هم برم؟ می تونم

 کاپیتان قهقه ای سر داد و گفت : 

 و حتما پسر کوچولو ی شجاع من می خواد صاحب گنج هم بشه!

 خودش را در اغوش پدر انداخت و گفت :

 پدر ! راسته که دزدای دریایی ادم خوار هستن؟

 کاپیتان گونه ی پسرش را بوسید و گفت :

 ان فکر کنی نه دزدای دریایی.بهتره به فرماندهی طوف

 

 

****** 

 

کیان با سرو صدایی که از بیرون ویال می شنید از دنیای شیرین گذشته به زمان کنون قدرنهاد.لبخند تلخی برگوشه ی 

زهی خیال باطل ! چه ارزو های بر باد رفته ای!کو کشتی طوفان که من فرماندهی اون رو » لبش داشت.با خود گفت : 

 «! کجایی کاپیتان شهران ادریان؟بکنم 
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دکمه های پیراهنش را بست و از اتاق خارج شد.نگاهش را به اطراف چرخاند خبری از عمه اش شهره نبود.حدش زد 

که در اتاقش مشغول استراحت است.به طبقه دوم ویال رفت و مستقیم خودش را به بالکن رساند.بالکن ویال مشرف 

انا خودش را کنار کشید که دیده نشود.سیلوانا شا د و پر انرژِ به سوی اتومبیل می رفت و بود بر اطراف .با دیدن سیلو

قبل از سوار شدن به طرف برادرش چرخید .کیا ن نمی توانست از ان فاصله ی دور صحبت هایی که بین و او و 

رد.سیلوانا سروش رد و بدل می شد متوجه شود فقط تشخیص می داد که سروش سر به سر خواهرش می گذا

هنگامی که می خواست سوار اتومبیل شود ادامس دهانش را باد کرد و ترکاند و با خنده همراه تارا سوار اتومبیل 

 شدند.

کیان ان قدر ایستاد تا اتومبیل از دیدش خارج شد.ان گاه دوباره به اتاق برگشت.انگار که فیلم به عقب برگشته بود و 

شد ؛ سیلوانا شاد و پر انرژِی به سوی اتو مبیل می رفت و قبل از سوار شدن به  با حرکت اهسته برایش تکرار می

سوی سروش چرخید و ادامس دهانش را باد کرد و جلو صورت سروش ترکاند و با خنده همراه تارا سوار اتومبیل 

 شدند.

اتیش پاره ای ! یه دنیا چه دختر » با انگشت های کشیده و مردانه اش چنگی در موهایش انداخت و با خود گفت : 

 «شور و اشتیاقه خوش به حال سروش که همچین خواهری دارد ! 
 

 

 

***** 

 

 

شهره رو به روی تلویزیون نشسته بود.یک دستش مجله بود و دست دیگر توی موهای کوتاه مش شده اش.کیان 

 کنارش نشست و چند دقیقه ای نگاهش را به تلویزیون دوخت گفت :

 یم دارین بریم خرید بهتره راه بیفتیم که برگشت به شب برنخوریم.اگر تصم-

 مجله را روی میز گذاشت و عینک طبی را از روی چشم برداشت و گفت :

 من خیلی وقته اماده رفتنم منتظر بودم تو بیدار بشی. -

 

 من خیلی وقته اماده رفتنم منتظر بودم تو بیدار بشی.

 

نبوده اما پشیمان شد نمی خواست او را نگران کند.از جایش برخواست و کمر شلوارش می خواست بگوید که خواب 

 را مرت کرد و گفت :

 پس من برم ماشین رو روشن کنم تا شما بیاین.-

اون زنبیل روی جا کفشی رو هم با خودت ببر برای خرید به کارمون می یاد.زنبیل را برداشت و از در خارج شد -

رکینگ ویال خارج نمود و منتظر امدن شهره شد.می دانست که باید مثل همیشه ده دقیقه ای منتظر ؛اتومبیل را از پا

بماند تا او بیاید و هر بار که منتظر او می ماند با خود فکر می کرد ایا خانوم های دیگر هم هنگام بیرون رفتن لین قدر 

شد و با مایع شیشه پاک کن مشغول تمیز کردن  طولش می دهند.با دیدن شیشه ی کثیف اتومبیل لنگ به دست پیاده

شیشه شد.حس کرد که زیر نظر است.رویش را بر گرداند و اطراف را کاوید اما کسی در ان حوالی نبود.دوباره به 
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ادامه کارش پرداخت.شیشع را که تمیز کرد از اتومبیل کمی فاصله گرفت و این بار نگاهش را به پنجره های ویالی 

با دیدن سیلوانا سرش را به نشانه ی اشنایی و سالم پایین اورد ؛ او هم به همان ارامی با سر جواب همسایه دوخت 

 داد.با امدن شهره فورا نگاهش را دزدید و سوار اتومبیل شد.

با رد شدن اتومبیل سیلوانا از جلوی پنجره کنار امد.حس عجیبی نسبت به کیان پیدا کرده بود.چهره ی ارام و مودب 

برایش با مرد های دیگر خیلی فرق داشت.از پنجره که فاصله گرفته بود به سوی کشو کمد رفت ان را بیرون او 

 کشید و قیچی را از داخل کشو برداشت و به اتاق دیگر رفت.

 تارا با صدای در اتاق نگاهش کرد و گفت :

 حاال خوبه از تو یه قیچی خواستیم!-

 :او قیچی را روی میز گذاشت و گفت 

 کم مثل پیرزنا غر بزن اینم قیچی ) روی صندلی نشست ( می دونی کی رو دیدم؟-

 خواجه حافظ شیرازی؟-

 اون که شیرازه ! کیان رو دیدم.-

 تارا قیچی را برداشت و با ان روبان را به دو نیم تقسیم کرد و گفت :

 پس بگو چرا دیر اومدی؟-

 ن را گره می زد و به شکل پاپیون در می آورد گفت :به دست تارا نگاه کرد که با مهارت روبا-

 این پسره یه جوریه!-

 تارا با لبخند مرموزی نگاهش کرد وگفت :

 چه جوریه خانوم؟-

 بی تفاوت شانه هایش را باال انداخت و گفت :

 یه جور خاصیه اصال انگار توی این دنیا نیست.-

مهارت با نوک قیچی ادامه ی روبان را کشید روبان با حالت زیبایی فر  تارا روبان بعدی را هم دور سبزه پیچید و با

 می خورد جواب داد :

 چه عجب بالخره یکی پیدا شد چشم تو رو بگیره!-

 اون با اون قیافه ی چلغوزش چشم منو بگیره ؟ چه حرفا می زنی!-

 :تارا با قیچی سر سبزه را قیچی کرد به طوری که یک دست کامل شده ، گفت 

 بهتره این یکی رو ول کنی.به قول خودت بزار توی همون دنیای خودش بمونه.-

 اضافه های سبزه را از روی میز جمع کرد جلو بینی اش را گرفت بو کشید و گفت :

 می خوام به سروش بگم که دوستش این جاست.-

 تارا باقی مانده روبان را دور تنگ پیچید و گفت :

 جا کیان رو می شناسی؟سروش نمی گه تو از ک-

 خرده های سبزه رو که توی دستش بود فوت کرد روی میز و گفت :

 راست می گی دیگه به این فکر نکرده بودم.-

 تو کدوم دفعه فکر کرده جرف زدی . بعضی وقتا فکر می کنم مغز تو به اندازه یه فندوقه!-
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 و حتما مغز تو به اندازه ی یه توپ فوتباله!-

 د و سروش وارد اتاق شد.سیلوانا به طرف در چرخید و گفت :در باز ش

 معموال ادم وقتی دری رو باز می کنه اول در می زنه.-

 سروش به ان ها نزدیک شد و گفت :

اون مال موقعی شت که وارد اتاق کسه دیگه ای بشی.انگار فراموش کردی من اینجا می خوابم و فعال این اتاق به -

 ضمن من باید شاکی باشم که شما بدون اجازه وارد این جا شدین.من تعلق داره.در 

 تارا با اشاره به وسایل هفت سین گفت :

 تقصیر اینا بود که این جا جا گرفته بودن.-

 او با دقت به تزیینات هفت سین نگاه کرد و گفت:

 چه قدر زیبا شده چشم نخورین یه چیزایی حالیتونه.-

 با روبان درست کرده بود رو جاشمعی چسباند و گفت :سیلوانا پاپیونی را که 

 انگار خیلی ما رو دست کم گرفتی؟-

 دست کم نگرفتم ولی فکر نمی کردم این جور کارا هم بلد بلدین.-

 تارا به او نگاه کرد که شق و رق ایستاده بود لبخندی بر لب اورد و گفت :

 حاال چرا سر پا ایستادین ؟-

 رفت و جواب داد :به طرف کمد لباس 

 اگر خانوم ها چند لحظه برین بیرون ممنون می شم.-

 سیلوانا پرسید :

 چرا باید یه لحظه بریم بیرون ؟-

 فضول خانوم ! باید همه چی رو بگم ؟ می خوام شلوار عوض کنم برم دیدن دوستم.-

 سیلوانا نگاهش را به تارا دوخت و بازم از سروش پرسید :

 تهران ؟می خوای بری -

نه ! همسایه ی بغلی.تلفنی حالش رو پرسیدم که فهمیدم اونم اومده این جا.همین ویالی کناری هستن.حاال اگر -

 فضولیت فرو کش کرده یه لحظه برو بیرون من لباسامو عوض کنم.

 

 

***** 

 

 

اش راتنها بگذارد اما وقتی او  کیان با اصرارزیاد سروش قبول کرد کهشام مهمان ان ها باشد.ابتدا نمی خواست عمه

هم اصرار کردپذیرفت.شلوار جین ابی روشن با تی شرت راه راه ابی و سفید سه دکمه ای به تن کرد و موهایش را 

 با حوصله سشوار کشید ؛ شهره با ذوق تمام کار های او رازیر نظر داشت گفت :

 خیلی ژل به موهات نزن. -

 در قوطی ژل را بست وجواب داد :
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 چشم ! -

 شهره از جایش بلند شد و به صرف اشپزخانه رفت و گفت :

 چشمات بی بال در ضمن یادت نره که نباید دست خالی بری. -

 هنوز داشت با موهایش ور می رفت گفت :

ال توی این برو بیابون مگه چیزی هم پیدامی شه.اگه بخوام برم کرج و برگردم خیلی دیر می شه.با یه عذر خواهی ق-

 قضیه رو می کنم.

 شهره در یکی از کابینت ها رو باز کرد یک جعبه شکوالت باز نشده بیرون اوردبه اونشان داد و گفت :

فکر کنم با این بشه رفت.هر چند خیلی به چشم نمیاد اما از هیچی بهتره.او به جعبه ی شیک شکالت نگاه کرد -

 لبخندی بر لب اورد و گفت :

 شه! کاش می شد شما هم می اومدین. بهتر از این نمی -

نه ! پسرم.تنها بری بهتره ؛ من هیچ اشنایی با او ندارم.مطمئن باش با بودن من خونواده ی سروش معذب می 

 .کنی دیر این از بیشتر نیست خوب دیگه برو.…شن
 

***** 

 

 تارا استین مانتو سیلوانا را کشید و گفت :

 برگردیم.هوا داره تاریک می شه بیا  -

 سیلوانا بدون توجه به او خطاب به پسر بچه ی هفت ساله ای که رو به رویش ایستاده بود گفت:

 اخرش چند می دی؟-

 پسر بچه با پشت دست دماغش را باال کشید و گفت :

 هزار تومن خیرش رو ببینی. -

 

 تارا استین مانتو سیلوانا را کشید و گفت :

 بیا برگردیم.هوا داره تاریک می شه  -

 سیلوانا بدون توجه به او خطاب به پسر بچه ی هفت ساله ای که رو به رویش ایستاده بود گفت:

 اخرش چند می دی؟-

 پسر بچه با پشت دست دماغش را باال کشید و گفت :

 هزار تومن خیرش رو ببینی. -

 سیلوانا از زبلی او خنده اش گرفت و گفت :

 جاعی؟بچه ی کجایی این قدر ش-

 پسره دوباره دماغش را پاک کرد سیلوانا صورتش را با غیظ جمع کرد و گفت :

 اه ! حالمو به هم زدی.کم بکش باال بچه.پونصد تومن بیشتر نمی دم.-

 پسرک سوسک پالستیکی را توی جیب خود گذاشت وگفت :

 خیلی کمه !-



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –کولی 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

7 2  

 

 تارا نگاهی به لباس های کهنه ی پسرک انداخت و گفت :

 لوانا اگه می خواهیش همون هزار تومن رو بده گناه داره.سی-

 تو چی میگی دایه ی دلسوز تر از مادر!مطمئن باش اینو صد تومن دویست تومن خریده.-

 پسرک دوباره دماغش را باال کشید و گفت :

 به جون ننه ام هزار و پونصد تومن خریدم.-

 و داد و گفت :سیلوانا هزار تومن از کیفش بیرون اورد و به ا

 کم دروغ بگو بچه خوب نیست ادم جون ننه اش رو الکی قسم بخوره.

 پسرک پول را از دست سیلوانا قاپید سوسک پالستیکی را به او داد و بدو از ان ها دور شد.

 تارا دور شدن پسرک را نگاه کرد و گفت :

 ستیکی رو می خوای چیکار؟می گم یه تخته ات کمه می گی نه .اخه دیوونه تو این سوسک پال-

 سیلوانا سوسک پالستیکی را در دستش جا به جا کرد و لبخند مرموزی بر لب اورد و گفت :

بعدا می فهمی چه قدر طبیعی درست شده.وقتی انداخت جلوی پام فکر کردم سوسک واقعیه.می خوام امشب این -

 رو کمی سر کار بذارم.« ژیگول خان پاستوریزه » جانب 

 زدیک ویال رسیده بودند تارا گفت :به ن

 خدا خفت نکنه باز چه نقشه ای تو سرت داری؟-

 با رو به رو شدن با سپند او جوابی نداد.سپند زیپ کاپشنش را باال کشید و گفت :

 چه عجب بالخره برگشتین!-

 سیلوانا به تارا اشاره کرد و گفت :

 کن بیا برگردیم مگه به خرجش می ره.همش تقصیر این تارا ست.هر چی می گم کم بازی -

 تارا چشم های متعجبش را به سیلوانا دوخت.سپند با خنده گفت :

 دیواری کوتاه تر از دیوار تارا گیر نیاوردی که دروغ بگی؟ برین تو دیر کردین مامان نگران شما شده بود.-

 انها نگاه کرد و گفت :با سر وصدای سیلوانا همه ی نگاه ها به در سالن دوخته شد.الهه به 

 چه عجب زلزله خانوم ! تشریف اوردی.-

 سیلوانا کیفش را پرت کرد روی مبل.در حالی که دکمه های مانتویش را باز می کرد در جواب گفت :

 وای مامان ! نمی دونی چقدر خوش گذشت.این قدر پیاده روی کردیم و دویدیم دارم غش می کنم.-

 انداخته ی او با حظ نگاه کرد و گفت : اقای شادمان به صورت گل

 دارم می بینم.-

 مانتویش را هم پرت کرد روی مبل دیگر و گفت :

 دارم از گرسنگی میمیرم.-

 سروش گفت :

 شلخته خانوم ! لطف کن لباساتو جمع کن.-
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وسید و از سیل.وانا بدون توجه به گفته های سروش به سوی مادربزرگ و پدربزرگش رفت صورت هر دو را ب

جاظرفی روی میز یک سیب درشت برداشت گاز بزرگی به ان زد و با همان حرارت شروع به تعریف کردن کرد.تارا 

 هم با خنده گفت :

 اگه گذاشته بودمش حاال حاال ها برنمی گشت.فقط مونده بود با پسرا تیله بازی کنه.-

 سیلوانا به طرف دیگر سیب گاز زد و گفت :

 دونی چه تیله های خوشگلی داشتن. مامان ! نمی-

 مادربزرگش اکرم خانم مادر اقای ارمان در حالی که پاهایش را مالش می داد گفت :

 بزرگ شدی دیگه دختر این حرفا چیه ! به جای اینکه اشپزی و خونه داری یاد بگیری هنوز به فکر تیله ای !-

 یک بار دیگه مادربزرگش را بوسید و گفت :

 فدای شما بشم برای اون کارهایی که شما می گین هنوز وقت هست. الهی من-

 جیران با سینی چای به جمع ان ها پیوست و گفت :

 چیه باز تو و تارا سالن رو گذاشتین روی سرتون.-

 سروش به هواخواهی از تارا گفت :

 تارا بی تقصیره همش تقصیر این زلزله خانومه.-

 ر اورد و رو به مادربزرگش گفت :سیلوانا زبانش را برای او د

 مامانی شام چی داریم ؟-

 الهه به جای او جواب داد :

 به جای اینکه هی به فکر شکمت باشی با تارا برین لباساتون رو عوض کنید االنه که مهمونا از راه برسن.-

 هر دو به هم نگاه کردند و گفتند: 

 مهمونا ؟!-

 بته شهرام و ستایش هم با اونا هستن.ظاهرا شهرام تونسته مرخصی بگیره.اره ! خاله اینا دارن میان.ال-

 سیلوانا گفت :

می دونستم اونام میان شهرام همیشه تا جواب قطعی نگیره صداشو در نمیاره حاال چه طور خاله یهو تصمیم گرفته -

 بیاد این جا ؟! اخه قرار بود برن شمال.

 اکرم خانم گفت :

 بزنید به من با هم برین لباساتون رو عوض کنین. به جای اینکه زل-

 با هم وارد اتاق شدند.تارا مانتویش را به رخت اویز اویزان کرد و گفت :

 از امشب شمیم هم به جمع ما اضافه میشه.-

 تعجب من اینه که خاله چطور راضی شده بیاد.-

 کجای این تعجب داره ؟-

 ی شوهرش.اخه خاله همیشه چسبیده به خونواده -

 حاال یه بار اومده این طرفی تو حرفی داری؟-
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نه ! خیلی هم خوشحالم.این روز ها هر چه شلوغ تر باشه بیشتر خوش می گذره , هر چند از شمیم خیلی خوشم -

 نمیاد خیلی لوسه.

 خوب نیست ادم پشت سر کسی این طور حرف بزنه.-

 اینا بودن مهم نبود.اما با وجود کیان دیگه نمی شه ساده بپوشم. باشه مادربزرگ...موندم چی بپوشم اگه فقط خاله-

 خوب راه راه بپوش!-

 بی نمک لوس ! می خوام بلوز و دامن بپوشم.-

 وحتما می خوای دامن مدل ماهی تو بپوشی؟-

 بله ! دامن سبز تیره براق با بلوز استین کوتاه سفیدم که یقه اش ابشاریه.-

 را باال داد و گفت :تارا یک لنگه ابرویش 

پس می خوای تیپ بزنی این جور که معلومه می خوای دل این کیان بیچاره رو بلرزونی.البته چشمم اب نمی خوره -

این یکی به دام تو بیفته قیافه اش بدجوری مثبت می زنه.تازه با اومدن شمیم یه دفعه دیدی ورق برگشت و از اون 

 خوشش اومد.

 سروشه می میره برای یک نگاه سروش. نه بابا ! شمیم خراب-

تارا حس کرد اب یخ روی سرش ریختند.بالفاصله به بهانه ی لباس در اوردن سرش را توی کمد فرو برد که او 

 متوجه تغییر قیافه اش نشود.از داخل کمد گفت :

 سروش چی اونم دوستش داره ؟!-

 «دماغ کلنگی ریقو دراز بد قواره » ه پشت سرش می گه نه بابا !برعکس سروش هیچ عالقه ای به اون نداره.همیش-

 سرش را از داخل کمد بیرون اورد.به زور جلو خنده اش را گرفت گفت :

 بیچاره شمیم ! خودشم می دونه عال قه اش یک طرفه ست ؟-

 به سختی دامنش را باال کشید و جواب داد :

 گو.بیا این زیپ دامن رو برام بکش باال.اره می دونه ! ولی این قدر پررو تشریف داره که ن-

لباس هایش را که پوشید تارا از او فاصله گرفت.سرتاپایش را نگاه کرد دامن از کمر تا زانو تنگ و چسبان و بعد به 

 طرز زیبایی گشاد شده بود گفت :

 نمی ری تو ! چه قدر بهت میاد شدی مثل ماهی.فقط موهات نیاز به سشوار داره.-

یک جفت صندل سفید که روی ان مهره های سبز رنگ داشت پوشید که به قول خودش با بلوزش ست  سیلوانا

 شود.بعد رو به تارا کرد و گفت :

از حاال گفته باشم امشب زیادی شیک نمی پوشی.نمی خوام چشمش تو رو بگیره.هر چند تو دیوونه گونی هم بپوشی -

 که تو عزضه تور کردن نداری.خوشگل تر از من به پشم می یای.خیالم راحته 

 در جواب گفت :« من عشق خودمو دارم.» تارا در دل با خود گفت 

نگران نباشم مثل ملکه ها لباس بپوشم با این عشوه هایی که تو می ریزی فقط مجذوب خودت می شه.فقط جون من -

 اون سوسک پالستیکی رو فاکتور بگیر.

داخت که با یقه باز بلوزش جلوه زیبایی داشت.لبخند نمکی زدو باشیطنت او یک رشته مروارید درشت به گردنش ان

 گفت :
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 شرمنده یک ساعت سر لین سوسک با اون پسره چونه زدم حاال از خیرش بگذرم ؟ محاله !-

 می ترسم سروش عصبی بشه بعدا دعوات کنه.-

 نگران سروش نباش اون به کارای من عادت داره.-

 یکار کنی.حداقل بگو می خوای چ-

 مزه اش به اونه که ندونی ؛ بریم بیرون انگار زنگ زدن.-

 ای وای ! من هنوز حاضر نشدم . تو برو من میام.-

 سیلوانا از اتاق که خارج شد سروش به همراه کیان واترد سالن سدند.سروش با اشاره به او گفت :

 به زلزله ده ریشتری خونه ی ما اشنا شو خواهرم سیلوانا.-

کیان با دیدن او در ان لباس شیک و ارایش مالیم شگفت زده شد زیرا که همیشه او را در حین ارتکاب جرم با چهره 

 ی مضطرب دیده بود.از طرز معرفی سروش لبخندی بر لب اورد سرش را پایین انداخت و خیلی مودب جواب داد :

 از اشنایی با شما بسیار خرسندم.-

 ه سوی پدربزرگ و مادربزرگش برد.تشریفات معارفه که به پایان رسید سروش گفت :سروش دست او را کشید و ب

 خاله اینا هنوز نیومدن؟-

 سیلوانا جواب داد :

 کرج موندن.-نه! شاید تو ترافیک تهران-

 الهه گفت :

 نمی دونم چرا دیر کردن!-

 اقای شادمان روزنامه ی دستش را روی میز گذاشت و گفت :

 ی سیلوانا جان حتما توی ترافیک موندن.به گفته -

 الهه به سیلوانا اشاره کرد سینی چای را بگرداند.او از خداخواسته به سرعت کام هایش افزود.

 الهه ارام گفت :

وقتی سروش داشت تو رو معرفی می کرد خندم گرفته بود می خواستم بگم قبال با هم اشنا شدن و مزه ی زلزله شو -

 کن موضوع تصادف لو نره. چشیده.فقط دعا

 ا.مامان.......-

 با اشاره به سینی گفت :

 خودتو لوس نکن.حواست به سینی باشه چپه اش نکنی.-

 چشم قربان ! این قدر هم دست و پا چلفتی نیستم.-

 این یکی رو دیگه مطمئن نیستم.برو دیگه کم حرف بزن.-

عی داشت با موبایل شهرام ارتباط برقرار کند که دلیل تاخیر سینی چای را اول به پدربزرگش تعارف کرد.سروش س

ان ها را بداند.همین که او نزدیک ان ها شد چای تعارف کند سروش سینی را خودش گرفت و به کیان تعارف 

کرد.او حسابی حرصش گرفت.کنار مادربزرگش نشست.کیان درست مقابل او قرار داشت اما کوچک ترین نگاهی 

 می کرد.تارا نیز از اتاق خارج شد و بعد از احوال پرسی کنار او نشست و اهسته گفت :هم به سمت او ن

 موقع احوال پرسی یاد دو روز پیش افتادم.از خجالت مردم و زنده شدم.-
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 سیلوانا دستش را جلو دهانش گرفت و به همان اهستگی گفت :

 ن از دیوار مردم که دیگه جرم نداره.زنده نمی شدی بهتر بود.خل چل ! انگار قتل کردیم.باال رفت-

 خود سیلوانا هم خنده اش گرفت و دوباره ادامه داد :

 در ایم مورد حق با توئه یه کمی شیطونی کردم.-

 تارا زیر چشمی نگاهی کوتاه به سروش انداخت که گرم صحبت با کیان بود.گفت :

 چه عجب یه بار حق رو به من دادی!-

ال به گوش رسید و متعاقب ان صدای ترمز اتومبیل شهرام و خاله عهدیه به گوش رسید.به صدای قیژ در فلزی وی

دقیقه نکشید که در سالن باز شد و سانیار و سارینا با سر و صدا وارد شدند.همهمه ای به پا شد.خاله عهدیه با هیکل 

ش ستایش و بعد ستایش و چاق و قد کوتاهش هن و هن کنان و چمدان به دست وارد شد پشت سرش شمیم و پدر

 شهرام به همراه سپند وارد شدند.

 کیان با امدن مهمان ها معذب شد و میان این خانواده احساس کرد وصله ی ناجوری است.ارام به سروش گفت :

 اگه اجازه بدی من زحمتم رو کم می کنم.-

 سروش متعجب نگاهش کرد و گفت :

 بری؟! مگه تو شام دعوت نیستی!-

 اجازه بدی یه شب دیگه مزاحم می شم.اگه -

 سروش دستش را روی شانه ی او گذاشت و گفت :

این چه حرفیه مرد ! می دونی که مراحمی در ضمن امشب باهات کار دارم.حیف نیست توی این جمع شلوغ نباشی و -

 ساز نزنی.من کلی تعریف تو رو پیش پدربزرگ و مادربزرگم کردم اون وقت می خوای در بری.

 سارینا و سانیار که روی پاهای سروش بودند پایین پریدند و زل زدند به کیان و با هم گفتند :

 عمو! بمونید خواهش می کنیم.-

 سروش موهای سارینا را نوازش کرد و گفت :

 الاقل دل اینا رو نشکون. -

 سروش موهای سارینا را نوازش کرد و گفت :

 اش بهت بد نمی گذره.می خوای برم دنبال عمه ات اونم بیارم تنها نباشه؟حداقل دل اینا رو نشکن.مطمئن ب-

 نه ! اون حاال خوابیده.-

 سپند و شهرام هم کنار ان ها نشستند.سپند رو به کیان گفت :

 اقا به جمع شلوغ و پر سر و صدای ما خیلی خیلی خوش اومدی.-

 کیان سرش را پایین انداخت و گفت :

 ه که در جمع شما باشم.باعث افتخار من-

 سروش نگاهش کرد و گفت :

 ای کلک ! بذار اضافه کنم داشتی در می رفتی که به زور نگهت داشتم.-

 شهرام خندید و گفت:

 حق داره . ببین سارینا و سانیار وروجک چه سر و صدایی راه انداختن.-
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 کیان با محبت نگاهش را به بچه ها دوخت و گفت :

 نی هستن خدا حفظشون کنه.بچه ها شیری-

در گوشه ی دیگر سالن خانم ها ولوله ای به پا کرده بودند.خاله عهدیه توی مبل فرو رفته بود و مدام از خنده ریسه 

می رفت.صدای غش غش خنده اش سالن را پر کرده بود.تارا کنار شمیم نشسته بود و به نیم رخ او زل زده 

او متمرکز شد و یاد حرف های سیلوانا افتاد که سروش گفته بود دماغش مثل بود.ناخوداگاه چشم هایش روی بینی 

کلنگ است لبش را گزید که نخندد.مسیر نگاهش را تغییر داد و به سیلوانا خیره شد که دستش را به مهره های 

ابت گردنبندش گرفته بود و نگاهش به گوشه ی سالن بود.رد نگاهش را دنبال کرد و دید نگاهش روی کیان ث

 مانده.با ارنجش ضربه ای به پهلوی او زد و گفت :

 کشتی خودتو کم نگاش کن.-

 چرخید به طرف تارا و گفت :

بره گمشه مثل هالو می مونه.این دیگه کیه!مثل دخترای خجالتی فقط فرش رو نگاه می کنه. اگه غلط نکنم االن می -

 دونه این فرش ها چند تا گل دارن.

 عقب کشید شمیم صدایش را نشنود گفت :تارا کمی خودش را 

نکنه انتظار داری توی این یه لشکر ادم فقط زل بزنه به تو.اول نفر داداشات حلقه اویزش می کنن حاال دیگه بقیه -

 بمانن.

 سر سفره شام سیلوانا ظرف ساالد را جلوی دست خود گذاشت و گفت :

رو بذار جلو دستم شمیم تو هم هر کدوم رو که من می کشم  من برای همه ساالد می کشم تارا تو ظرفهای ساالد-

 بذار جلو دستشون.

هنگامی که می خواست یرای کیان ساالد بکشد سوسک پالستیکی را توی ظرف انداخت و رویش را با ساالد پر 

 کرد.تارا رنگش پرید و گفت :

 سیلوانا خواخش می کنم این کا رو نکن!-

 تو چرا می ترسی؟-

 د رو به شمیم داد و گفت :ظرف ساال

 این مال دوست سروشه بده به خودش.-

نگاه تارا به شمیم بود که ظرف ساالد رو جلوی دست کیان گذاشت.سیلوانا هم طوری سر سفره قرار گرفت که کیان 

 ته فقط چند ثانیه.را به خوبی میدید.همان طور که به او خیره شده بود برای لحظه ای کوتاه نگاه کیان هم به او افتاد الب

اضطراب تارا کم کم به سیلوانا هم انتقال پیدا کرد.هر دو چشم به دست کیان داشتند که ظرف ساالد رو به دست 

گرفت و با طمانیمه شروع به خوردن کرد .قاشق اول ، قاشق دوم و بعد مکث طوالنی رنگ از رخسار تارا پرید و لی 

 ه خنده اش را کنترل کند.سیلوانا خونسرد لب هایش را می گزید ک

کیان از دیدن سوسک درون ظرف ساالدش حسابی جا خورد.ظرفش را تا انجایی که می توانست باال گرفت که 

دیگران متوجه نشوند.می دانست که ساالد را سیلوانا خالی کرده.نگاهی گذرا به او انداخت متوجه شد که او سعی 

ا این اتفاق افتاده شک کرد که سوسک واقعی باشد در حالی که چندشش دارد خنده اش را کنترل کند فهمید که عمد

یک برگ « عجب شیطونیه ! » می شد با پشت قاشق فشاری به سوسک اورد و متوجه شد پالستیکی است.با خود گفت 
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 دستمال کاغذی برداشت و هنگامی که مطمئن شد غیر از سیلوانا کسی به او نگاه نمی کند سوسک تقلبی را درون

 دستمال کاغذی انداخت و داخل جیب پیراهنش گذاشت.هنگام جمع کردن سفره تارا اهسته کنار گوش او گفت :

شانس اوردی طرف رعایت کرد.پاک ابروی خودتو پیش اون بردی.اول زدی ماشینشو داغون کردی بعد از روی -

 دیوار خونشون رفتی باال حاال هم که این طوری سوسک انداختی تو غذاش !

 او بشقاب ها را روی هم چید و گفت :

 اون جوری که می خواستم نشد طرف زیلدی شجاعه.-

 تارا لیوان ها را روی سینی چید و گفت :

 انتظار داشتی مثل دخترا جیغ بکشه.-

 شمیم با دستمال سفره به ان ها پیوست و گفت :

 چیه هی با هم پچ پچ می کنین ! بگین ما هم بخندیم.-

 وقتی شنیده بود او دل در گرو سروش دارد دل خوشی از او نداشت.سینی را بلند کرد و گفت :تارا از 

 خنده دار نبود خیلی هم غصه دار بود.-

 سیلوانا خندید و گفت :

 می ترسم بگم اشکت در بیاد.-

 شمیم مشغول پاک کردن سفره شد و گفت :

 اگه این طوریه پس نگو چون حال گریه کردن ندارم.-

به یک ساعت کشیده نشد که ظرف ها شسته شد و خشک کردن توی کابینت ها جا گرفت و خانم ها از اشپزخانه به 

جمع توی سالن پیوستند.به اصرار سروش کیان ویولونش را از داخل جعبه ی زیبایش بیرون اورد.ان قدر با مهارت 

وچولو هم ساکت شده و با حیرت به دست کیان ارشه را به سیم های ویولون می کشید که حتی سارینا و سانیار ک

چشم دوختند.کم کم صدای بم و دلنشین او همراه صدای ساز بلند شد.او به جز سازش به کسی نگاه نمی کرد انگار 

که فقط خودش بود و نوای ویولونش از سکوت سنگینی که بر سالن حاکم بود مطمئن شد که با صدای خود و سازش 

 ار داده.همه را تحت تاثیر قر

به محض تمام شدن متعاقب ان صدای دست زدن در سالن پیچید و در خواست مجدد.دقیقا تا اخر شب ساز و اواز 

 ادامه داشت.عقربه های ساعت که دوازده را نشان داد او ساز را درون جعبه گذاشت و عازم رفتن شد.

و از ان ها که فاصله گرفت بی صدا وارد ویال شد سروش سپند و شهرام او را تادم در ویالی خودشان همراهی کردند.ا

که عمه اش را بیدار نکند.دلش می خواست کمی در هوای ازاد قدمی بزند.به طرف النه خرگوش ها رفت.خرگوش ها 

ارام در لونه ی خود خوابیده بودند.به ارامی از النه فاصله گرفت که ارامش ان ها به هم نزند.به دیوار تکیه داد و به 

ان نیمه ابری چشم دوخت یک ابر بزرگ و سیاه وسط اسمان بود.گوشه ی چند ستاره ی زیبا از الی ابر ها نمایان اسم

بود ان قدر شفاف و براق بودند که او ناخوداگاه لبخندی بر لب راند.با وزیدن بادی که شروع شد احساس سرما کرد 

بودند مطمئن شد که عمه اش خواب است.بی و به طرف عمارت برگشت.از چراغ های عمارت که همگی خاموش 

صدا در را بست و پاورچین پاورچین وارد اتاقش شد.لباس های راحتی خود را بر تن کرد و روی تخت دراز کشید اما 

اصال خوابش نمی امد.تمکام ذهنش دور و بر خانواده سروش می چرخید.خانواده سروش یک خانواده اد و شلوغ و پر 

ست بر عکس او.شب خوش و پر خاطره ای را با ان ها گذرانده بود.چهره ی پر از شیطنت سیلوانا سر و صدا بودند در
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جلو نظرش ظاهر شد.سوسک پالستیکی را از جیب پیراهنش بیرون اورد.با نور کم اباژور خیلی معلوم نبود.برق اتاق 

که مشکل می شد باور کرد  را روشن کرد و با دقت بیشتری ان را نگاه کرد.ان قدر طبیعغی درست شده بود

پالستیکی است.لحظه ی ورودش به منزل ان ها را پیش رو اورد.او در ان لباس های تنگ و زیبا خیلی خواستنی شده 

 با ناز و کرشمه راه می رفت.÷ بود مخصوصا وقتی با ان صندل های پاشنه دارش

تخت خوابش برگشت و تا زمانی که به خوا  سوسک بدلی را جلو ایینه چسباند دوباره چراغ را خاموش کرد و روی

 رفت چهره ی سیلوانا جلو چشم هایش بود.

 

 

******* 

 

 

 سیلوانا برعکس شب های پیش پر حرفی نکرد.پشتش را به شمیم و تارا کرد و گفت :

 ببخشید بچه ها من خیلی خوابم میاد شب خوش !-

زیبای کیان و صدای سازش هنوز توی گوشش بود و ان چشم های اما خوابش نمی امد یه جورایی بی قرار بود.صدای 

درشت سیاه که پر از راز و رمز به نظر می امد یک ان از خاطرش محو نمی شد.هرگز تصور نمی کرد که او صدایش 

ه به این قشنگی باشد و با این مهارت ساز بزند.در این دو سه روز که او را هر روز می دید حس می کرد به او وابست

شده هر بار که بیرون می رفت دلش می خواست او را ببیند ومدام از پنجره اتاقش کشیک او را می کشید که کی از 

ویال خارج می شود.به این فکر کرد که او با دیدن سوسک بدلی در موردش چه فکر کرده.با صدای شمیم از فکر و 

با حوصله به حرف رقیبش گوش می کرد در اخر  خیال بیرون امد.شمیم با حرارت از عشق سروش می گفت و تارا

 حرفایش به او گفت :

 سروش چی ؟ اونم تو رو دوست داره ؟-

 اره ؟-

 تارا حس کرد با شنیدن این کلمه اب یخ روی سرش ریختند ارام با لرزشی در صدا گفت :

 از کجا مطمئنی؟-

 دم.از نگاه کردنش . سر سفره شام به من گفت که چه قدر خوشگل ش-

 سیلوانا به طرف ان ها چرخید روی دستش تکیه داد وگفت :

شمیم ! نمی خوام ناراحتت کنم اکا دوست ندارم الکی خودت رو امیدوار کنی.بهتره بدونی که سروش اصال تو رو -

 دوست نداره.بعدش هم کم دروغ تو دهن اون بذار ؛ سروشی که من میشناسم اهل این حرفا نیست که به تو بگه چه

 قدر خوشگل شدی!

 شمیم همیشه از رک بودن سیلوانا ناراحت می شد.سعی کرد عصبی نشود اما نتوانست گفت :

 یعنی تو میگی من الکی میگم؟!-

 صد در صد !-

 تارا از ترس این که در گیری به وجود بیاد گفت :

 و بگه من کی رو دوست دارم.سیلوانا خانوم ! این قدر در مورد داداشت مطمئن نباش .اون که نمیاد به ت-
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 سیلوانا موهای جلوی پیشانیش را کنار زد و با حرارت بیشتری گفت :

درسته ولی این رو هم مطمئنم که هیچ عالقه ای قلبی به شمیم نداره.من اگه رک حرف می زنم برای اینه که شمیم -

 سعی کنه اون رو فراموش کنه الکی دل خودش رو به اون خوش نکنه.

 به حالت قهر پشت به ان ها کرد و گفت : شمیم

 من خودم عقلم میرسه چی کار کنم.الزم نیست تو برام تصمیم بگیری.-

 سیلوانا او را به سمت خود چرخاند و گفت :

باز بهت بر خورد ؟! اخه االغ جان ! من چون دوست دارم واقیعت رو بهت گفتم حاال نمی خوای باور کنی برو به -

 جهنم.

دیگر کوتاه امد و هیچ جوابی به او نداد.او هم پتو را روی سرش کشید و پشت به ان ها کرد.تارا غصه دار شمیم 

نگاهش را به سقف دوخت.دلش نمی خواست هیچ کس به غیر از خودش به سروش فکر کند.سروش فقط عشق او 

ی کرد از او اتو بگیرد که دلیل بر بود و بس.تا وقتی برای خواب به اتاق امدند تمام حواسش به سروش بود خیلی سع

دوست داشتن شمیم باشد اما چیز مشکوکی ندید و تمام نگاه های سروش خیلی معمولی و برخورد هایش عادی در 

 حد فامیلی بود و به قول سیلوانا اصال شمیم را تحویل نتمی گرفت چه برسد به این که محبتی به او داشته باشد.

 

ه های سروش خیلی معمولی و برخورد هایش عادی در حد فامیلی بود و به قول سیلوانا اصال مشکوکی ندید و تمام نگا

 شمیم را تحویل نتمی گرفت چه برسد به این که محبتی به او داشته باشد.

 

 

ایینه ی دل خود را برمی دارم و به ایوان می روم.ابر های پراکنده ی بهاری چون پرنیان هایی پاره پاره در حال 

ذرند گاه رگباری تند و کوتاه می زند گاه افتاب می تابد گاه پرنیان ابری از روی افتاب می گذرد و لحظه ای سایه گ

 ای دلنواز دستی بر سر باغ می کشد.

 و دل من این روز ها چه اش شده ؟ درست به مانند همان ابر های پراکنده ی بهاری....

تی تکیه داد.افتاب بهاری از پشت شیشه ی پنجره مستقیم به صورتش کیان خودکار را الی دفترش گذاشت و به پش

می تاپید و گرمای دلچسب بهاری را با لذت زیر دهانش مزه مزه می کرد.لحظات برایش شیرین و پر از ارامش 

م لحظه بود.در ان لحظات بیشتر مایل بود زمان بایستد و او همچنان از ان حال فیض ببرد اما این لحظات نادر مثل تما

های شیرین دیگر کوتاه بود.صدای شهره او را از ان حال خارج کرد.به خود امد و چشم هایش را باز کرد و از روی 

 صندلی برخواست از اتاق خارج شد.شهره به سبد بزرگ اشاره کرد و گفت :

 بذارش پشت ماشین.-

 به طرف سبد امد و غرلند کنان گفت :

 بحه از حاال زود نیست؟شهره جون ! هنوز ساعت هشت ص-

 شهره سبد دومی را هم کنار سبد اولی قرار داد و گفت :

 کم غر بزن خوشگل پسر!-

 کیان خندید و گفت :

 خوب رگ خواب من دستتون اومده.-
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 وا...! خوب خوشگلی دیگه.-

 فقط عمه ام تعریف می کنه.-

 مطمئن باش دخترا هم مثل من فکر می کنن.-

 شت و گفت :سبد ها را بردا

 خدا کنه , حاال نمی شد بعدا می زاشتیم پشت ماشین؟-

تنبل خان ! حاال سر صبر بزاری پشت ماشین بهتره از این که اون موقع عجله عجله کارت رو انجام بدی.سیخ کباب -

 ها رو گذاشتم رو میز ایوان فراموش نکنی اونا رو هم بزاری پشت ماشین.

مه خانوم بشود.سبد ها رو مرتب پشت اتومبیل گذاشت بعد سیخ کباب و زیر انداز.هر می دانست نمی تواند حریف ع

 بار که می خواست در صندوق عقب را ببندد شهره یک وسیله دیگر اضافه می کرد و او غرلند کنان می گفت :

 حاال الزمه این همه وسیله ببریم؟-

 شهره شالش را به خود پیچید و گفت :

 دی مهمون داریم ؟ درست نیست تو اولین برخورد اول چیزی کم باشه.انگار فراموش کر-

 او در صندوق عقب اتومبیل را بست و به اتومبیل تکیه داد و گفت :

 اگه می دونستم به خاطر مهمونی رفتن اون شب من قراره این همه توی زحمت بیفتین هرگز نمی رفتم.-

 شهره به طرف در مرودی رفت و گفت :

 صبحونتو بخور کم در و وری بگو. بیا تو-

دنبال سرش دوید.در را بست و پشت میز اشپزخانه نشست.شهره قوری را از روی سماور برداشت و برای خودش و 

 او چای ریخت و به نگاه گیج او خیره شد و با لبخند گفت :

 چرا این جوری نگام می کنی.-

 گفت : کیان دست هایش را روی میز کهنه و قدیمی گذاشت و

 نمی دونید چه قدر برام لذت بخشه وقتی برام چای می ریزی.-

 ای زبون باز ناقال!-

 شهره هم پشت میز نشست و گفت :

وقتی دیروز خانوم شادمان اومد اینجا ما رو برای امروز دعوت کرد وظیفه ی خودم دونستم که منم اونا رو دعوت -

اخه ما یه لشکریم و شما دو نفر.منم گفتم غیر از کباب چیز دیگه ای  کنم.بنده ی خدا زیر بار نمی رفت و می گفت

 درست نمی کنم.تازه گوشت کبابی هم که اماده خریدیم.همه ی ظرف و ظروف ها هم که یه بار مصرفه.

ز این با این که برخورد اول بود اما خیلی از اون خوشم اومد.زن خون گرم و با محبتی به نظر میاد.بعدشم الزمه گاهی ا

 مهمونی ها بدیم.دیگه وقتشه دست و پاتو بند کنیم.

 کیان چایش را هم زد و گفت :

 منظورتون رو نمی فهمم.-

 ظرف پنیر را جلو دست او گذاشت و گفت :

 واضح تر از این ! باید با اونایی که دختر دارن بیشتر رفت و ماد داشته باشیم بلکه گلوی تو پیش یکی گیر کنه.-

 گفت : با خنده
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 پس می خواین از شرم راحت شین.-

 مربا را به عادت همیشه با حوصله خاصی روی نان مالید و گفت :

 این طور فکر کن.حاال اون شب رفتی خونشون دختر داشتن یا نه ؟-

 تو رو به خدا سر به سرم نذار.-

 من کامال جدی هستم شوخی هم نمی کنم.-

 ت :از شر لقمه نیمرو که خارج شد گف

 من هنوز دانشجو هستم تازه بعد از درس باید برم سربازی.-

سال  1بهونه نیار یه جوری میگی سربازی هر کی ندونه فکر می کنه بتید دو سال خدمت کنی.قبل از دانشگاه رفتن -

ه حسابی و نیم از سربازی رو گذروندی فقط چند ماهت مونده.فعال برای این جر و بحث ها زوده.برو یه دوش بگیر ک

 موهات چرب شده.

 نخیر انگار امروز شمشیر رو از رو بستین.اخه عمه ی خوشگلم این چربی مال کرم موئه نه کثیفی.-

این ات و اشغاال چیه به موهات می مالی ! اخرش کچلت میکنه.باز ژل بهتر از اینه.خدا بیامرز پدرت عین االن تو -

 و روی موهاش بود.بود.هر بار میدیدیش یک کیلو ژل یا واکس م

شهره نگاه پر از اشکش را از دید او دزدید و به بهانه چایی ریختن پشت به او کرد.اما او تیز تر از این حرفا بود.می 

 دانست که هر بار که اسم پدرش وسط می اید اشک عمه اش جاری میشود.سعی کرد جو را عوض کند :

 عمه ! زغال ها رو تو سبد گذاشته بودی؟

 طور که پشت به او داشت جواب داد :همان 

 اره عمه جون ! پاشو برو دوش بگیر خودم میز رو جمع میکنم.-

 وقتی می گین عمه جون احساس می کنم دیگه پیر شدی.-

 شهره خندید و گفت :

 احساس می کنی ؟ یه نگاه به این موهای سفیدم بنداز تا مطمئن شی. -

 ینی را از روی میز برداشت و گفت :از پشت میز بلند شد.به هوای کمک س

 کاش مروارید رو با خودمون می اوردیم.-

شهره ته مانده نیمرو را از بشقاب خالی کرد توی سطل زباله.به او نگاه کرد که تکیه داده بود به کابینت و با موی 

 سرش ور میرفت و دست دیگرش تکیه به کابینت داد گفت :

خانواده اش جدا کنم.بالخره اونم حقی داره.ولی وقتی نیست تازه می فهمم چه قدر دلم نیومد شب عیدی اونو از -

 کمک حالمه.اگه اون نباشه من کی از کارا بر میام.

 مروارید زن خوبیه برعکس خدمت کار های دیگه واقعا دل میسوزونه.-

دازه ده سال کار کردم.تو که هنوز همین دیشب این جند دونه ظزفی که شستم و سبد ها رو اماده کردم انگارز به ان-

 وایسادی!برو دیگه.

 نمیشه نرم حموم به خدا تنو بدنم تمیزه.-

 خودت می دونی مرغ عمه ات یه پا داره.-

 اینم می دونم که اون یه پا قدرتش خیلی زیاده.-
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 شهره با خنده گفت :

 م.حاال که می دونی پس کم زل بزن به این درو دیواتر بدبخت برو حمو-

چشم بلندی گفت و به سوی حمام رفت.حمام بزرگ و موزائیک های قدیمی سیاه شده ی ان با دیوار های سیمانی بد 

ریخت به جای این که ارامش به او بدهد دچار وحشت شد و زودتر از همیشه از مام خارج شد و رو به شهره که روی 

 مبل لم داده بود گفت :

حمامش ایم چیه اخه ! ادم وحشت می کنه.سقفش خیلی بلنده.این قدر سرد بود که  همه جای این ویال قشنگه به جز-

 مجبور شدم گربه شور بیام بیرون.

 شهره سرش را بلند کرد چشم های ریزش را که در اثر جبر روزگار ریز شده بود به او دوخت و گفت :

 این کارو می کنم.اره !قبول دارم.حمومش وحشتناکه.باید بدم درستش کنن تابستون حتما 

 می شه توش وان هم گذاشت.-

همین خیالو داشتم.برو موهاتو خشک کن تا سرمانخوردی.در ضمن لباس گرم بپوش هوا دوباره ابری شده انگار -

 خیال باریدن داره.

 همان طور که داشت با حوله اب موهایش را می گرفت گفت :

 ی با خانم شادمان ساعت چند قرار گذاشتین.اگه بارون بیاد که همه چیز می ریزه بهم.راست-

 ده و نیم.-

 به طرف اتاقش رفت و گفت :

 یک ساعت دیگه.

 

 

******** 

 

وزش باد اب های درخشان رودخانه را اشفته و طغیان زده کرده بود و غنچه های کنار رودخانه بر اثر باران شب 

د و گاهی در گوشه کناری از ان گل هایی به رنگ زرد و پیش به گل نشسته بود.زمین یک پارچه سبز مخملی بو

بنفش با شقایق های قرمز چشم را نوازش می کرد و به فاصله دورتر کوه های سر به فلک کشیده که قله ی انان از 

سفیدی برف می درخشید و به این منظره ی بدیع زیبایی خاصی بخشیده بود.تنها چند خانه کوچک روستایی با 

 نظم نظم این طبیعت بکر را به هم زده بود هر چند که ان هم زیبایی خاص خود را داشت.فواصل نا م

اتومبیل یکی پس از دیگری از راه می رسیدند و سکوت طبیعت را با صدای موسیقی شادی که از ضبط صوت اتومبیل 

ه ای به پا شد.بچه ها شادی ها به گوش می رسید در هم می شکستند.بعد از توقف اتومبیل ها و باز شدن در ها همهم

کنان دنبال هم می دویدند.بزرگتر ها بعد از معین کردن جا.زبر انداز ها را پهن کردند و جوان تر ها چادر را علم 

 کردند.

بالفاصله بساط چای مهیا گشت و ظرف شیرینی و تنقالت از سبد ها ی پیک نیک خارج شد.شهره می خواست چای 

 نمی گذاشتند او دست به هیچ کاری بزند وتدارش کردند کنار مادربزرگ و عهدیه بنشیند. بریزد اما الهه و جیران

جوان ها نیز برای خود مرز تشکیل دادند دختر ها یک گروه و پسر ها گروه دیگر.شروع پیک نیک را با گشت و 

ام و سنگین گام بر می داشتند گذار اغاز کردند.دختر ها جلوتر و گروه بعدی با فاصله پشت سر ان ها.شمیم و تارا ار
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ولی سیلوانا نمی توانست مثل ان دو باشد.سبک بال و پر از شیطنت چند گام جلوتر از ان ها بود با اخم به سوی ان ها 

 برگشت عینک دودی اش را از روی چشم برداشت و گفت :

 ارم.یه ذره تند تر قدم بردارین می میرین ؟ حاال خوبه من دو برابر وزن شما رو د-

 تارا به نفس نفس افتاده بود ایستاد نفسی تازه کرد و گفت :

 سر باالیی نفس ادم رو می بره.-

 شمیم هن هن کنان گفت :

من موندم تو این همه انرژی رو از کجا اوردی!این قدر سبک گام بر می داری انگار داری رو اسفالت صاف قدم -

 میزاری!!

هایش زد.این طوری زیر شیشع عای تیره رنگ عینک معلوم نبود کجات رو دید می سیلوانا عینک را دوباره به چشم 

 زند.به پسر ها نگاه کرد که به ان ها نزدیک می شدند گفت :

تو یکی دیگه شورش رو دراوردی حاال خوبه مثل نی قیلون می مونی این قدر سنگین قدر بر میداری.می خوای بگم -

 سروش بیاد کولت کنه؟

یظ صورتش را برگرداند.تارا حسابی حرصش در امده بود.لب باز کرد که حرف بزند اما با صدای سپند شمیم با غ

 سکوت کرد :

 چیه ؟ خانوما کم اوردین؟-

بی شرف ! چه خوشگل » سیلوانا دست به کمر در حالی که نگاهش به صورت گل انداخته ی کیان بود در دل گفت : 

 در جواب سپند گفت :«شده ! 

 که خسته نشدم.من -

 سروش با دو گام بلند خودش را به او رساتد لپ اش را کشید و گفت :

 معلومه که تو خسته نمی شی تو همین االن می تونی تا قله اورست یک نفس بدویی.-

 شمیم به سروش نگاه کرد و چشم هایش را چپ کرد و با اخم گفت :

 چه قدر از خواهرت تعریف می کنی؟-

 مس دهانش را باد کرده بود رو به شمیم گرفت ترکاند و گفت :سیلوانا ادا

 چیه ؟ حسودیت شد ؟-

سپند وقتی اوضاع رو این طور دید ترسید درگیری لفظی به وجود بیاید چون به خوبی به اخالق شمیم اشنا بود.عادت 

 داشت همه را به جان هم بیندازد.دست کیان رو گرفت و گفت :

 ن قرض بدین ما هم میریم باال.شکا وایسین به هم نو-

 سیلوانا دو گام جلو تر از ان ها دوید و گفت :

 بهتره منم بیام.-

شمیم سرش را باال گرفت و با اخم خودش را به ان ها رساند.سعی کرد تندتر راه برود اما سروش دست به سینه 

 هربانش را به تارا انداخت و گفت :ایستاده بود و نظاره گر دور شدن ان ها از او که فاصله گرفتند نگاه م

 اگه خسته شدین برگردیم؟-

 با اشاره به ان ها که بی توجه به این ها باال می رفتند گفت :



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –کولی 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

8 5  

 

 خسته که شدم اما نمیشه باید با اونا برگردیم.شما اگه دوست دارین برین من خودمو می رسونم.-

 شه می زند.سروش حس کرد وقتی او حرف می زند قلبش تند تر از همی

 

 

 

سروش حس کرد وقتی او حرف می زند قلبش تند تر از همیشه می زند.خیس عرق بود.بوی گل ها و گیاهان تازه 

 رسته مست اش کرده بود.به صورت خجالت زده ی او چشم دوخت و گفت :

 ما رو نگاه می کنه. بهتره بریم می ترسم دیگران برداشت بد کنن.شمیم رو نگاه کنین هی داره بر می کرده عقب-

 سروش فکر کرد فراتر از حد خود پیش رفته بالفاصله لحنش را تغییر داد و گفت :

 من فقط می خواستم شما تنها نمونین.-

و دو گام جلو تر از تارا راه می رفت.تارا پا سست کرد که فاصله شان زیاد باشد.دید که او ایستاد و به عقب بر گشت 

 و گفت :

 ین اونا دارن میان پایین.حاال که شما پاتون درد گرفته بهتره همین جا صبر کنین تا اونا بیان پایین.نگاه کن -

او ایستاد اما سروش به راهش ادامه داد و با گام های بلند خود را به ان ها رساند.شمیم هنوز اخم هایش باز نشده بود 

 و گفت :

 سروش خان انگار تو هم کم اوردی.-

 را که گوشه ی لبش بود برداشت بو کرد و گفت :ساقه گلی 

 نه ! من به خاطر تارا موندم.طفلک پاش درد گرفته بود.-

 شمیم از حسادت صورتش گلگون شد ولی چیزی نگفت.سپند گفت :

 بازی کنیم؟« وسطی » موافقین رفتیم پایین -

 خت و گفت :سیلوانا زیر چشمی از زیر عینک نگاهش را به نگاه بی تفاوت کیان دو

 عالیه ! به شرط این که موقع یار کشی زرنگ بازی در نیارین.-

 سروش گفت :

 هنوز بازی شروع نشده جر زنی می کنی!-

 شمیم گفت :« دیگران باید جر زنی کنن که تو یار اونا باشی . » کیان در دل گفت : 

 هر گروهی سیلوانا باشه منم هستم.-

 گفت : به تارا که رسیدند سیلوانا

 خسته نباشی!-

 سروش دلسوزانه پرسید :

 در پاتون بهتر شد ؟-

 بدون اینکه به او نگاه کند گفت :

 بهترم.-
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موقع سر پایینی دوباره خانم ها جلو قرار گرفتند و اقایان پشت سر ان ها حرکت می کردند.این بار دیگر سیلوانا 

رفت اما شمیم انگار دنبالش گذاشته بودند جلو تر از همه تقریبا می عجله نمی کرد و همراه تارا ارام ارام پایین می 

 دوید.سیلوانا نگاهش کرد و گفت :

دختر خوبیه فقط ایرادش اینه که خیلی حسوده داره خودشو می کشه سروش ازش تعریف کنه.مطمئنم االن از -

 خستگی داره می میره ولی نمی خواد جلو سروش کم بیاره.

 ف او را بگیرد گفت :تارا سعی کرد طر

 خوب سر پایینی راحت تره اونم انرژِش رو داره این چه ربطی به خود نمایی و سروش داره ؟-

به قول بر و بچه های سینمایی نکته ی حساس این درام در همینه که اون هیچ انرژی نداره.همیشه شل و ول راه می -

 ره.ره به قول سروش انگار این دختر تو بدنش استخون ندا

 ببنیم سروش خان در مورد ما هم از این الفاظ استفاده می فرماین؟-

 سیلوانا خندید و گفت :

 تا حاال که نبرده.-

 از خندیدنت معلومه که نگفته بگو خجالت نکش.-

من ؟ خنده دار حرف می زنی.منو خجالت ؟ تو که می دونی من همیشه رک حرفمو می زنم.فقط هر وقت می خواد -

 ایراد بگیره می گه تارا رو ببین یاد بگیر که منم اون جور موقع ها پر یه خونه بهت فحش میدم. از من

تو خیلی به من لطف داری...به هر حال دوست ندارم جلو من شمیم رو تحقیر کنی این طوری نسبت به منم بدبین -

 میشه.

می خوام جلوش کم نیارم حساب کار دستش  نگران اون نباش اون به خوبی از پس من برمیاد.اگه من چیزی میگم-

 بیاد.حاالم نگاه وایستاده بهش برسیم چند تا لیچار بارمون کنه.

 همان طور که سیلوانا حدس زده بود تا به او رسیدند به سیلوانا گفت :

 دویی؟خپلی خانوم میبینم که کم اوردی !نفس بدم خدمتتون که به قول داداش جونت تا قله ی اورست یه نفس ب-

 سیلوانا خندید و گفت :

قربونت برم همه که مثل تو غزال تیز پا نیستن.می دونی شمیم از دور که تو رو دیدم یاد دایی مرتضی افتادم که -

 واقعا اسم برازنده ای برات گذاشته درست مثل مداد می مونی نه ببخشید پنسل.« پنسل » اسمتو گذاشته 

 : شمیم لپ هایش را باد کرد و گفت

 تو خوبی لپ هات داره می ترکه ! بدبخت الغری مد روزه.-

 با امدن پسر ها سیلوانا کوتاه امد.از کنار ان ها که گذشتند سپند داشت می گفت :

با این دخترا مگه می شه یک کلمه حرف حساب زد ؟ اگه ما بپرسیم شاغل هستین یا نه انگار که با این سوال گناه -

 کبیره کردیم.

 گفت :سروش 

خودشون دوست دارن بیرون خونه کار کنن حاال جرات داری بگو نمی خواد کار کنی. اون وقت متحجرترین مرد -

 روی کره ی خاکی میشی و فک و فامیل طالبان از اب در می یای.

 کیان با خنده گفت :
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 ادم نمی دونه با چه ساز این دخترا توی سرش بزنه.-

 از پشت سر ان ها گفت : سیلوانا دیگر طاقت نیاورد و

 اوهوی !اوهوی ! چه خبرتونه ؟ جنس مخالف رو گرفتین به باد انتقاد ؟-

 سروش رویش را برگرداند و گفت :

 زلزله ! باز ما گفتیم خاک انداز تو خودتو انداختی وسط-

 این مورد فرق می کنه شما دارین به ما توهینت می کنین.-

 سپند گفت :

 حرف های ما گوش دادی؟ اصال تو چرا به-

 من گوش نددم تقصیر باد بود.-

 شمیم لباس او را کسید و گفت :

 ولشون کن سر وسطی بازی تالفی می کنیم.بذار هی خودشون رو مطرح کنن.-

 تارا ارام طوری که ان ها نشنوند گفت :

 ا زن داشتن.بهشون نمی یاد ولی همشون با تجربه حرف می زنن.انگار که تا حاال سی چهل ت-

 سیلوانا از این اندیشه که کیان دوست دختر داره خون بدنش به سوی قلب او یورش اورد و از روی حسادت گفت :

 کی به اینا اعتنا می کنه ؟ اینا فقط یه مشت حرفن.-

ه پا بود و به جمع که پیوستند همه با خستگی روی زیر انداز نشستند.سیلوانا مثل بقیه ارام نبود.درونش غوغایی ب

حتما به این خاطر منو محل » ذهنش طوفان.خودش هم نمی دانست چرا این قدر عصبی است.مدام با خود می گفت : 

و از این فکر « نمی ذاره که خودش یکی رو دوست داره. چه قدر من احمقم چه طور تا حاال به فکرم نرسیده بود ؟ 

پس من چی که این قدر دوسش دارم ؟ باید این پسر لجوج »  خود حالش بدت ر می شد و دوباره به خود می گفت :

به دستی که فنجان چای را جلوش گذاشت به خود امد و بعد نگاهش را به فنجان و به « مال من باشه فقط مال من.

 شخصی که فنجان را جلو دستش گذاشت انداخت.با لبخند کیان دلش لرزید.گفت :

 ه.خسته شدین توی این هوا چای می چسب-

 هنوز تشکری نکرده بود که او چای رو جلو دست سپند گذاشت.ستایش سینی چای را از دستش گرفت و گفت :

 شما خودتون هم خسته اید بنشین من چای رو می گردونم.-

از ستایش تشکر کرد فنجان چایش را برداشت و کنار سروش نشست و پشتش را به اتو مبیل تکیه داد .سروش 

 گفت :

 گردوندنت معلومه خونه داریت تکمیله. از چای-

 شهره که صدای سروش را می شنید گفت :

 عالوه بر خونه داری اشپزی و اخالقش هم بیسته.اگه دختر سراغ دارین وقت شوهرشه.-

 کیان خندید و گفت :

 دست شما درد نکنه عمه جون !-

 سروش هم خندید و گفت :
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تو دانشگاه خاطر خواه داره که نمی دونه به کدومشون برسه.تازه دوستامون  نگران زن گرفتن این نباشین این قدر-

 ازش خواهش تمنا می کنن اونایی که نمی پسنده بذاره اونا تور کنن.

 کیان رنگش سرخ شد.اصال دوست نداشت سروش جلو سیلوانا در مورد او این طور حرف بزند فورا گفت :

 ی شه.اون وقت هر روز باید کلی جواب پس بدم.سروش ! شوخی نکن االن شهره باورش م-

 سروش گفت :

کدوم شوخی مرد مومن ؟! می خوام همین حاال با موبایلم به یکی از خاطر خواهات زنگ بزنم ؟ اصال رو پخش می -

 زارم که همه شون بشنون تا باورت بشه.

وی صورتش نتوانست چیزی بفهمد.اما وقتی دید همه خندیدند به جز سیلوانا.کیان نگاه کوتاهی به او انداخت اما از ر

 «یعنی ممکنه براش مهم باشم.» به جز او همه خندیدند در دل خوشحال شد و با خود گفت : 

 شمیم که کنار او نشسته بود کنار گوشش گفت :

 پدر مادر کیان کجا هستن؟-

 او هم به همان ارامی جواب داد :

 فقط تا این حد می دونم که دوست صمیمی سروشه. نمی دونم چیز زیادی ازش نمی دونم-

کیان و سروش بلند شدند که بساط کباب را مهیا کنند.شهرام و سپند نیز به ان ها پیوستند.سروش از دور به سیلوانا 

اشاره کردکبریت بیاورد.هنگامی که کبریت را برای ان ها برد کیان کبریت را از دست او گرفت اما اصال نگاهش 

 «پسره مغرور ! مطمئن باش کاری می کنم که تا اخر عمرت منو فراموش نکنی.» و عصبی در دل گفت : نکرد.ا

 شمیم توپ به دست نزدیک شد و گفت :

 وسطی بازی کردن که فعال منتفی شد بیا والیبال بازی کینم.-

 با نگاهی استفهام امیز او را نگریست و گفت :

 قت بیام با تو والیبال بازی کنم؟من دارم از گرسنگی میمیرم اون و-

 تارا از پشت سر گفت :

 ای شکمو !...شمیم! من به جای سیلوانا بازی می کنم.-

 شمیم و تارا گرم والیبال شدند.

 ای شکمو !...شمیم! من به جای سیلوانا بازی می کنم.-

ها چشم دوخت گاهی هم نگاه کوتاهی به کیان شمیم و تارا گرم والیبال شدند.او هم به اتومبیل تکیه داد و به بازی ان 

 می انداخت که مشغول اتش درست کردن بود.با صدای ستایش روی برگرداند که گفت :

 قربون خواهر کوچولوم برم ! چیه اخمات تو همه ؟-

 سروش به جای او پاسخ داد :

 ناهار نگاش کن.البد گرسنه اش شده هر وقت سیلوانا عصبی شد بدون گرسنه ست.حاال بعد از -

 ستایش خندید و از ان ها دور شد.او هم به حالت قهر صورتش را از سروش برگرداند.

 سروش گفت :

خوشگل ها که قهر نمیکنن.بیا این گوجه ها رو به سیخ بکش حوصلت سر جاش می یاد.تازه این جوری نزدیک -

 منقل هستی بوی کباب که بهت بخوره اعصابت اروم میشه.
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حالت تهاجمی به خود گرفت می خواست جواب بدهد که با قهقه ی سروش خودش هم خندید کیان به  سیلوانا

 لبخندی اکتفا کرد.سیلوانا به ان ها نزدیک شد و گفت :

انگار فراموش کردی تو از من شکموتری )کیان را مخاطب قرار داد ( اقا کیام ! هر وقت گرسنه میاد خونه غذای -

 ان اخماش می ره تو هم انگار عزیزش مرده.خوب نداشته باشیم چن

 کیان خندید و گفت :

می دونم ! هر وقت تو دانشگاه گرسنه می شه هر جور شده از سر کالس جیم می شه که سر از بوفه در بیاره.تنها -

 دانشج.یی که سر کالس مدام در حال خوردنه سروشه.

 سروش بادبزن را ارام کوبید پشت کیان و گفت :

 تیم!داش-

 کیان با خندده گفت:

 این به اون در که تو جمع اون همه دروغ راجع به من گفتی.-

 کیان یکی از صندلی تاشو های مخصوص پیک نیک را از پشت اتومبیل در اورد باز کرد و گفت :

 بنشینید روی این سر پا خسته می شین.-

د.سپند و شهرام که بیکار مانده بودند به شمیم و تارا روی صندلی نشست و با حوصله گوجه فرنگی ها را به سیخ کشی

پیوستند.یک لحظه کوتاه که سروش حواسش نبود سیلوانا گل کوچک قرمزی را که کنار دستش روئیده بود جید و 

به سوی کیان پرت کرد.رنگ از رخسار کیان پرید که سروش ان را ندیده باشد اما او خونسرد با لبخندی پر از 

می کرد.شاخه گل را توی جیب پیراهنش گذاشت.هر کاری کرد نتوانست خود را عادی جلوه دهد  شیطنت نگاهش

پس معلومه حسابی پاستوریزه ست و گرنه » به بهانه ای ان جا را ترک کرد .او نفس راحتی کشید و با خود گفت : 

 «این طوری هول نمی کرد. 

که سیخ یک دستش و دست دیگرش گوجه را توی هوا نگه  سروش با دهان نیم باز چند لحظه به دست او نگاه کرد

 داشته بود.مویی را که بر اثر باد روی پیشانیش امده بود پس زد و گفت :

 هی ! چرا خشکت زده ؟ با تو هستم سیلوانا ! معلومه حواست کجاست؟-

 و گفت : گوجه را به سیخ کشید مثل همیشه با مهارت بر انچه که در ذهنش می گذشت سرپوش گذاشت

 داشتم به شمیم فکر می کردم.طفلک بدجوری گلوش پیش تو گیر کرده.-

 سروش با پشت دست عرق پیشانیش را گرفت و گفت :

 خیلی بی خود کرده.بهش می گفتی من هیچ عالقه ای به اون ندارم.-

 سیلوانا گوجه را به دستش داد و سیخ دیگری به دست گرفت و گفت :

 مگه به خرجش می ره.فکر کردی نگفتم؟!-

 سروش حرص خود را روی بادبزن خالی کرد و با شدت بیشتری باد زد و گفت :

 شانس ماست به خدا ! هر چه کج و کوله ست عاشق سین چاک ما می شه.-

 او زد زیر خنده و گفت :

 زهر مار ! به چی می خندی ؟دکمه ی لباستو ببند ببین تا کجات معلومه.-

 مه ی مانتویش را بست.اخرین گوچه را به سیخ کشید و در حالی که از ان جا می رفت گفت :بدون اعتراض دک
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 به هر حال درباره اش فکر کن می تونه عروسه خوبی برای خانواده ی ما بشه!-

 سروش سنگ ریزه ای را از روی زمین برداشت به سوی او پرت کرد و گفت :

 دونم و تو.یه بار دیگه از این زر ها بزنی من می -

سیلوانا به طرف او برگشت شکلکی در اورد و به سرعت از او دور شد چون می دانست عکس العمل بعدی او شدید 

 تر خواهد بود.

بعد از صرف ناهار در هوای دلپذیر بهاری جوان تر ها سرگرم بازی شدند.هنگام یار کشی ، شمیم ، سیلوانا ، ستایش 

دیگر کیان ، تارا ، سروش ، شهرام قرار داشتند.چندین دفعه کیان باغث شد سیلوانا ، سپند یک گروه بودند و گروه 

گل بگیرد.اخر سر صدای سروش در امد و دیگر نگذاشت که او توپ بیاندازد.از بازی که خسته شدند سپند ضبط 

 صوت اتومبیل را روشن کرد.شمیم نگاهی به اسمان انداخت که ابری شده بود گفت :

 وا رقصیدن مزه می ده بیا سیلوانا.....توی این ه-

به خواست اقای شادمان و شهره زیر انداز ها جمع شد و وسایلی که بیرون بود به زیر چادر انتقال دادند.باد شدیدی 

شروع به وزیدن کرد و دانه های درشت باران چاشنی ان.بزرگ تر ها زیر چادر جمع شدند اما جوان ها ول کن 

مه شادی کنان زیر باران می رقصیدند. تمام حواس او به سیلوانا بود که با چه مهارتی می رقصید و نبودند بحز کیان ه

 هیچ کدام به گرد پای او نمی رسیدند.

زور باران بیشتر از ان ها بود شدید که شد مجبور شدند به داخل چادر هجوم ببرند.با این که دو چادر بزرگ بود اما 

صدای بارش باران که به چادر اصابت می کرد نشاط اور بود.سیلوانا طبق معمول فرصت همه کنار هم نشسته بودند.

 حرف زدن را به کسی نمی داد و با شلوغ کاری هایش چادر را روی سر گذاشته بود.

 با بند امدن باران سپند از چادر خارج شد.هوا را با احساس استشمام کرد و گفت :

 ن بیرون ؛ حیف این هوا نیست موندین توی چادر ؟!وای ! چه هوا محشری شده ! بیای-

 پدر اقای شادمان گفت :

 پشت این تپه جای بسیار زیباییه بهتره چای عصر رو ببریم اونجا بخوریم از هون جا هم میتونیم برگردیم.-

ها جا دادند.هر چه همه پیشنهاد او را با میل پذیرفتند و به سرعت چادر ها جمع و وسایل ها را صندوق عقب اتومبیل 

جلوتر پیش می رفتند جاده خراب تر می شد.جاده خاکی بر اثر باران لیز و گل الود تر می شد .کیانم اتومبیلش که 

جلوتر از همه بود برای یک ان احساس کرد اگه جلو تر برود چرخ های اتومبیل میان گل و الی گیر می کند.سروش 

او عالمت می داد که جلوتر نرود.هنگامی که می خواست به عقب برگردد هر  هم از پشت سر با چراغ های اتومبیل به

کاری کرد زور گل ها از چرخ های اتو مبیل بیشتر بود.هر چه گاز می داد اتومبیل فقط صدا می داد و گل به اطراف 

قداری چوب پخش می کرد و اتومبیل توی گل بکس وات کرده بود.سپند و سروش به همراه شهرام به کمک امدند م

 زیر چرخ های اتومبیل گذاشتند و هر طوری بود با هول دادن او را از ان مخصمه نجات دادند.

با نمایان شدن مجدد افتاب تصمیم گرفتند در همان نزدیکی عصرانه ای بخورند و بعد راه بیفتند.شلوار و کفش اقایان 

 :حسابی گلی شده بود.کیان استکان چای را به دست گرفت و گفت 

 اگه جلوتر می رفتم باید با جرثقیل منو بیرون می کشیدن.-

 اقای شادمان گفت :

 برای این جور موقع ها ماشین شاسی بلند خوبه.-
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 اقای ارمان گفت :

 هرگز فکر نمی کردم ماشین اقا کیان گیر کنه.-

 شهره گفت :

 این ماشین های امروزی فقط ظاهر دارن.-

 شهرام گفت :

 این گلی که من دیدم ماشین سنگین هم توش بکس ئات می کنه چه برسه به این ماشین ها.بابا با -

 شوهر عهدیه بابای شمیم اقای معارف گفت :

 اصال جلو رفتن خطر ناک بود.-

 الهه گفت :

 یه لحظه ست خدایی نکرده ماشین سر می خورد می افتاد توی رودخانه.-

 سپند گفت :

 ذشت فقط یه حموم گذاشت رو دست ما.خدا رو شکر به خیر گ-

با صدای اتومبیل جیپی که از دور می امد همه کنجکاو به اتومبیل خیرهشدند.همین که می خواست از کنار ان ها 

 بگذرد کیان گفت :

 بهتره برگردین عقب ما به زور این رو کشیدیم بیرون.-

 راننده با خنده گفت :

 ماشین من می تونه بره جلو.-

 ه راه خود ادامه داد.اقای ارمان گفت :و ب

 محاله این ماشین بمونه تو گل. -

هنوز حرف اقای ارمان به اخر نرسیده بود که همان بالیی که سر کیان امده بود سر او هم امد.خانواده اش پیاده 

دایت کرد و جلوی شدند و به او اصرارمی کردند به عقب برگردد اما ول کن نبود. اتومبیل به جای عقب به جلو ه

چشم های حیرت زده ی همه سر خورد طرف رودخانه.همه به ان سمت دویدند.وضعیت وحشتناکی بود مو بر تن 

همه سیخ شده و از نگرانی چشم ها از حدقه بیرون زده بود.انگار که ضربان قلب همه دو برابر شده و نفس کشیدن 

 مشکل شده بود.زنش فریاد می کشید :

 ماشین داری می افتی تو رودخونه خدایا....خودت کمک کن. بیا پایین از-

و از طرفی دیگر بچه هایش فریاد می زدند.اما انگار به راننده اتومبیل شک وارد شده بود بدون این که تکانی به خود 

سمت  بدهد ارام همراه اتومبیلش جلو چشم همه سر خورد و داخل رودخانه افتاد.لحظات غم انگیزی بود.مرد ها به

بچه ها اشک همه رو در اورده « بابا ، بابایی » رودخانه می دویدند صدای شیون زن و بچه ی راننده رقت انگیز بود. 

بود.اتومبیل به ان بزرگی توی رودخانه غرق شد بدون این که از دست کسی کاری ساخته باشد.کیان و سپند بالفاصله 

بود گرفتند و خود را به اب زدند.ان قدر شتاب رودخانه زیاد بود که دست خود را به تنه ی درختی که کنار رودخانه 

اتومبیل به این بزرگی را « زپرتی » ترسیدند و به عقب برگشتند.باورش برای همه سخت بود که رودخانه ای به این 

 به قعر خود بکشاند.

 شهره و الهه فریاد می کشیدند که سپند و کیان از رودخانه فاصله بگیرند.
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 چه های ان مرد نگون بخت با گریه و شیون می گفتند :ب

 ترو به خدا بابامو نجات بدین.و همسرش بر سر و صورت خود می زد:-

یه کاری بکنین شوهرم داره از دستم می ره.ترو به خدا کمک کنین...اون شنا بلد نیست به دادمون برسین....ای وای -

 خدا....

همه گرفته بود.همه بهت زده و با چشم های پر از اشک به رودخانه ی بی  تماس گرفت.حال 111سروش با پلیس 

رحم و خروشان که تا لحظه ای پیش مانند عروسی زیبا بین جنگل طنازی می کرد چجشم داشتند و حال به چشم ان 

 ها همچون هیوالیی بود که یک انسان بی گناه را به این سادگی در خود بلعیده بود.

د تا پلیس امد متاستفانه دیگر بی فایده بود و کار از کار گذشته بود نه اثری از اتومبیل بر جای یک ساعت طول کشی

بود و نه اثری از راننده.با تاریک شدن هوا مجبور شدند ان ها را بگذارند و برگردند.حادثه ی غیر متقربه ی تلخ و 

نظرشان رژه می رفت.سیلوانا که به پشتی صندلی غم انگیز حال همه را گرفته بود و مانند یک کابوس وحشتناک جلو 

 تکیه داده بود با بغض و اشک گفت:

وای مامان !باورم نمی شه ! یعنی به همین اسونی یه ادم جلو چشم ما بمیره ! چه قدر تلخ ! چرا ما نتونستیم کاری -

 براشون بکنیم؟

 الهه با تاسف گفت :

 که شاهد همه چیز بودی. عزیزم ! کاری از دست ما ساخته نبود خودت-

 اقای شادمان گفت :

 بیچاره زن و بچه اش ! خودش که رفت مصیبتش موند برای اونا.-

 سپند گفت :

 «بابامو نجات بدین ترو خدا بابامو بیارین باال. » هنوز صدای جیغ های دختر کوچیکش تو گوشمه که می گفت : -

 سیلوانا گفت :

 واقعا مرده؟-

 گفت :اقای شادمان 

پس چی دخترم فکر کردی جون انسان چیه به یه رگ بنده.کسی که شنا بلد نباشه چند ساعت زیر اب بمونه -

 معلومه که خفه می شه هر چند شناگر ماهر هم نمی تونه با این پیچ و تاب و خروش رودخونه بجنگه.

سرما می کرد.با حالی پریشان گفت  در اتومبیل دیگر کیان که تا زیر گردن لباس هایش خیس بود به شدت احساس

: 

 چه قدر تلخ بود !-

 سروش که جلو نشسته بود گفت :

 دلم برای بچه هاش کباب شد.-

 شهره که می دانست این حادثه تلخ تا چه اندازه کیان را به اوج خاطرات گذشته کشاتده گفت :

 بهتره در موردش حرف نزنیم تلخی ها که گفتن نداره.-

 عصبی گفت : کیان نیمه

 چه طور می شه فراموش کرد وقتی جلو نظر ادمه.هنوز صدای گریه و شیون زن و بچه اش تو گوشمه.-
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 سروش به اشک های کیان خیره شد که بدون توقف از چشم هاش فرو می چکید متعجب از احساسات او گفت :

 .اگه فکر می کنی حالت برای رانندگی مساعد نیست من بشینم پشت فرمان-

کیان بدون جواب بالفاصله در جایی پارک کرد.سویچ را به او داد و خود جای او نشست.به مقصد که رسیدند به اصرار 

 فراوان پدر اقای شادمان و خود اقای شادمان شهره و کیان به ویالی ان ها امدند . الهه گفت :

 خوریم.درست نیست با این روحیه شما تنها بمونید.شام یه چیزی دورهم می -

 شهره گفت :

 اخه شما همتون خسته این نیاز به استراحت دارین درست نیست ما ارامشتون رو به هم بزنیم.-

 الهه با مهربانی گفت :

 ای بابا شهره جون ! چه قدر تعارفی هستی.اصال درست نیست توی این موقیعت یا این روحیه تنها بمونید.-

ه ویال برگردد که دوش بگیرد و لباس هایش را عوض کند.شهره نمی خواست شهره تسلیم شد.کیان اجازه خواست ب

 تنهایش بگذارد اما اوقبول نمی کرد با رفتن او شهره گفت :

 طفلک کیان !-

 همه متعجب چشم به دهان او دوختند.الهه گفت :

 چه طور مگه؟-

می داد که خاطره ای تلخ او را  شهره چشم هایش را ریز کرد و به گوشه ای خیره شد.حالت چهره اش نشان

 دگرگون کرده گفت :

این حادثه تلخ امروز اون رو به یاد گذشته ی خودش انداخته.سرگذشت کیان هم بی شباهت به بچه های اون مرد -

نیست با این تفاوت که کیان کادرش رو هم از دست داد.درست پانزده سال پیش بود.پدر کیان کاپیتان بود و 

ویولونیست.یه زوج مناسب و خوشبخت با یه پسر بچه ی نه ساله ی زیبا و سالم.برادرم عاشق کیان  مادرش بهترین

بود.باور کنین همه فامیل به خوشبختی اونا غبطه می خوردن.تا زمانی که کیان به مدرسه نرفته بود همراه پدر مادرش 

سه رفت مادرش مجبور شد به خاطر او بمونه مدام در سفر بود.بیشتر زندگیش رو روی دریا می گذروند.وقتی به مدر

 و فقط سه ماه تابستون همسفر برادرم بودن.تا این که اون حادثه ی تلخ براشون پیش اومد....

کیان همراه پدر و مادرش و شوهر من عازم تهران بودند که در مسیر با یه کامیون تصادف کردن.تصادف وحشتناکی 

الم به در برد.متاستفانه اون همه چیز رو در هوشیاری کامل به چشم خود دید و بود.فقط کیان از این تصادف جون س

بعد از سال ها هنوز نتونسته فراموش کنه.همسر منو برادرم که جلو بودن و همسر برادرم ضربه مغزی شده بود که 

» گریه به من گفت :  اونم بعد از چند روز که توی کما بود فوت کرد.هیچ یادم نمی ره که اون موقع افسر پلیس با

شهره « ) خانوم این بچه خیلی عذاب کشیده.وقتی جسد پدرش رو از ماشین بیرون اوردیم به دنبال سرش می گشت. 

 اشک هایش را با دستمالی که جیران به طرفش گرفته بود گرفت و پاک کرد .(با گریه ادامه داد :

کشیده.تا ماه ها مریض بود و خیره به گوشه ای بدون این سر برادرم قطع شده بود.خدای من ! این بچه چه زجری -

که کالنی به زبون بیاره یا حتی یه قطره اشک بریزه.بعد از اون حادثه تلخ تصمیم گرفتم خودم از کیان نگهداری 

کردن  کنم.تا وقتی پدر و مادرم زنده بودن با اونا زندگی می کردیم و با فوتشون دوباره تنها شدیم.برادرام اصرار می

باهاشون زندگی کنیم اما من فقط راحتی کیان رو در نظر داشتم.توی این مدت خیلی سعی کردمتا حدودی کمبود پدر 

و مادرش رو جبران کنم نمی دونم تا چه حد موفق بودم فقط خدا شاهده که من از همه چیز گذشتم به خاطر اون.اون 
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پشت سر گذاشت و ضربه ی سنگینی به روح و روانش دو سال اول بعد از اون حادثه کیان روزای سختی رو 

 خورد.امروز وقتی اون اتفاق افتاد بدجوری به هم ریخت می دونم که دوباره گذشته جلو چشمانش اومده.

همه از خاطره ای که شهره تعریف کرد متاثر شدند و بیشتر از همه سیلوانا به طوری که نتوانست اشک هایش را 

 که در جمع گریه نکند به یکی از اتاق خواب ها رفت و بغض را رها کرد. مهار کند به خاطر این

 

همه از خاطره ای که شهره تعریف کرد متاثر شدند و بیشتر از همه سیلوانا به طوری که نتوانست اشک هایش را 

 مهار کند به خاطر این که در جمع گریه نکند به یکی از اتاق خواب ها رفت و بغض را رها کرد.

 

****** 

 

کیان وارد ویال که شد از تاریکی ان جا به وحشت افتاد و مانند بچگی هایش از تنهایی ترسید صحنه ی افتادن اتومبیل 

 توی رودخانه مانند یک فیلم مدام برایش تکرار می شد.

؛ با دیدن لباس هایش را در اورد.جیب پیراهنش را خالی کرد که موقع شست و شو وسایل توی جیبش خراب نشود 

اگه این حادثه لعنتی پیش نمی اومد امروز می » شاخه گل که تقریبا پالسیده بود یاد سیلوانا افتاد.با خود گفت : 

 «تونست یکی از بهترین روز های عمر من باشه.

ه شاخه گل را برداشت و کنار سوسک پالستیکی جلو ایینه گذاشت وبه حموم رفت.بدون این که بخواهد گذشته دوبار

پیش رویش زنده شد.زیر دوش اب گرم بود که صدای گریه ی بچگی های خودش توی گوشش پیچید فریاد می زد 

 «اقای پلیس ! تو رو به خدا کمکم کنین سر پدرم اینجا افتاده...: » 

دست هایش را روی گوشش گذاشت.سعی کرد ذهنش را منحرف کند.با شتاب دوش گرفت و از حمام بیرون 

ال بیشتر کسلش می کرد.دوباره همان صدا توی گوشش پیچید و این بار خاطرات نیز زنده شد.پسر امد.سکوت وی

بچه ای با نشاط که در عقب صندلی اتومبیل لم داده بود وبا خنده های پدر و مادرش شادیش دو چندان می شد و 

اک پدرش نتوانست اتومبیل را به دوباره قصه ی تلخ اغاز شد که شادی ها کم دوام هستند.سر یکی از پیچ های خطرن

موقع کنترل کند و با کامیونی که وحشیانه از رو به رو می امد برخورد کردند.صدای وحشتناک تصادف هنوز تو 

گوشش بود.با این که سرش از چند جا شکسته و خون از ان جاری بود اما کامال حواسش برجای و تمام صحنه ها را با 

کمک کنین « یدید.مردم مثل مور و ملخ دور ان ها جمع شده بودند.یکی داد می زد هوشیاری کامل به چشم خود م

بیاریمشون بیرون.دیگری با تاثر جواب داد : فکر نکنم کسی ان سالم به در برده باشه.و شخص سوم فریاد زد : بیاین 

گفت : مجبوریم صبر کنیم تا این جا انگار این بچه سالمه.فقط با این اوضاع ماشین چه جوری بیاریمش بیرون.دیگری 

 گروه امداد برسه.

کیان در ان زمان نمی دانست چه قدر زمان برد تا گروه امداد و پلیس از راه رسیدند.تمام بدنش درد می کرد و 

بیشتر قلبش جریحه دار شده بود چون هر چه با گریه پدر و مادر و شوهر عمه اش را صدا می کرد هیچ کدام به او 

ادند ؛ این قدر اتومبیل له و داغون شده بود که نمی توانست ان ها را ببیند.خودش هم قادر به تکان جو.اب نمی د

خوردن نبود حس می کرد از کمر به پایین فلج شده چون اصال نمی توانست تکان بخورد و از خونی که روی دست و 

شوهر عمه اش روی ان نشسته بود در  رویش پاشیده شده بود بیشتر به وحشت افتاد.بعد خا فهمید صندلی جاو که

 اثر فشار تصادف به عقب کشیده شده خون شوهر عمه اش بوده.
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بعد از ان که گروه امداد از راه رسیدند صدا ها را می شنید که به وسیله شیئی اهن های اتومبیل را قیچی می کردند ، 

شوهر عمه اش را بیرون کشیدند تمام دل و روده اش تا توانستند او را بیرون بیاورند و بعد نوبت به بقیه رسید اول 

ریخته بود بیرون و در اثر برخورد با شیشه ی اتومبیل چیزی از صورتش معلوم نبود صحنه ی وحشتناکی بود . بعد 

مادرش را خارج کردند.لب های قشنگش به طرز وحشتناکی پاره شده و دندان هایش که به خون اغشته بود نمایان و 

تش که سیاه و کبود شده بود او را دچار شک شدیدی کرد و با بیرون اوردن جسد پدرش که دنیای امید همراه صور

و ارزوی او بود مثل شیشه ای نازک قلب و روح کوچکش در هم شکست .با پاهایی که توان راه رفتن نداشت خودش 

جدا کردند و او ناگهان چشمش به سر  را روی جسد بی سر پدر انداخت.مردمی که انجا ایستاده بودند او را از جسد

پدرش افتاد.خودش را از دست مردی که گرفته بود خالص کرد و به سوی اتومبیل که حاال به جز یک اهن تکه پاره 

» چیزی از ان باقی نمانده بود دوید.هنوز شجاعت ان را نداشت که به سر پدرشش دست بزند با گریه و فریاد گفت : 

 «خدا کمک کنین سر پدرم ! سرم پدرم این جا افتاده.اقای پلیس ! ترو به 

و از ان به بعد دیگر نتوانست کالمی بر زبان بیاورد.شوک سینگینی که به او وارد شده بود قدرت تکلم را از او گرفت 

و بعد ماه ها که تحت نظر بهترین دکتر های مغز و اعصاب و روان داخلی و خارجی بود کم کم حالت جسمی اش 

شد اما هنوز زبان نگشوده بود تا این که به او شک دیگری وارد کردند و این بار تصادف غیر واقعی بود.صحنه خوب 

در همان نقطه که پدر مادرش رو از دست داده بود اجرا شد و صدای برخورد تصادف فقط به وسیله ی ضبط صوت 

ماه ها با گفتن کلمه ی پدر قفل زبانش شکست و اجرا شد اما تاثیر به سزایی در روحیه ی او بر جای گذاشت بعد از 

 تا ساعت ها با صدای بلند گریست.

حاال هم سکوت ویال و مرور خاطرات تلخ بیشتر کسلش کرد وبه گریه افتاد.گریه ای تلخ و غمبار.اگر صدای زنگ 

زودتر بیاید و علت  موبایلش نبود شاید همچنان در همان حال و هوا به سر می برد.سروش بود که از او می خواست

تاخیرش را پرسید که کیان حمام را بهانه کرد.به جز چراغ سالن بقیه ی چراغ ها را خاموش کرد و از در خارج 

شد.هنگامی که وارد سالن پذیرایی اقای شادمان شد همه از سرخی چشم هایش فهمیدند که گریه کرده.او حاال برای 

ن کمی از اشنایی ان ها با شهره و او می گذشت اما تو خانواده ی شادمان و ان ها عزیز تر شده بود و با این که زما

 ارمان جایگاه خاصی داشتند و همه به دیده ی احترام به ان ها می نگریستند.

 

****** 

 

 

 اخی...!شمیم ورپریده رفت از دست غرغراش خالص شدیم.

 تارا پاهایش را جمع کرد و گفت :

 م دختر خوبیه.بر عکس من فکر می کن-

 سیلوانا ایینه را از جلو صورتش برداشت سرش را به طرف او کج کرد و گفت :

 تو بهتره اصال فکر نکنی ...تارا !-

 با این طرز صدا کردنت معلومه باز نقشه ای تو کله ات داری؟-

 خوشم میاد خیلی تیزی سریع می گیری من می خوام یه کاری کنم.-

 گو ببینم باز می خوای چه دسته گلی اب بدی.خدا به دادم برسه.ب-
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 سیلوانا یک بار دیگه ریمل را به موژه هایش کشید و گفت :

 ببین چشمام چه قدر تغییر کرد خوب حداقل ریمل زدن رو از شمیم یاد گرفتیم.-

 تارا بی حوصله گفت :

 میگی می خوای چیکار کنی یا هنوز به فکر قر و فری؟ -

 ف در ریمل را بست و داخل کیفش گذاشت.با رضایت از چهره ی خود در ایینه گفت :با شنیدن این حر

با یه ذره ریمل چشمام صد و هشتاد درجه تغییر کرد.خوب بهتره بریم سر اصل مطلب.تو باید بری به سروش بگی -

 ما رو ببره خونه ی کیان.

 تارا از تعجب چشم هایش گرد شد و گفت :

 می گه شما اون جا چی کار دارین؟باز خل شدی ! سروش ن-

 خونسرد گفت :

 بگو برای دیدن خرگوش هاشون میریم.-

 با حرص گفت :

 عمرا اگه این کارو بکنم.می دونم موقع گفتن به ته ته پته می افتم.-

 خاک بر سر بی عرضه ات کنم.شد یه بار برای من مثر ثمر باشی!-

مئنم دم به تله ی تو یکی نمی ده.همچین می گه کیا اسمشو خالصه میکنه الکی ذوزو بر این کیان بیچاره نچرخ مط-

انگار نامزدشه ! در ضمن تو که دوسش نداری.بذار به حال خودش بمونه.دیشب که خاطره ی زندگیش رو شنیدی 

 سختی زیاد کشیده.راضی نشو عذاب تو هم بهش اضافه بشه.

 وا ! مگه من می خوام چیکارش کنم؟-

ی اونو به طرف خودت بکشونی بعد ولش کنی.فکر این رو کردی چه ضربه روحی به او وارد میشه؟کیان تو می خوا-

 مثل پسرای دیگه نیست.این رو بفهم.

 گمشو!یه جوری حرف می زنی که انگار من فقط هدفم اینه اونو بکشونم طرف خودم.-

 مگه غیر از اینه ؟-

 : سیلوانا بلند شد به سمت در اتاق رفت و گفت

 توضیح ندم بهتره چون تو نمی تونی بفهمی.پاشو بیا بیرون به سروش بگیم.-

 منتظر ترا نماند و از در خارج شد.سروش سرگرم تماشای تلویزیون بود.او بدون مقدمه گفت :

 سروش !من و تارادوست داریم خرگوش های شهره خانوم رو ببینیم ؛ ما رو می بری اون جا؟-

 ون راروی میز گذاشت.دست هایش را در هم زنجیر کرد و پشت سر گذاشت و گفت :سروش کنترل تلویزی

 شاید خونه نباشن.-

 سیلوانا کنارش روی مبل نشست و گفت :

 خب ! یه زنگ بهشون بزن.مامان اینا نیستن حوصلمون سر رفته.-

 خب باهاشون می رفتین که حوصلتون سر نره.-

 ونی رفتن ندارم.حاال که سروش هست ما هم می مونیم پیش اون.تقصیر تارا بود گفت حوصله ی مهم-

 سروش این جمله را به نفع خود تعبیر کرد و به تارا که از در اتاق بیرون امد گفت :
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 اخه خرگوش دیدن داره؟-

 «خدا بگم چی کارت کنه سیلوانا ! بالخره کار خودتو کردی ! » تارا در دل گفت : 

 در جواب او گفت :

 ه دوست ندارین ما رو ببرین اشکالی نداره می ریم پیاده روی.اگ-

 سروش موبایلش را برداشت و گفت :

 شما حاضر شین یه زنگ بزنم اگه خونه بودن می ریم اگه هم نبودن می ریم بیرون یه دوری می زنیم.-

 

 

 

******** 

 

 شهره روی سیلوانا و تارا را بوسید و گفت :

 ردین اومدین.پس چرا بقیه نیومدن؟چه کار خوبی ک -

 شهره روی سیلوانا و تارا را بوسید و گفت :

 چه کار خوبی کردین اومدین.پس چرا بقیه نیومدن؟-

 سروش به جای ان ها جواب داد :

 منزل عموم کرج دعوت بودن.کیان خونه نیست ؟-

 نه !ولی تا چند دقیقه دیگه بر می گرده.-

 م گفت خونه ست.من به موبایلش زنگ زد-

به خاطر این گفته یه وقت شما تصمیمتون عوض نشه.از دیشب تا حاال همش تو فکره.من ازش خواستم بره بیرون -

 هوایی عوض کنه بلکه فکرش ازاد شه.

سیلوانا بیشتر حواسش به اطراف بود.بر عکس ان چه در ذهن خود مجسم کرده بود دکوراسیون ویال خیلی ساده و 

.کف سالن سراسر پوشیده از موکت سبز تیره رنگ با چند تخته فرش قدیمی و یک میز ناهار خوری معمولی بود

هشت نفره که معلوم بود زیادی از ان کار کشیدند.پرده ها به نسبت خیلی ساده و قدیمی بودند.شهره ظرف شیرینی 

 فت :را روی میز گذاشت از نگاه تارا و سیلوانا فهمید که تعجب کردند با لبخند گ

همه جای ویال زوارش در رفته.این ویال مال پدر شوهرم بود که کادوی عروسی به ما داد و سند ویال رو به اسم من -

زد.اوائل ازدواجمون زیاد می اومدیم این جا اما بعد از مرگ شوهرم دیگه پامو این جا نزاشتم فقط سالی بکی دو بار 

 جا بکنه... یه نفر رو می فرستادم یه نظافت کلی از این

 با باز شدن در سالن نگاه ها به طرف در چرخید.کیان با قیافه ی مغموم و گرفته وارد شد.

 سروش با او دست داد و گفت :

 خوب مارو قال گذاشتی.-

 با سیلوانا وتارا احوال پرسی مختصری کرد و گفت :

 اگه می گفتم خونه نیستم که تو نمی اومدی.-
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شپزخانه رفتند و به شهره در اوردن چای و میوه کمک کردند.سروش داشت می گفت که به خاطر تارا و سیلوانا به ا

 این خرگوش ها امدند.شهره کفت :

 یعنی اگه خرگوش خا نبودند این جا نمی اومدین.-

 سروش شرمنده گفت :

 اه نه ! خرگوشا فقط بهونه بود.-

 کیان نگاه سر سری به سیلوانا انداخت و گفت :

ین خرگوشا طرف دار زیاد دارن.چند روز پیش یه پسر بچه ی شیطون از رو دیوار پریده بود پایین که بیاد ا-

 خرگوشا رو ببینه.

 سروش گفت :

 عجب بچه ی تخسی بوده ! چه طور نترسیده گیر بیفته.-

 خیلی بال بود ! از جسارتش خوشم اومد.ما که بچه بودیم از این جرات ها نداشتیم.-

 انا و تارا به زور جلو خنده شان را گرفته بودند.شهره گفت :سیلو

 احتماال او خبر داشته کسی تو ویال نیست.-

 کیان بار دیگر نگاهش را به صورت خندان سیلوانا انداخت و گفت :

 اتفاقا خودش همین حرفو زد.-

 سروش بحث دیگری به میان اورد و گفت :

 گجا رفته بودی؟-

 و گفت : صدایش محزون شد

رفتم از ماشین دیروزی خبر بگیرم.افسر پلیسی که اون جا بود گفت که نه اثری از ماشین مونده نه از جسد به -

 احتمال زیاد ته رودخانه هستن.

 همه با یاد اوری صحنه دیروز دوباره متاثر شدند.تارا گفت :

 ادرم باورش نمی شه رودخونه این قدر عمق داشته باشه.-

 ت :سروش گف

 خونوادش چی ؟-

ساکن کرج بودن.این جور که مامور پلیس می گفت عمق رودخونه باالی ده متر بوده و منتظر بودن غواص بیاد که -

 ماشین رو از ته رودخونه بکشه بیرون.البته به گفته ی مامور پلیس فقط همون یه نقطه این قدر عمق داره.

 شهره گفت :

 نیم.کیان جان ! نمی خوای خرگوشا رو به مهمونات نشون بدی.بهتره در موردش دیگه حرف نز-

 او مثل فنر از جایش بلند شد و گفت :

 من اماده ام.-

 

********* 

 

 هر چه شهره اصرار کرد بی فایده بود و قبول نکردند که برای ناهار مهمان او باشند. با رفتن ان ها رو به کیان گفت :
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 تارا چه دختر زیباییه.-

 کیان روی کاناپه دراز کشید و گفت :

 اگه اون خوشگل تره در عوض سیلوانا با نمک تره.خیلی به دل می شینه.-

 شهره لبخند مرموزی بر لب اورد و گفت :

حدس می زدم چشمت اون رو بگیره.بال گرفته این قدر با ناز و عشوه حرف می زنه که خانوما هم شیفته اش می -

 ن.شن چه برسه به اقایو

 کیان دستش راروی چشمش گذاشت و جدی گفت :

 کی میگه چشم من اونو گرفته؟من فقط نظرم رو گفتم.-

 شهره پیش دستی ها رو به اشپزخانه برد و طعنه امیز گفت :

 باورم شد.به هر حال دخترای دوست داشتنی و با شخصیتی هستن.من که خیلی از اونا و خانواده شون خوشم اومده.-

کوت کرد چهره ی سیلوانا به شفافی ایینه جلو نظرش بود.در این چند روز که ارامش داشت و دور از هیاهوی کیان س

شهر بود تمام فکرش را او پر کرده بود.همان طور که سروش گفته بود توی دانشگاه خاطر خواه زیاد داشت و سعی 

رابطه ای سالم و دوستانه بر قرار کند و هر بار کرده بود هرگز به کسی دل بستگی پیدا نکند و فقط با جنس مخالفش 

که ان ها از او دعوت به عمل می اوردند خیلی مودبانه همهی دعوت های ان ها را رد می کرد و هرگز در خلوت 

تنهای اش به ان ها فکر نمی کرد اما در مورد سیلوانا این طور نبود.روز تصادف به نظرش خیلی معمولی امد و وقتی 

جای او امده بود که خسارت اتومبیل را بدهد به کلی او را به فراموشی سپرده بود.اما سکونت در ویال و مادرش به 

دیدن هر روز او روز به روز بیشتر به طرف او کشیده می شد اما می دانست که هنوز دل بسته اش نشده فقط برایش 

پسرانه ی او و تن نازی هایش در کنار  مهم است و به نظرش او با همه ی هم جنس هایش فرق داشت شیطنت های

هم شیرین و عجیب به نظر می امد.بر عکس دختر های هم سن و سالش پر تحرک تر و شاداب تر و سرزبون دار تر 

 بود.

 

********** 

 

شش روز از اقامت ان ها در ویالی پدر اقای شادمان می گذشت.تصمیم داشتند به تهران برگردند اما اقای شادمان 

بزرگ از ان ها خواست که تا اخر تعطیالت دور هم باشند مخصوصا که در این مدت حسابی با اقای ارمان جور شده 

 بود و مدام با هم در حال بازی شطرنج بودند.

تارا نیز وقتی پدرش پذیرفت که انها هم بماننداز خوشحالی در پوست خود نمی گنجید . در این چند روز که تمام 

روش می گذراند.دلبستگی اش به او دو برابر شده بود.تارا چون سایر زیبارویان به محبوب خود ناز و وقتش را با س

کرشمه نمی فروخت ادا نداشت.سراپاسوز و گداز بود و حاضر بود چون شمع به خاطر سروش بسوزد و جهانی را از 

که او هم چندان بی میل نیست .نمی پرتو دل پذیر خود تابناک کند.در این مدت از نگاه های سروش فهمیده بود 

 خواست حرکتی بکند که او متوجه عالقه اش بشود.دوست داشت اگر اعترافی در کار است از جانب او باشد.

با دیدن سیلوانا که غرق در خواب است حوصله اش سر رفت.برسی به موهایش کشید و از اتاق خارج شد . کسی 

ز بیرون می امد.حدس زد که مثل روز پیش صبحانه را در هوای ازاد توی سالن نبود.صدای بچه هایش ستایش ا

صرف می کنند.با صدای زنگ موبایل سروش پا سست کرد و به طرف در سالن که رفته بود دوباره برگشت.مطمئن 
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که شد او صدای زنگ موبایل را نشنیده به مانیتور گوشی نگاه کرد اسمی نیفتاده بود.کنجکاوی اش گل کرد جواب 

 دهد.دکمه ی پاسخ گویی را فشار داد ولی حرفی نزد.صدای نازکی از ان سوی خط گفت :ب

 الو ...! سروش جان ! چرا جوابمو نمی دی عزیزم ؟ باور نمیکنم تو این قدر بی رحم باشی ! ال...و !!! سرو....-

ز شد و سروش وارد سالن او تماس را قطع کرد.از ناراحتی دست و پایش می لرزید.بی حال روی مبل نشست.در با

 شد.او از جایش بلند شد.سروش با لبخندی مهربان گفت :

 سالم صبح به خیر.-

با اخم سالمی گفت و به اتاق خواب برگشت.سیلوانا هنوز خواب بود.مانتو و روسری اش را برداشت و دوباره از اتاق 

بیرون پیوست که روی تخت بزرگی جلو افتاب خارج شد.نگاهش را توی سالن چرخاند اما خبری از او نبود.به جمع 

 نشسته بودند.او هم ان جا بود.جیران از او خواست که بنشیند برایش چای بریزد اما گفت :

 می وام بیرون از ویال کمی قدم بزنم.-

 اقای ارمان گفت :

 خیلی از ویال دور نشی.تو به این جا خا اشنایی نداری.-

 تارا تعجب کرده بود گفت : سروش که از چهره ی اخم الود

 حق با پدرتونه این جا ها برای شمااشنا نیست.اگه خیلی دور بشین امکان داره راه رو گم کنین.-

 زیر لب جواب داد :

 حواسم هست.-

بدون توجه گفته ی پدرش و سروش مسیری را انتخاب کرد و به راه افتاد.اصال توجه نمی کرد که از کجا می رود و 

از ویال فاصله گرفته.از چند تپه ی کوچک و بزرگ گذشت و مسیر رودخانه را در پیش گرفت.وقتی از چه قدر 

حرکت ایستاد که دیگر از خستگی نای راه رفتن نداشت.به ساعتش نگاه کرد باورش نمی شد که سه ساعت بدون 

ش را به خنکای اب رودخانه توقف راه رفته.روی تخته سنگی کنار رودخانه نشست.کفش هایش را در اورد و پاهای

سپرد.از بس سرد بود پاهایش کرخ شد اما از رو نرفت و همان طور پاهایش را در اب نگه داشت.به اطراف نگاه 

کرد.همه جا زیبا و سرسبز بود و طبیعت بکر و دست نخورده نظر بیننده را جلب می کرد.به جز صدای جریان اب و 

ه گوشش نمی رسید.حسابی سردش شده بود مخصوصا که خورشید خانم صدای مستانه ی پرندگان هیچ صدایی ب

گرمای دو سه ساعت پیش را نداشت و خود را پشت ابر های تیره و سیاه پنهان کرده بود.پاهایش را از اب رودخانه 

خارج کرد و روی تخته سنگ گذاشت تا خشک شود.بعد جوراب و کفش هایش را پوشید . هنوز از روی تخته سنگ 

د نشده بود که با صدای رعد و برق به هراس افتاد.ابر های کبود و خشن اسمان را در بر گرفت به طوری که همه بلن

جا تقریبا تاریک شد.تازه یادش افتاد دیر کرده و االن پدر و مادرش نگران او شدند.لبهایش را گزید و به راه 

می دانست کجاست و باید از کدام راه بگذرد.از بی فکری افتاد.دوباره رعد و برق و متقارب ان باران سیل اسا.اصال ن

خدایا ! منو ببخش چه » خود به گریه افتاد و از ضعف خود در برابر عشق سروش حسابی عصبی شد با خود گفت : 

کار احمقانه ای کردم.االن مادرم از نگرانی دیوونه شده.همش تقصیر اون لعنتی بود که اول صبحی فکر منو خراب 

به سروش بی چاره چه ربطی داره.فقط تقصیر منه که این قدر ضعیف هستم.لعنت » الفاصله به خود جواب داد : ب«کرد 

 «به من لعنت به من.
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قطرات باران تبدیل به تگرگ شدند.دانه های سفت و سخت تگرگ سر و صورت خیس او را به درد اورد.دیگر نای 

ه بیشتر می رفت مسیر برایش ناشناخته تر می شد و دلهره و راه رفتن نداشت.از لباس هایش اب می چکید.هر چ

ترسش دو چندان.از بس گریه کرده بود دیگر حال گریه کردن هم نداشت.برای لحظاتی بارش تگرگ و باران قطع 

 2شد و به او فرصت فکر کردن داد.از گرسنگی دلش ضعف می رفت اما چاره ای نداشت مجبور بود راه برود.ساعت 

 هر را نشان می داد و او همچنان راه می رفت.بعد از ظ

 

 

********** 

 

 

 سیلوانا که از خواب بیدار شد سرغ تارا را از جیران گرفت.وقتی فهمید تنهایی بیرون رفته گفت :

 خاله جون ! چرا منو بیدار نکرد که با هم بریم؟!-

 جیران گفت :

 ای دوری بره.هر کجا که باشه االن بر می گرده.فکر نکنم ج-

سروش دم در ایستاده بود و اطراف را نگاه می کرد.یک چشمش به ساعت بود و چشم دیگرش به راه.نیم ساعت کع 

زمان به یک « اخه این بی عقل کجا رفته؟! » گذشت دچار دلهره شد.مجبور بود به روی خود نیاورد.با خود گفت : 

 ی ارمان گفت :ساعت که رسید دیگر نتوانست خودداری کند به اقا

 فکر نمی کنید تارا خانوم دیر کردن؟-

 اقای ارمان به ساعتش نگاه کرد.او هم مثل سروش دچار دلهره شد و گفت :

 چه طور تا حاال نیومده؟!-

کم کم دلهره ان ها به همه سرایت کرد همه دستپاچه شده بودند و نگرانی در چهره همه پیدا بود.هر کدام از یک 

 د اما انگار اب شده و فرو رفته بود توی زمین.طرف می گشتن

سروش به دنبال کیان رفت و از او کمک خواست که با هم دنبال او بروند.جیران مدام به سر و صورت خود می زد و 

 بی قراری می کرد.الهه سعی داشت او را ارام کند.سیلوانا لیوان اب قند را دست او داد وگفت:

 رم شه.خاله جون ! بخور گلوت ن-

 جیران چنگی به موهایش انداخت و گفت :

 به جای اب کوفت بخورم دخترم از دستم رفت.-

 اکرم خانم مادر اقای شادمان گفت :

 نفوس بد نزن انشاا...به زودی بر می گرده.-

 الهه گفت :

 دلم روشنه که صحیح و سالمه.-

 جیران سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت :

 نفست الهه ! یعنب دخترم رو دوباره می بینم؟! پناه به-

 اکرم خانم گفت :
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 معلومه که می بینی امیدت به خدا باشه.مطمئنم به زودی بر می گرده.-

 جیران با دو دست شقیقه هایش را فشرد و گفت :

 وای خدا ! بچه ام زیر این تگرگ و بارون کجا مونده؟ای خدا ! نکنه دزدیدنش؟-

 از راه رسیده بود گفت : شهره که تازه

وا...! این چه حرفیه !خدانکنه.مطمئن باش راه رو گم کرده.اینجا خیلی جاهای پرت داره.ببین از کجا رفته که راه رو -

 گم کرده.

اقای شادمان و اقای ارمان خبر گمشدن او را به پلیس راه دادند و تقاضای کمک کردند.شهرام و سپند هر کدام از 

ن با اتومبیلش در مسیر دیگر و سرو پیاده عصبی و مضطرب از مسیر دیگر دنبال او می گشت.بارش بی مسیری ؛ کیا

وقفه باران نیز همچنان ادامه داشت و این به نگرانی همه می افزود.ساعت حدودا سه و نیم بعد از ظهر بود که 

رش گرفته بود اما تمام لباس هایش همچنان گشتن ادامه داشت.سروش دیگر بریده بود.با وجود این که چتر روی س

نم برداشته بود و شلوارش تا زانو گل الود و خیس بود.در لحظه هایی که داشت نا امید می شد چشمش به روسری 

تارا افتاد که روی گل و الی زیر باران جلب توجه می کرد.حس کرد به قلبش چنگ انداختند برای لحظه ای زانو 

امد و به سرعت به ان سمت شتافت.روسری را به دست گرفت.مطمئن شد مال خود هایش لرزید اما زود به خود 

 «باید همین اطراف باشه خدایا ! خودت بهش رحم کن اتفاقی براش نییفتاده باشه.» اوست.با خود گفت : 

 و جند متر جلو تر او را دید که بی حال روی زمین نشسته و به درختی تکیه داد.به سویش دوید و گفت :

 تارا ! تارا ! -

حرکتی از او ندید.روی سرش ایستاد.نبض او را گرفت ارام میزد.با پشت دست گونه های سرد او را نوازش کرد و 

 گفت :

 تارا ! صدامو می شنوی ؟-

تارا از بس بی حال شده بود فکر می کرد صدای سروش را در خواب می شنود.ارام پلک هایش را گشود.سروش 

 و گفت :نفس راحتی کشید 

 دختر ! این چه کاری بود کردی؟ همه رو حسابی نگران خودت کردی.-

سروش منتظر پاسخ از طرف او نماند.با موبایلش به ان ها خبر داد که دست از جستجو بر دارند و از کیان که نزدیک 

 تر از سایرین بود خواست خودش را بر ساند.موبایلش را که در جیب شلوارش گذاشت گفت :

 ی تونین راه برین؟م-

تارا در سکوت دستش را دراز کرد.دست هایش ان قدر سرد و یخ بود که سروش با گرفتنش احساس سرما کرد می 

 دانست ضعف از گرسنگی و سرما او را به این حال و روز انداخته.

 با بی حالی گفت :

 مادر و پدرم...-

 د گفت :سروش نخواست با ان حالش نگرانی او را دو برابر کن

 نگران نباشین االن که اطالع دادم دیگه دلواپس نیستن.چه طور شد سر از این جا دراوردین؟-

 تارا خواست بگوید تقصیر تو بود که به این مسیر کشیده شدم.در جواب گفت :

 خودمم نمی دونم ! راه رو گم کردم.-
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 سروش سعی کرد لحنش عصبی نباشد که او را برنجاند گفت :

 من بهتون نگفتم زیاد از اینجا دور نشین. مگه-

هنوز به جاده نرسیده بودند که کیان از راه رسید. به او کمک کرد که سوار اتومبیل شود.از ایینه نگاهی به حال زار او 

 انداخت و گفت :

 اگه حالتون خوب نیست اول بریم دکتر؟-

 ارام جواب داد :

 ممنون ! خوبم.لطفا بر گردیم خونه.-

 سروش هم گفت :

 بهتره اول بریم خونه.اگه نیاز بود بعدا می بریمش دکتر.-

او حرکت کرد .سروش با نگرانی به عقب برگشت.وقتی دید که او از سرما می لرزد.از کیان خواست بخاری اتومبیل 

گریه می را روشن کند.تا وارد ویال شدند همه دورشان جمع شدند.جیران با احساس او را بغل کرده بود و 

 کرد.سروش گفت :

 خاله جون ! بهتره اول لباساشو عوض کنین اون االن بیشتر از هر چیز به لباس گرم و به یک کاسه سوپ نیاز داره....-

جمله سروش به اخر نرسیده بود که شهره خندان وارد شد.یک قابلمه ی بزرگ و یکی کوچک که روی هم گذاشته 

 کمک کرد و قابلمه ها را توی اشپزخانه بردند.شهره گفت :بود به همراه داشت.کیان به او 

من می دونستم که تارا جون صحیح و سالم بر میگرده براش سوپ درست کردم.برای بقیه هم لوبیا پلو درست -

 کردم.می دونم هنوز کسی لب به غذا نزده.

رفت.لباس هایش را عوض کرد و  هر کدام به نحوی از شهره تشکر می کردند.تارا به کمک مادرش به اتاق خواب

زیر لحاف گرم دراز کشید.سیلوانا از سوپی که شهره درست کرده بود یک کاسه برایش اورد و به دست جیران داد 

که به او بدهد.می خواست کمی سر به سرش بگذارد اما با دیدن اوضاع خرابش پشیمان شد و از اتاق بیرون امد.به 

نگام چیدن سفره کیان و سروش هم کمک کردند.کیان هر بار که وسیله ای از کمک ستایش سفره را انداختند.ه

دست او می گرفت دلش ضعف می رفت و او هر بار با شیطنت یک جوری سر به سرش می گذاشت.بعد از صرف 

 ناهار سپند ورق به دست امد و گفت:

 کی حوصله داره پاسور بازی کنیم؟-

 ت :سروش بی حوصله در مبل فرو رفت و گف

 من یکی این قدر خستم حوصله ی هیچ کاری رو ندارم.-

 شهرام و کیان موافقت خود را اعالم کردند.سپند گفت :

 پاشو سروش لوس نشو سه نفری که نمی شه بازی کرد.-

 سیلوانا که می خواست بگوید منم هستم اما از ترس سروش لب فروبست.سپند او را دید که بی کار ایستاده گفت :

 گه تو هم مثل سروش خسته نیستی حوصله شو داری بیا بازی کن.ا-

 او انگار قند تو دلش اب کردند سریع جواب داد :

 خسته نیستم.اتفاقا چون تارا خوابیده خیلی هم حوصلم سر رفته.-

 شهرام گفت :
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 پس بیا جلو.-

به او انداخت با دیدن چشم های بسته  او جرات نمی کرد به سروش نگاه کند.وقتی از کنارش رد شد یک نگاه کوتاه

اش نفسی به راحتی کشید.تک خال انداختند که تکلیف یار کشی معلوم شه.کیان او با هم افتادند.در هنگام بازی او از 

بس تقلب می کرد که صدای شهرام و سپند در امده بود.او زیر بار نمی رفت و کیان به جای او می ترسید که لو 

 اعت بازی اخر سر هم ان ها برنده شدند.سپند گفت :برود.بعد از یک س

من که دیگه بازی نمی کنم اصال این طوری بازی کردن فایده نداره سیلوانا همش تقلب می کنه.اگه تقلب های اون -

 نبود که برنده نمی شدن.

 سیلوانا خیلی خونسرد گفت :

م به تقلب می کنین.شما بگین اقا کیان ! من بیچاره تنبلی خودتون رو نزارین پای من.چون برنده نشدین منو محکو-

 اصال تقلب کردم؟

 کیان سرش را پ

 ایین انداخت و گفت :

 ما که چیزی ندیدیم.-

 شهرام دستش را توی هوا تکان داد وگفت :

 اوهو ! به روباه می گن شاهدت کیه می گه دممه.این که نمیاد بگه یارم تقلب کرده.-

 سپند گفت :

 انا پاشو برو چند تا چای بیار.سیلو-

 در همین حین شهره عازم رفتن شد.کیان هم کاپشنش را برداشت.سروش گفت :

 کیان جان تو کجا؟ بشین دیگه.چرا تعارف می کنی؟-

 سرپا ایستاد و گفت :

 زحمت کافیه همه خسته این به استراحت نیاز دارین خود منم خوابم گرفته.-

سیلوانا حس می کرد چیزی از او کم شده.با رفتن او حوصله ی جمع را نداشت.توی اتاق  هر بار که کیان می رفت

رفت.تارا ارام خوابیده بود.هوای ابری تاریکی اتاق او را واداشت کمی دراز بکشد.متکا و پتویی از داخل کمد برداشت 

به کلی فکرش را پریشان کرده  و کنار تارا دراز کشید.تمام فکر و حواسش دور و بر کیان پرسه می زد.این پسر

بود.همیشه فکر می کرد به هیچ مردی نمی تواند دل ببندد و هر کسی را که دلبستگی داشت به باد تمسخر گرفته 

 بود و حاال خودش مطمئن بود که به این پسر دل بسته.

 

********* 

 

ای دانشکده باال اومدی و مستقیم توی چشمام همیشه فکر می کردم اغاز کردن مار سختیه اما اون روز که تو از پله ه

نگاه کردی و گفغتی میشه همه ی جزوه هاتون رو به من بدین دیدم انگار خیلی بیشتر ها شروع شده بود و من خبر 

 «.ترانه » نداشتم.وقتی به خودم اومدم متو.جه شدم قلبم فقط برای تو می تپد.کسی که همیشه عاشقت می مونه 

 را روی میز گذاشت و بدون اینکه متوجه رنگ پریدگی تارا بشود گفت : سیلوانا موبایل

 عاشقانه ای! SMSعجب -
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 تارا خشن گفت :

 به سروش نمیاد این طور ادمی باشه.-

 اون که نفرستاده.دخترا براش فرستادن.تقصیر سروش چیه ؟-

 مطمئن باش اونم جواب داده.-

نداخت خواست به اشپزخانه برود که با سروش سینه به سینه شد.سروش موبایل سیلوانا بی تفاوت شانه هایش را باال ا

 را برداشت.تارا به طعنه گفت :

-sms .ترانه خانوم اومده 

 سروش متعجب گفت :

 ترانه ! نمی شناسم.-

 تارا به چشم غره سیلوانا اهمیتی نداد . می خواست بداند اخر این ماجرا به کجا ختم می شود گفت :

 خونین متوجه می شین.ب-

را خواند رنگ چهره اش از عصبانیت سیاه و قرمز شد و با عصبانیت  smsسروش نگاهی به موبایلش انداخت وقتی 

 به طرف سیلوانا امد.سیلی محکمی تو گوش او کوبید و گفت :

رو گمشو از جلو این سیلی رو زدم که یادتن بمونه دیگه هیچ وقت بدون اجازه من به موبایل من دست نزنی.ب-

 چشمم.

 سیلوانا با گریه ان جا را ترک کرد.تارا با رنگ پریده جلو او ایستاد وگفت:

 چرا اون رو زدید؟-

 سروش اخم کرد و او ادامه داد :

 باید منو می زدید چون من بدون اجازه به موبایلتون دست زدم نه سیلوانا.-

 سروش با لبخند تمسخر امیزی گفت :

 ه سعی می کنی گناه اون رو بندازی گردن خودت.مثل همیش-

 صدایش را کمی بلند کرد و گفت :

اون هیچ گناهی نداشت.چرا ناراحت می شین ؟ بالخره این ترانه خانوم رو ما هم باید بشناسیم.باورم نمی شه شما به -

 خاطر یه غریبه این طور با خواهرتون رفتار کنین.

 ترل کند.موبایلش را پرت کرد رو مبل و گفت :سروش دیگر نتوانست خودش را کن

می  smsاصال خدا رو قبول داری به خودش قسم که من این ترانه رو نمی شناسم اصال نمی دونم کیه که هی برام -

 فرسته یا راه به راه زنگ می زنه.

ت پیش سیلوانا رفت سروش دیگر منتظر ادامه بحث نشد و عصبی از سالن خارج شد.تارا که خود را مقصر می دانس

دید صورتش را گرفته و گوشه ای کز کرده.از او معذرت خواهی کرد ولی او جوابش را نداد.در اتاق را بست و دوباره 

 کنار او نشست.بعد از سکوت طوالنی با بغض گفت :

ه من بزرگ از وقتی خودمو می شناختم اونو دوست داشتم و هر روز که می گذره عالقم بهش بیشتر می شه.وهر چ-

تر می شم عذابم بیشتر می شه.هر وقت میام بهخودم ثابت کنم که اون به کسی دلبستگی نداره یه اتفاقی می افته که 

دوباره می ریزم به هم یه روز سحر یه روز مرجان یه روز شمیم و حاالم ترانه.اون روز که توی جنگل گم شدم همش 
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دیدم خودش نیست از کنجکاوی جواب دادم که صدای اون دختره توی  تقصیر این موبایل لعنتی بود ؛ وقتی زنگ زد

 گوشی پیچید که عاشقانه اسم سروش رو برد.امروزم....

تارا زد زیر گریه.سیلوانا بهت زده به او نگاه می کرد.نمی دانست با این اعترافاو چه عکس العملی از خود نشان 

 بدهد.او را بغل کرد و گفت :

را زود تر نگفتی ؟ منو ببخش چه قدر اذیتت کردم.اخه من از کجا بدونم تو عاشق اون خل وچل الهی فدات بشم چ-

شدی؟حیف تو نیست به اون دیوونه دل بستی؟!ببین صورت منو چیکار کرده.من همیشه به موبایلش دست زدم نمی 

 دونم این دفعه چرا انقدر عصبی شد.

و نگاه کردم.ترو خدا وا ندی ها دوست ندارم فکر کنه من تو رفتی من دعواش کردم.گفتم من به موبایل ت-

 دروغگوام.

 سیلوانا خدید و دوباره او را بغل کرد و گفت :

 فداکار من ! باورم نمی شه که تو قراره زن داداشه من بشی.-

 تارا هم خندید اشک هابیش را پاک کرد وگفت :

 این اقا سروش دلش پی کس دیگه ایه. حرف های خنده دار می زنی ! زن داداش !! مطمئن باش-

 غلط کرده مگه من می زارم.تارا ! چرا زود تر به من نگفتی؟-

 شرمگین سرش را پایین انداخت و گفت :

 ازت خجالت کشیدم.-

 دیوونه !-

 دیگه به خاطر سیلی ناراحت نیستی؟-

 دستش می زارم.از بس ذوق کردم یادم رفت.ولی مطمئن باش حق این عشق بی ادبت رو کف -

 چند ضربه ارام به در خورد تارا گفت :

 بفرمایین.-

 سروش با چهره ی مغموم و گرفته وارد اتاق شد.سیلوانا رویش را بر گرداند.نزدیک تر شد و گفت :

منو ببخش سیلوانا دست خودم نبود.خیلی عصبی شدم.به تارا خانوم گفتم که نمی دونم چه احمقی که مزاحمم می -

ن اصال اونو نمی شناسم.خیلی دردت گرفت؟....جواب منو نمی دی حداقل صورتت رو برگردون بذار جمال شه.م

 خوشگلتو ببینم.اصال بیا یه سیلی بزن تو گوشم دلت اروم شه.

 سیلوانا اصال نگاهش نکرد و هیچ جوابی به او نداد.او هم به ناچار از اتاق خارج شد.تارا گفت :

 فتی !سیلوانا خیلی تند ر-

 چی کار کردم؟حرفی زدم که می گی تند رفتی.-

 گناه داشت.کاش باهاش حرف می زدی!-

 برو بابا یه طرف صورتم رو داغون کرده باهاش حرف بزنم ؟ اگه مامان و بابا بفهمن روزگارش رو سیاه می کنن.-

 حاال این دفعه رو کوتاه بیا به خاطر من.-

یش رو می کنه ! نگو عاشق سینه چاکشی.تو که خودت منو می شناسی به این می گم.....چرا خانوم هی طرفدار-

 اسونی ها باهاش اشتی نمی کنم.
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می گم.....چرا خانوم هی طرفداریش رو می کنه ! نگو عاشق سینه چاکشی.تو که خودت منو می شناسی به این -

 اسونی ها باهاش اشتی نمی کنم.

 ه ! این پسره ی عوضی یدجوری فکرم رو ریخته به هم.دیوونم کرده.تارا ! نمی دونم چه مرگم شد -

 در مورد کیان این طوری حرف نزن اون پسر خوبیه. -

بره به جهنم یخ تر از اون سرغ ندارم.می دونی تارا وقتی بهش فکر می کنم روز و شبم رو گم کردم.همش التهاب 

وقتی میبینمش از خود بی خود می شم.دست و پام می لرزه.داغ دارم.وقتی جلو نظرم میاد قلبم یه جور خاصی می شه.

می شم.یه حس شیرین که اصال دوست ندارم تموم شه.دلم می خواد تنها باشم و هی به اون دیوونه فکر کنم.یا شب 

م ها...وای مگه خوابم میبره.مثل اهن ربا منو گرفته و هی داره به طرف خودش می کشونه.وای تارا ! تو میگی من چ

 شده.

 تارا لبخند بر لب اورد و گفت :

 تو داری عاشق میشی.-

 سیلوانا با وحشت گفت:

نه ! من نمی خوام.کیان مرد ایده ال رویاهای من نیست.در ثانی من هنوز بچم نمی خوام دچار این حالت ها و -

 گرفتاری ها بشم.

ه رو هم نمی تونستیم از رو خودمون پخ حواست نیست یعنی هیچ کدوم حواسمون نیست.تا دو روز پیش یه پش-

کنیم.حاال قد کشیدیم و دیگه جیغ جغجغه سرگرممون نمی کنه.حواسمون نیست که تا دیروز هشت ماهه بودیم و 

حاال هجده ساله.سیلوانا ! باور کن دیگه بزرگ شدیم.دنیای لج بازی و جغجغه گذشته.خاله بازیامون داره راست 

قع بازی می کردیم حاال داریم واقعی اون بازی حارو تکرار می کنبم.)تارا پشت به او رو راستی می شه.هر چی اون مو

به پنجره ایستاد.نگاهش را از پنجره به کیان و سروش دوخت که گرم والیبال بودند.(چرا فکر می کنی کیان مرد 

تماد کنه.خیلی شخته وقتی خوبی برای زندگی ایندت نیست!مطمئن باش بهتر از این گیرت نمیاد.تازه اگه بهت اع

 عاشقی یک طرفه باشه.

اره !راست میگی . من و تو یک وجه مشترک داریم که دو تا خر رو دوست داریم اما نمی دونیم توی ذهنشون چی -

 می گدره.

 دختر ! تو چه قدر بی ادبی !پاشو نگاشون کن.حیف نیست به این جوون های پاک و سالم میگی خر؟-

یدن کیان گر گرفت.در این لحظه سروش دنبال توپ دوید.کیان از فرصت استفاده کرد و نگاهش را به او دوباره با د

 باال دوخت با دیدن او پشت پنجره با سر سالم داد و دوباره سرگرم بازی شد.تارا که از الی پرده نگاه می کرد گفت :

 من حس می کنم کیان هم تو رو دوست داره.-

کن که حالم بد میشه.اون اگه منو دوست داشت که تا حاال یه حرکتی انجام داده بود که من خواهشا از این حسا ن-

 بفهمم.

 همین سالم دادنش از راه دور.-
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تو هم خلی ها ! این که دلیل نمی شه .تو که می دونی اون زیاذی با کالس و مودب تشریف دارن.شهره جونش می -

نمی شه.اون روز که تو راه رو گم کرده بودی نمی دونی چه قدر سر به  گفت اصال دوست دختر نداره.ولی من باورم

سرش گذاشتم.تو توی اتاق خواب بودی.موقع سفره انداختن اونم کمک می کرد.هر وقت می خواستم چیزی رو به 

دستش بدم کلی سر به سرش می ذاشتم.دست شو که جلو می اورد ظرف رو بگیره من ظرف رو می کشیدم باال یا 

دیگه ای و یا براش شکلک در می اوردم.خنده اش می گرفت ولی نمی تونست بخنده.یا موقع پاسور بازی که  طرف

 برات تعریف کردم هر وقت تقلب می کردم رنگش می پرید.

خاک بر سرت کنم.با این دیوونه بازیات اگه می خواستم بهت دل ببنده تا حاال پشیمون شده.االن فکر می کنه تو -

 خل وضعی.

 

 

*********** 

 

 

 شهره دفتر جلد چرمی قهوه ای را به دست کیان داد و گفت :

 منتظر بودم عاشق بشی بعد این رو بهت بدم که بخونی.-

 کیان سرخ شد و گفت :

 ا...! عمه جون! من رو چه به عاشق شدن.-

 شهره زد زیر خنده و گفت :

به مرام تو حرف نمی زنم می شم عمه جون به قول خودت عمه هر وقت به مرامت هستم می شم شهره و هر وقت -

جوت گول زدن من بی فایده س.اصال خودت متوجه شدی این روزا چه قدر کم غذا شدی؟شبام تا دیر وقت چراغ 

اتاقت روشنه.صبح هام که افتاب نزده بیداری.مدام تو فکر و خیالی.تا اون طرفی ) اشاره به ویالی اقای شادمان (شاد و 

 شنگول و سر مستی اما همین که تنها میشی دوباره میری توهم.

 شهره داشتیم!-

 چه جورم.-

 شما اشتباه می کنین.-

نه پسرم ! من اشتباه نمی نم.فقط دلم نمی خواد خیلی زود تصمیم بگیری این دفتر خاطرات پدرت توش نوشته -

 ی.چون این جوری بیشتر درک می کنی.شده.بهش قول دادم هر وقت عاشق شدی این رو به تو بدم بخون

کیان دفتر خاطرات پدرش را دو دستی از شهره گرفت.در صفحه اول عکس زیبایی از ازدواج پدر و مادرش بود.دفتر 

را بست و روی میز گذاشت.دلش می خواست هر چه زود تر شهره برود بخوابد تا با خیال راحت خاطرات پدرش را 

 فکارش را خوانده باشد از جایش بلند شد و گفت :بخواند.شهره هم که انگار ا

 من می رم بخوابم.امروز خیلی خسته شدم.رفتی بخوابی یادت نره چذاغا رو خاموش کنی.-

تا چراغ خاوب اتاق شهره خاموش نشد از جای برنخواست.تلویزیون را خاموش کرد و بعد از خاموش کردن چراغ -

رفت.هنوز در اتاق را نبسته بود که موبایلش زنگ زد.سروش بود از او می ها با هیجانی ناشناخته به اتاق خود 

خواست که با سازش به انجا برود.خواب را بهانه کرد.دوست داشت زودتر خاطرات پدرش را بخواند.متکا را کنار 
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رمای اتاق دیوار گذاشت و روی تخت نشست و به متکا تکیه کرد.پاهایش را دراز کرد و پتو را روی پایش انداخت.س

 برایش لذت بخش بود.دفتر را به دست گرفت و شروع به خواندن کرد........

 

 

 

 

 ادامه دارد........

 

---بعد از ظهر  ۴۴:۱۱پست قبلی بود در  ----------بعد از ظهر  ۴۴:۱۱این پست اضافه شد در  ----------

------- 

 

 دقیقه از آخرین ارسال شما بگذرد ( 1ت جدا باید ) توجه داشته باشید برای ارسال تاپیک به صور

 

 

 

 

 22قسمت 

 

 

 

نشست و به متکا تکیه کرد.پاهایش را دراز کرد و پتو را روی پایش انداخت.سرمای اتاق برایش لذت بخش 

 بود.دفتر را به دست گرفت و شروع به خواندن کرد........

شتی اماده ی حرکت بود.روی عرشه نشسته بودم صدای قدم های قرص و تمام بادبان های کشتی بر افراشته شده و ک

سنگین جاشون صدای تق توق طناب سیمی بر روی لوله های روغن نخورد چرخ لنگر با سرود دسته جمعی و بدون 

زیر وبمجاشون حالت خاصی در ان هوای لطیف صبحگاهی به وجود اورده بود.جانشینم در کنار سکان دار ایستاده 

 و با صدایی رسا و قاطع فرمان می داد. بود

باد صبحگاهی که می وزید در بادبان های بزرگ می پیچید و کشتی سبک هم چون پر کاهی بر روی اب می 

خزید.بعد از سال ها با دریا زندگی کردن هنوز این سواحل پر پیچ و خم خلیج فارس برایم تازگی دارد.به قسمت 

خورشید بزرگ و پر ابهت هر چه بیشتر می درخشید و انوار ان بر روی امواج دیگر کشتی رفتم.روز گرمی بود.

همچون رنگین کمان زیبا بود.دریا ارام و ساکت فقط گه گاهی نسیمی مالیم می وزید.صدای پیچیدن باد در بادبان 

ی کشتی به نرده های کشتی و بر خورد امواج با بدنه ی کشتی برای مسافران نشاط برانگیز بود.مسافران روی عرشه 

 ها تکیه داده بودند و به دریای بیکران چشم داشتند.

کشتی مانند همیشه پر زرق و برق و تمیز بود.از بابت همه چیز که خیالم راحت شد به کابین خود بر گشتم.کالهم را 

، چراغ مطالعه ، برداشتم و با خستگی روی تخت دراز کشیدم.چشمم را به اطراف گرداندم ؛ میز کار ، صندلی گردان 

نقشه بزرگ که روی میز پهن بود و چند صندلی راحت برای پذیرفتن مهمان و یک میز نسبتا بزرگ ، قفسه ی کتاب 

ها و چند عکس بزرگ از طوفان و دو تابلو که مناظر شمالی انگلیس را به تصویر کشیده بود که زینت بخش دیوار ها 

خوابم قرار داشت.سرم را بلند کردم و نگاهی به خود انداختم.در اغاز  بود.ایینه ی قدی بزرگ نیز رو به روی تخت

سی سالگی بودم.پنج سالی می شد که بیشتر روز و شب هایم را به روی اب های زیبای جهان گذرانده بودم.زندگی 
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ل خود دریا دریایی ارزوی من بود که بالخرهبه ان رسیده بودم.قانون در یا مانند قانون خشکی خشک و خشن نبود مث

ارام و لطیف بود و گاهی طوفان و خشن می شد که خشن بودنش هم برای من شیرین و هیجان انگیز بود که شکوه 

 ای از ان نداشتم.رسیدگی به کشتی و نظم و ترتیب دادن مسافران تمام وقت مرا پر می کرد.

انجام دادم.احساس گرسنگی کردم.اراز جرت کوتاهی زدم و پشت میزم نشستم.مقداری از کارهای عقب مانده ام را 

مستخدمی که فقط کارش رسیدگی به امورات من بود به اتاق امد.بعد از گزارشات از او خواستم برایم ناهار 

بیاورد.وقتی می شنیدم که اوضاع کشتی ارام است و همه چیز بر وفق مراد پیش می رفت من راضی بودم و احساس 

راه موسیقی ارام صرف کردم.کتابی را از قفسه ی کتاب ها برداشتم و به عادت همیشه ارامش می کردم.ناهار را به هم

به صندلی تکیه دادم و پاهایم را روی میز دراز کردم.خالل دندان گوشه ی دهانم را ان قدر جویده بودم کخ کامال نرم 

م احساس کسالت می کردم با بی شده بود.هنوز چند صفحه از کتاب را نخوانده بودم که به خواب رفتم.بیدار که شد

حوصلگی لباس هایم را مرتب کردم و کاله به سر خارج شدم.از فرط گرما هیچ مسافری روی عرشه نبود . سرم را به 

اطراف چرخاندم با دیدن یک خانم که به نرده ها تکیه داده بود و به دریا چشم داشت پا سست کردم.لباس حریر 

ش تنگ و بعد به طرز زیبایی گشاد شده بود.یقه لباس از پشت به صورت هفت باز سفید بلندی به تن داشت.تا کمر

مدل استین ها حلقه ای که بازوان خوش ترکیبش را به نمایش گذاشته بود و زیر گوی زرین افتاب برق می 

دانه یه دست زد.برجستگی های بدنش زیر لباس نرم و زیبایش کامال پیدا بود.موهای تابدارش روی شانه ها رها و ازا

نسیم دریا سپرده بود.در تمام طول عمرم تا این حد برای دیدن زنی کنجکتاوی نکرده بودم.دلم می خواست زودتر 

این تابلو زیبا را از نزدیک تماشا کنم.دیدن او در ان موقع روز و با ان سر و وضع مثل یک رویای دلپذیر بود.موهای 

به سوی خود کشاند.درست در کنارش قرار گرفتم.متوجه حضورم خرمایی رنگش با پوست سبزه خوش رنگ مرا 

شد و رویش را به طرف من گرداند.چشم های درشت اهویی قهوه ای رنگش جادویم کرد.چشم هایش مثل چشم 

های کولی مخمور و گیرا بود.صورت کشیده و زیبایی داشت.بینی قلمی و کوچک با لبهای نه چندان باریک و دهانی 

 شان می داد که بیست و هفت ساله و شاید کمتر باشد.با لبخندی جذاب و دلربا گفت :کوچک.صورتش ن

 شما باید ناخدای کشتی باشید.-

اهنگ صدایش گیجم کرد منی که هرگز در مقابل هیچ زنی کم نمی اوردم اعتراف می کنم که جلو او کم اوردم و 

 درست و حسابی دست و پایم را گم کردم گفتم :

 ست حدس زدین من کاپیتان شهران ادریان هستم و شما؟بله ! در-

 نگاهش هنوز خندان بود یک کلمه جواب داد :

 ادیش.-

 به او گفنتم :« اسمش هم مثل خودش عجیبه ! « تا به حال چنین اسمی نشنیده بودم. با خودم گفتم : 

 ادیش ! اسم عجیب و زیباییست و برازنده ی شما.-

 ا کرد.مجبور شدم ادیش رویایی را ترک کنم گفتم :یکی از جاشوان مرا صد

 امیدوارم با کشتی ما سفر خوبی داشته باشی.-

با لبخند تشکر و از او جدا شدم.اما چه جدا شدنی؟تمام فکر و حواسم پیش اوبود.سر تا پا با ان کمر باریک و پایین 

 تنه ی خوش فرم و بازوان پر جلو چشم هایم می رقصید.



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –کولی 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 1 1  

 

کله ی جاشو از تنه جدا کنم که مرا از او جدا کرده بود.جواب او را که دادم دوباره برگشتم اما او رفته می خواستم 

من همیشه !« نکنه خیاالتی شده بودم :»بود و من حسرت به دل بر جای ماندم.درست در جای او ایستادم.با خود گفتم 

ران شنیده بودم.چند باری هم به ز.ور خواستم عاشق روایت دوست داشتن و عشق و عاشقی را تا ان زمان فقط از دیگ

شوم اما نشد.یک چیزی کم بود که نمی دانستم چیست.اما حاال با دیدن ادیش خیلی چیزا فهمیدم.باید به دل ارام 

شیند که شیفته شوی.به خودم دلداری دادم که این بار هم اشتباه می کنم و اتفاق خاصی نیفتاده اما اشتباه نبود نمی 

وانستم کاله سر خود بگذارم ؛ ان لباس حریر بلند سفید با ان موهای قهوه ای تیره ناب و پر پیچ و شکن مدام جلو ت

نظرم می رقصید راه می رفتم ادیش بود ؛ غذا می خودم ادیش بود ،می خوابیدم با رویای ادیش.با این که فقط چند 

ودم.صبح ان روز زود تر از روز های پیش از خواب ساعت می گذشت اما انگار سال ها می شناختمش و عاشقش ب

بیدار شدم.با این که فقط دوسه ساعت خوابیده بودم اما اصال خوابم نمی امد.فورا اراز را خواستم که لیست مسافر ها 

 را برایم بیاورد.وقتی لیست را در دست گرفته بودم دست هایم می لرزید.اراز گفت :

 اعد نیست.رنگ چهره تان بدجوری پریده و دست های شما می لرزد.کاپیتان ! انگار حال شما مس-

 لیست را روی میز گذاشتم و گفتم :

 خوبم فقط کمی خسته ام دیشب خوب نخوابیدم.برو سفارش یک قهوه بده هوس یک قهوه تلخ کردم.-

می مسافران تا به اسم او از اتاق که خارج شد دوباره لیست را به دست گرفتم و حریصانه چشمم را سر داد روی اسا

رسیدم ، ادیش اسمان.اسم فامیلیش نیز مانند اسمش برای من عجیب بود.تنهایی سفر می کرد و در کابین کوچک 

چهاده مستقر بود.حتی با دیدن اسمش دلم لرزید.تا اراز وارد اتاقم شد چشمم روی اسامی او بود.لیست اسامی را کنار 

گذاشت.بوی قهوه بر عکس همیشه که اشتهایم را بر می انگیخت حالم را بد کرد و  گذاشتم.فنجان قهوه را جلو دستم

 دچار حالت تهوع شدم.عصبی گفتم:

 این چیه برای من اوردی ؟ چرا این بو را می دهد.ببرش صبحانه بیاور.-

 فنجان را برداشت و گفت :

است.همان طور که گفتم شما کسالت چشم قربان فقط خدمت شما عرض کنم این قهوه مانند قهوه هر روز شم-

 دارید و به همین خاطر بوی قهوه را نتوانستید تحمل کنید.

 روی میز کوبیدم و گفتم :

 برای من پزشکی می کنی ؟ کاری که به تو گفتم انجام بده.-

به قدم  اراز می دانست وقتی روی میز می کوبم نباید با من بحث کند و با شتاب از اتاق خارج شد.شروع کردم

زدن.هزار بار در ذهن خود نقشه کشیدم و هر بار نا موفق ان را از ذهنم پاک می کردم.با ورود دوباره اراز پشت میز 

نشستم.ایستاده بود و زیر چشمی نگاهم می کرد.می دانستم که نگران من است.نیمرو را خالی خالی با ابلیمو و نمک 

ت به زور خیار شور از گلو پایین فرستادم.از قوری برایم چای ریخت و خوردم.به خاطر اراز مقداری هم ژامبون گوش

 با احتیاط گفت :

قربان ! اگه اجازه بدهید پزشک را خبر کنم بد نیست معاینه ای از شما به عمل اورد.وضعیت مزاجی شما پاک به هم -

 ریخته.

 :چنگال را روی سینی گذاشتم.دور دهنم را با دستمال پاک کردم و گفتم 
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نگران نباش ! من حالم خوب است.نیازی هم به دکتر ندارم.بگو سر و سامانی به این اتاق بدهند نیاز به نظافت -

 دارد.من هم بروم به اوضاع کشتی رسیدگی کنم.

روی عرشه رفتم اول نگاهم را میان مسافران گرداندم که او را ببینم اما خبری از او نبود.ساعتی را کنار سکان 

 .گذراندم
 

 

 

روی عرشه رفتم اول نگاهم را میان مسافران گرداندم که او را ببینم اما خبری از او نبود.ساعتی را کنار سکان 

همین :»گذراندم و سری به قسمت خدمه کشتی زدم.هر کاری می کردم از روی بی حوصلگی بود.به خودم گفتم 

 «نزدیکی من است و نمی توانم به او دسترسی داشته باشم.

نزدیکی ظهر بود.مسافران کم کم به قسمت رستوران کشتی می رفتند.من بر عکس همیشه اشتهایی به خوردن 

نداشتم.به قسمتی رفتم که دیروز او را دیده بودم.به دیوار کشتی تکیه دادم.ناگهان باد شدیدی از مشرق وزیدن 

بدنه ی طوفان می خوردند و کمی ان را از  گرفت و امواج را کف الود کرد و موج های خروشان و غلتان به شدت به

جهت اصلی خود منحرف می کرد و دکل ها را اندکی به طرف پایین متمایل می ساخت.خیزاب های بلند دریا مرا 

خیس نمود اما اهمیت نمی دادم.دیگر برایم مهم نبود که لباس اتو کشیده و شق و رق من نظمش به هم بخورد.هنوز 

لند و خشن بود که با شنیدن صدای سالمی انگار که جریان برق از بدنم عبور کرد.او را درست نگاهم به خیزاب های ب

در چندسانتی متری خود داشتم.ترشحات دریا او را هم خیس نموده بود.موهایی که مرا شیفته ی خود کرده بود به 

از کرد.انگشتان ظریف و گردن و صورتش چسبیده بود.تمام صورتش می خندید.بدون محابا دستش را به سیم در

 کوچکی داشت.دستش برعکس انچه فکر می کردم چون گداخته اتش بود گفت :

 ناخدای کشتی ما انگار امروز حال مساعدی ندارن؟-

 به چشم های کولی او خیره شدم و گفتم :

 مربوط به دیشب می شود خوب نخوابیدم.-

 نگاه خسته اش را به امواج کف الود دوخت و گفت :

دیشب برای من شبی غریب بود.پس شما مثل من بی خوابی کشیدید! من چند ساعتی روی عرشه کشتی -

 بودم.خسته که شدم به کابینم برگشتم.

 با افسوس گفتم :

 اگر می دانستم حتما شما را از تنهایی در می اوردم.-

 خواست برود که گفتم :

 خانم ادیش!-

ن خیره شد و جوابم را با سکوت و نگاه قشنگش داد.نمی دانم در ان چشم برگشت و با همان صورت خندانش به م

 های اهویی او چه بود که چنان مرا به طرف خود می کشید.تن صدایم می لرزید وقتی به او گفتم :

 می تونم شما را در اتاقم ببینم؟-

 چینی به پیشانی اش انداخت که زیبایی صورتش دو چندان شد گفت:

 چه ساعتی؟-
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 اصال فکر نمی کردم به همین اسونی دعوت مرا بپذیرد با خوشحالی که دست و دلم می لرزید گفتم :

 هر ساعتی که شما وقت داشته باشید.-

 نگاه کوتاهی به چشم های بی قرار من انداخت و گفت :

 شش غروب.-

برعکس روز پیش سیاه پوشیده منتظر تایید من نشد و با شتاب از کنارم گذشت.از پشت نگاهش می کردم.امروز 

بود.بلوز استین بلند سیاه با شلوار جین چسبان به تن داشت که با پوتین های چرمی سفید و شلوار تنگ او جلوه ی 

زیبایی داشت.موهایش را هم ساتده پشت سرش با روبان سفیدی بسته بود.ان قدر قشنگ گام بر می داشت که انگار 

ام های کوتاه که با بلند کردن هر گام هیکلش به طرز زیبایی تکان می خورد.شاید شیشه زیر پایش بود که نشکند.گ

 اگر صدای اراز مرا به خود نمی اورد همچنان با رویای او به یک نقطه زل زده بودم.اراز با سرفه ای کوتاه گفت :

 قربان ! بی سیم دارید.-

دم.به کارهایم با صبر حوصله رسیدگی کردم.ولی مدام ته نگاه اراز شوخ و شنگ بود .بدون کالمی در کنارش راه افتا

دلم می لرزید.بر عکس هر روز که ناهار را در ساعت دوازده ونیم صرف می کردم ساعت سه بعد از ظهر به زور اراز 

چند لقمه خوردم که ان هم می خواستم باال بیاورم.ازشادی دیدن دوباره او ارام و قرار نداشتم.هر چه خودم رو 

 گرم می کردم مگر این زمان لعنتی می گذشت.اراز به اتاقم امد و گفت :سر

قربان ! جسارتم را ببخشید.شما گفتید که ساعت شش مهمان دارید.لطفا به جای قدم زدن در اتاق دوش بگیرید و -

 صورتتان را اصالح کنید.

 با خنده گفتم:

 س هایم را وارسی کنی کثیف نباشد.راست می گویی چه طور به فکر خودم نرسید.بهتر است لبا-

 سرش را پایین انداخت و گفت :

قربان جسارتم را ببخشید.بهتر است به جای اونیفرم کت و شلوار بپوشید ، چون ایم یک مهمانی خصوصی -

 است.خانم ها کت و شلوار را بیشتر می پسندند.

 متعجب گفتم :

 از کجا فهمیدی مهمان من یک خانم است.-

 بلند کرد و با لبخند جواب داد : سرش را

از انجایی که از دیروز تا به حال خواب و خوراک را بر شما حرام کرده.قربان ! فقط یک خانم می تواند اندکی نظم -

 زندگی شما را به هم بزند.

 پشتم را به او کردم که خنده ی بی صدایم را نبیند گفتم:

 را اماده کن و از این ساعت به بعد هیچ قراری را قبول نکن.در این مورد با کسی حرف نزن.لباس هایم -

موقع اصالح ان قدر هول بودم که جند جای صورتم را با تیغ بریدم.اراز وقتی صورت مرا دید سرش را به نشانه ی 

 تاسف تکان داد وگفت:

 با خودتان چی کار کردید قربان !-

زد.از سوزش ان چشم هایم را بستم و صورتم را جمع کردم  عطر مخصوص بعد از اصالح را با کف دست به صورتم

 گفتم:
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 کم ایرادبگیر اراز زیاد وقت نداریم برو کت وشلوارم را بیاور.-

 نگاهش را به براینتین دستم دوخت و گفت :

 ندارد. چشم قربان ! فقط جسارتا کمتر به موهایتان براینتین بزنید وقتی موهایتان خیلی چرب باشد جلوه ی قشنگی-

 با کت و شلوار سفید و پیراهن براق صورتی و کراوات صورتی به قول اراز مثل شاهزاده شده بودم.با خنده گفتم:

 خوب شاهزاده هستم شاهزاده ی طوفان.-

 با حظ نگاهم کرد و گفت :

 بله قربان.-

 از قربان گفتنش حرصم گرفت گفتم :

 کم بگو بله قربان.-

 گفت :

 ن.چشم اقای م-

 گفتم:

 اراز ! به نظر تو می توانم جایی در دل او پیدا کنم؟-

 قیافه ی متفکرانه به خود گرفت و گفت :

 حتما اقای من مگر خیلی بی سلیقه باشد.-

 اخم کردم و گفتم :

 مطمئنم که خوش سلیقه ست.-

 خنده اش را کنترل کرد و گفت :

 من باید بیرون بایستم.االن است که بیایند.-

 با دست اشاره کردم و گفتم :

 زودتر برو.یادت نره که خیلی با احترام با او برخورد کنی.-

درست سر ساعت شش بود که ضربه ای به در اتاق نواخته شد.ضربان قلبم دو برابر شده بود.به جای گفتن بفرمایید 

کرد.با احوال پرسی کوتاهی به او تعارف بلند شدم و در را گشودم.با دیدنش انگار دوباره جریان برق از بدنم عبور 

کردم.روی یکی از صندلی ها نشست و نگاهش را به اطراف چرخاند.من هم فرصتی پیدا کردم ازادانه نگاهش 

کنم.لباس ابی تیره خوش رنگی به تن داشت که خیلی به او می امد تنگ و بلند و باز هم بدون استین و یقه باز.یک 

دن زیبا و صافش انداخته بود که روی پوست خوش رنگش جلب توجه می کرد.پوست رشته مروارید درشت به گر

صورتش از بس صاف و براق بود که ادم شک می کرد که این صورت است ! با مهارت خاصی مژه هایش را ریمل زده 

من دوخت و  بود و موهایش را به طرز زیبایی باالی سر جکع نموده بود.از نگاه کردنش سیر نمی شدم.نگاهش را به

 گفت :

 من خیلی با کشتی سفر کردم.همیشه دوست داشتم اتاق یا به گفته شما کابین ناخدا رو ببینم.-

 با لبخند گفتم :

 و حتما با این چیزی که در ذهن شما بوده زمین تا اسمون فرق می کند.-

 دستش را به ماکت کشتی روی میز کشید و گفت :
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 ور می کردم.بر عکس تقریبا همین طور تص-

 اولین چیزی که مثل رعد و برق از ذهنم گذشت این بود که پرسیدم:

 شما ازدواج کردید ؟-

 از گوشه ی چشمبه من خیره شد و گفت:

 چرا نمی شینید؟-

 مقابل او نشستم و گفتم:

 جواب مرا ندادید؟-

 دستی به ارایش موهایش کشید و گفت:

 ود دعوت شما رو به همین راحتی قبول کنم.اگر ازدواج کرده بودم که درست نب-

 شرمنده گفتم:

 حق با شماست مرا ببخشید.-

 نگاهش را از من دزدید و گفت :

 شما چه طور؟-

 دستانم را که بدون حلقه ی ازدواج بود به او نشان دادم و گفتم :

 میبینید که هنوز اسیر نشدم.-

 خنده ی زیبایی کرد و گفت :

 ید که ازدواج اسارت است؟چرا فکر می کن-

 با احتیاط گفتم:

فقط یک شوخی دوستانه بود هر چند که اگر بخواهم اسم اسارت بر ان نهماسارتی شیرین و لذت بخش خواهد -

بود.بهتر از مقوله ی دیگر سخن برانیم و شما اگر دوست داشته باشید بیشتر با هم اشنا شویم از خودتان بگویید و یا 

 ش رو دارید البته اگر از نظر شما اشکالی در ان نیست.از سفری که پی

 دوباره خندید و گفت :

 اما من ترجیح می دم میزبان خود را بشناسم بعد خودم را به او بشناسانم.-

از زرنگی او خوشم امد.خیلی بی ریا و رک حرف می زد.هیچ رفتار سبکی در او ندیدم و همین باعث شد که بیشتر از 

 اید گفتم :او خوشم بی

 بهتره اول از اسمم شروع کنم.-

 دستش را باال برد و گفت:

 اسمتان را فراموش نکردم جناب نا خدا شهران ادریان.-

 از گیجی خودم خنده ام گرفت و گفتم :

پس از سنم شروع می کنم.سی سال سن دارم.تحصیالتم را در رشته ی تاریخ شناسی در ایران گذراندم.متاستفانه -

ه ی مورد عالقه ام نبود.به قول مادرم فقط می خواستم مدرک لیسانس داشته باشم.پنج سال است که شب و روزم رشت

را روی دریا می گذرانم.این کشتی تمام سرمایه ی زندگی من است.یک حواهر به اسم شهره و دو برادر به اسم 
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م و عاشق رنگ های شاد.)با اشاره به شهبان و شهرام دارم.خانواده ام ساکن تهران هستند.اهل موسیقی هست

 لباسش(مخصوصا این رنگی.)خندید( گفتم:

 با این که خالصه بود اما همه چیز را گفتم.حاال نوبت شماست.-

 نوشیدنی که جلو دستش گذاشته بودم با طمانینه مزه مزه کرد و گفت :

 من هم مثل شما از سنم شروع می کنم.سی و پنج سالمه.-

 عکس العمل مرا ببیند.با لبخند گفتم :مکث کرد که 

 اصال به شما نمی اید.خیلی جوان تر از سنتان نشان می دهید.-

 با خنده زیبایش گفت :

پس خوب ماندم.بعد از سنم از تحصیالتم بگویم فوق لیسانس موسیقی دارم و من بر عکس شما عاشق این رشته -

در ایران زندگی می کنم.توی تهران اموزشکاه موسیقی دارم و  بودم.پدر و مادرم ساکن انگلیس هستند ولی خودم

متاستفانه از داشتن خواهر و برادر محروم هستم.سفرم یک سفر عادی نیست یعنی برای تفریح نمی روم در 

امستردام کنسرت دارم و بعد می خواهم چند روزی پیش پدر و مادرم بروم و اگر تنوانستم راضی شان کنم به ایران 

 ند.دوری اغز ان ها برایم سخت است.با این که مرا مستقل بار اوردند اما به شدت نیازمندشان هستم.برگرد

 من هم مثل شما عاشق رنگ های شادم )به کراوات من اشاره کرد(مخصوصا این رنگی.

 با خنده او من هم خندیدم گفتم:

 یم.پس تا حدودی می توان گفت از نظر سلیقه خیلی از هم فاصله ندار-

 گفت :

 حاال اگر سوالی دارید بپرسید.-

 دوباره بدون مقدمه پرسیدم:

 چه طور تا به حال ازدواج نکردید؟-

 شانه هایش را باال انداخت و گفت :

خودم هم نمی دانم چرا شاید بخواطر شرایط کاری جون شرایط کاری من به طوری است که مجرد باشم بهتر -

 تواند باشد که من هنوز ان کسی را که الیق خود ببینم سر راهم قرار نگرفته است.است.ویک دلیل دیگر این می 

 محتاط گفتم :

 پس اگر ان شرایط خوب سر راه شما قرار بگیرد ازدواج می کنید؟-

 ابروی باریک و زیبایش را باال انداخت و گفت :

در کارهایم هستم که وقت سر خاراندن ندارم چه واقعا نمی دانم.چون اصال به ازدواج فکر نمی کنم.من ان قدر غرق -

 برسد به این که به ازدواج فکر کنم.

 به کفش های پاشنه بلند ابی رنگ پر نگینش خیره شدم و گفتم :

 پدرومادرتان در انگلیس مشغول کار هستند؟-

 بدون مکث پاسخ داد :

 بله ! هر دو پزشک هستند.مادرم دکتر عمومی و پدرم چشم پزشک.-

 گفتم :
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 چه قدر عالی!...شما خواننده هستید؟-

 متعجب گفت :

 اه ، نه ! اصال من صدای خوبی ندارم.-

 شیرینی را توی بشقاب گذاشتم و گفتم:

 بر عکس صدای شما فوق العاده است.-

 خندید و گفت :

 برای حرف زدن شاید ولی به درد خوانندگی نمی خورد.من فقط ویولون می زنم.-

 ق گفتم:با ذو

 بسیار عالی!واقعا خوشحالم با شما اشنا شدم.-

 نگاه مهربانی به من انداخت و در حالی که لبخند زیبایی بر لب داشت گفت :

 من هم خوشحالم که با ناخدای طوفان اشنا شدم.-

 احساس گرما کردم.کت را از تنم خارج کردم.دوباره روی صندلی نشستم او با اشاره به پرده گفت :

 این پرده ای که وسط کشیده شده در واقع اتاق خواب شماست؟-

نگاهم روی لب های قشنگ و ماتیک زده اش ثابت ماند.هرگز پیش نیامده بود به جنس مخالفم این طور با دقت و 

 کنجکاوی نگاه کنم گفتم:

 می شود. بله ! البته همیشه پرده کنار است.فقط در مواقعی که مهمان محترم دارم پرده کشیده-

 مرموز گفت :

 شما مهمان محترم زیاد به اتاقتان دعوت می کنید؟-

 منظورش را فهمیدم گفتم :

تا به حال هیچ خانمی پایش را توی اتاق من نگذاشته.شما اولین خانم و مطمئنم اخرین خانمی هستید که به این جا -

 می ایید.

 حس کردم از گفته ام خوشحال شد گفت :

 ا به حال ازدواج نکردید؟شما چرا ت-

 من هم مثل شما شرایط کاری ام طوری است که هر زنی قبول نمی کند.می توانم بحث را عوض کنم؟-

 گفت :

 هر طور مایل هستید.هر چند از اول دارید همین کا را می کنید.-

 

 نمی کند.می توانم بحث را عوض کنم؟

 گفت :

 ارید همین کا را می کنید.هر طور مایل هستید.هر چند از اول د-

 با شرمندگی گفتم:

 مرا ببخشید این ها را به پای کنجکاوی من بگذارید.-

 سریع جواب داد:
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 همین فکر را کردم چی می خواستید بدانید؟-

 گفتم:

 می خواهم بدانم تعریف شما از عشق چیست؟-

 بدون تعجب از سوال من گفت :

می شوند و از هم خوششان می اید مغز عاشق می شود.در این مرحله بدن ماده ای  هنگامی که مرد و زن با هم اشنا-

تولید می کند و هنگامی که زن و مرد به یکدیگر نگاه می کنند طنابی نا مرئی در بینشان به وجود « فیرموتر» به نام 

 می نامم.« عشق » امده و به تعبیری یک روح هستند در دو بدن.این حس شیرین را من 

 برایش دست زدم و گفتم :

 تعریف قشنگی بود.رمانتیک و علمی.اجازه دارم سوال خصوصی بپرسم؟-

 خندان گفت : 

 ظاهراشما می خواهید امشب سر از شجره نامه ی من در بیاورید!-

 شرمنده گفتم :

 اه نه ! فکر بد نکنید ؛ اگر دوست ندارید جواب ندهید.-

 جدی گفت :

 منتظرم بپرسید.-

 فتم :گ

 شما تا به حال عاشق شدید؟-

 دوست ندارم جواب بدهم.-

 به ساعت خود نگاه کرد و گفت :

 ناخدا شهران ادریان در کنار شما به من خیلی خوش گذشت.وقت رفتن است شما هم باید به وظایف خود برسید.-

 با تاسف گفتم :

 فکر می کردم شام را پیش من می مانید.-

 ابی رنگش را که درست هم رنگ کفش هایش بود به دست گرفت و گفت : کیف کوچک و زیبای

 مناستفانه نمی توانم برای شام بمانم.از حاال که به کابینم برگردم چهار ساعت بدون استراحت باید ساز تمرین کنم.-

 بلند شدم و گفتم:

 می توانم امیدوار باشم دوباره به دیدینم بیایید؟-

 رد و گفت :مستقیم به من نگاه ک

 حتما ! من هم خوشحال می شوم دوباره به دیدن ناخدا بیایم.-

با رفتنش حس کردم روح از جسمم خارج شده چه قدر او برایم شیرین و خواستنی بود.اراز وازد اتاق شد و به جمع 

 اوری میز پرداخت گفتم :

ارد یا خوابیده اصال هر چه دوست داشتی اراز حوصله ندارمکسی را بپذیرم هر کس سراغ مرا گرفت بگو کسالت د-

 بگو.

 در حین جمع کردن میز گفت :
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 می دانم اقای من.-

 کراواتم را از گردن باز کردم و گفتم :

 او را دیدی اراز ؟-

 ایستاد و گفت :

 بله اقای من او بسیار زیبا و برازنده ی شماست.از طرز برخوردش می شود فهمید که یک اصیل زاده است.-

 پیراهن و شلوارم را در اوردم.با زیر شلواری و زیر پوش روی تخت ولو شدم.

اراز به سرعت اتاق را به حالت اولش برگرداند و بی صدا از اتاق خارج شد.هنوز بوی عطر ادیش در اتاقم به مشام می 

ای او گذراندم و ناچار بلند شدم رسید.با خود گفتم : ما به هم تعلق داریم.او باید مال من بشود.نیم ساعتی را در روی

که به کارهایم برسم.بعد از انجام کارهایم دوباره خودم را در اتاق حبس کردم.یاد چشم های کولی او دیوانه ام کرده 

بود.باز هم به اصرار اراز چند لقمه شام خوردم و دره ولو شدم روی تخت.فکر کردن به او مدهوشم می کرد. چنان 

ست می داد که بالفاصله خوابم می برد.نیمه شب بود که از خواب پریدم.دوباره خیال او به سرم حالت مستی به من د

زد.هوای اتاق کالفه ام کرده بود.انگار که راه نفسم را گرفته بودند.پیراهنی از داخل کمد برداشتم و پوشیدم و یکی از 

پا کردم و از اتاق خارج شدم.روی عرشه خلوت شلوار های معمولی که مواقع ماهیگیری از ان استفاده می کردم به 

بود.با دیدن او که در تاریکی به دریا زل زده بود هیجان زده شدم و جلو دویدم.تصمیم گرفتم خودداری را کنار 

بگذارم و تمام احساسم را به او اعتراف کنم .ارام صدایش کردم.متعجب از اینکه خودمانی صدایش کردم برگشت و 

 گفن :

 ناخدا ! شمایید-

 فاصله ام را به او نزدیک کردم و گفتم :

 فعال که ناخدای مات شما هستید.-

 چشم هایش در تاریکی برق عجیبی می زد و مثل ستاره می درخشید گفت :

 چرا من ناخدای شما هستم ؟!-

 همان طور که به چشم هایش خیره شده بودم گفتم :

 می کنم که سال هاست شما رو می شناسم و به شما عالقه مندم.از دیروز تا امروز که شما رو دیدم حس -

لبخندی مانند شکفته شدن گل زیبایی بر لبانش نشست و به همان اسانی که من اعتراف کردم او هم اعتراف کرد و 

 گفت :

 برای من هم همین طور است.شما فکر مرا به خود مشغول کردید.-

 دور خودم برقصم.ادامه داد : از خوشحالی دلم می خواست بپرم هوا و

 من پنج سال از شما بزرگ تر هستم.هیچ به این فکر کردید؟-

 با دلخوری گفتم :

نه من پسر هیجده ساله هستم و نه شما یک دختر پانزده ساله.هر دو عاقل و بالغ هستیم و به اندازه کافی تجربه -

کدام است.مهم این است که من شما رو دوست دارم و بعد  داریم که بدانیم چه راهی خوب و به نفع ماست و راه خطا

 از سال ها شما رو پیدا کردم و به هیچ قیمتی حاضر نیستم شما رو از دست بدهم مگر این که شما مرا نخواهید.

 با محبت نگاهم کرد و گفت :
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 ان.دیگر موقع خواب هست من خیلی خسته و نیاز مبرمی به خواب دارم.شب خوش ناخدای ادری-

با رفتن او من هم به اتاق خود بر گشتم و این بار با خیالی لسوده به خواب رفتم.بعد از ان دیدار قشنگ و رویایی ما 

تقریبا همه وقت همدیگر را مالقات می کردیم.در این مدت کم ان قدر به هم انس گرفته بودیم که وقتی کشتی در 

و ایرلند واقع شده بود لنگر انداخت هر دو بغض کردیم که قرار است در دریای ایرلند که بین انگلیس « من » جزیره 

 مدتی از هم جدا بمانیم.

درست دو ماه طول کشید تا دوباره با هم رو به رو شدیم.این دو ماه به اندازه ی چند قرن بر من سخت گذشت.وقتی 

 .هیچ ممانعتی نکرد.با او در ساحل زیبای کیش رو به رو شدم دیگر نتوانستم خود دار باشم و ..

زمستان کیش بسیار دل چسب بود.با قایق کوچکم که مختص ماهیگیری بود همراه او روی دریای ارام روان شدیم.او 

به کاله بزرگ حصیری من می خندید و من در حین پارو زدن محو تماشای او شده بودم که در حین خندیدن گونه 

 اش چال می افتاد . او گفت :

ار کوتاه و زیر پوش رکابی اصال به تو نمی اید که ناخدا باشی.بیشتر شبیه سر دسته ی دزدان دریایی با این شلو-

 هستی.

 خندیدم و گفتم :

به تو هم با این پیراهن استین بلند و شلوار گشاد و کاله بزرگت نمی اید که ویولون دست بگیری شبیه به کولی ها -

 شدی و من عاشق همین کولی بودنتم.

 دید و گفت :خن

چه تعبیر جالبی ! کولی ! ...هیکل خوبی داری.وقتی لباس بر تن داری اصال این طور به چشم نمی ایی.ورزش زیاد می -

 کنی؟

 با اشاره به پارو زدن خودم گفتم :

 همین پارو زدن کم ورزشی نیست.روزی هم یکی دو ساعت شنا می کنم.شما چی ؟ مادموازل ادیش !-

 خندید و گفت :از لخن شوخم 

 من هم روزی نیم ساعت ورزش می کنم.اگر هم شرایط جور باشد هفته ای یکی دو بار شنا می روم.-

 پارو رو از من گرفت و برعکی انچه که فکر می کردم با مهارت پارو زد و گفت :

 قرار است ناهار چی بخوریم ؟-

 قالب ماهیگیری را نشان دادم و گفتم :

 ماهی کباب.-

 نک دودی روی چشمش را برداشت و به من داد که پاک کنم گفت :عی

 اگر ماهی صید نکردیم چه ؟-

 با غرور گفتم:

 مطمئن باش صید می کنیم.تا به حال نشده من دست خالی از ماهیگیری برگردم.-

ه جزیره که بر گشتیم و ان روز برای اولین بار هیچ ماهی به قالب من گیر نکرد و او با شیطنت به من می خندید. و ب

از اولین ماهی فروشی خرید کردیم و گوشه ای خلوت از ساحل را انتخاب کردیم و مقداری هیزم جمع نمودیم خیلی 
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زود بساط کباب را راه انداختیم او فقط ذوی تخته سنگی نشسته بود و به من نگاه می کرد.کباب که اماده شد سیخ را 

 به دست او دادم و گفتم :

 اط کن نسوزی.احتی -

 گاز کوچکی به ماهی زد و چشم هایش را گشاد کرد و گفت :

 ام ! چه قدر خوش مزه است ! -

 

 گاز کوچکی به ماهی زد و چشم هایش را گشاد کرد و گفت :

 ام ! چه قدر خوش مزه است !-

 به موهایش که اشفته در اطراف کالهش ریخته بود خیره شدم و گفتم :

ا به خانواده ام معرفی کنم.من دیگر تحمل دوری تورا ندارم.همین دو ماه کافی بود که بفهمم دور از می خواهم تو ر-

 تو بودن چه قدر سخت است.باید هر چه زودتر باهم ازدواج کنیم نظرت چیست ؟

 سیخ کباب را دوباره نزدیک دهانش برد و قبل از گاز زدن گفت :

 موافقم فقط چند شرط دارم.-

 لحظه ته دلم خالی شد گفتم:برای یک 

 بگو با جان و دل می پذیرم.-

 نگاهش را به شعله های اتش دوخت و گفت :

شرط اول این که جشن عروسی ما باید توی کشتی یا بهتر بگویم توی طوفان بر گزار شود و شرط دوم ، اخرین -

 شرط می خواهم در لباس عروسی برای مهمانان ویولون بزنم.

 که از اتش بر افروخته شده بود زل زدم و گفتم :به چهره اش 

 بهتر از این نمی شود.چه طور این فکر های قشنگ به ذهن من نیامده بود؟-

در جواب فقط لبخند زد.بعد از صرف ناهار به طرف طوفان رفتیم که با ابهت در خلیج فارس لنگر انداخته بود.او کنار 

وسایل خود را از هتل بیاورد که این چند روز را در کنار هم باشیم.پنج  لنگر از من جدا شد که به هتل برگردد و

روزی را که در جزیره ی کیش بودیم جز بهترین خاطرات زندگی ام به حساب می اید.او عاشق طبیعت وحشی و مثل 

یم همیشه من عاشق دریای بیکران بود.هر و از هیاهوی شهر بیزار بودیم حتی برای یک بار هم به دیدن شهر نرفت

می گفت زندگی ماشینی او را کسل می کند.بیشتر اوقاتمان را به ماهیگیری و استراحت در کنار ساحل می 

گذراندیم.هر بار که او تمرین ویولون داشت من بدون صدا گوشه ای می نشستم و از صدای ساز او لذت می بردم.ان 

هستم.هر روز صبح قبل از خوردن صبحانه به  قدر غرق کارش می شد ککه گاهی فراموش می کرد من در کنارش

شنا می رفتیم.باورم نمی شد که او با ان ظرافت زنانه شنا کردنش از من بهتر باشد.در پارو زدن و ماهیگیری نیز 

مهارت داشت.سرشار از انرژی و یک دنیا شور و شوق و شیطنت بود.وقتی کنارش بودم انگار دنیا در تصرف من 

ماوای عشق ما.همان طور که لحظه های خوب زود گذر هستند ان پنج روز هم برای ما با سرعت  بود.طوفان شده بود

برق و باد گذشت.توی فرودگاه مهر اباد تهران از او جدا شدم.مثل دفعه پیش وقتی سوار تاکسی شد و از من دور شد 

مام عالم را توی تنم ریخته حس کردم روحم را با خود برد تازه احساس خستگی می کردم و انگار که خستگی ت

بودند.به منزل که برگشتم مثل همیشه خانواده ام مخصوصا مادرم و یگانه خواهر عزیزم شهره از دیدن من ذوق زده 
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شدند.هنوز لباسم را عوض نکرده بودم که با همان شور و شیدایی از ادیش به ان ها گفتم و همان طور که فکر می 

 شتند و از من خواستند او را برای شام روز بعد دعوت کنم.کردم به سلیقه ام احترام گذا

شب وقتی ستارگان در اسمان رخ می نمودند و من به بهانه ی خواب از جمع صمیمی خانواده جدا شدم ساعت ها توی 

رای اتاقم چشم به اسمان داشتم.اتاق برایم مانند یک زندان بود.هر وقت به خانه می امدم چنین احساسی داشتم.دلم ب

طوفان و اتاق ساده و قشنگم در انجا تنگ می شد.در اینجا خبری از صدای امواج در یا و اوای پرندگان دریایی به 

همراه اواز شبانه ی جاشوان نبود.به اطراف که نگاه می کردی همه جا را برج های کوتاه و بلند احاطه کرده بود که 

 انسان را دچار استرس می کرد تا ارامش.

ک شب را روی زمین سر نکرده بودم که دلم برای دنیای دریایی خودم تنگ شده بود.اما چاره ای نداشتم.به هنوز ی

اگر ادیش با من بود حتما این لحظه ها را راحت تر :»خاطر خانواده ام باید چند روزی تحمل می کردم.با خود گفتم 

دهبودم مرا غرق لذت کرد و برعکس دفعه های پیش یاد دوباره ی او و لحظه هایی را که با او گذران«می گذراندم.

زود خواب رفتم و صبح با صدای نازنین و گرم مادرم بیدار شدم.از من خواست به دیدن ادیش بروم و حضورا او را 

برای شام دعوت کنم.با شور و شوق از جا برخواستم.مادر صبحانه مفصلی برایم روی میز چیده بود.در حین خوردن 

خواندم با دیدن اسم ادیش لقمه توی گلویم گیر کرد.نزدیک بود خفه شوم.مادر هول کرده بود و مرتب روزنامه می 

 پشتم می زد.با خنده گفتم :

 بچه گیر اوردی!-

 با همان نگرانی مادرانه اش گفت :

 اگه بچه نبودی که تو گلویت گیر نمی کرد.-

 روزنامه را به او نشان دادم و گفتم :

 ادیش را به عنوان بهتریم ویولون زن ایرانی معرفی کردند.نگاه کنید -

 مادر روزنامه را از من گرفت عینکش را بر چشم گذاشت و گفت :

 بده ببینم افرین ! ای کاش عکس او را هم می زدند!-

 از روی صندلی بلند شدم و گفتم :

 نگران عکس او نباش شب خودش را میبینی.-

دم و با اتومبیل پدرم راهی اموزشگاه او شدم.اسم اموزشگاه را اسمان گذاشته بود.وقتی با وسواس خاصی لباس پوشی

 از منشی خواستم که او را ببینم اجازه نداد و گفت که باید وقت قبلی

داشته باشید.می خواستم خودم را معرفی کنم فکر کردم شاید ادیش دوست نداشته باشد فعال خودم را به عنوان 

ی کنم.اسم فامیلم را گفتم و از منشی خواهش کردم به او بگوید.هنگامی که از اتاق خارج شد ادیش با نامزد او معرف

 لبخند مهربانی پشت سرش بود گفت :

 من را ببخش اگر معطل شدی.-

ادیش بر عکس بیرون از اموزشگاه کت و شلوار ساده مشکی رنگ با پیراهن سفید پوشیده بود و خیلی ساده و 

هایش را پشت سرش جمع کرده و یک ارایش بسیار مالیم بر چهره داشت.چند هنر جو توی اتاقش بودند معمولی مو

 که همه را به اتاق دیگر فرستاد.با رفتن ان ها دوباره خودش شد.لبخند مهربانی بر لبان قشنگش نشست گفتم :

 اموزشگاه بزرگی داری.-
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 همان طور که نگاهم می کرد گفت :

 دسر.دیشب خیلی منتظر تماست بودم.بزرگ و پر در-

 به انگشت های ظریفش که روی میز ضرب می زد خیره شدم و گفتم:

 فکر می کردم خوابی نمی خواستم مزاحم استراحتت بشوم.توی این چند روز به اندازه کافی خسته اتکردم.-

 انگشت هایش از حرکت ایستاد و گفت :

ردم هرگز این کلمه را به کار نمی بردی.دیشب توی اپارتمانم نمی توانستم خسته ؟! اگر می دانستی چه قدر لذت ب-

 نفس بکشم.حس می کردم توی قفس هستم.دلم هوای بوی دریا و اسمان دریا کرده بود.

 به پشت مبل تکیه دادم و دوباتره محو تماشای خودش شدم و گفتم :

شود که مثل خودم فکر کند.دیشب وقتی به لحظه  درست مثل من.هرگز فکر نمی کردم کسی توی زندگی ام پیدا-

های با تو بودن فکر می کردم نمی دانی چه احساسی به من دست می داد.ادیش ! ...هرگز ترکم نکن.من بدون تو 

میمیرم.حاال که خداوند تو را سر راه من قرار داده و قلبم را به عشق تو نورانی کرده بگذار این نور و این رویای 

لپذیر همیشه ماندگار باشد.تو االن حکم ستون زندگی مرا داری.نگذار با رفتن تو زندگی ام به هم شریرن و د

 بریزد.قول می دهی همیشه با من بمانی؟

نمی دانی از شادی حرف های من بود یا از عشق که اشک توی چشم هایش حلقه زده بود و از حرف هایم گونه های 

 ید و گفت :زیبایش سرخ شد.نگاهش را از من دزد

 اگر تو بخواهی من ماندنی ترینم.-

تمام وجودم پر شده بود از عشق او.هر چه اصرار کردم خودم شب دنبالش بروم قبول نکرد.می دانستم تا سعت 

هشت شب اموزشگاه است.هنگامی که از پیش او برگشتم سعی کردم جلو خانواده ام ابروداری کنم و معمولی به 

 عقربه های ساعت به جلو می رفت بیقراری من بیشتر می شد. چشم بیایم اما هر چه

درست سر ساعت نه امد. زیبا و اراسته.نمی دانم در این زمان کوتاه چه طور توانسته بود به خودش برسد!پیراهن 

 مشکی زیبای و بلندی به تن داشت.

ر زیبا و تقریبا باز موهایش را روی سر مثا لباس هایی که در کشتی می پوشید حلقه ای و بدون استین با یقه ی بسیا

جمع کرده بود اما مدلش با دفعه پیش فرق می کرد..برای زینت موهایش از مروارید استفاده کرده بود.به گردنش 

نیز چندرشته مروارید ریز انداخته بود که روی پوست خوش رنگش جلوه خاصی داشت.رفتار و وقار خاص او مانند 

رش ان طور که با هم بودیم نبود.در جمع خانواده ام طور دیگری با من بر خورد می کرد.در اشرف زاده ها بود.رفتا

همان نگکاه اول خانواده ام شیفته او شدند.شهره چنان با او عیاق شده بود که انگار سال هاست با او اشناست.مادرم 

ایم نشان کرد.ساعت یازده نشده بود که همان شب انگشتر زیبایی به او هدیه کرد و به حساب ما ایرانی ها او را بر

عازم رفتن شد.می دانستم که خسته است به همین خاطر اصرار به بیشتر ماندن او نکردم.او را تا دم در همراهی 

 کردم.کنار اتومبیل اخرین مدل او ایستادم و گفتم :

 هنوز نرفتی دلم دارد می ترکد. -

 هنوز نرفتی دلم دارد می ترکد.-

 ری که مادرم به دستش کرده بود اشاره کرد و گفت :به انگشت

 به قول خودت با این انگشتر اسیرم کردی.پس نگران دور شدنم نباش...شهران !-
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دلم لبریز از شادی شد.اولین بار بود مرا به اسم کوچک صدا می زد.همیشه مرا ناخدا خطاب می کرد.عاشقانه نگاهش 

 کردم و با همان حساس جواب دادم :

 جان شهران !-

 صورتش را نزدیک اورد و با نجوا گفت :

 خیلی دوستت دارم.-

فقط خدا می داند در ان لحظات چه حالی داشتم.از وقتی که با او اشنا شده بودم اولین بار بود که این جمله را به کار 

 می برد.صورتش را عقب کشید صدایش را کمی بلند کرد و گفت :

 ی داری درست مثل خودت خوب و خونگرم.خانواده ماه و مهربان-

در پایان هفته تهران را ترک کردم و دوباره به طوفان پیوستم.هر چند دل کندن از ادیش برایم سخت بود اما دوری 

از طوفان نیز ازارم می داد.من مرد دریا بودم و تحمل زندگی شلوغ شهر را نداشتم.در یکی از سفرهایم در اولین 

به دیدن خانواده اش رفتم.پدر و مادرش مثل فرشته بودند.خیلی زود با هم ارتباط عاطفی برقرار فرصت بدون ادیش 

کردیم و مرا به عنوان دامادی خود پذیرفتند.مراسم عروسی ما در زمان خود شلید تک بود.ادیش در لباس عروس 

ان طور که خواسته بود از مهمانان تنگ و بلند دنباله دارش ان قدر رویایی شده بود که از دیدنش سیر نمی شدم.هم

در طوفان پذیرایی کردم و یعد از صرف شام روی عرشه ادیش برای همه ویولون نواخت.ان شب شاید بیش از هزار 

تا عکس از من و او گرفته شد و صبح روز بعد عکس او و من در تمام روزنامه های کشور چاپ شد و روز ان با تیتر 

رین ویولونیست کشور ، عروس ناخدای طوفان شد.و به عالوه به عکس دو تای ما یک بزرگ نوشته بودند : بزرگت

عکس زیبا از او که ویولون به دست روی عرشه درست در دماغه ی کشتی ایستاده بود چاپ کرده بودند حتی خود 

 ادیش هم با دیدن ان عکس زیبا و رویایی کلی ذوق کرد.

من همراه بود و در امو کار ها یاورم بود.یک سال بعد پسر کوچولوی زیبایی که بعد از ازدواج در تمام سفر ها او با 

اسم او را کیان گذاشتیم به دنیا امد و خوشبختی ما تکمیل کرد.وقتی به چهره ی زیبای او نگاه می کنم شکر گزار 

 خداوند هستم که چنین نعمت هایی به من حقیر عطا کرده.

به اخر می برم کیان عزیز من چهار ساله است و ادیش خوبم سعی دارد به او  در این لحظات که این خاطرات را

ویولون بیاموزد.این خاطرات زیبای زندگی ام را با تمام جزئیات ریزش نوشتم که روزی به دست پسرم برسد و 

انی باشد که دوست دارم ان روز که کیان من این نوشته ها و در واقع با ارزش ترین خاطرات پدرش را می خواند زم

 قلبش به خاطر عشقی سالم و زیبا در سینه بلرزد.ان گاه شاید بتواند اندکی از عشق بین من و مادرش را درک کند.

 با ارزوی اینده ای زیبا برای کیان عزیزم.

 

 کاپیتان شهران ادریان

 

******* 

 

ثل بعضیا بدو بدو الزش فرار کردی؟دیدی وقتی تاحاال به بارون فکر کردی؟تا حاال زیر بارون راه رفتی ؟یا فقط م-

بارون میباره هول چه قدر تر و تمیز و زیبا می شه ؟ وقت ان نم نم بارون که ر و رز مثل رقاصای کمر باریک با عشوه 

 و تن نازی داره از چجشمای اسمون می ریزه به هوس می افتی خودت رو بسپری به این بارون.
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 و بوی باران بوی نم بوی سرسبزی بهار را با تمام وجود استشمام کرد و گفت : سیلوانا پنجره را باز کرد

 تارا ! تو چه قدر قشنگ حرف می زنی ! باید شاعر می شدی.-

 او که به اسمان زل زده بود و با عالقه ی عجیبی چشم به ریزش باران داشت گفت :

 شاید یه روز شدم.-

 اقچه باال نذاری.حاال می یای بریم زیر بارون یه کم راه بریم؟پس جان خودت اگر شاعر شدی برامون ط-

 فقط باید یواشکی بریم.-

 سیلوانا پنجره را بست و گفت :

 باشه یواشکی می ریم.تو که می دونی من عاشق اینم که یواشکی کاری انجام بدم-

ناهار خوابشون می گیره.شایدم مربوط در ضمن هر کی یه گوشه رفته زیر پتنو خوابیده.من نمی دونم چه طور بعد از 

 به این هوای ابریه.ماها رو دیوونه کرده بریم زیرش راه بریم اونارم گیج کرده برن زیر پتو بخوابن.

 هر دو بی صدا از ویال خارج شدند.با دیدن اتومبیل کیان که دم ویال پارک شده بود سیلوانا با حسرت گفت :

 واسه سیزده اینجا نمی مونن.« تهران. می خوان برگردن:»سروش می گفت -

 تارا دستش را جلو باران گرفت و با لذتی که از قطرات باران می برد گفت :

حتما کاری براشون پیش اومده . مطمئنم فردا هم هوا همینه اون وقت ما هم به جای سیزده بدر حبسیم تو ویال.بعد -

 از ظهرش هم بر می گردیم تهران.

انه نگاهش را به اطراف انداخت.سکوت مطلق بود و پرنده پر نمی زد.فکری به ذهنش امد.دو دل بود سیلوانا کنجکاو

 که به تارا بگوید یا نه اخر سر هم دل به دریا زد و گفت :

 می خوام یه کاری کنم که نذارم برگردن تهران.-

 تارا دستش را از جلو قطرات باران کشید و گفت :

 نقشه ای تو کله ات داری؟!تو اخرش سر خودتو و منو به باد میدی. خدا رحم کنه ! باز چه-

 خنده ی ریزی کرد و با اشاره به اتومبیل کیان با لبخند مرموزی گفت :

 می خوام یه بالیی سر ماشینش بیارم که نتونه برگرده تهران.-

 تارا حیرت زده به صورت شیطنت بار او دوخت و گفت :

 دست بردار.ابروریزی نکن دختر ! به اندازه کافی پیش اون خرابکاری کردی.سیلوانا ! تو رو خدا -

 او بی توجه به حرف های تارا بار دیگر نگاهش را به اطراف انداخت و گفت :

 می شه تو کم سنگ جلو پام بندازی ؟ فقط اطراف رو واسه من بپا کارت به این کارا نباشه.-

همچنان مصر بود کار خود را انجام بدهد و باران نیز شدت یافته بود و قطراتش  تارا هر کاری کرد حریف او نشد و او

درشت تر شده بود.اما او به چیزی که اهمیت نمی داد خیس شدن بود.با احتیاط خودش را به نزدیکی ویال رساند.مثل 

د.نگاهش را به پنجره های سری پیش که از دیوار باال رفته بود دستش را به لبه ی دیوار گرفت و خودش را باال کشی

ویال دوخت.مطمئن شد که خبری از ان ها نیست ؛ پایین امد و سریع خودش را به اتومبیل رساند.بدون معطلی باد هر 

 چهار چرخ اتومبیل را خالی کرد.وقتی کارش تمام شد با دیدن رنگ پریده ی تارا خندید و گفت :

 از به اب قند پیدا کردی.انگار بدجوری فشارت پایین اومده فکر کنم نی-

 تارا او را به داخل ویال هول داد و گفت:
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 بریم تو تا گندش در نیومده.-

 دم در با سپند رو به رو شدند.شپند نگاهی به لباس های خیس ان ها انداخت و گفت :

 جایی رفته بودین ؟-

 تا تارا خواست لب بجنباند او سریع جواب داد:

 ط زیر بارون کمی راه بریم.نه هوس کردیم توی حیا-

 چه هوس هایی می کنین!برین لباساتون رو عوض کنین تا سرما نخوردین.-

 مخصوصا تارا که هنوز سرماخوردگیش خوب نشده.مطمئن باشین اقای ارمان شما رو ببینه حتما دعواتون می کنه.

انی می شوند.بالفاصله به همراه سیلوانا بی تارا می دانست اگر پدر ومادرش او را با این سرو وضع ببینند حتما عصب

 صدا به اتاق برگشتند و لباس هایشان را عوض کردند.

 سیلوانا با شوق و ذوق گفت :

 چه حالی می کنه وقتی چرخهای ماشین شو ببینه.-

 تارا سشوار را از روی موهایش کنار کشید ان را خاموش کرد و گفت :

ی اون بیچاره رو چه قدر به زحمت انداختی ؟ فکر این رو کردی از کجا باید اونا رو خیلی کارت اشتباه بود ! می دون-

 باد کنه؟

 تو شهر طالقان تا اون جا دو قدمه.-

 چه جوری؟-

تارا جان ! من مثل تو به این چیزا فکر نمی کنم به این فکر می کنم که دیگه با این اوضاع اون نمی تونه برگرده -

 تهران.

 واهی ! به خاطر خودت کار اونو عقب انداختی.خیلی خودخ-

 بارش باران ان قدر شدید شد که ان ها را پشت پنجره کشاند. تارا که مسلط تر بر اطراف بود گفت :

 بیا این جا کیان داره میاد بیرون.

شت با شتاب از زیر سیلوانا در جای تارا قرار گرفت.کیان را دید که در ویال را باز کرد و با چمدانی که به دست دا

باران به سمت اتومبیل امد.وقتی خواست چمدان را در صندوق عقب اتومبیل قرار بدهد چشمش به چرخ های اتومبیل 

افتاد اول گمان کرد یکی از چرخ هاست. تا چشمش به چهار چرخ اتومبیل خورد نگاهش را به باال دوخت.سیلوانا 

بود و کیان او را دیده بود.کیان مجبور شد چمدان را به ویال برگرداند و سعی کرد خودش را پنهان کند اما بی فایده 

 جریان چرخ های اتومبیل را به شهره توضیح داد.شهره متعجب گفت :

 1وا ! یعنی کار کی می تونه باشه؟-

 کیان می دانست غیر از سیلوانا نمی توانست کار کس دیگری باشد اما در جواب شهره گفت :

 ! هر کی بوده به خاطر سرگرمی این کارو کرده.به هر حال برگشتن به تهران فعال منتفی شد. چه می دونم-

 شهره مانتویش را در اورد روی مبل نشست و گفت :

 امان از مردم ازار ! ببین چه طور برنامه های ما رو به هم ریختن ! حاال می خوای چی کار کنی؟-

 شم بارون بند بارون قطع شه بعد با سروش چرخ ها رو برم باد کنم. فعال کاری نمی تونم بکنم.باید منتظر-
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او با موبایلش با سروش تماس گرفت و جریان چرخ های اتومبیلش را برای او بازگو کرد.سروش از او خواست که 

 تو ویال تنها نمانند و به جمع شلوغ ان ها بپیوندند.

 

 

********* 

 

 

 پا نمی شناخت.تارا نگاهی به صورت خندان او انداخت و گفت :سیلوانا از خوشحالی سر از 

 بالخره نقشه ات گرفت واقعا خجالت داره اگه قضیه لو بره پاک ابروت رفته.-

 به طرف تارا چرخید چتری موهایش را از روی پیشانی کنار زد و گفت :

رو خالی می کردم.یاد بچگی هام افتادم.اون  اگه تو لو ندی کسی نمی فهمه.نمی دونی چه حالی داد وقتی باد چرخ ها-

وقتا که هنوز دایی بهروز خارج نرفته بود عشق من این بود که شب ها بیاد خونه ی ما بمونه.هر وقت تصمیم می 

گرفت بره من فورا باد چرخ های ماشین شو خالی می کردم.دو سه بار این کارو کردم تا بالخره قضیه لو رفت.اون بی 

 مچ منو می گرفت. معرفت همیشه

 تارا با خنده گفت :

 من موندم تو چه طور موجودی هستی!شیطنت پسرا رو داری لوندی و ناز و ادای دخترا رو هم داری.-

 یک موجود استثنایی و فوق العاده مرموز.حواست باشه با من در نیفتی و گرنه کارت تمومه.-

 الهه با تقه ای به در وارد شد و گفت :

 کمک ستایش سالن رو کمی مرتب کنین مهمون داریم.بیاین -

 تارا مثل فنر از جایش برخواست . به سمت در رفت و گفت :

 کی می حواد بیاد خاله جون؟-

 الهه در چارچوب در ایستاد و گفت :

 شهره و کیان.-

 سیلوانا سعی کرد خود را بی تفاوت جلوه دهد گفت :

 ن.اونا که می خواستن بر گردن تهرا-

 الهه گفت :

 یه از خدا بی خبر زده هر چهار چرخ ماشین کیان رو پنچر کرده.-

 سیلوانا با نگاهی شیطنت بار به تارا گفت :

 عجب ادمایی پیدا می شن ؟ مطمئنید پنچره؟-

 الهه مشکوک گفت :

 مگه تو خبر داری کی بوده؟-

 م شاید بادش خالی شده.نه مامان جون ! اخه من از کجا باید بدونم.فقط فکر کرد-

 الهه شانه هایش را باال انداخت و گفت :

 چه می دونم واال هر کی بوده از خدا بی خبر بوده. -
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 33قسمت 

 

 

 

 الهه شانه هایش را باال انداخت و گفت :

 چه می دونم واال هر کی بوده از خدا بی خبر بوده.-

 چرخید سرش را به نشانه ی تاسف تکان داد و گفت : با خارج شدن الهه از در تارا به سوی او

 واقعا که از خدا بی خبری.اخه خره ! تو نمی گی مامانت شک می کنه ؟ چرا این طوری گفتی ؟-

 او تارا را به سوی در هول داد و گفت :

 خیلی بی ذوقی به جای این که مثل پیرزنا هی غر غر کنی بگو تیپم چه طوره.-

 ن و با شیطنت به ستایش پیوستند و هر کدام گوشه ی کاری را گرفتند.هر دو خنده کنا

 

******** 

 

برعکس هوای بارونی روز پیش هوا صاف و ابی بود حتی یک لکه ابر هم توی اسمان پیدا نمی شد.خانواده ی شلوغ 

 شادمان و ارمان تصمیم

نیز همراه ان ها بودند.سیلوانا با خواهش و تمنا  گرفتند نحسی سیزده را در همان اطراف به در کنند.کیان و شهره

پدرش را مجبور کرد که التومبیل را به دست او بدهد.اقای شادمان که هرگز نمی توانست حریف این ته تغاری بشود 

نگاهی به جاده ی خلوت انداخت و مانند همیشه تسلیم خواسته ی او شد.تا ان ها در ویال مشغول جمع و جور کردن 

ها بودند او به سرعت تمام بدنه ی اتومبیل را گل الود کرد و پشت شیشه ی عقب اتومبیل به زبان التین نوشت وسیله 

:We are mad  به فارسی یعنی ما دیوانه ایم.وقتی اقای شادمان اتومبیل را دید اخم هایش در هم رفت و تا !

 درش لوس کرد و گفت :خواست از او بپرسد این چه کاری است که کردی او خودش را برای پ

الهی من قربون بابای خوشگل و خوش تیپ خودم برم.اگه یه بابای خوب توی دنیا پیدا بشه یقینا بابای خودمه.قول -

 می دم به تهران که رسیدیم ماشین رو عین دسته گل تحویل تون بدم.

 اقای شادمان نگاهی به اتومبیل گل الود انداخت و گفت :

شته.با این اوضاع شیشه های ماشین من پیش شما نمی شینم.من و مامانت می ریم پیش انگار از جنگ برگ-

شهرام.ستایش و بچه هام بیان پیش شما.مطمئنم سپند هم پیش شما نمی یاد.فقط یادت نره قول دادی اروم بری 

 پشت سر ما و خیلی با احتیاط.نمی خوام این روز قشنگ رو خراب کنی.

 ان زبان چرب و نرمش گفت :پدرش را بوسید و با هم

 چشم باباجون قول می دم.انگار به رانندگی من شک دارین ؟!-

همچین مطمئنم هم نیستم.هر وقت خواستی پشت این ماشین بشینی یا کوبیدی یا رفتی تو جدول.خیالم راحته که -

 گم احتیاط کن. ماشین دیگه ای تو جاده نیست.جدول و در پارکینگی هم وجود نداره که بکوبی.بازم می

 با امدن سروش سیلوانا گفت :

 بابا ! سروش اومد.می دونم االن اعتراض می کنه شما یه چیزی بهش بگین.-
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 نهایتا غر غر می کنه.وقتی بابای سروش حریف تو نمی شه خود سروش هم نمی تونه حریف تو بشه.-

باد انتقاد گرفت که چرا اجازه داد اتومبیل را به همان طور که اقای شادمان گفت سروش با اخم و تخم پدرش را به 

 ان حال و روز در اورد و می گذارد که او پشت فرمان بنشیند.

 سیلوانا که پشتش به پدرش گرم بود به اخم سروش اعتنایی نکرد و با شوق و ذوق پشت فرمان نشست.

کرد.با دیدن او پشت فرمان لبخندی بر لب وقتی کیان از ویال بیرون امد با دیدن اتومبیل که غرق گل بود حیرت 

 اورد و هنگام حرکت گفت :

 لطفا احتیاط کنین.رانندگی به مراتب از رانندگی تو کوچه ها سخت تر است.-

سیلوانا منظور او را فهمید.نگاهی به دور و اطرافش انداخت وقتی فهمید کسی حواسش به او نیست به جای جواب 

 کیان را به خنده واداشت. شکلکی در اورد به طوری که

اتومبیل اقای ارمان جلوتر از همه بود بعد اتومبیل شهرام بعد سیلوانا و پشت سر ان ها کیان بود.سیلوانا خیلی دلش 

می خواست سبقت بگیرد اما به پدرش قول داده بود.ضبط صوت اتومبیل را تا ان جایی که جا داشت زیاد کرده 

صدای دوبس دوبس موزیک را سایرین هم می شنیدند.بر عکس او کیان به و  D.j Ali gaterبود.موسیقی 

یک موسیقی کالسیک گوش می کرد.سروش که کنار کیان نشسته بود اشاره ای به نوشته ی پشت شیشه ی اتومبیل 

 انداخت و گفت :

 واقعا دیوونه س این خواهر من ! خوبه خودشم اعتراف کرده.-

 شهره گفت :

ر شور و نشاط.ماشاا... سیلوانا جون خیلی پر شر و شور و پر انرژیه ! به ندرت دیدم ادم مثل اون جوونی یه و هزا-

 باشه.واقعا ادم در کنارش لذت می بره.

 کیان که نگاهش فقط به ان ها بود گفت :

 سروش ! فالشرشو روشن کرده نکنه کاری داره.-

 نه بابا این هم جز خل بازیشه.-

خودت بشینی پشت فرمان.هر چه قدرم که رانندگیش خوب باشه با نداشتن گواهینامه پشت  موقع برگشت بهتره-

 فرمان نشستن اشتباه محضه.

پس چی فکر کردی ؟ می ذارم توی شلوغی اون بشینه پشت فرمون ؟ حاال هم اگر بابا اجازه داد می بینه که غیر از -

 رو خدا پارک کردنش رو ببین...پدر ماشین رو در اورد !ما ماشین دیگه ای توی جاده نیست.شکر خدا رسیدیم.تو 

 سیلوانا وقتی اتومبیل را خاموش کرد دو دستش را روی فرمان گذاشت گفت :

تارا خانوم دیدی ترسی نداشت.خداییش چه حالی داد.) دو تا دستش را به صورت دعا کردن باال برد( ای خدا کی -

 من هیجده ساله بشم گواهینامه بگیرم !

 ستایش گفت :

 ای خدا فعال حرفش رو گوش نده.این اگه هیجده ساله بشه به نوزده ساله نمی رسه سر خودشو به باد می ده.-

 ستایش ار اتومبیل پیاده شد سیلوانا گفت :

 توی عمرم پسر به سردی کیان ندیدم.بی شعور ! این همه براش فالشر زدم ببین یه بار برام چراغ زد.-

 زبون مودبت برم جلو سروش چه طور می تونه همچین کاری بکنه؟تازه شهرام هم ممکن بود ببینه. قربون اون-
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بحث ترس نیست طرف خیلی په په تشریف داره.ما رو باش که دل به کی بستیم.مردم رو بوق می گیره ما رو رعد -

 و برق.فکر کنم اخر سرم خودم به اون شماره تلفن بدم.

 روت کنم با این سبک بازیا فقط ارزش خودتو می یاری پایین.فکر ابروی سروش هم باش.خاک تو اون سر بی اب-

زهر مار و سروش.تو هم فقط بلدی سنگ سروش لعنتی رو بکوبی تو اون سینه صاب مردت ! خوب باباجون چی -

نوبره.تو که می  کار کنم ؟ پسره ی احمق پانزده روزه پدر خودمو در اوردم عین خیالش نیست.واال این یکی دیگه

 دونی من برای هر کی یه ذره عشوه اومدم می خواسته خودشو قربونی کنه.

خیلی بی چشم و رویی دختر ! این حرفا چیه می زنی.اونایی که به قول تو با یک نگاه خر شدن مطمئن باش تو رو به -

کیان جنس اونا نیست.این رو خاطر خودت نخواستن.مطمئن باش اگه تا اخرش می رفتی متوجه این حرفم می شدی.

 بفهم.

از چه جنسیه خدا می دونه ! انگار نه انگار که من وجود دارم.بی عرضه فقط بلده یه وقتایی دزدکی نگام کنه اونم تا -

 من متوجه می شم نگاهش رو می دزده.اخه پسرم ان قدر په په!

موردش می گی ! می دونی از چی ایم خوشم په په یعنی چی ؟ پسر به این با شخصیتی حیف نیست این جوری در -

 میاد ؟ این که این یکی به قالب تو گیر نکرده تویی که داری با کله می افتی تو تور اون.

 گمشو.....-

 سپند در اتومبیل را باز کرد و گفت :

 خانومای به قول خودتون دیوونه چرا افتخار نمی دین بیاین پایین.-

 د وگفت :تارا به سیلوانا اشاره کر

 واال بنده بی تقصیرم.-

 هنگامی که به جمع پیوستند سروش به طعنه گفت :

 ماشین سواری خوش گذشت دیوونه ؟-

 سیلوانا سوییچ را در دست چرخاند و با ژست مخصوصی گفت :

 چه جورم.-

 پس لطف می کنی تا قبل ناهار ماشین رو مثل اولش تمیز می کنی.-

 یم تهران تمیز می کنم.من به بابا گفتم رسید-

 باز حرف خودتو زدی ! اخه دیوونه با این وضعیت ماشین زشت نیست راه بیفتیم تو جاده !-

 کیان هم به طرف داری از سروش گفت :

 سروش راست می گه بهتره تمیز شه.-

 «دو کلمه بشنو از ننه عروس ! » سیلوانا با اخم نگاهش کرد و در دل گفت : 

 او خنده اش گرفت و با همان لحن خندان گفت :کیان از اخم 

 البته تمیز کردنش کار شما نیست.من و سروش پاک می کنیم.-

 سروش عصبی گفت :

 عمرا اگه من دست بزنم.مگه من کارواش ام.-

 سپند گفت :
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 خودم پاک می کنم.-

 شهرام با اشاره به جوی اب گفت :

 شه.دو سطل اب بریزی عین هو دسته ی گل می -

سپند و کیان به کمک شهرام در عرض بیست دقیقه اتومبیل را به شکل اولش در اوردند.سروش هم فقط نظاره گر ان 

 ها بود.تارا و سیلوانا روی زیرانداز نشسته بودند و چشم به دست انها داشتند.سیلوانا گفت :

 ببین سروش کمکشون می کنه ؟ فقط بلده قد بازی در بیاره.-

 وا داری او بر خواست و گفت :تارا به ه

 همین سه نفر کافی هستن دیگه نیازی به اون نیست.-

 نیشگونی دوستانه از او گرفت و گفت :

 اگه به خوای این قدر طرفداری اونو بکنی با هم دشمن می شیم.-

 تارا زد زیر خنده و طنز الود گفت :

 خواهر شوهری دیگه.-

ری اونو بکنی چنان خواهر شوهر بازی برات در بیارم که خودت کیف کنی.تو جدی می گم اگه بخوای هی طرفدا-

هم با این عشق عتیقه ات ! اخه ادم قحطی بود ؟ بدبخت بی سلیقه حداقل عاشق سپند می شدی خوشگل تر و خوش 

 تیپ تر از سروشه شعورشم خیلی بیشتر از اونه.

 تارا از عصبانیت او خنده اش گرفت و گفت :

 نم به کیان حرف بزنم؟خوبه م-

 شانه هایش را با بی قیدی باال انداخت و گفت :

 هر چی دلت می خواد بارش کن به من چه.-

 پس هنوز عاشق نشدی وگرنه دلت نمی یاد یه تار از موی سرش کم بشه.-

 کنم.کچل شه ایشاا..می خوام سر به تنش نباشه.به جای یه تار مو دوست دارم خودم تار تار موهاشو ب-

 تارا خندید و گفت :

 واقعا که دیوونه ای.نگاه کن ببین پشت ماشین وایساده داره دزدکی تو رو نگاه می کنه.-

این قدر نگاه کنه تا چشش دراد.به چه دردم می خوره.این سروش موذی هم اسم همه ی دوستاشو با رمز وارد -

 گشیدم بیرون.موبایلش کرده و گرنه شماره ی اونو از تو گوشی سروش می 

دیوونه اصال شاید اون نخواد با تو ارتباط داشته باشه.تو رو خدا کاری نکن در موردت بد فکر کنه.تو با این که خیلی -

اتیش پاره هستی اما همیشه مغرور بودی کاری نکردی که از احترام و نجابتت کم بشه.همیشه این قدر مغرور بودی 

.حاال می خوای برای این یکی که بهش عالقه داری شل بیای ؟ چرا به فکر به زور جواب طرف مقابل رو می دادی

 خودتو ابروت نیستی؟

 حالمو بهم زدی ؟ کم سروش سروش بکن.-

 سروش پشت سر ان ها ظاهر شد و گفت :

 کی هی سروش سروش می کنه؟-

 تارا لبش را گزید و با ابرو اشاره کرد او چیزی نگوید.اما او گفت :
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 نوم این قدر پشتیبانی تو رو می کنه سر درد گرفتم.تارا خا-

 سروش نگاهش ربه تارا بود که از خجالت سرش را پایین انداخته بود.گونه ی سیلوانا را کشید و گفت :

تو چرا حسودیت می شه ؟ ممنون تارا خانوم که پشتیبانی منو کردین.چه عجب یه نفر پیدا شد از من ننه مرده -

 نم بپرسم در چه مورد پشتیبان من بودین؟حمایت کنه.می تو

 سیلوانا گفت :

 در همه مورد.-

 تارا با اخم گفت :

 ا سیلوانا !!-

 مرض سیلوانا دروغ می گم ؟-

 سروش که توی دلش قند اب می شد با لبخند گفت :

 مودب باش سیلوانا ! این چه طرز حرف زدنه ؟-

 سیلوانا زد زیر خنده و گفت :

 هم شدی وکیل مدافع تارا.یکی نیست طرف منو بگیره. خوبه تو -
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 سروش که توی دلش قند اب می شد با لبخند گفت :

 مودب باش سیلوانا ! این چه طرز حرف زدنه ؟-

 سیلوانا زد زیر خنده و گفت :

 خوبه تو هم شدی وکیل مدافع تارا.یکی نیست طرف منو بگیره. -

 که از کنار ان ها می رفت گفت:سروش در حینی 

 هر چند که البا خونه رو اجاره دادی اما خودم همه جوره مخلصتم.-

 بعد از صرف ناهار به پیشنهاد سپند مثل دفعه ی پیش وسطی بازی کردند.

 هنگام یار کشی کیان گفت :

 سیلوانا خانوم یار من چون می دونم یه تنه همه رو حریفه.-

 ستایش گفت :

 زبونش نگاه نکن توی بازی خیلی زبل نیست. به-

 کیان مرموز گفت :

 بر عکس بهشون میاد خیلی زبل باشن.به قول معروف با سه سوت از دیوار بکشه باال.-

تارا و سیلوانا سعی کردند به هم نگاه نکنند که بتوانند خنده خود را مهار کنند.سیلوانا با دلخوری رو به ستایش کرد و 

 گفت :

 ن زبل نیستم؟!م-
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 ستایش گفت :

اگه هنوزم زبلی چند تا ستاره و چرخ و فلک و باالنس بزن ببینم.اگه واقعا تونستی بزنی من حرفم رو پس می -

 گیرم.ولی عمرا بتونی.

او بدون مکث چند حرکت کششی انجام داد و روی چمن ها به صورت زیبایی پشت سر هم ستاره و چرخ و فلک و 

.حرکاتش ان قدر زیبا و با لطافت بود که شهره جلو امد و از او خواست دوباره تکرار کند.در پایان کار چند باالنس زد

که همه دور او جمع شده بودند برایش دست زدند.با صورت گل انداخته به طرف ستایش امد ستایش مهلت حرف 

 زدن به او نداد.دودستش را باال برد و گفت :

 م.تسلیم حرفم رو پس می گیر-

 شهره گفت :

 به خاطر همین هیکل سیلوانا جون این قدر قشنگه همش اثر ژیمناستیکه.-

 الهه اروم گفت :

 تو رو خدا جلو خودش نگو.-

 شهره متعجب گفت :

 چرا ؟!-

 من هی بهش می گم چاقی که کمتر بخوره.-

 .وا ! کجاش چاقه طفلک ؟ اون االن توی یه سنیه که نیاز داره خوب بخوره-

 الهه با نگرانی گفت :

 اخه از حاال این طوریه وای به حال چند سال دیگش.-

 اگه ورزش کنه مطمئن باش هیکلش تکون نمی خوره.-

 ورزش که می کنه مدام یا شنا می ره یا ژیمناستیک.-

 خوب دیگه با این همه تحرک نیاز داره که خوب بخوره.-

همه چی این دختر خارق العادهس ! بی » سر می برد.در دل با خود گفت:کیان هنوز در حیرت حرکات زیبای او به 

 «نظبره ! 

بعد از یک ساعت بازی هیجان انگیز به خواست اقای شادمان به بازی خاتمه دادند و عازم تهران شدند که به ترافیک 

 برنخورند.خاطره ی شیرین ان روز برای همیشه در ذهن همه باقی ماند.

 

 

********* 

 

 

تارا ! دلم براش یه ذره شده.از وقتی از طالقان برگشتیم دیگه ندیدمش.دیدی گفتم دوستم نداره ؟ االن یه هفته س 

 که ندیدمش.هر روز که می گذره بیشتر دلم براش تنگ می شه.پسره ی احمق لعنتی!

 تارا کتابش را بست و روی میز گذاشت و گفت :

 حاال چرا به بیچاره فحش میدی؟!-



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –کولی 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 3 4  

 

 این قدر از دستش عصبانیم که اگه االن این جا بود با همین دستام خفش می کردم.-

 او با خنده گفت :

 خالی نبند ! اونم تو ؟ مطمئنم دستاتو به جای خفه کردن با عشوه می نداختی دور گردنش.-

 سیلوانا هم خنده اش گرفت و گفت :

 حوصله شوخی ندارم تارا سر به سرم نذار.-

 جدی عرض کردم. بنده-

 بمیری ایشاا...به جای تیکه انداختن یه فکری برام بکن.-

 چنگی به موهای بلندش انداخت و گفت :

 من چه فکری برات می تونم بکنم.بهترین راه حل به نظر من اینه که تو درست رو بخونی.-

بخون.بابا جان ما عاشق نشده نمره ی  االغ جون ! چند بار بهت بگم توی ذهن کودنم نمی ره ؟ حاال تو هی بگو درس-

 تک می گرفتیم وای با حاال که کیان خان عقل و هوش از سرم برده.

 تارا دوباره خندید و گفت :

لذت می برم از اینکه باالخره یکی پیدا شد جلو سبک سری های تو رو بگیره.تا قبل از عید ان قدر سرت شلوغ بود -

بدل می کردی اما حاال دیگه دل و دماغش رو نداری.البته ادم شدن رو باید مدیون تا مدرسه چهارصد تا شماره رد و 

 کیان باشی.

 موهای او را ارام از پشت کشید و گفت :

همچین حرف می زنی انگار من اجنه بودم.از همین لحظه قسم می خورم اگه تا فردا کیان رو نبینم دیگه بهش فکر -

فته تا اصغر مفنگی به همشون می گم بیان خواستگاریم.شوهر کنم زودتر برم نمی کنم.به قول تو از حسن کچل گر

 سر زندگیم.

 تارا خندید و گفت :

 چه حالی می ده زن اصغر مفنگی بشی.-

 پس چی ؟ هر چی باشه از کیان االغ که بهتره.دامن کوتاه می پوشم با چادر گل گلی براش منقل و بافور...-

 نا سکوت کرد.جیران وارد اتاق شد و خندان گفت :تقه ای به در خورد سیلوا

 مرموز شدین ! در اتاق رو می بندین پچ پچ می کنینو نکنه دل های خوشگلتون رو وا دادین ؟-

 سیلوانا سرخ شد و گفت :

 خاله !!!-

 جان خاله ! پاشین بریم اون طرف که قراره مهمون بیاد.-

 تارا گفت :

 به ما هم مربوط می شه؟چه مهمونی قراره بیاد که -

شهره خانوم با کیان.الهه خواست که ما هم بریم دور هم باشیم.من دارم می رم شما هم زود بیاین.یادتون نره در رو -

 قفل کنین.

 رنگ از رخسار سیلوانا پریده بود.با خارج شدن جیران دستش را روی قلبش گذاشت و گفت :

 وای تارا !-
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بت گوش کرد.خدایا شکرت که امشب کیان میاد این دوست خل و چل ما هم نمی افته تو خدا چه زود به ندای قل-

 هچل که زن اصغر مفنگی یا حسن کچل بشه.

 با شتاب از جا برخواست و گفت :

 حرف مفت نزن پاشو بریم که یه دنیا کار دارم.-

 خدایا به خیر بگذرونه ! باز چه نقشه ای کشیدی؟-

 گم. بریم اون طرف بهت می-
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 خدایا به خیر بگذرونه ! باز چه نقشه ای کشیدی؟-

 بریم اون طرف بهت می گم.-

 

 

******** 

 

 

سیلوانا مدام رنگ به رنگ لباس می پوشید.نگاهی به خود در ایینه می انداخت بعد لبش را جمع می کرد و ناامید می 

 گفت :

 اینم خوب نیست.-

 ی که روی تخت جمع شده بود خیره شد و گفت :تارا به کوه لباس

 حوصلمو سر بردی به خدا هر کدوم رو پوشیدی بهت می اومد.-

 گمشو تو حسودی.دلت نمی خواد به چشم بیام.-

تارا به شوخی او غش غش خندید.بلند شد و از میان لباس هایی که هنوز نپوشیده بود بلوز و دامن صورتی شیکی را 

امن میدی بود جنس کتان کش تنگ و خوش دوخت . تا سر زانو چاک داشت همراه بلوزی به همان انتخاب کرد.قد د

جنس با استین کوتاه با برش های علی که هیکل او را خیلی زیبا نشان می داد.یقه لباس از پشت و جلو مدل هفت 

 خطاب به تارا گفت :بود.هنگامی که او به خواست تارا ان ها را پوشید در ایینه لبخندی به خود زد و 

 می مردی اگه زودتر بلند می شدی؟ مردم از بس پوشیدم و در اوردم.حاال تو رو خدا راستشو بگو این خوبه ؟-

 عالیه ! با یک ارایش مالیم صورتی حرف نداره.-

 باشه چاره ای ندارم مجبورم همین رو انتخاب کنم.بیا تا مامان نیومده این لباسا رو جمع کنیم.-

کمک هم اتاق را به صورت اولش در اوردند.بعد تارا موهای او را پشت سرش به طرز ساده ولی زیبا جمع نمود.او  به

هم ارایش مالیمی کرد و یک جفت گوشواره زیبای صورتی به گوشش اویخت.با رضایت کامل از جلو ایینه کنار امد و 

 گفت :

 خوب شدم ؟-

 خیلی خوشگل شدی.-
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و.می دونم برای دل خوش کنک من می گی.من بیچاره هر چه قدر هم به خودم برسم در کنار گمشو راستش رو بگ-

اال خدا رو شکر خودت یه خری داری که بهش دل بستی خیالم راحته -تو عروسک بچه اردک زشت به چشم میام.ح

 مال ما رو غر نمی زنی.

 خیلی دیوونه ای ! من اینطور ادمیم؟-

 دی ؟ بی جنبه ! می خواستم کمی سر به سرت بزارم.بالخره نگفتی چه جوریم.حاال چرا مثل لبو سرخ ش-

 فقط یه جفت صندل کم داری.-

 اوه اوه ! خوب شد یادم انداختی بدو برو خونتون صندل صورتی هاتو برام بیار.پاشو دیگه تا نیومدن.-

ند با متلک بیچاره اش می کند.از در تارا چاره ای جز اطاعت نداشت می دانست اگر دیر صندل ها را به او برسا

 اپارتمان که خارج شد با دیدن سروش توی راهرو دلش لرزید.سروش جواب سالمش را داد و گفت :

 مهمونا نیومدن ؟-

 او کلید را تو قفل در چرخاند و بدون این که به سروش نگاه کند جواب داد :

 نه هنوز نیومدن.-

 یش شد و گفت :سروش مشغول باز کردن بند کفش ها

 شما چرا نموندین ؟-

 تارا شیطنتش گل کرد گفت :

 نخواستم مزاحمت ایجاد کنم.-

 او که دوال شده بود ایستاد به او که داشت وارد خانه می شد نگاه کرد و گفت :

 این چه حرفیه.خود من چند بار به مامان سفارش کردم که حتما به شما هم بگه.-

 .اما من باید به درسام برسم.ممنون مادر اون جاست-

 بهونه نیارین.سیلوانا هم مثل شما درس داره.حاال یه شب که چیزی نیست.کارون رو بکنید بیاین این طرف.-

سروش با گفتن منتظر می مونم تو رفت.او چند لحظه به در بسته شده نگاه کرد.هنوز بوی عطر که سروش استفاده 

میقی کشید و لبریز از عشق وارد خانه شد.صندل ها را از زیر تخت برداشت و با می کرد در فضا پراکنده بود.نفس ع

شتاب از خانه خارج شد.در را قفل کرد و زنگ در رو به رو را به صدا در اورد.از شانس سروش در را باز کرد.با لبخند 

 گفت :

 چه قدر زود درستون تموم شد؟!-

 د غرلندکنان گفت :سر و کله ی سیلوانا از پشت سر سروش پیدا ش

 حاال خوبه رفتی یه جفت صندل بیاری این قدر طولش دادی ! دختر تو چه قدر فس فس می کنی !-

سروش نگاه سوال برانگیزش را به صورت او دوخت.او با همان لبخند مرموزش از کنار او رد شد و به سیلوانا 

 ی به او انداخت و با تمسخر گفت :پیوست.سروش رویش را به طرف خواهرش برگرداند سر تا پا نگاه

 فکر نمی کنی لباست خیلی گشاده؟-

 الهه که در نزدیکی ان ها داشت روی میز را پاک می کرد به جای سیلوانا جواب داد :

 خیلی هم بهش میاد.در ضمن من خودم اگه می دونستم موردی داره حتما تذکر می دادم.-

 روش اخم الود از ان ها دور شد.سیلوانا کنار گوش تارا ارام گفت :دل سیلوانا از جواب مادرش خنک شد و س
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 خدا به دادت برسه با این انتخابی که کردی.-

 او با نگاه سروش را تعقیب کرد که روی مبل جا گرفته بود.با حظ گفت :

 قربونشم می رم.-

 صدای زنگ در بلند شد.ایفون تصویری را نگاه کرد.در را گشود و گفت :

 ومدن.ا-

 سیلوانا دست تارا را در دست فشرد و گفت :

 وای خدا جون ! قلبم از دهنم داره می پره بیرون.-

 دیوونه خودت رو کنترل کن.سروش داره زیر چشمی ما رو میپاد.-

 شهره شیک پوش و سرحال وارد شد.کیان با سبد گل زیبایی پشت سرش بود.تارا زیر لب به سیلوانا گفت :

 ل زیبایی برو جلو بگیر عروس خانوم.چه سبد گ-

 ارام به پهلوی او زد و گفت :

 وقت منم میرسه اذیتت کنم.شهره رو ببین چه تیپی زده.-

 تارا فرصت نکرد جواب بدهد چون شهره در نزدیکی او قرار گرفت و مشغول روبوسی شدند.

 ند گفت :کیان هنگامی که رو به رو او قرار گرفت بدون این که به او نگاه ک

 خانوم از دیدار مجدد شما بسیار خوشحالم.-

او فرصت پاسخ نیافت و مجبور شد با شهره رو بوسی کند.حس کرد وقتی کیان مقابل او ایستاده رنگ باخته.هنگام 

پذیرایی و تعارف میوه نگاهشان در هم گره خورد.سیلوانا زود تر از او نگاهش را دزدید چون سروش کنار او نشسته 

د می ترسید متوجه شود.ظرف شیرینی را روی میز گذاشت و به اشپزخانه امد.هنوز از هیجان نگاه کیان دست و بو

دلش می لرزید.از اب سرد کن یخچال اب خالی کرد و یک نفس ان را باالل کشید.صدای ارام تارا را از پشت سر 

 شنید :

 چرا اومدی این جا؟-

 د وگفت :لیوان خالی از اب را به او نشان دا

 تشنه ام بود.-

وقتی داشتی می اومدی توی اشپزخانه تمام نگاه کیان به تو بود.نمی دونی با چه ذوق و شوقی نگات می کرد.می -

 خواست با نگاه قورتت بده.انگار برای اولین دفعه تو رو میدید.بیا بریم بشینیم شک می کنن ها.

 گاه سروش و کیان بودند.هر دو طوری قرار گرفتند که کامال در تیررس ن

 شهره با مهرابنی نگاهش را به ان ها دوخت و گفت :

 توی این مدت که شما رو ندیدم خیلی دلم هواتون رو کرده بود.-

 هر دو جواب دادند:

 ممنون ما هم همینطور.-

 شهره با اشاره به کیان گفت :
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رگیر کاراش بود.بدجوری خودشو در کار غرق کرده.از دوست داشتم زودتر از این ها به دیدنتون بیام اما کیان د-

صبح که پی دانشگاس بعد از ظهرم اموزشگاس تا شب.سیلوانا حون شما قرار بود بیاین خونه ی ما اموزش ویولون 

 ببینین چرا نیومدی؟

 سیلوانا زیر چشمی نگاهی به کیان انداخت که چشم به دهانش دوخته بود که بداند جوابش چیست گفت:

 خیلی دوست دارم اما هنوز فرصت پیش نیومده مزاحمتون بشم.-

 الهه گفت :

 درساش یه مقدار سنگینه.انشاا...بعد از امتحانش بهتون زحمت می ده.-

 شهره گفت :

 چه زحمتی فقط اگه تصمیم به یادگیری داری باید زود تر اقدام کنی.-

 او اهسته گفت : شهره با الهه و جیران گرم گفتگو شد تارا کنار گوش

 کاش جسارتشو داشتی می گفتی سروش نمی زاره بیام.-

تا همین جا دفنم می کرد.سروش رو نگاه کن ببین چه پچج پچی راه انداخته.معلوم نیست چی داره به ون می گه که -

 این طوری ریسه می ره.می دونی می خوام چی کار کنم؟

 دیگه به نقشه هات عادت کردم نگفته از حفظم.خدا رحم کنه تو اخرش کار دست خودت می دی.-

 خوشم میاد که باالخره تسلیم شدی.می خوام شمارخ موبایلشو بگیرم.-

 این جوری خودت رو سبک می کنی.-

 بذار کنار این امل بازی هارو.من دوستش دارم می خوام باهاش حرف بزنم.کجای این کار ایراد داره؟-

 ه.در ضمن می تونی شماره ی خونشون رو از شهره بگیری.از اول تا اخرش پر از ایارد-

خونه به چه دردم می خوره ؟اون اصال خونه ست ! تازه اگه شهره برداره چی بگم ؟در ضمن تو خودتو با من مقایسه -

 نکن.تو و سروش فرق می کنین.من نمی تونم مثل تو بشینم و صبر کنم تا اون پا پیش بزاره. شاید اون هیچ وقت این

کارو نکنه.تو خودت می دونی من با بیشتر دخترا فرق می کنم.دوست دارم انتخاب کنم کیان انتخاب منه.باید تالش 

خودمو بکنم تا به دستش بیارم.البته احمق هم نیستم که خودمو کوچیک کنم و ارزش خودمو پایین بیارم.اگه حتی 

 که می دونم نابود می شم. بدونم یه در صد عالقش از من کمتره می ذارمش کنار با این

 تارا سرش را به نشانه ی تاسف تکان داد و گفت :

 پاک عقلتو از دست دادی.فقط کاری نکن ابروریزی کنی همین.-

اخه دیوونه چند بار بگم من کاری نمی کنم اون فکر کنه منتش رو می کشم.فکر کردی حاال بهش می گم شمارتو -

 بده می خوام باهات تماس بگیرم.

 گیجم کردی پس می خوای چه غلطی بکنی.-

 نیم ساعت دیگه موقع قرص های باباست.-

 چه ربطی داره؟-

 فقط نیم ساعت دیگه صبر کن خودت می فهمی ربطش چیه.-

 به خدا با این دیوونه بازی هات اخرش منو سکته می دی.خودت عین خیالت نیست فقط من باید مضطرب باشم.-

 زدن پاشو ظرف های پر روی میز رو جمع کن. خوب نباش به جای غر-
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سیلوانا بعد از گذشت نیم ساعت قرص های پدرش را با یک لیوان اب برداشت و نزد او برد.اقای شادمان کنار کیان 

نشسته بود.منتظر شد تا پدرش لیوان اب را بگیرد.بعد از این که پدرش لیوان خالی را به اوبرگرداند لیوان را به جای 

انه روی میز وسط سالن گذاشت.نگاهی به مبایل کیان انداخت بدون این که گوشی را دست بگیرد خطاب به او اشپزخ

 گفت :

 اقا کیان ! چه گوشی خوشگلی دارین. 1

کیان که در زیر نگاه های خیره سروش قادر نبود سرش را به سوی او بچرخاند همان طور که پشت به او داشت 

 گفت :

 اره.قابل شما رو ند-

 سیلوانا همراه با شیطنت گفت :

 ممنونم می دونم صاحبش بیشتر از من نیاز داره.می تونم از نزدیک نگاهش کنم؟-

 این بار سرش را چرخاند و در حالی که در دل قربان صدقه اش می رفت با نگاهی کوتاه گفت :

 اختیار دارین گفتم که قابل شما رو نداره.-

ره ی سروش رات ندیده بگیرد.گوشی را به دست گرفت و در حالی که به سمت تارا می سیلوانا سعی کرد چشم غ

 امد گفت :

 تارا ببین چه قدر ظریف و خوشگله.-

و در حین گفتن این جمله به سرعت شماره ای را گرفت.البته به طوری که سایرین متوجه نشوند حتی خود 

او خنده اش گرفت.بعد از چند لحظه که از تماسش گذشت به  کیان.گوشی را که به سمت تارا گرفت از رنگ پریده

گوشی را سر جایش برگرداند و پشت سر تارا به « گوشی دیدنی س ! :»همان سرعت شماره را پاک کرد و با گفتن 

 اتاق خوابش رفت.تا وارد شد تارا او را به باد انتقاد گرفت.با خنده جواب داد :

 ی زنی ؟ مگه گناه کردم ؟!دیوونه ! چرا این جوری حرف م -

 ندیدی سروش قیافه اش چه طور شده بود ؟ کارد می زدی خونش در نمی اومد. -

 سروش رو ولش کن.من که کار خطایی نکردم.یه لحظه گوشی رو دست گرفتم نگاه کردم.کجای این کار بد بود ؟ -

 حاال چرا این کارو کردی؟ -

دم.با موبایلش زنگ زدم خونه ی شما.مطمئن باش االن شمارش روی ایدی باید یه جوری شمارشو به چنگ می اور -

 کالر تلفن شماست.فقط باید زود بجنبی بری خونه اونو برام یادداشت کنی بعد هم شماره رو پاک کن.

 خدای من تو دیگه کی هستی ؟ بیچاره کیان گیر چه جونوری افتاده. -

 خیلی هم دلش بخواد.

 سبک کردی.شماره رو ببینه در مورد تو چه فکری می کنه.با این کار خودتو  -

خنگ خدا همون لحظه شماره رو پاک کردم.اون از کجا می خواد بفهمه.مطمئن باش من کاری نمی کنم که او در  -

 مورد من جور دیگه ای فکر کنه.من اگه به امید اون بشینم که می ترشم رو دست ننه ام.

 دنشه.تمام مزه ی عشق به صبر کر -

عزیزم تو تا هر وقت که دلت خواست صبر کن اما از من نخواه که نمی تونم.بعدشم جون من از این رمانتیک بازیا  -

 در نیار که خوشم نمی یاد.
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 الهه الی در را گشود سرش را داخل اورد و گفت :

 باز شما دو نفر چپیدین تو اتاق ؟ بیاین بیرون شهره اینا دارن می رن.-

انواده ی شادمان و ارمان و شهرام را برای هفته ی اینده به منزلش دعوت نمود با رفتن ان ها خانواده ی شهره خ

ارمان نیز ان جا را ترک کردند.سیاوانا کمی در جمع و جور کردن سالن به مادرش کمک کرد و بعد به سوی تلفن 

 رفت.تا گوشی را برداشت الهه گفت :

 نگ بزنی؟این وقت شب می خوای به کی ز-

 تارا دیگه مگه این موقع شب غیر از تارا به کس دیگه ای می شه زنگ زد.-

 شاید خواب باشن.حرفات رو بزار برای فردا.-

 مگه حاال نرفتن.به این زودی که نمی خوابن.می خوام یه جزوه ازش بگیرم.-

 امان از این جزوه های تو ! چهقدرم که درس می خونی.-

 ی پیچید :صدای تارا در گوش

 الو سالم !-

 سالم نخوابیدی؟-

 داشتم مسواک می زدم برم بخوابم.-

 سیلوانا صدایش را پایین اورد و به حالت پچ پچ گفت :

 چی کار کردی ؟ شماره رو نوشتی؟-

 اره.-

 پاکشم کردی؟-

 تلفن.اره کاراگاه نخود نمی دونی چه مصیبتی کشیدم.تا وارد خونه شدیم پدر صاف رفت سراغ -

 خاک بر سرم ! شماره رو دید ؟-

نه با هر ترفندی بود نزاشتم ببینه کلی دروغ سر هم کردم که منتظر تماس دوستم بودم و هزار دروغ دیگه.بمیری -

 که این طوری منو به دردسر می ندازی.

 قربونت برم به خدا تالفی می کنم.قول می دم تو رو برای سروش بگیرم.-

 منت منو داشته باشه. گمشو سروش باید-

 اون که مسلمه.اوه ! اوه ! سروش از اتاق اومد بیرون.مثل جن بو داده می مونه.تا اسمش رو میاری ظاهر می شه.-

 در مورد اون این جوری حرف نزن.-

 جوابت بمونه برای فردا فعال بای.-

 سروش همان طور که در چار چوب اتاقش ایستاده بود گفت :

 قرص سر درد با یه لیوان اب برام بیار.سیلوانا یه -

 هنگامی که لیوان اب و قرص را به اتاق او برد دید مغموم گرفته لبه ی تخت خواب نشسته با دلسوزی گفت :

 چی شده سروش ؟!-

 لیوان اب و قرص را از او گرفت و در جواب گفت :

 چیزیم نیست فقط یه مقدار سرم درد می کنه.-
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 ما خوب میشی.برم من ؟ کاری با من نداری؟قرص رو بخوری حت-

 با دست اشاره کرد نرود.قرص را که از گلو پایین فرستاد گفت :

 بشین کارت دارم.-

سیلوانا دچار دلهره شد با ترسی که در دل داشت روی صندلی میز تحریر او نشست.سروش نگاهش را به سپند 

 ت شد که او خوابیده گفت :دوخت که صدای خر و پف اش در امده بود.خیالش راح

 یه چیزی ازت می پرسم فقط راستشو بگو.-

 مطمئن باش.-

 تارا....-

برای او سخت بود که در حضور خواهرش در مورد تارا چیزی بگوید.سیلوانا که فهمیده بود موضوع به خودش ربطی 

 ندارد نفسی به اسودگی کشید و کنجکاو گفت:

 تارا چی ؟-

 شب حس کردم تارا خیلی به کیان نگاه می کنه.در مورد کیان به تو چیزی گفته ؟نمی دونم چرا ام-

 متعجب گفت :

 نه این چه فکریه در مورد تارا می کنی سروش ؟!-

 مطمئنی که تارا به کیان عالقه نداره ؟-

 صد در صد و گرنه به من می گفت.حاال ناراحتی تو به این خاطره؟-

 عمل کند.بی تفاوت گفت : سروش فهمید که باید محتاط

 نه بابا فقط خواستم در مورد کیان مطمئن شم.اخه وقتی اومدن حس کردم رنگش پرید.-

 رنگ کیان؟-

 اره.-

 نه بابا اون کی این طور ادمیه ؟اصال به ماها نگاه نمی کنه.-

چیزی به تارا نگی.نمی خوام الکی نگاه که می کنه.اما اگه بدونم با منظوره حالش رو جا میلرم.در ضمن در این مورد -

پیش خودش فکر کنه که برام مهمه.مهم بودن قضیه فقط به خاطره که من کیان رو مثل خانواده ی خودم قبولش 

کردم و توی جمع خانواده پذیرفتم.پس نباید از اعتماد من سواستفاده کنه.وای به روزگارش اگه چیزی متوجه 

 بشم.زنده اش نمی زارم.

 ز ترس نمی توانست اب دهنش را قورت بدهد با احتیاط گفت:سیلوانا ا

 فکر نمی کنم این طور ادمی باشه اون خیلی با شخصیته.-

 می دونم شاید من زیادی حساس شدم.برو دیگه باهات کاری ندارم.-

شب خواب سیلوانا وقتی وارد اتاق شد هنوز مضطرب بود.حرف های سروش بدجوری او را به هم ریخت.تا نیمه های 

به چشمش نرفت.در اتاق کناری سروش مدام در رخت خوابش غلت می خورد و تمام فکر و ذهنش پیش تارا 

بود.حس می کرد امشب با موقع های دیگر فرق کرده بود.چند بار متوجه شد که به کیان نگاه می کند.البته از روی 

ما او دوست نداشت تارا بههیچ کس توجه نگاهش نتوانست چیزی حدس بزند چون خیلی معمولی نگاه می کرد.ا

 نشان بدهد.
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 صبح روز بعد سیلوانا با هیجان تمام حرف های سروش را مو به مو برای تارا عنوان کرد و گفت :

 حدس می زنم که سروش هم از تو خوشش میاد و گرنه چه طور متوجه نگاه های من نشده ؟-

 سر از پا نمی شناخت گفت : تارا که از خوشحالی این که برای او مهم است

من یکی دو بار بیشتر به کیان نگاه نکردم اونم موقع هایی که تو رو نگاه می کرد که بفهمم با چه دیدی به تو نگاه -

 می کنه.

 نمی دونی چه قدر عصبی بود.مطمئنم سر دردشم به خاطر همین مسئله بود.-

 پس من برای مهمونی جمعه نمیام.-

 ی که نیای.تو بی خود کرد-

 مقنعه اش را مرتب کرد و گفت :

 وقتی من نیان سروش دیگه شک نمی کنه.-

اون وقت پدر منو در میاره.می فهمه که به تو گفتم.حاال که فهمیدی تو رو زیر نظر داره مواظب رفتارت باش. -

د مگه دیگه جرات می خودت می دونی که اون زیادی غیرتیه.موندم چی کار کنم ؟ با این حرف هایی که سروش ز

 کنم به او نگاه کنم.تارا باجه تلفن رو ببین.شماره تلفن رو بده به من یه زنگ بهش بزنم.

 تارا متعجب به او چشم دوخت و گفت :

 خداییش خیلی پر رویی ! من فکر کردم با این حرف های سروش دیگه جرات نمی کنی اسم کیان رو بیاری.-

 به قلبش اشاره کرد وگفت :

با این دل صاب کرده چی کار کنم ؟ مگه می تونم باهاش کنار بیام.خوبه خودت عاشقی می فهمی من چی می -

گم.این عشق لعنتی ادمو از همه چی می ندازه نه فکر خوب کار می کنه نه مغز می تونه درست فرمان بده.انگار شعور 

کجا رسیده که برای دیدن کیان حاضرم هر کاری ادم به صفر می رسه.منی که مرد رو قبول نداشتم ببین کارم به 

بکنم.دیشب با خودم فکر می کردم که ای کاش کیان هم برام مثل مرد های دیگه بود که دوست داشتم به چشم 

تحقیر بهشون نگاه کنم.اما این لعنتی با همه فرق می کنه.اصال برای من انگار زمینی نیست و از یه سیاره دیگه 

ت یه طوری میشد می تونستم ساعت ها فقط نگاش کنم.تارا ! وقتی نگام می کنه انگار تنم مور اومده.دلم می خواس

مور می شه.یه حس قشنگ بهم دست می ده که نمی تونم توصیفش کنم.حتی وقتی اسمشو به لب میارم قلبم یه 

سرم کنن.اخه چه جوری می شه و طعم دهنم شیرین می شه.نمی دونم حتما خود تو هم این جوری هستی.خاک بر 

موقع عاشق شدنم بود.اصال دلم نمی خواست حاال حاال ها گرفتار همچین چیزایی بشم.حتی دیگه دلم نمیاد به هیچ 

مرد غریبه ای نگاه کنم فکر می کنم اگه به کسی نگاه کنم حتما به عشقم خیانت کردم.حاال جون من این همه فک 

 نزنم فقط م یخوام صداشو بشنوم.تو هم به سروش زنگ بزن. زدم برات شمارشو رد کن بیاد.قول می دم حرف

 خودت کم خرابکاری منم می خوای از راه به در کنی ؟-

 بمیرم برات که نیستی ! اگه من بیچاره یه ماهه عاشق شدم تو که چند ساله.به جای غر زدن شماره رو رد کن بیاد.-

نا اول شماره ی سروش را گرفت.تا جواب داد گوشی را به هر دو هروکر کنان کنار کیوسک تلفن ایستادند.سیلوا

 سمت تارا گرفت.تارا بدون این که صدای او را گوش کند تماس را قطع کرد و گفت :

 سیلوانا خیلی لوسی ! چرا مزاحمت ایجاد می کنی.-

 بابا عقل کل ! تو دیگه کی هستی.صدات در نیاد می خوام شماره ی کیان رو بگیرم.-
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 اولین زنگ کیان جواب داد :بعد از 

 جانم !....الو ! ... الو ! ...-

 تماس را قطع کرد.رو به تارا کرد و گفت :

 ذلیل مرده پشت تلفن چه صدای بم و قشنگی داره.یه بار دیگه زنگ بزنم ؟-

را از پشت کشید و  تارا با اخم او راتنها گذاشت.او کارت تلفن را برداشت و با شتاب خودش را به او رساند.مقنعه اش

 گفت :

 صبر کن بابا چرا قهر می کنی ؟ زنگ نزدم دیگه.-

 همان طور که داشت می رفت عصبی گفت :

 کم کم دارم به عقلت شک می کنم.-

 ای بابا من اگه عقل داشتم که با تو نمی گشتم.جون من اخماتو باز کن.اول صبحی حال مارو نگیر.-

 زنگ نزنی تا وقتی خودش از تو بخواد.باید قول بدی دیگه به کیان -

 به یه شرط.-

 تو باز برای من شرط و شروش گذاشتی ؟ بنال ببینم چی می خوای؟-

 برای مهمونی روز جمعه بیای.اگه تو نیای به من خوش نمی گذره.-

الیی نسبتا قدیمی منزل کیان هم در همان محله قرار داشت با این تفاوت که اپارتمان نشین نبودند.خانه ی بزرگ وی

داشتند.سرسبزی حیاط بزرگ خانه در ان فصل بهار بی شباهت به یک قصر کوچک نبود.به جز جای پارک دو 

اتومبیل و یک استخر کوچک تمام فضای حیاط را باغچه کاری کرده بودند.دور تا دور حیاط گل یاس بود که در ان 

شم می انداختی گل های رنگارنگ و جور واجور بود از گل ساعت روز عطرش در هوا پرا کنده بود.هر کجا را که چ

رز گرفته تا اقاقی و نسترن و ... ان قدر با سلیقه گا ها را کنار هم کاشته بودند که بیننده را ناخوداگاه محسور خود می 

زیبا و رویایی کرد و زیباتر از گل ها کاج های بلند و بید های مجنون باغچه بود.همان طور که جلوه ی بیرون عمارت 

بود داخل ان نیز همه چیز زیبا و لوکس بود.مبل ها همه جدید ، پرده ها ، لوستر و هر چه را که میدیدی با هم 

هارمونی داشت.هر کدام به نحوی از زیبایی ان جا تعریف می کردند.شهره که از تمجید مهمان ها خوشش امده بود 

 با شوق فراوان گفت :

 و خارجی این خونه سلیقه ی کیانه.من دیگه حوصله ی این کارا رو ندارم.تمام تزئینات داخلی -

 تارا ارام کنار گوش سیلوانا گفت :

 اصال فکر نمی کردم همچین خونه و زندگی داشته باشن.-

 او هم به همان ارامی گفت :

زیبا و قشنگ ادم لذت می منم فکر نمی کردم.تصورم این بود که این جا مثل ویالی طالقونشونه.از بس همه چیز -

 بره.

 خونه رو ولش کن کیان رو ببین چه طوری میخ تو شده.خاک به سرم ! اگه سروش ببیندش که زندش نمی ذاره.-

 زرنگتر از این حرف هاست سروش سرش گرم حرف زدن با شهرامه.-

ور هم جمع شدند.کیان رو به سیلوانا با وجود خدمتکار خانم ها کار چندانی انجام ندادند و بعد از سرو شام صمیمانه د

 وتارا گفت :
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 اگه اهل کتاب هستین من یه کتابخونه ی کوچیک دارم که مطمئنم به نگاه کردنش می ارزه.-

سیلوانا و ستایش بالفاصله بلند شدند اما تارا از جایش تکان نخورد.سروش که حرکات و او را کامال زیر نظر داشت 

 مراه نشد.خودش هم که بلند شده بود دوباره سر جایش نشست و گفت :خوشحال شد که با ان ها ه

 شما برید.من که هزار دفعه کتاباتو دیدم.-

ستایش و شهرام و سیلوانا پشت سر کیان وارد کتابخانه ی کوچک و زیبای او شدند.شهرام تا پایش را توی کتابخانه 

 کرد و گفت :گذاشت لب به تحسین گشود و با عالقه به کتاب ها نگاه 

 به این جا میگی یه کتابخونه ی کوچک !-

 کیان لبخند مهربانش را به روی او پاشید و گفت :

 اخه کتابخونه ی قبلی پدرم سه برابر این جا بود. به خاطر این این جا زیاد به چشم من نمیاد.-

 ستایش به سوی یکی از قفسه ها رفت و گفت :

 هایی که من چند ساله دنبالشونم.شهرام ! بیا ببین همون کتاب -

 کیان هم به سوی ان ها رفت و گفت :

خوشحالم که کتابای مورد عالقه ی شما توی این کتابخونه هست و خوشحال تر می شم هر کدوم رو که دوست -

 دارین بردارید بخونین.

 ستایش خوشحال گقت :

 ممنونم قول می دم امنت دار خوبی باشم.-

 سر ان ها گفت : سیلوانا از پشت

 اقا کیان ! خیالتون از بابت ستایش راحت باشه مثل چشماش از کتاب نگه داری می کنه.-

 کیان به لبخند نمکی او نگاه کرد و دوباره دلش لرزید ، گفت :

 مطمئنم . هر چی هم بشه مهم نیست کتابا قابل شما رو ندارن.-

ر بار با شوق و ذوق اشاره به کتابی می کرد و ان را به شهرام نشان ستایش تشکر کرد و دوباره محو کتاب ها شد و ه

می داد.سیلوانا که زیاد اهل کتاب و مطالعه نبود خیلی زود حوصله اش سر رفت.از بیکاری به تنها تابلو بزرگ و 

به چشم می  زیبای کتابخانه چشم دوخت.منظره ی زیبا و رویایی بود که با قاب نفیس و زیبایش قشنگی تابلو بیشتر

 امد.با شنیدن صدای کیان که درست پشت سرش شنیده شد قلبش به تپش افتاد :

 شما اهل نقاشی هستین؟-

 همان طور که چشم به تابلو داشت گفت :

فقط دوست دارم نگاه کنم.از دیدن چیز های زیبا همیشه لذت می برم.و اما در مورد اطالعاتم در مورد نقاشی -

 صفر.مثال همین نقاشی فقط می دونم یه اثر هنری زیباست.حتی نمی دونم چه سبکی کار شده. متاسفانه اطالعاتم

 کیان در کنارش قرار گرفت و به جای نگاه کردن به تابلو به چشم های او که محسورش کرده بود خیره شد و گفت :

یی با یک دوست خوب که نقاش چیره خود من هم مثل شما بودم خیلی به الین چیزال عالقه نشون نمی دادم.اما اشنا-

دسته کنجکاو راغبم کرد که کمی از نقاشی سر در بیارم.با کمک او کمکی اطالعاتت نقاشی رو قوی کردم.مثال همین 

تابلو به سبک امپرسیونسیم کار شده و کپی یکی از کار های دگاست.)با اشره به تابلو توی راهرو(و اون تابلو هم 

که یکی از کاهای زیبای رنواره.پدرم توی یکی از سفرهاش اونو تو حراجی خریده.البته به امپرسیونسیم کار شده 
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گفته ی شهره همون موقع هم پول زیادی بابت اون داده.یه تابلو هم توی سالن داریم که اگه توجه کرده باشین مثل 

ز اینه که بسیاری از نقاشان همین کار شده که اونم کپی کار مونه ست.اخرین تحقیقات بعضی دانشمندان حاکی ا

بزرگ امپرسیونسیم ضعف بینایی داشتن.حتی بیشتر اونا از نزدیک بینی رنج می بردن.به خاطر همین نقاشان 

امپرسیونیست همه چیز رو تار می دیدن و سبک امپرسیونسیم به این حس باز می گرده.به نقل از یه کارشناس 

رای عالقه اونا به استفاده از رنگ های تند مثل قرمز خطوط کمرنگ و عدم هنری بینایی این نقاشا می تونه توجیهی ب

پرداخت به جزئیات توی تصاویر تابلو های اونا باشه.حتی سزان ، پیسارو ، ماتیس و رودن به نزدیک بینی مبتال 

 بودن.سزان و رنوار از جمله نقاشانی بودن که به جزئیات نقاشی خود اهمیت نمی دادن.

 ی که سیلوانا کشید کیان خنده اش گرفت و گفت : با خمیازه

 ببخشین انگار با حرفام حوصلتون رو سر بردم؟-

 دستپاچه گفت:

 نه اتفاقا خیلی قشنگ حرف می زنین طور یکه ادمن تحریک می شه بیشتر در مورد نقاشی بدونه.-

 سرش را دوباره به سوی او کج کرد و همان طور خیره به چشم هایش گفت :

از خمیازه کشیدنتون معلوم بود چه قدر راغب هستین.به هر حال منو ببخشین اگه خسته تون کردم.خود من تازه -

این اطالعات رو کسب کردم ذوق داشتم برای کسی تعریف کنم و متاستفانه دیواری کوتاه تر از دیوار شما پیدا 

 نکردم.

 نمایش گذاشت و گفت : سیلوانا خندید و یک رشته دندان سفید و صدفی اش را به

 باور کنین لذت بردم.-

کیان نگاهی به ستایش و شهرام انداخت که هم چنان محو کتاب ها بودند.بالفاصله کارت کوچکی را از جیب خود 

 دراورد به سوی او گرفت و گفت :

ه روش درج جسارت منو ببخشین این کارت ویزیت منه شماره ی منزل موبایل و اموزشگاه با ادرس اموزشگا-

شده.اگه یه وقت کاری داشتین یا دوستاتون عالقمند بودن با من تماس بگیرین خوش حال می شم راهنمایی تون 

 کنم.

او بالفاصله کارت را گرفت و هنوز توی جیب شلوارش نگذاشته بود ، سروش و تارا به همراه سپند وارد کتابخانه 

 شدند.سروش خندان و خوشحال گفت :

 یر کردین که ما هم به هوس انداختین بیایم این جا ببینیم چه خبره.این قدر د-

 ستایش با شوق و ذوق کتاب ها را به ان ها معرفی کرد.کیان در فرصتی کوتاه ارام به سیلوانا گفت :

 کارت رو برداشتین؟-

 سیلوانا با اشاره به او فهماند که توی جیبش گذاشته.او دوباره نگران گفت :

 اظب باشین سروش نبینه.لطفا مو-

 از هیجان نتوانست جواب بدهد.کنار تارا امد.دست او را در دست فشرد و گفت :

 میای بریم بیرون یه هوایی بخوریم؟-

با موافقت تارا از کتابخانه خارج شدند وبی صدا بیرون امدند.هوای ازاد و عطر اگین باغچه سرسبز را هر دو با 

 گفت : احساس استشمام کردند.تارا
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خوب شد اومدیم بیرون چه هوایی داره ! ادم حظ می کنه.بوی گل یاس و گل های دیگه ادمو مست می -

 کنه....کتابخونه ی قشنگی داشت.از ترس سروش جرات نکردم با شما بیام.

 خودم فهمیدم.بهتر باعث شدی سروش با ما نیاد.-

 حاال بدون سر خر خوش گذشت؟-

 نمی شه.شمارشو داد.چه جور هم بگم باورت -

 تارا با چشم هعای حدقه دراومده گفت :

 شوخی می کنی!-

 سیلوانا کل ماجرا را برایش تعریف کرد.تارا گفت :

 خاک بر سر االغت کنم ! حاال نمی شد خمیازه نمی کشیدی ؟ االن می گه عجب بی فرهنگیه.-

 نو ، چی چی ؟بذار بگه.بابا کشت مارو.یه نفس رفته بود تو خط امپر سیا-

 امپرسیونیسم بی سواد !-

قربون سوادت برم همون که گفتی اگه می ذاشتم یه ساعت دیگه یه نفس در این مورد سخنرانی می کرد.تو خودت -

 می دونی من از این جور چیزا خوشم نمی یاد تازه سرم در نمیارم.

 متاستفم برات.-

 ی بود.نمی دونم از ترس بود یا هیجان هی رنگ به رنگ می شد.گمشو وقتی کارت ویزیتشو داد قیافه اش تماشای-

 خوبه حاال توام.یکی نیست از خودت بگه چه حالی داشتی.-

 خودم برات می گم دیوونه هی دلم غنچ می رفت.حس می کردم-

 صدای تاپ تاپ قلبمو داره می شنوه.حاال دیگه اجازه میدی بهش زنگ بزنم؟-

 نه !-

 چرا مادربزرگ ؟ای بابا ! دیگه -

 باید منتظر بمونی اون تماس بگیره.باز می خوای خودتو سبک کنی.-

همچین می گه باز می خوای خودتو سبک کنی انگار تاحاال براش خیلی شل گرفتم.در ضمن به خداغ من سبک -

 نیستم.حداقل یه هفت هشت کیلویی از تو سنگین ترم.

 بی مزه !-

 یت یه انگی بهمون نچسبونه.بهتره بریم تو تا سروش گرام-

 حاال دیگه شد سروش گرامی من ! تا قبل از این که عشق من باشه داداش گرامی تو هم بوده.-

ئارد سالن پذیرایی که شدند بحث مسافرت برای تعطیالت تابستان گل انداخته بود.اقای ارمان پیشنهاد تبریز و 

 ارومیه را داد همه استقبال کردند.شهره گفت :

ما هر سال تابستان شمال میریم دیگه خسته کننده و تکراری شده.طرفای اذربایجان باید دیدنی باشه.من نصف -

 جهان رو گشتم اما هنوز ایران رو کامل نگشتم.

 تارا نیز خرسند از تصمیم ان ها به سیلوانا گفت :

به هم نریزی.حداقل به خاطر بودن  امیدوارم خوب درس بخونی که با یه خروار تجدیدی هر سالت برنامه سفر رو-

 کیان هم که شده درست رو بخون مطمئنم باش ضرر نمی کنی و یه سفر خاطرانگیز برات می شه.
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کیان با رفتن مهمان ها لباس های راحتیش را پوشید و با افکاری مغشوش چراغ اتاق را خاموش کرد و روی تخت 

نها چیزی که به سراغش نمی امد خواب بود.تا چشم هایش را می بست سیلوانا با بلوز خواب بزرگش دراز کشید.اما ت

و شلوار جینی که امشب پوشیده بود جلو نظرش می امد.هر لحظه که به او فکر می کرد عالقه اش به او دو جندان می 

را در خود نمی دید که  شد.چه قدر افسوس می خورد که نمی تواند با او ازادانه به صحبت بنشیند و این جسارت

 حداقل قراری پنهانی با او بگذارد.

تاریکی اذیتش می کرد.اباژور کنار تخت را روشن کرد.دست هایش را در هم زنجیر کرد و زیر سر گذاشت و دوباره 

ه تا به کنجی از اتاق خیره شد.دور تا دور اتاق پر بود از عکس های جور واجور از خواننده های جدید و قدیمی گرفت

هنرمند هایی که نوازنده بودند.به هر طرف که نگاهش را می چرخاند حی می کرد می تواند صدای ساز ان ها را 

بشنود.فالن نوازنده ی تار و نوازنده ی پیانو و ...تمام این صدا ها در سرش می پیچید.با شتاب از جایش بلند شد برق 

فت.با اشامیدن مقداری اب حس بهتری پیدا کرد.قید خواب اتاق را روشن کرد و به سراغ یخچال کوچک اتاقش ر

رازد و بی صدا از عمارت خارج شد و شروع به قدم زدن کرد غافل از این که شهره پشت پنجره نگاهش می کرد و 

 می دانست برادرزاده ی عزیزش دل از کف داده و به سیلوانا ان دختر سیه چشم دل بسته.

ه اتومبیلش که توی حیاط پارک شده بود تکیه داد و به اسمان پر ستاره زل زد.با خود او از راه رفتن که خسته شد ب

پدرم در عشق چه قدر خوشبخت بود.به راحتی با اونی که دوست داشت ارتباط برقرار کرد و زودتر از اون :»گفت 

ل جدید و دنیایی چیزی که خود فکر می کرد به وصال هم رسیدن.اما من چی ؟ من که پسر همان پدرم و از نس

جدیدم به جای اینکه وضعیتی بهتر داشته باشم متاستفانه شرایطم اینه.حتی جرات نگاه کردن به اونو ندارم.خدایا ! 

من حتی نمی تونم بگم به من زنگ بزن.شاید هم توقع زیادی دارم.ای کاش سیلوانا یه کمی بزرگ تر بود.خیلی بچه 

ر تا او مرا همراهی کنه.خدایا ! خودت کمکم کن.تو که خوب می دونی توی دل ست.باید خیلی صبر کنم و انتظار بسیا

بیچارم چی می گذره.حداقل کاری بکن که من بفهمم که اونم به من عالقمنده.خدای مهربون من ! این بنده ی 

ال طلوع حقیرت عشق این کیمیای کهنه ی هستی را یافته و شوق تجربه ی ان داره مدام وسوسه اش می کنه به دنب

شقایقم که با اون پیمان عشق و دوستی ببندم.اکنون دل ازرده و نگران این کیمیای گرانبهایم که مبادا به دست 

 «فراموشی سپرده شه.

 33قسمت 

 

 

 

وسوسه اش می کنه به دنبال طلوع شقایقم که با اون پیمان عشق و دوستی ببندم.اکنون دل ازرده و نگران این کیمیای 

 «یم که مبادا به دست فراموشی سپرده شه.گرانبها
 

********** 
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فقط خدا می دونه کخ دلم چه قدر برای صفای خونه ی مادربزرگ تنگ شده برای غروبای تابستونش که پدربزرگ 

سنگ فرش حیاط رو اب و جارو می کرد.با شیلنگ اب خاک روی برگ درختای البالو ، گیالس ، زردالو و سیب رو 

.بعد مادربزرگ فرش روی تخت بزرگ گوشه ی حیاط پهن می کرد و دور تا دورش رو متکا و بالش می می شست

چید.بوی نم خاک و اسمون صاف و نسیم خنک بزرگ تر ها رو به عرش می برد و بچه ها رو به نشاط می اورد.هر 

ت با گوشت تازه درست می وقت اونجا می رفتیم به خاطر ما کتلت درست می کرد.کتلت های مادربزرگ حرف نداش

کرد و داغی داغی برامون با نون تافتون تازه ای که پدربزرگ از سر کوچه خریده بود الی سبزی تازه به دستمون می 

داد.اخ که چه طعم و مزه ای داشت.هنوز بعد سال ها مزه ی اون کتلت ها توی دهنم مونده و هر چی مامانم درست 

مه قشنگ تر صدای قل قل قلیون پدربزرگ بود.تکیه می داد به بالش ها و با یه می کنه اون مزه رو نمی ده.از ه

دستش تسبیح رو می چرخوند و با دست دیگرش که پر بود از انگشتر عقیق داار قلیون می کشید.اون موقع ها من 

ین جا دلم خیلی براشون عاشق این بودم که به دودی که از بینی او در میاد نگاه کنم.حاال یه وقتایی که بچه ها میان ا

می سوزه.سارینا و سانیار از وقتی چشم باز کردن تو اپارتمان زندگی کردن.خونه ی پدربزرگ و مادربزرگشون هم 

که تو اپارتمانه.هی باید بهشون بگیم که اروم راه برن نه دوین داد نزنین همسایه ها می شنون.اما اون روزا این طوری 

می کردن که هنوز هوا تاریک نشده بود خوابشون می گرفت اما بچه هایامروزی از بس  نبود.بچه ها ان قدر شیطونی

انرژی شون تخلیه نمی شه تا دیر وقت بیدار ن.از بس پای بازی های کامپیوتری میشینن مدام رنگ پریده و مریض 

 ی بگی چی شده؟به چشم میان....خوب سیلوانا خانوم ! من فکم درد گرفت از بس حرف زدم.تو هنوز نمی خوا

 سیلوانا دستش را اتز چانه برداشت و گفت :

 چه قدر قشنگ حرف می زنی اجی ! حسابی منو بردی تو رویا.-

 خودت رو به اون راه نزن جواب منو بده.نمی خوای بگی چت شده؟-

 عزیز من ! چند دفعه بگم من هیچ مشکلی ندارم.-

.میگه کم غذا شدی مدام تو اتاقی کمتر بیرون میری و هزار چیز خدا کنه.پس چرا مامان میگه مثل سابق نیستی-

 دیگه.

بده سر به راه شدم دارم درسم و می خونم ؟ بده کم می خورم از این تپلی در بیام ؟ بده ولگردی هامو کنار گذاشتم -

 ؟ تازه این جوری کلی هم پس انداز کردم.

 نه اما در مورد تو یکمی عجیبه!-

 گه من با ادمای دیگه چه فرقی می کنم؟چرا عجیبه ؟ م-

 اخه از بس پر شر و شوری حاال که اروم شدی همه یه جورایی نگرانت شدن حتی سروش می گفت حتما مریضه.-

 خوبه واال یه انگ دیوونگی هم بهمون بچسبونین.-

 در دیوونه بودنت که شکی نیست اما این عاقل بودنت یکمی شک بر انگیزه.-

ند دفعه بگم من هیچ مشکلی ندارم.فقط تصمیم گرفتم برای اولین بار که شده یه ضرب خرداد ماه قبول باباجون چ-

بشم.حاال کجای این کار من ایراد داره ؟ به خدا اگه قبول نشم دیگه الی کتاب رو باز نمی کنم.خودمو کشتم این قدر 

 درس خوندم.

 م چیزیت نیست ؟الهی قربون خواهر کوچولوی خودم بشم.پس مطمئن باش-

 این جوری حرف می زنی کم کم به خودم شک می کنم که نکنه مشکلی دارم.-
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 نمی دونم چرا من مثل مامان فکر می کنم عاشق شدی.-

 سیلوانا یکه ای خورد ولی به روی خود نیاورد و با هنده ای زورکی گفت:

 برین بابا ! منو عشق ؟!-

از اتاق خارج شد و در را پشت سر خود بست.با رفتن او سیلوانا محکم روی ستایش بدون این که نتیجه ای بگیرد 

 میز کوبید و عصبی گفت :

 لعنت به تو تارا برای این نقشه های مسخره ای که برام می کشی.-

 جمله اش تمام نشده بود که سارینا در اتاق را باز کرد.گوشی بی سیم را به دست او داد و گفت :

 داره. تلفن با تو کار-

 با شنیدن صدای تارا عصبی شد و تا توانست سرش غر زد.او با خنده گفت :

 حاال چرا سر من غر می زنی؟-

 برای این که قبولی خرداد نقشه ی تو بود.-

 دیوونه ! مگه بده ؟ فقط دو تا امتحان دیگه مونده.-

 ی ترسم پشت تلفن کسی صدامو بشنوه.خسته شدم تارا.می یای این جا ؟دلم می خواد باهات درد و دل کنم.م-

 تو بیا این جا.مامان اینا همین االن رفتن بیرون.تا یه چایی می زارم تو هم بیا.-

سیلوانا اخرین صفحه را که خواند کتابش را بست.جلو ایینه ایستاد رنگش کمی پریده بود.می دانست از بس سرش 

وهایش را برس کشید.چادرش را روی سر انداخت و پیش تو درس و کتاب است این طوری شده.با بی حوصلگی م

 تارا رفت.

 تا تارا در را پشت سرش بست چادرش را پرت کرد روی مبل گفت :

 مرده شور هر چی عشق و عاشقیه ببرن مامان و ستایش به من شک کردن.-

 او متعجب کنار سیلوانا روی مبل نشست و گفت :

 کاری کردی؟ اخه چرا به تو شک کردن ؟! مگه تو-

 شانه هایش را باال انداخت و گفت :

 چه می دونم می گن این همه تغییر کگردی حتما عاشق شدی.-

 تارا پخی زد زیر خنده و گفت :

 خوب راست گفتن حاالل چرا بهت برخورده.-

 گمشو تارا حوصله ندارم.تارا ! دلم براش تنگ شده.عوضی یه زنگ نمی زنه.-

 سمت اشپزرخانه که می رفت و گفت : تارا بلند شد و به

 قرار شد تا اخر امتحانات بهش فکر نکنی.-

 دنبال سرش راه افتاد به سمت اشپزخانه رفت و گفت :

 خود خرت می تونی به سروش فکر نکنی؟-

 من اگه فکرم بکنم درسم می خونم.-

ه روزت تارا اگه قبول نشم.دمار از توی عمرم این قدر درس نخوندم.انیشتن باید پیش من لنگ بندازه.وای ب-

 روزگارت در میارم.
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 ا...! به من چه ؟ می خوای تنبلی خودتو پای من بزاری؟-

 چی چی تنبلی ! خودمو کشتم از بس درس خودنم.-

 انشاا...نتیجه شو میبینی.بعد اون موقع می فهمی قبولی خرداد چه مزه ای می ده.-

خانه گذاشت.از توی یخچال چند شیرینی توی بشقاب گذاشت.او مدام دستش را تارا دوتا چای ریخت.روی میز اشپز

 به گردی دور سینی کوچک می گرداند گفت :

 می دونی تارا ! دیگه نمی تونم طاقت بیارم.می خوام بهش زنگ بزنم.-

 تارا ظرف شیرینی را با حرص روی میز گذاشت و گفت :

بر داشته باش.یه ماه دیگه قراره باهاشون بریم مسافرت.اون وقت تو اون ده باز رفتی سر خونه اولت ؟ بابا یه کم ص-

 روز که سفریم تا دلت می خواد نگاش کن.

 نگاه خالی به چه دردم می خوره.تارا ! نکنه یکی دیگه رو دوست داره ؟-

 این یکی رو دیگه مطمئن نیستم.-

 یدوار شم ؟خفه شی ! نمی تونی به خاطر دل من دروغ بگی به ذره ام-

 نه.-

چه بدشانسی اوردم برای مهمونی خونه ی ستایش مریض شدم.کاش حداقل تو میرفتی برام خبر می اوردی.نکنه -

 فکر کنه که عمدا نرفتم.

 منم دارم کم کم به عقلت شک می کنم.پاک خل شدی.چرا چرند میگی دختر؟-

 باره شیرینی را داخل بشقاب برگرداند و گفت :یکی از سیرینی ها رو برداشت یک گاز کوچک به اون زد و دو

اخه من اگه شیطنت نکنم که سیلوانا نیستم.دلم برای سر به سر گذاشتن پسرا یه ذره شده برای ولگردی توی پارکا -

و ساندویچ گاز زدن سینما رفتن و بدلیجات خریدن اه مرده شور هر جی درسه ببرم.اگه این امتحانات مسخره نبود 

 تو خونه بودم؟حاال من 

 تارا سیرینی را که گاز زده بود به دستش داد و گفت :

 بی تربیت ! مامانت بهت یاد نداده دهنی تو توی بشقاب برنگردونی؟-

 نه عوضش تو االن یادم دادی.تارا ! جون من بزار یه زنگ بزنم.-

 مگه من جلوتو گرفتم؟-

 از دست می دم.حس می کنم کارم اشتباهه. نه ولی وقتی تاییدم نمی کنی اعتماد به نفسم رو-

 نه راست راستی تو یه چیزیت می شه.قبال این طوری فکر نمی کردی.-

برو بابا می خوام اگه بهش زنگ بزنم بگم یکی از دوستام می خواد بیاد اموزشگاه شما من ادرس اون جا رو بهش -

 دادم.

 داد :تارا استکان خالی را روی سینی گذاشت با مکس جواب 

 اگه می خوای اینو بگی اشکال نداره می تونی زنگ بزنی.-

 او پرید و تارا را بوسید و گفت :

 از اینجا بهش زنگ بزنم؟-
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بزن دیگه چیکارت کنم.من که هیچ جور حریف تو نمی شم.حیرون موندم اگه تا حاال جلوتو نمی گرفتم چی کار می -

 کردی.

را گوشی را برداشت.از بس ضربان قلبش تند می زد و هیجان داشت که گوشی را سیلوانا بی اهمیت به گفته های تا

گذاشت تا کمی بر خود مسلط شود.تارا فقط با لبخحند نظاره گر رفتار او بود.وقتی نگاهش به تارا افتاد که با 

 خونسردی نگاهش می کند گفت :

 خاک بر سرم چرا این جوری شدم ؟ دست و پام می لزه.-

 از عوارض جانبیه عاشق شدنه.طبیعیه -

 دوباره گوشی را برداشت و با شتاب شماره را گرفت.ان قدر زنگ خورد تا تماس قطع شد.تارا گفت :

 دوباره بگیر.حتما شماره نااشنا بوده جواب نداده.-

موضوع  بار دوم صدایش در گوشی پیچید.سیلوانا سعی کرد معمولی صحبت کند.بعد از احوال پرسی کوتاه و رسمی

کذایی را بیان کرد.انتظار داشت کیان با مالیمت با او صحبت کند اما او مثل خودش کوتاه و رسمی جواب داد.حس 

 کرد که اب یخ روی سرش ریختن.گوشی را که گذاشت با بغض به تارا گفت :

 مطمئنم منو دوست نداره.-

 تارا از اشپزخانه بیرون امد کنار او نشست و گفت :

 به این نتیجه رسیدی؟چه طور -

 خیلی سرد با من برخورد کرد.-

طبیعیه عزیز من انتظار داشتی پشت تلفن برات غش و ضعف کنه.اون که هنوز نمی دونه دوسش داری یا نه.اصال -

 شاید تو موقیعتی بود که نتونسته حرف بزنه.سریع قضاوت منفی نکن.

 فکر می کنه ؟ واقعا خودمو سبک کردم.عجب غلطی کردم بهش زنگ زدم.حاال در مورد من چی -

مطمئن باش در مورد تو هیچ فکر منفی نمی کنه.حرفی که تو زدی جای هیچ شک و تردیدی برای اون نمی -

 مونه.تازه این جوری که تو سرو و رسمی حرف زدی اگه چیزی هم برای گفتن داشته پشیمون شده.

بگیره....بگذریم دیگه در مورد اون عوضی نمی خوام یه کلمه  دیگه بهش زنگ نمی زنم تا وقتی اون با من تماس-

 حرف بزنم.قرار شده اگه یه ضرب قبول شدم بابا برام یه خط موبایل بخره.

 حاال هی بگو درس خوندن بده.-

 تارا ! چرا این جوری با من حرف زد ؟ انتظار چیز دیگه ای داشتم.-

 فقط می تونم بهت بگم صبر کن.-
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 تارا ! چرا این جوری با من حرف زد ؟ انتظار چیز دیگه ای داشتم.-

 فقط می تونم بهت بگم صبر کن.-
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سیلوانا با این که به خود قول داده بود دیگر به کیان زنگ نزند اما طاقتش تمام شد و نتوانست جلوی وسوسه ی خود 

ا او تماس گرفت و این بار کیان بدتر از دفعه ی پیش با او رفتار نمود به طوری را بگیرد.بدون این که به تارا بگویید ب

 که او بعد از تماس تا ساعت ها گریه کرد.

او همان طور که می خواست با معدل خوب خرداد ماه قبول شد و باعث خوشحالی خود و خانواده اش شد.همان شب 

ه بود.از ذوق و شوق خانواده خودش هم به نشاط امده بود پدرش یک خط مبایل با یک گوشی جدید برای او خرید

وشده بود همان سیلوانای پرنشاط و وقتی فهمید پدر تارا هم برایش یک خط موبایل و از همان گوشی برای او خریده 

بیشتر خوشحال شد.سروش نیز در شادی ان ها نیز سهمی داشت و با حوصله کارایی گوشی را به هر دو یاد می داد 

 صدای زنگ در بلند شد.سپند که نزدیک در بود دکمه ی ایفون را فشار داد و گفت : که

 کیان و شهره خانوم امدن.-

 سروش متعجب گفت :

 چه طور بی خبر؟-

 الهه گفت :

تو خبر نداشتی من با خبر بودم.خودم اونا رو دعوت کردم.از اونا خواستم برای شام بیان شهره که قبول نکرد و -

 اورد کیان دیر بر می گرده حاال پاشو برو دم در خوب نیست اینجا نشستی. بهونه

 تارا ارام به سیلوانا گفت :

 چه طور تو نمی دونستی؟-

 برای این که تا حاال با بابا بیرون بودیم.-

 عجب شب خاطره انگیز و پرهیجانی شد.-

 سیلوانا با وسواس به خود نگاه کرد و گفت :

 ت ؟ سر و تیپم چه طوره؟لباسام بد نیس-

مثل همیشه شیک پوشی فقط ارایش نداری.بذار یه بار هم تو رو بدون ارایش ببینه شاید این جوری بیشتر -

 خواستارت شد.

 بره گمشه اصال بهش محل نمی زارم.از این به بعد فقط خودمو براش می گیرم.-

 کیان هنگام احوال پرسی با او گفت :

 بر طرف شده ؟ انشاا... که کسالت-

 او رویش را برگرداند و خیلی سرد جواب داد :

 از احوال پرسی های شما.-

 من همیشه جویای حال شما از سروش بودم.-

او دیگر چیزی نگفت و به هوای چای اوردن به اشپزخانه رفت.کیان حس کرد که او از دستش ناراحت است و حق را 

به او داده بود لحظه شماری می کرد که او زنگ بزند و متاستفانه هر دو بار که  به او داد.از وقتی کارت ویزیت خود را

او تماس گرفته بود با وجود سروش جرات نکرده بود با او درست صحبت کند مخصوصا که سروش در سکوت به 

بود جلو  مکالمه ی او گوش کرده بود.کیان هرگز چیزی را از سروش پناهن نمی کرد و هر بار که او تماس گرفته
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سروش رنگش پریده و چنان دست و پایش را گم کرده بود که او را به شک انداخته بود.در این مدت چند بار سعی 

کرده بود با منزل ان ها تماس بگیرد به هوای این که به سیلوانا به تلفن پاسخ دهد اما از شانس بد او هر بار کس 

 دیگری به تلفن پاسخ داده بود.

ش روی کاناپه نشسته بود و او حسابی به خود کمی بالید که تارا را در نزدیکی خود دارد.اصال حواسش تارا کنار سرو

به کیان نبود که در هر فرصتی بیقرار نگاهش را به سیلوانا می دوخت و سیلوانا برخالف دلش خیلی سرد با او 

سفر ندارد حتی یک کلمه اظهار نظر برخورد می کرد و به ظاهر طوری حرف می زد که انگار هیچ رغبتی به این 

نکرد.حسابی حال کیان گرفته شد مخصوصا موقع خداحافظی حتی نیم نگاهی هم به او نکرد.او هنگامی که پشت 

 فرمان نشست شهره بالفاصله موجب ناراحتی او شد و گفت :

 تو چت شده ؟ موقع اومدن که خیلی سر حال بودی.-

 چیزیم نیست فقط یه کم خسته ام.-

 شهره با دقت نگاهش کرد.می دانست که حقیقت را کتمان می کند گفت :

 نکنه دخترا دل تو رو شکوندن؟-

 عمه خانوم !این چه حرفیه؟مارو چه به دخترا ؟-

 چی بگم واال ؟ قیافت که مثل ادمای عاشق شکست خوردس.-

ید که نکنه او دوستش ندارد و ... صدای کیان سکوت کرد شهره هم کوتاه اومد.اما هزار فکر در ذهن کیان می چرخ

 ضبط صوت اتومبیل را بلند کرد که خواننده با صدای محزونش می خواند :

 تا تو رد می شدی قلبم از جا کنده می شد » 

 تو که اخم می کردی سنگدل ! قلب عاشقم می ترسید

 همش از ترس جدایی حیوونی دلم می لرزید

 و ندیدیمن که عاشق تو بودم چرا عشقم

 «چرا قلب عاشقم رو به خاک و خون کشیدی
 

 

******** 

 

 نگاه کن سیلوانا باد جوری می پیچه توی شاخه های بید انگار داره گیس شو می کشه.-

سیلوانا نگاهش را به درخت بید مجنون کهنسال دوخت که شاخ و برگ هایش با شدت باد این سو و ان سو کشیده 

 می شد گفت :

 به حالت تارا ! تو چه حس شاعرانه ای داری ! چرا من این چیزا به ذهنم نمی رسه ؟خوش -

 تارا همان طور که محو طبیعت بود گفت :

فقط نیاز به کمی دقت داره.اگه دلت رو بدی به طبیعت اونم باهات راه می یاد.باور کن هر وقت میام توی این پارک -

گردم خونه.خیبی این پارک به اینه که همیشه خلوته.سکوتش هزار تا معنی این قدر اروم می شم که دلمنمی خواد بر

 داره.وقتی چشاتو می بندی انگار طبیعت داره برات ساز می زنه....)چشم هایش رات بست(

 39قسمت 
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 قدر اروم می شم که دلمنمی خواد برگردم خونه.خیبی این پارک به اینه که همیشه خلوته.سکوتش هزار تا معنی

 داره.وقتی چشاتو می بندی انگار طبیعت داره برات ساز می زنه....)چشم هایش رات بست(

....گوش کن ! صدای باد به ارومی خودش رو به شاخه ها می مالد و برگ های تن ناز رو می رقصونه.تو اگه برای هر 

دوباره چشم هایش را باز کرد.به کدوم از اینا یه تعبیر قشنگ بکنی زندگی برات هزار برابر شیرین تر می شه...)

 درختان اطراف اشاره کرد.(

....تنها موندن با این طبیعت زیبا عالمی داره.همه چیز می تونی تو این طبیعت پیدا کنی موسیقی ، صداقت ، صبر ، 

ن با موسیقی استقامت و هزار چیز دیگه که هر کدوم از اونا می تونه برای ما ادما درسی باشه.باور کن این قدری که م

 موسیقی های بشر منو اروم نمی کنه.« حال می کنم » طبیعت به قول تو 

 سیلوانا هر چه به خود فشار می اورد مثل او فکر کند بی فایده بود از روی صندلی برخواست و گفت :

از اون حس  تو حتما یه روزی درختی چیزی بودی که این قدر برای طبیعت تعبیر های قشنگ می کنی کاش یه ذره-

شاعرانه ات مال من بود.تو حاال به قول خودت به موسیقی زیبای طبیعت گوش می کنی و من بی خیال به این طبیعت 

به فکر مسافرت فردام که چی بپوشم و چی با خود ببرم و خیلی چیزای دیگه.این قدر هیجان زده ام که فکر کنم به 

 فردا نرسیده سکته کنم بمیرم.

 خندید و گفت : تارا از ته دل

 شوق و ذوقی که داری فقط به خاطر کیانه.مطمئن باش اگر همراهمون نبود این قدر شوق و ذوق نداشتی. -

 یعنی تو نداری؟-

 مگه می شه نداشته باشم.همیشه سفر کردن همراه سروش برای من لذت بخش بوده.-

 ی.مثال اومدیم خرید دو ساعته توی این پارک منو االف خودت کرد-

 تارا بلند شد دستی به پشت مانتویش کشید و گفت:

 بد کردم اوردمت یه هوایی عوض کنی؟-

 او با نگاهی به انتهای پارک با دیدن سروش به همراه دوستانش رنگ از رخسارش پرید و گفت :

 وای تارا بدبخت شدیم ! سروش داره با دوستاش این طرفی میاد.فقط بدو.-

ود را کج کردند و خالف ان ها تا ان جایی که توان داشتند دویدند.تا به خیابان رسیدند بالفاصله هر دو با عجله راه خ

 سوار اولین تاکسی شدند.ان گاه هر دو نفسی با راحتی کشیدند تارا گفت :

 این از کجا پیداش شد؟-

 او که هنوز هیجان زده بود گفت :

میدید پدر من یکی رو در می اورد.نمی دونی چه قدر التماس کردم  چه می دونم چه غلطی می کرد ؟! وای اگه ما رو-

 تا اجازه داد با هم بریم تجریش خرید.حاال فکر کن به جای تجریش ما رو این جا میدید.

 این جوری نگو دیگه منم می ترسم.-

 گمشو تو اگه ازش می ترسیدی پس چرا عاشقش شدی.-

 باور کن این کاراشم برام شیرینه.-

 اخم نگاهش کرد.به کله اش اشاره کرد و گفت : با
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 می دونی چیه احمق جون تو یه تختت کمه.-

 اونو که خیلی وقته می دونم اگه یه تختم کم نبود که با تو رفیق نمی شدم.-

 مرده شور اون رفاقتت و خودتو عشقتو ببرن که همتون مایه ی دردسرین.-

 ه از بی روغنی بسوزه.بذار زن سروش بشم یه اشی برات بپزم ک-

 پس به امید اش سوخته ی تو می مونم.-

 تارا درون کیفش را نگاهی کرد و گفت :

 من پول خورد ندارم کرایه رو حساب کن بعدا با تو حساب می کنم.-

خوب بلدی منو تیغ بزنی ! واقعا که لنگه ی سروشی جفت تون خسیس فکر کنم با هم ازدواج کنین سره یه ماه -

 یده میشین حاجی.نرس

خاک بر سرت کنن من خسیسم یا تو.همین یه دفعه می خوای کرایه ی منو حساب کنی بیبین چه قدر به من طعنه -

 می زنی.

 تارا ! میای بریم خونه ی پدربزرگت؟-

 از خدامه.چه طور هوس اون جا رو کردی.-

 از خونه خسته شدم.-

 تارا با خنده گفت :

 .پس وقت شوهر کردنته-

تاکسی سر وقصد تعیین شده توقف کرد.هر دو خندان پیاده شدند.تارا با موبایلش با منزل پدربزرگش تماس 

گرفت.وقتی مطمئن شد که منزل هستند دوباره تاکسی دیگری سوار شدند و رو به ان سمت رفتند.پدربزرگ و 

 که تارا او را مامانی صدا میزد گفت : مادربزرگ تارا مثل همیشه با دیدن ان دو ابراز خوشحالی کردند.مادربزرگ

منو بابابزرگت ناهار سوپ داشتیم خوردیم تموم شد برای شما گوشت بیرون گذاشتم کباب کنم.اگه االن گرسنه -

 تونه یه چیزی براتون بیارم؟

 سیلوانا زودتر از تارا جواب داد :

 نه خیلی ممنون.بیرون کلی هله هوله خوردیم.-

 یلنگ نگاهی کرد و خطاب به پدربزرگش گفت :تارا نگاهی به ش

 بابابزرگ این گونی رو برای چی پیچیدین سر این شلنگ ؟-

 او نزدیک نوه اش امد.شیلنگ را جا به جا کرد و پای درخت دیگری گذاشت و گفت :

ار اب باعث وقتی این گونی رو می پیچم سر شیلنگ دیگه خاک پای درخت از بین نمی ره.اگه این گونی نباشه فش-

می شه خاک به اطراف بپاشه و یه چاله ی بزرگ ایجاد بشه اما با وجود این گونی اب به ارامی به خورد ریشه ی 

 درخت می ره.

 سیلوانا هم کنجکاو شد و چشم به دست او دوخت و گفت :

 این شیار ها گودی که پای باغچه ی سبزیجات درست شده به چه کار میاد ؟-

 فت :او با حوصله گ
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به اصطالح کشاورزا به این شیارا کرت بندی می گن.این کرت ها باعث می شه همه جای باغچه یکسان اب -

بخوره.موقع ابیاری شیلنگ رو با همین گونی پای یکی از کرت ها می ذارم که باعث می شه کرت ها به مرور زمان پر 

 از اب بشه.

 تارا پرسید :

 االن باغچه رو اب دادین؟-

ه به قول سیلوانا به ته شایر ها نگاه کنی میبینی خیس و گل الوده.اول اونا رو ابیاری کردم بعدش درخت ها اگ-

 رو.فقط همین یه درخت مونده.

 صدای مادربزرگ از پنجره شنیده شد که پدربزرگ را به اسم فامیل صدا می زد :

 ارمان تلفن کارت داره.-

 ت و گفت :بالفاصله به سوی در ورودی عمارت رف

 تارا باباجون هر وقت گودال دور درخت پر شد اب لوله را ببند.-

 با رفتن او هر دو در سایه ی درخت لبه ی تخت نشستند.سیلوانا نگاهی به نمای بیرونی عمارت انداخت و گفت :

 عاشق این سبک خونه هام.متاستفانه مثل دایناسور ها داره نسل شون منقرض می شه.-

 د و گفت :تارا خندی

 قربون اون دید قشنگ و بیان شیرینت برم.-

 خانتوم رمانتیک شما بفرمایید ببینم تعبیر کدوم از ما قشنگ تره.-

 تارا به دیواره ی فلزی تخت تکیه داد و گفت :

عر گذشته منم مثل تو عاشف این خونم.اما مثل تو دانیاسور و هیوال نمی بینم.یه خونه ی زیبا ی قدیمی که ادمو به ق-

سوق می ده.وقتی اشعه های طالیی خورشید از مربع شیشه های کوچک و مشبک می گذره فضای چهار دری و پنج 

دری خونه پر از نور های رنگارنگ می شه زرد ،ابی ، سبز ، قرمز ، یه عالمه رنگ برای شاد بودن.نور زرد به دیواره 

و یک تاالر پر از نور ابی ، که انگار منشور ها رنگ به هم قرض می های شاه نشین )مهمان خانه ( نور سبز در باالخونه 

دن.این طرح زیبا و سنتی و این معماری اصیل ایرانی با دل ما ادما اشناست چون ما رو به اصالت گذشتمون می بره که 

رو نگاه کن  حاال خیلی ازش دور شدیم گذشته ای که انگار قرن ها ازش گذشته.طاق های بلند گچبری شده ی ایوان

زیر نور تیز افتاب تابستونی چه قدر به دل می شینه.اما اپارتمانای امروزی چی ؟ بیشتر شون نمای شیشه ای دارن که 

وقتی افتاب می خوره گرمای داخلشون هزار برابر می شه.فقط از خدا می خوام تا وقتی من زنده ام این خونه قدیمی با 

 با این درختای جورواجورش همین طوری بمونه یعنی می شه؟ این حوض بزرگ و قشنگ و کاشی کاریش

 سیلوانا که ظاهرا از حرف زدن طوالنی او خسته شده بود گفت :

چرا نمی شه فقط صد رحمت به همون دید دانیاسوری خودم.بابا تو ادمو خفه می کنی از بس رمانتیک حرف می زنی -

 سر از این حرفات در نمیارم. دیگه زیادی میری نتو حس.بدبختی این جاست که من

 تارا چشم هایش را بست و ارام گفت :

 از بس که کودنی.-
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سیلوانا به چشم های بسته او نگاه کرد و دوباره شیطنتش گل کرد.نگاهی به افتاب داغ خردادماه انداخت و نگاهی 

و به همان ارامی فشار اب را زیاد  دیگر به شلنگ اب که گودال را لبریز کرده بود شیلنگ را از داخل گونی در اورد

 کرد و شیلنگ را به طرف تارا گرفت و گفت :

 تو امروز مخت خیلی داغ کرده.رمانتیک بازی هم حدی داره.-

او که حسابی غافلگیر شده بود عصبی از خیس شدن از تخت پایین جست و زیر فشار اب زیاد خودش را به سیلوانا 

او بگیرد اما ناگار زور سیلوانا بیشتر بود.فشار زیاد اب هر دو را خیس کرد.صدای رساند و سعی کرد شیلنگ را از 

 خنده و جیغ و داد با نشاط ان ها خانم و اقای ارمان را به بیرون کشید.خانم ارمان گفت :

 دخترا ! بسه دیگه.اب لوله یخه می چاین.-

به دست امد استفاده کرد و با شیلنگ اب دور سیلوانا سریع حرف گوش کرد و شیلنگ را ول کرد.تارا از فرصت 

باغچه دنبالش می دوید.سیلوانا با شتاب خود را به شیر اب رساند و ان را بست.هر دو هنوز از خنده ریسه می رفتند. 

 او میان همان خنده اش گفت :

 حاال دید دانیاسوری من خوب بود یا دید رمانتیکی تو ؟-

 اقای ارمان مشتاق گفت :

 ان چیه ؟جری-

 تارا می حخواست بگوید که او با ارنج به پهلویش زد.تارا سریع جواب داد :

 فقط یه شوخی بچه گونه بود.-

هر دو به اصرار مادربزرگ لباس های خیس خود را عوض کردند و هر دو پیراهن گل و گشاد مادربزرگ را 

 تین گشاد لباس انداخت و با خنده گفت :پوشیدند.قیافه ی مضحکی پیدا کرده بودند.سیلوانا نگاهی به اس

 درست عین عروسک های خیمه شب بازی سدیم.-

 تارا با خنده گفت :

 فقط یکی یه دونه شلوار گل گلی کم داریم....-

 اقای ارمان با سینی کباب وارد شد و گفت :

هتون مزه نمی ده...)نگاهی به سر تا دخترا ! کباب اماده است.بیاین تو اشپزخونه تا سرد نشده.از دهن بیفته دیگه ب-

 پای ان ها انداخت و خندید(

 ...این قدر مامان بزرگت چاقه؟من نمی دونستم !

 خانم ارمان از اشپزخانه گفت :

 به تن خودمم گشاده.-

 اقای ارمان سینی به دست به طرف اشپزخانه رفت و دخترا پشت سرش .سینی را روی میز گذاشت و گفت :

 ون قبول کن که اضافه وزن داری.وقتی بهت می گم رژیم بگیر گوش نمیدی.خانم ج -

 31قسمت 
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 خانم جون قبول کن که اضافه وزن داری.وقتی بهت می گم رژیم بگیر گوش نمیدی.-

 ز نشست و صورت مادربزرگش را بوسید و گفت :تارا پشت می

 اتافاقا مامانی خیلی هم خوش تیپه اگر الغر بشه بد می شه.-

 خانم ارمان هم متقابال دخترش را بوسید و گفت :

 همین که به چشم نوه ی دسته گلم خوب بیام برام کافیه.-

د دستش را به نشانه ی تسلیم باال برد و پشت اقای ارمان یک دست موی سفید که جلو پیشانیش ریخته بود کنار ز

میز نشست.اولین لقمه را خودش گرفت و به دست سیلوانا داد بعد هر دو از اشپزخانه خارج شدند تا ان ها راحت 

شدند.ان ها هم با خنده و شوخی ناهار را صرف کردند سپس به پدربزرگ و نادربزرگ ملحق شدند.هر دو مشغول 

دند.تارا و سیلوانا هم کنار ان ها نشستند و هر کدام البومی به دست گرفتند.دیدن عکس های البوم نگاه کردن بو

 قدیمی برای ان ها جالب بود.تارا با دیدن عکس مردی که تقریبا در تمام عکس ها در کنار پدربزرگش بود گفت :

 بابابزرگ این عکس کیه ؟توی همه عکس ها کنار شماست.-

 عکس انداخت و اه حسرت باری کشید و گفت :اقای ارمان نگاهی به 

خدابیامرزش این عکس محمود بهترین و صمیمی ترین دوست دوران جوونی منه یادش بخیر این قدر با هم -

 صمیمی بودیم که همه فکر می کردن با هم نسبت فامیلی داریم.اکثر جاها می گفتیم ما برادریم.

 و گفت :سیلوانا با دقت بیشتری به عکس نگاه کرد 

 خدا بیامرزش علت مرگشون چی بود؟-

 خانم ارمان هم که به یاد گذشته افتاده بود با اهی که از میان لبهایش خارج شد گفت :

 نامردا کشتنش حیف از جوونیش الهی خیر نبینن خدا ازشون نگذره که این طور جوون مردم رو پر پر کردن.-

 : تارا که حس کنجکاویش تحریک شده بود گفت

 می شه بیشتر تو ضیح بدین.-

 اقای ارمان گفت :

 قضیش مفصله اگه بخوام تعریف کنم طوالنی می شه شما هم حوصلتون سر می ره.-

تارا نگاهی به چشمهای مشتاق سیلوانا انداخت که او هم تشنه ی دانستن بود و از پدربزرگش خواهش کرد که برای 

 ان ها تعریف کند.

چهره اش بازگوی ان بود که غرق در خاطرات گذشته است.با تفکر چنگی در موهای یک دست  اقای ارمان نگاه و

 نقره ای خود انداخت و گفت:

سیزده چهارده ساله بودم که از کوچه پس کوچه های باریک اساس کشی کردیم و اومدیم نیاوران.کوچه های پهن -

له خودمون تنگ شده بود اخه قشنگ ترین خاطرات و باغ های بزرگ اون جا چنگی به دلم نمی زد.دلم برای مح

دوران بچگیم توی اون کوچه های تنگ و باریک گذشت.دل تنگ خونه ی بزرگ و حوض ابی که از صبح تا شب مثل 

ماهی توش وول می خوردم بودم.تا چند روز رغبت نمی کردم از در بیام بیرون.روز سوم بود که به هوای خرید نون 

رون.نون سنگکی درست دو کوچه پایین تر از خونه ی ما بود.سر صف یه اقایی اومد جلو من سنگک از در زدم بی

ایستاد بهش گفتم نوبت منه اما انگار نه انگار که من تو صف ایستادم.چون خیلی از من بزرگ تر بود می دونستم نمی 
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که نشون می داد دو سه سالی از من تونم حریفش بشم.وقتی رفت جلو پیشخوان مغازه ایستاد که نون بگیره یه اقایی 

 بزرگتره دست گذاشت روی نونا و گفت :

 نوبت شما نیست)با اشاره به من گفت (نوبت این اقاست. --

شاطر نانوا ظاهرا او را می شناخت چون به راحتی حرف او را پذیرفتند و نوبت رو به من دادن.منم نون رو بی توجه به 

دم تا اونی که مردانگی کرده بود نون بگیره که ازش تشکر کنم.با نون کنارم قرار اخم و تخم طرف برداشتم.وایسا

 گرفت گفت :

 بچه هنوز این جایی؟-

 بهش گفتم:

 وایسادم ازت تشکر کنم.من خودم نتونستم تنهایی حریف اون بشم.-

 با لبخند گفت :

 انگار بچه این محل نیستی ؟ چون تا حاال این طرفا ندیدمت.-

ش هم گام شدم براش توضیح دادم که تازه اومدیم.وقتی ادرس کوچه رو بهش دادم با همون لبخند شیرینش باها

 گفت :

 ای ول داشی ! با هم همسایه ایم.-

خیلی خوشحال شدم که دوستی مثل محمود پیدا کردم.زودتر از اون چیزی که فکر می کردم دوستی ما عمق پیدا 

دیوار ما بود.پدرش کارخونه دار بود تو کار تولید پارچه.دوستی ما کم کم به کرد.محمود همسایه ی دیوار به 

خانوادگی کشیده شد.پدرم اطمینان کامل به محمود داشت.به جز هنگام خوابیدن ما تمام وقت با هم بودیم.محمود به 

ره ی محل بود.همه با قول معروف گنده الت محل بود نه از اون التای ال ابالی بلکه الت بامرام مردونگی اون شه

احترام بهش نگاه می کردن کوچیک و بزرگ دوستش داشتن.هفده سالم شده بود دیگه بی محمود جون 

نداشتم.بدون اجازه اون ابم نمی خوردم.الحق که راهنمای خوبی برام بود.تا این که دنیا طور دیگه ای چرخید و چرخ 

 محل ما اومده بود با چادر گل گلیش دل از من ربود.گردونش ساز عاشقی رو به ما اموخت.دختری تازه به 

 تارا و سیلوانا به شوق اومدند.تارا گفت :

 بابابزرگ چه قدر قشنگ تعریف می کنید !-

 خانم ارمان بلند شد و گفت :

 تا قصه تموم می شه من برم یه چرتی بزنم.-

 تارا گفت :

 وا مامانی ! شما نمی خواین تا اخر بشنوین ؟-

 ه دخترم ! من تا اخر این قصه رو قشنگ حفظم چون خودمم تو این قصه نقش دارم.ن-

 با رفتن او اقای ارمان ادامه داد :

دیگه مثل سابق نبودم شب و روزم شده بود چادر گل گلی.روزم با یاد اون اغاز می شد و شبم با اون به سپیدی می -

روز بود که محمود رو ندیده بودم اما از بس فکرم درگیر چادر  رسید.تا اسم نون می اوردن می گفتم من می خرم.سه

گل گلی بود که به کل محمود رو فراموش کرده بودم.کارم شده بود این که وایسم اون نون بخره منم قدم به قدم تو 

ه کوچه پشت سرش راه برم.یه بار جلو سرش سر در می اوردم یه بار از کنارش رد می شدم گاهی وقتام مثل سای
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دنبالش بودم.هر وقت از جلو می امدم چادرشو برام باز و بسته می کرد همیشه قشنگ ترین لباس ها رو می 

پوشید.طوری که من دلم ضعف می رفت.اون روز هم که بهونه نون پشت سرش بودم دیدم محمود با نوچه های دور 

 نها شدیم گفت :و برش از دور پیداشون شد.با دیدن من کلی گالیه کرد.وقتی دو تامون ت

 پدر عاشقی بسوزه که بد دردیه ! پس تو هم گرفتارش شدی؟ -

 هاج و واج نگاهش کردم که چطور فهمیده.دستش را رو دوشم گذاشت و گفت :

اگه تو تازه به این درد مبتال شدی من چهار ساله که این مرض گریبان گیرم شده درست از وقتی که تو به این محله -

ع هفده سالم بود درست هم سن و سال تو ولی حاال بیست و یک سالمه اما هنوز دل ازش نکندم تازه اومدی.اون موق

 بیشتر خاطر خواهش شدم.

 همه جور فکری در مورد محمود می کردم اال عاشقی.متعجب گفتم:

 از کجا فهمیدی من هم گرفتار دل شدم؟-

 :کاله شاپوی سرش را برداشت با دو انگشتی تکاند و گفت 

فکر کردی این سه روز داشی ات ولت می کرده ؟ نه داش مثل سایه دنبالت بودم که خار به پات نره اما نتونستم -

 خار سینه ات رو بگیرم.این دل المذهب وقتی پیش کسی گیر می کنه دیگه کارش تمومه.از دختره چی می دونی؟

 با خجالت گفتم :

 دن تو کوچه ی خودمون.فقط چادر گل گلی شو می شناسم.هیچی فقط می دونم دو سه ماهی می شه اوم-

 خندید و گفت :

پس بزار داشی ات بهت بگه.اسمش رعناست.باباش دبیره.ننشم معلمه.دو تا برادر داره یکی شون ازدواج کرده اون -

 می خوای بگم؟یکی سربازه.دختره چهارده سالشه به قول ما مردا تپل و تو دل بروئه خیلی هم نجیب و سنگینه.بازم 

 تارا ذوق زده گفت :

 پس مامانی بود ؟-

 اقای ارمان با سر تایید کرد و ادامه داد :

 حیرت کردم این همه اطالعات رو چه طوری به دست اورده.به صورت شوخ و شنگش نگاه کردم و گفت:-

گل پری جونم داده.من ازش  چیه؟ چرا بر و بر نگام می کنی ؟شاخ در اوردم خودم نمی دونم ؟این اطالعات رو -

 خواستم باید می دونستم کی دل رفیق ما رو چاپیده.

بعد از اون روز دوستی ما رنگ دیگه ای به خودش گرفت.دالی عاشق ما ما رو به هم نزدیک تر کرد.اون از گل پری 

که دل از ادم می می گفت من از رعنا.گل پری فوق العاده زیبا بود.موهاش مثل شبق مشکی بود با پیچ و شکنی 

ربود.مژه های برگشته و سیاهش نفس رو تو سینه حبس می کرد.انگار با قلم لباشو شکل داده بودن.وقتی می خندید 

چال گونه اش دل مردای مجحله رو اب می کرد.همه می دونستن محمود خاطر خواهشه هیشکی جرات نمی کرد 

یشه روزگار به مرام ادما نمی چرخه.بازم گردون روزگار بهش چپ نگاه کنه.روزگار خوب و قشنگی داشتیم.اما هم

طور دیگه ای چرخید که به مرام ما نبود.اون موقع من سرباز بودم.یه ماهی بود که محمود رو ندیده بودم.وقتی بهم 

 مرخصی دادن به جای خونه اول به دیدن محمود رفتم.اما چه دیدم درب و داغون رنگ پریده و اشفته با بغض گفت :

 اومدی احمد چرا این قدر دیر !-

 دستش رو گرفتم و گفتم :



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –کولی 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 6 1  

 

 چی شده رفیق ؟!-

 چشای غمگینش رو به من دوخت و گفت :

 گل پری از دستم رفت.-

 حس کردم زیر پام خالی شد گفتم :

 یعنی چی از دستم رفت ! شوهرش دادن ؟-

 صورتش رو از من برگردوند که اشک تو چشاشو نبینم گفت :

 شوهرش می دادن اون پدر بی همه چیزش بدبختش کرد. کاش-

 گفتم:

 جون به لبم کردی توضیح بده ببینم چی شده.-

با هر کلمه ای که محمود با خون دل می گفت انگار ضربه ای به روح و روان من می کوبیدن.حیرون مونده بودم که 

 مل کنه.محمود چه طور با این همه تعصب و غیرذت تونسته این ضربه رو تح

پدر گل پری یه ادم معتاد بی تعادل بود که گل پری رو به زور وادار کرده بود که توی میخونه ها رقاصی کنه.تا به 

چشم خودم ندیدم نتونستم باور کنم.نزدیکای غروب بود که محمود نوچه هاش رو جواب کرد و دو تایی با هم راه 

گل پری به چه راهی کشیده شده.وارد اونجا که شدیم محمود افتادیم.انگار خجالت می کشید نوچه هاش بدونن 

نزدیک سن پشت میز نشست اما طوری نشست که پشت به سن داشت.محمود که لب به الکل نمی زد سفارش یه 

بطری عرق بزرگ داد.هاج و واج فقط نگاهش می کردم.با صدای دست و سوت زدن ها باالی سن رو نگاه کردم یکی 

عروف اون زمان روی سن اومد.همه هیجان داشتند.خواننده همراه الهنگ شروع کرد به خوندن از خواننده های م

 کرد هنوزم شعرش یادم مونده که می خوند :

 

 

 هنوزم جای انگشت روی برگای گلدونه» 

 گلدونی که تو این خونه همیشه تازه می مونه

 هنوزم عکس بیدارت تو قاب سرد چشمامه

 «تو مثا سایه همراهمهتو که نیستی صدای 
 

 

 توجم به گوشه ی سن جلب شد خدایا چی می دیدم....

گل پری با یه لباس کوتاه که باال تنه اش کامال باز بود عریانی بدنش کامال پیدا بود.دامن لباسش به یه وجبم نمی 

جه شدم.گل پری که محمود رسید.هر بار که می چرخید انگار به خاطر گشادی دامن همه چی او پیدا بود.دچار سرگی

نمی ذاشت چادرش یه ذره عقب بره حاال با این وضعیت جلو این همه جمعیت داشت می رقصید موهای بلندش رو 

پریشان کرده بود هر بار که می چرخید انگار پیچ و شکن های موهاش هم می رقصیدن.زیبایی فوق العاده او که 

ش همه قرار گرفته بود.مثل یه پری دریایی نرم و قشنگ یا اهنگ می روزی فقط مال محمود بود حاال در معرض نمای

رقصید.هر بار که پیچ و تاب به بدنش می دادصدای دست زدن و سوت مردم بلند می شد.نگام سر خورد روی 
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محمود.خدایا چه میدیدم اشک بود که از چشمای محمود پایین می اومد.پیک پشت پیک باال می کشید.دیگه تحمل 

 یدنش رو بیشتر از این نداشتم.به زور از اونجا اوردمش بیرون.از اون جا که دور شدیم گفت :زجر کش

 به موال علی یا می کشمش یا از این منجالب درش میارم.-

متاستفانه محمود نتونست براش کاری بکنه.گل پری از بس معروف شده بود همه کاباره ها براش سر و دست می 

ت ازاد نداشت.روز و شب توی کنسرت ها ی مختلف در پوشش های عجیب و غریب در شکستن.حتی یه ثانیه وق

 حال رقاصی بود.پول خوبی هم به جیب می زد.

محمود بازی خحطرناکی رو شروع کرده بود که متاستفانهخ هیچ کس جلودارش نبود.بیچاره محمود نمی دونست که 

ایمال شد.گردن کلفت هایی که پول کالنی به جیب می زدن نمی شه با این جور ادما در افتاد . مثل همیشه حق پ

 دشمن او بودند.حتی نتونست با یکی از اونا در بیفته چه برسه به همشون.

تازه خدمت سربازی من تموم شده بود که یه شب ساعت یازده بود که صدای کلون در امد وقتی در رو باز کردم 

دیدم بند دلم پاره شد شصتم با خبر شد باید اتفاق بدی برای محمود دیدم یکی از نوچه های محموده.وقتی اشکاشو 

افتاده باشه.از من می خواست دنبالش برم.کوچه ها رو یکی پس از دیگری پشت سر می ذاشتم.تا به یه کوچه بن 

ه بست رسیدم ای کاش هرگز اون لحظه رو به چشم نمی دیدم !محمود با تن و بدنی اش و الش خونین و مالین تکی

 داده بود به دیوار.نتونستم جلو خئدم رو بگیرم با گریه پریدم طرفش و گفتم :

الهی قربونت برم محمود جون ! کدوم نامردی این بال رو سرت اورده.پاشو پاشو بریم دوا درمونت کنم احمد بمیره -

 که این روز و نبینه.

 دست خونیش رو روی دوشم گذاشت و گفت :

ن از دوا درمون گذشته.دندون رو جیگر بذار ببین چی می گم.قبل از این که این بال سرم بیاد اروم باش احمد کار م-

رفتم دم خونه ی رعنا با پدرش حرف زدم رضایتشو گرفتم که دخترش رو بده به تو )بغض کرد(حیف که نیستم 

 .دومادی تو ببینم.چی می خواستم چی شد ! اما خوشحالم که پدر گل پری به درک واصل شد

 تو چی کا کردیش محمود ! کشتیش؟!-

 به سختی توانست حرف بزند گفت :

نه حتی ارزش کشتن هم نداشت.من چه طور دستم رو به خون این طور نامردایی که غیرت و مردونگی رو به پول -

دادم.نمی فروختن الوده کنم.همون هایی که این بال رو سر من اوردن اول اون رو کشتن.بیچاره گل پری ! فراریش 

دونم عاقبتش چی میشه.فقط از تو می خوام مثل برادر حمایتش کنی این تنها خواسته ی منه.نذار الوده بشه 

 محمود.اون به کمک تو احتیاج داره.احمد تنهاش نذار....

ز که محمود اروم مثل یه مرد دنیا رو رها کرد.دو روز بعد از خاکسپاری محمود رفتم دنبال گل پری دیدم همون رو-

محمود رو خاک کردیم همون ادما که محمود رو با نامردی کشتن گل پری ام با چاقو کشته بودن.با هزار جور پارتی 

 و خواهش و تمنا جسد اونو از پزشک قانونی تحویل گرفتیم و کنار قبر محمود به خاک سپردیم.

خون می شه.حیف بود برای محمود که در اوج  هنوز بعد از سا ها هر وقت به اید محمود و خوبیاش می افتم دلم ر از-

جوونی بمیره.ادمی بود که دنیا بهش احتیاج داشت.اما خوب قسمت بعضی ادما این طوری قلم خورده.هر بار که 

دلتنگش می شم میام سراغ این البوما با رعنا میشینیم و عکسا رو نگاه می کنیم و تک تک اون خاطره ها رو زنده می 

قشنگ ترین و بهترین خاطرات و روز های عمر منه.بعد از مرگش تا ما ها عزادارش بودم.مگه دلم کنیم محمود جز 
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اروم می گرفت حس می کردم بی کس شدم.دلم برای حرف زدن هاش راه رفتن هاش و مهربونی هاش تمگ می 

 شد.اصال اون محله بدون محمود سرد و بی روح شده بود.

لوانا حسابی تحت تاثیر قرار گرفته بودند اما به خاطر او سعی می کردند جو را اقای ارمان سکوت کرد.تارا و سی-

عوض کنند.تارا البوم ها را جمع کرد و سیلوانا از سفری که پیش رو داشتن سخن به میان اورد.هنگامی که هر دو 

 قصد بازگشت داشتند هوا کامال تاریک شده بود و به خواست اقای ارمان با اژانس برگشتند.

 

 

***** 

 

 

دوباره بار سفر بسته شد با این تفاوت که در این سفر شهره و کیان نیز به ان ها اضافه شدند و ستایش و شهرام به 

علت مشغله ی کاری نتوانستند همراه ان ها باشند.سپیده روز نزده بود که از تهران خارج شدند.سیلوانا و تارا تا خود 

 قف اتومبیل چشم گشودند.زنجان در خواب بودند و با تو

دوباره بار سفر بسته شد با این تفاوت که در این سفر شهره و کیان نیز به ان ها اضافه شدند و ستایش و شهرام به 

علت مشغله ی کاری نتوانستند همراه ان ها باشند.سپیده روز نزده بود که از تهران خارج شدند.سیلوانا و تارا تا خود 

و با توقف اتومبیل چشم گشودند.به پیشنهاد سپند به کله پزی رفتند.به جز سیلوانا و تارا که  زنجان در خواب بودند

حلیم سفارش دادند همه طالب کله پاچه بودند.سیلوانا سعی می کرد مثل گذشته زیاد به کیان اعتنا نکند.هنوز از او 

اینکه او تمام راه را به این امید پیموده بود  دلخور بود.پشت میز طوری قرار گرفت که جلو دید او نباشد و بی خبر از

که با اولین توقف سیلوانا را ببیند.این روز ها سیلوانا تمام ذهن او را در برگرفته بود و هنوز به دل خود اعتماد نداشت 

ر است و که عاشق شده باشد.اما مطمئن بود سیلوانا برای او از همه دختر هایی که تا حاال دیده بود بهتر و شیرین ت

هر بار که سیلوانا با ان چشم های سیاهش به او نگاه می کرد چیزی در وجودش شکل می گرفت درست مثل یک 

جوانه ی کوچک که روز به روز بزرگ و بزرگ تر می شد و با هر شاخه و برگی که به ان ضافه می شد او بی قرار تر 

الیلی برای خود دارد.هنگام سوار شدن دوباره اتومبیل برای می شد.از بی اعتناعی او ازرده نبود چون مطمئن بود او د

یک لحظه ی کوتاه نگاهشان در هم گره خورد اما سیلوانا زود مسیر نگاهش را تغییر داد.این بار که حرکت کردند تا 

شهرستان بستان اباد هیچ توقفی نداشتند.در پارک مسافری زیبا شهر توقف کردند.پارک بزرگ و سرسبزی 

ترا مسافر بودند.به سختی تونستند جای مناسبی پیدا کنند.پسر ها فورا دست به کار شدند و چادر بزرگ را علم بود.اک

کردند.تارا و سیلوانا هم به خانم ها کمک می کردند.در بیرون چادر هم زیر انداز پهن کردند.کیان که دچار سردرد 

کشیدند انتخاب کرد.با دیدن سیلوانا که درست رو به شده بود به داخل چادر رفت.گوشه ی مناسبی را برای دراز 

رویش بود احساس خوشایندی داشت انگار او برایش قرص ارام بخش بود.خودش را به خواب زده بود و زیر چشمی 

حرکات شیطنت امیز او را زیر نظر داشت که سر به سر همه می گذاشت و طوری برخورد می کرد که تمام شور 

چه قدر من به این طور ادمی نیاز دارم که به زندگی یکنواخت و :»ع انتقال می داد.با خود گفت ونشاط خود را به جم

 «سوت و کورم تغییری بده.

 با امدن سپند و سروش چشم هایش را کامال بست.سروش ارام گفت :

 خوابی ؟-
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 نه خوابم نمی بره.عادت ندارم این وقت روز بخوابم.-

 سپند گفت :

 شد؟سردردت بهتر -

 به سوی او چرخید دستش را تکیه گاه سرش قرار داد و گفت :

 بهترم.-

سروش در پشتی چارد را باز کرد که هوا جریان پیدا کند.با دیدن خانواده ای که مقابل رویش قرار داشت کنجکاوانه 

ند.از جلو چادر کنار نگاهی به ان ها انداخت.سه چهار نفر دختر با وضعیت نا مناسبی با لبخند به او زل زده بود

 امد.کنار سپند و کیان دراز کشید و ارام گفت :

 اون طرف رو نگاه کنین ببینید چه خبره.-

 هر دو نگاهشان را به نقطه ای دوختند که سروش نگاه می کرد.سپند گفت :

وسری اونم با عجب منظره ای !ماشاا...چه قدرم ریلکس تشریف دارن.نمی ترسن مامور های گشتی بیان ؟ بدون ر-

 این شلوارای تنگ و کوتاه.

 انگار تنها هستن ؟ -

سیلوانا با سینی چای وارد شد و رد نگاه کیان را دنبال کرد.با دیدن دختر ها در ان وضعیت جلف جا خورد.ان ها با 

ادر انداخت و امدن او نگاهشان را دزدیدند اما او زرنگتر از ان ها بود.سینی چای را وسط گذاشت نگاهی به درون چ

 بعد به سمت در پشتی چادر برگشت با دیدن ادا و اطوار دختر ها گفت :

 خوبه بازم سینما رو دارین البته ببخشید منظورم تئاتر بود.این جوری دیگه حوصلتون سر نمی ره.-

ی او مهم کیان می دانست منظورش با اوست.پشت به در چادر کرد.می خواست به سیلوانا بفهماند که ان ها برا

 نیستن.تارا هم به جمع ان ها اضافه شد و به سیلوانا گفت :

 می یای بریم یه دوری بزنیم.-

 سروش سریع گفت :

 خیلی از این جا دور نشین.-

 از چادر بیرون امدند درست از کنار دختر ها رد شدند.سیلوانا گفت :

 ند به اینا.رفتم چای رو ببرم نمی دونی سه تاشون چه طوری زل زده بود-

 تارا با حسادت گفت :

 سروش هم نگاهشون می کرد ؟-

پس چی من بهت می گم این مردا قابل اعتماد نیستن هی تو بگو نه.به جان خودم نیم ساعت با این سه دختر تنها -

 بمونن هر کدوم یکی رو بر می دارن.

 چرند نگو سروش و سپند کی این طور ادمایی هستن !-

 :با خنده گفت 

 پس فقط این کیان ننه مرده این طور ادمیه نه جانم ساده نباش.همه ی مردا همین هستن.-

 تارا نگاهی به شلوغی جلو انداخت و گفت :

 ول کن مردا رو این جا رو ببین.همه جور صفی دیده بودم اما دستشویی نه !-
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 او پا سست کرد و گفت :

ور دستشویی نمی رم.اون جا االن ادم خفه می شه.بدتر از همه این که بیا برگردیم تارا من اگه بترکم تو این ج-

 بدونی چند نفر دم در دستشویی چشم به انتظار تو وایسادن.

راه امده را برگشتند.به چادر که نزدیک شدند اقایان را در حال اماده کردن کباب دیدند.سیلوانا با اشاره به ان ها 

 گفت :

 و کجا پهن کردند درست رو به روی اونا.حاال تو هی ازشون طرف داری کن.ببین منقل و بساط کباب ر-

 تارا که نگاهشان به ان هابود گفت :

 نگاه کن تاپ قرمزه نشسته داره می رقصه.-

 سعی کمرد خنده خود را مهار کند گفت :

 ه ساز برقصن.خدایییش خیلی باحالن.برم به کیان بگم چند تا اهنگ ویولون براشون بزنه حیفه بدون-

 صدایی از پشت به ان ها گفت :

 حیف ساز من نیست برای این طور ادمایی به کار بیفته !-

 هر دو متعجب از حضور کیان به عقب برگشتند.او لبخند بر لب به نوشابه های دستش اشاره کرد و گفت :

 اومده بودم نوشابه بگیرم.-

 ت گام هایش افزود و با گفتن :منتظر جوابی از جانب ان ها نکاند و به سرع

 از ان ها فاصله گرفت . سیلوانا که هنوز هیجان داشت ارام گفت :« با اجازه » 

 شانس اوردیم چیز دیگه ای نگفتیم.-

بعد از این که خستگی همه بر طرف شد دوباره راهی شدند و راه تبریز را در پیش گرفتند.ساعت چهار و نیم بود که 

تارا از شوق دیدار دایی زاده هایش مدام از ان ها برای سیلوانا می گفت و به او اطمینان می داد که به مقصد رسیدند.

در این چند روزی که در تبریز مهمان ان ها هستند به او خوش خواهد گذشت و همان طور که تعریف کرده بود ان 

یی ان ها برای همه جا بود.سپند از همان ها با روی گشاده از مهمانان خود استقبال کردنهد.در خانه ی بزرگ ویال

لحظه ی ورودش چشمش یلماز رو گرفت.یلماز تقریبا شبیه تارا بود با این تفاوت که موها و چشم هایش مشکی بود 

و همین به جذابیت او می افزود.پوست مرمری واو و ان موهای پر کالغی برای سپند تازگی داشت.سروش هم با 

ه با دیدن تارا گل از گلش شکفته بود فهمید رقیب پیدا کرده و حسابی دلش سوخت که مبادا اولین نگاه به ایماز ک

تارا ار را ترجیح دهد و بر عکس برادرش سپند دوست داشت توقفشان در تبریز خیلی کوتاه باشد.در این بین جیران 

 سعی می کرد به مهمانانش خوش بگذرد و مدام مانند پروانه بر گردشان می چرخید.

رفتند.پارک ال گلی یکی از قدیمی ترین پارک های تبریز « ال گلی » بعد از غذای نیمروز دسته جمعی به پارک 

محسوب می شد که فلسفه ی تاریخی دارد.فواره های کوتاه و بلند دریا چه ی ان و تپه های سرسبز و زیبایش 

اش روشن بود و تقریبا در دتمام صحنه ها سیلوانا  مهمانان تهرانی را به وجد اورد.کیان مداغم دوربین فیلم برداری

حضور داشت و هر چه سیلوانا به او بی اعتنایی می کرد انگار بیشتر جذب او می شد.اگر با دقت به جمع نگاه می 

کردید هر کدام حکایت خود را داشتند.سروش که تا قبل از این مسافرت سعی در پنهان کردن عشق خود داشت 

ایی زاده ی تارا غیرتش گل کرده بود و سعی می کرد تارا را متوجه خود کند و در گوشه ای دیگر از حاال با حضور د

جمع سپند بی قرار نگاهش به دنبال یلماز بود که برایش مانند اهویی رمیده بود و اما سیلوانا نه مثل تارا رفتار می کرد 
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نگ و یک پارچه بال بود.سر به سر کوچک و بزرگ می و نه مثل یلماز بود.دنیایی متفاوت با ان دو داشت شوخ و ش

گذاشت و چنان رشته ی شادی جمع را در دست گرفته بود که اگر لحظه ای در خود فرو می رفت و سکوت می کرد 

 خیلی زود اعتراض اطرافیان بر می خواست که چرا کسلی.

که هنوز بافت قدیمی خود را حفظ کرده صبح همان روز خانم ها بدون حضور اقایان به بازار قدیمی شهر رفتند 

بود.دم بازار جیران و زن برادرش سولماز به همراه الهه و شهره از دختر ها جدا شدند و برای یک ساعت بعد در 

 همان محل قرار گذاشتند.با رفتن ان ها تارا گفت :

 حاال از کجا شروع کنیم ؟-

 سیلوانا با چشمکی به یلماز گفت :

 ل چند نفر باسکورت برای خودمون دست و پا کنیم ؟بهتر نیست او-

 یلماز نگاه پر از تعجب خود را به تارا دوخت و گفت: 

 منظورش رو نفهمیدم.-

 تارا با چشم غره به سیلوانا به او جواب داد :

 بشنو و باور نکن این حالش زیاد خوب نیست.-

 سیلوانا کیفش را روی دوشش جا به جا کرد و گفت :

فاقا حالم خیلی هم خوبخ تارا جون خجالت می کشه بگه منظور من چی بود.اما نگران نباش خود من بهتون می گم ات-

منظور من چی بود منظورم اینه که چند تا از این پسرای خوشگل همششهری تون رو تور کنیم بلکه بادیگارد داشته 

 باشیم کسی بهمون چپ نگاه نکنه.

 یلماز با خنده گفت :

 قدر تو بالیی ! خوش به حال تارا که دوستی مثل تو داره.چه -

 سیلوانا گفت :« بیچاره تارا :»تارا زیر لب زمزمه کرد 

 خجالت نکش بلند تر بگو.-

 تارا به صورتش زل زد و گفت :

 گفتم انگار با مهری که تو دلته قهری یا یادت رفته ؟ یه سری تعهدات داشتی منظورم کیانه.-

ده نداره من نمی تونم با این طور ادمی سر کنم.حاال به جای تذکر دادن به من بهتره راه بیفتیم جلو راه دیگه فای-

 مردم رو گرفتیم.

و این جا روز ی گذرگاه « ماکو پلو » کردند یلماز توضیح داد که این بازار در ایام قدیم روزی گذرگاه  9حرکت که

 تاجران بزرگ بوده.

موبایل سیلوانا زنگ خورد.با دیدن شماره کیان رنگ از چهره اش پرید به طوری که یلماز و  مشغول خرید بودند که

 تارا متوجه شدند و با هم گفتند:

 کیه ؟!-

 صفحه مانیتور گوشی را به تارا نشان داد.تارا لبخند مرموزی بر لب اورد و گفت :

 چرا جواب نمی دی ؟-

 . وای تارا ! من چی بگم ؟ خجالت می کشم-
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 تو و خجالت ! باور نمی کنم.االن قطع می شه بردار ببیین چی کارت داره.-

سیلوانا از ان دو فاطله گرفت و بعد جواب داد.کیان خیلی رسمی صحبت کرد و بعد وقتی متوجه شد او تنهاست و می 

 تواند صحبت کند گفت :

 رسن.زیاد نمی تونم صحبت کنم هر لحظه امکان داره سروش و سپند سر ب-

 شماره منو چه طور پیدا کردین؟-

 با چه مصیبتی از گوشی سپند کش رفتم.اینا مهم نیست این مهمه که بالخره تونستم باهاتون تماس برقرار کنم.-

 اگه مامانم بود من باید چی جوا می دادم که شما به گوشی من زنگ زدین ؟-

انتن نداده مجبور شدم موبایل شما رو بگیرم بعدشم از شما فکر اونم کرده بودم می گفتم موبایل شهره رو گرفتم -

 می خواستم گوشی رو بدین به شهره.

 سیلوانا خیلی سرد و رسمی گفت :

 حاال امرتون ؟-

 با مکث کوتاهی به او جواب داد :

گه بخواین با تو رو خدا این جوری با من حرف نزنید.من همین جوریم اعتماد به نفس ندارم که با شما صحبت کنم.ا-

 این لحن با من صحبت کنین من خودمو می بازم.راستش...من چند عذر خواهی به شما بدهکارم.

 بابت چی ؟-

من کارت میزیتم رو تقدیم کردم با هزار ارزو که به من زنگ بزنین متاستفانه هر دو بار که شما زنگ زدین سروش -

م رو می باختم که سروش شک می کرد.امیدوارم گفته هامو پیش من بود.وقتی صدای شما رو می شنیدم چنان خود

 باور کنین.من مجبور می شدم با اون لحن با شما صحبت کنم.باور کنین خودم تا چند روز پکر این قضیه می شدم.

 سیلوانا بدش نیامد کمی سر به سر او بگذارد گفت :

ز شما نداشتم.شما خیلی هم خوب با من برخورد من اصال نمی فهمم چی می گید ! و انتظار بر خورد دیگه ای ا-

 کردین بعدشم فکر نمی کردم شما کارت ویزیتتون رو با منظوری به من دادین.

کیان سکوت کرد.از صحبت های او جا خورد یک لحظه با خود فکر کرد که نکند اشتباه کرده باشد.صدای سیلوانا او 

 را به خود اورد :

 الو ! الو !-

 لحظه حواسم رفت جای دیگه.ببخشید یه -

 من نفهمیدم بالخره شما چی کارم داشتین .-

 من...؟راستش...چه جوری بگم ؟-

 خیلی راحت.-

 لحن او کمی ارامش کرد و گفت:

 احساس می کنم شما...اوه ببخشید من منمی تونم صحبت کنم سروش داره میاد خداحافظ.-

 امد و با کنایه گفت :تا گوشی را توی کیفش گذاشت تارا به سویش 

حاال خوبه نمی تونستی با این جور ادمی دوام بیاری این جوری رنگ به رنگ می شدی اگه دوام می اوردی چه شکلی -

 می شدی حتما غش می کردی.
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 یلماز خندید و گفت :

 انسان در مقابل این عشق لعنتی مگه می تونه بی خیال باشه.-

 و نشان داد و گفت :تارا خریدی که کرده بودند به ا

 حاال چی گفت :-

 بعد از توضیح دادن کلمه به کلمه ی حرف های او گفت :

 از این پسر پپه تر تا حاال تو عمرم ندیدم.نه بلده با خانوما چه طور حرف بزنه نه اهل دور و کلکه.-

 تارا گفت :

 مگه بده ؟ چی از این بهتر.تازه این نشون می ده خیلی دوست داره.-

 من که چیزی نفهمیدم.-

 یلماز گفت :

 همین زنگ زدنش نشونه دوست داشتن اونه. -

 32قسمت 

 

 

 یلماز گفت :

 همین زنگ زدنش نشونه دوست داشتن اونه.-

 

 

****** 

 

اذان ظهر از مسجد محله به گوش می رسید که خانم ها از خرید برگشتند.سیلوانا تمام فکرش پیش کیان بود که با 

 دیدنش چه عکس العملی نشان می دهد.یلماز جلو تر از ان ها بود.تارا کنار گوش او ارام گفت :

 تو رو خدا کاری نکن یلماز بفهمه من سروش رو دوست دارم.تو که ماشاا...سریع وا دادی.-

 او هم به همان ارامی گفت :

 من که از اون باکی ندارم.در ضمن مطمئنم دهنش قرصه.-

 هم در مورد اون زدم فقط هنوز مطمئن نیستم. حدس هایی-

 چه حدسی؟-

 به موقعش می گم.-

وارد سالن که شدند او اول نگاهش را به کیان دوخت بعد از مدت ها بود که این ط.ور با دفت به او خیره می شد.با 

تارا وارد اتاق شد که لباس دیدن چشم های بی قرار او دوباره قلبش لرزید خیلی زود نگاهش را از او دزدید و همراه 

 هایش را عوض کند.

تقریبا گرمای هوا شکسته بود که دسته جمعی راهی ارامگاه شهریار شدند و پس از ان دور دیگری در شهر زدند و 

بعد به یک رستوران معروف شهر رفتند.اخر شب بود که به منزل یاشار برگشتند.صبح زود نیز راهی شهر مرزی 

ایران و اذربایجان قرار گرفته بود شدند.ایماز و یلماز نیز همراه ان ها بودند.سپند از این قضیه جلفا که بین مرز 

خوشحال بود و کبکش خروس می خوند اما بر عکس او سروش ناراضی بود و از بس اخمو بود که با یک من عسل 
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.با وجود ایماز و یلماز دیگز جا نبود هم خورده نمی شد و وقتی ایماز سوار اتومبیل ان ها شد بیشتر امپرش باال رفت

که سیلوانا توی اتومبیل اقای ارمان بنشیند.هنگامی که می خواست سوار اتومبیل خودشان بشود شهره نگذاشت و از 

او خواست پیش ان ها بیاید.سروش و کیان جلو شهره و سیلوانا عقب اتومبیل قرار گرفتند.کیان از خوشحالی نمی 

م سی دی عوض میکرد و نظر سیلوانا را می خواست.سروش از بس تو هم بود شهره هم متوجه دانست چه کند و مدا

نارا حتی او شد وقتی دلیلش را پرسید او به سردرد کذایی ربطش داد.صندلی اتومبیل را کمی خواباند سرش را تکیه 

ر و حواسش پیش اتومبیل داد و به پشتی صندلی و چشم هایش را بست و وانمود کرد که خواب است اما تمام فک

اقای ارمان بود که با فاصله ی کمی جلو ان ها قرار داشت.تارا وسط نشسته بود یلماز و ایماز در دو طرفش نشسته 

بودند.هر بار که چشم هایش را باز می کرد و نگاهش به ان ها می خورد بیشتر عصبی می شد.مخصوصا که میدید 

او کج شده.همین حرص خوردن هایش باعث شد دچار سردرد واقعی بشود  ایماز صحبت می کند و سر تارا به طرف

 و اصال متوجه نشد چه طوری به جلفا رسیدند.

جلفا شهر کوچک و تمیزی بود.دختر ها با شوق و ذوق مغازه به مغازه ی بازارچه ی کوچکش می گشتند یک ساعت 

حرکت کردند که دربیست کیلومتری جلفا قرار « سنت استپانوس » در شهر توقف داشتند و بعد بع سوی کلیسای 

گرفته بود.هر چه جاده را پشت سر می گذاشتند مناظر دیدنی تر می شد.طبیعت بکر و دست نخورده زیباو تماشایی 

بود و خستگی را از تن مسافران می زدود.اتومبیل ها را به ردیف گوشه ای پارک کردند.باید مسافتی را تا کلیسا پیاده 

.مسیر سرباالیی و جاده خاکی بود اما دو طرف جاده پر بود از درخت های سرسبز و عظیم الجثه.کیان می رفتند

اطالعاتش را در مورد کلیسای سنت استپانوس حتی از ایماز و یلماز هم بیشتر بود.جوان ها با هم همگام 

رد یه ذره از ان ها فاصله بودند.سروش با اخم های در هم مابین تارا و سیلوانا قرار گرفته بود.سعی می ک

نگیرد.سیلوانا هم از این وضعیت راضی بود چون به بهانه ی سروش کیان را در کنار خود داشت.سپند و ایماز چند 

گام جلوتر از ان ها بودند و حسابی با هم گرم گرفته بودند.به کلیسا که رسیدند با دیدن چشمه ابی که رو به روی 

ست و صورت خود را به اب چشمه سپردند.خنکای اب و طبیعت کوهستانی و سرسبز کلیسا بود پا سست کردند و د

و کلیسای زیبای سنت استپانوس همه را به وجد اورد.وارد کلیسا که شدند سروش از کیان خواست که مختصر 

 توضیح بدهد که قدمت ان چه قدر است.او گفت :

شاه سلیمان صفویه تعمیر این برج ناقوس زیبا و محراب  این کلیسا متعلق به هزار و صد سال پیش است در دوران-

به دست حاکم علی خان مرمت و بازسازی شد.جالب این جاست که بین این دو جدار بقایای  1333کلیسا در سال 

 حواریون مسیح ثبت شده.

به قعر گذشته می  داخل و بیرون کلیسا واقعا دیدنی بود.سقف های بلند و کنده کاری های روی دیوار ها انسان را-

برد.در محراب کلیسا عکس بزرگی از حضرت مریم و عیسی بود که مربوط به گذشته می شد داخل محراب حال و 

هوای غریبی داشت.همه در سکوت به محراب و شمع های سوخته و نیمه سوخته خیره شده بودند.انگار همه در حال 

تند که مخصوص اعتراف بود.کیان که جلوتر بود قدم هایش را و هوای خود بودند و دوست داشتند به جایگاهی می رف

 اهسته کرد که ان ها هم برسند خطاب به سروش گفت :

ما که از دیروز تا به حال هر چی از تو پرسیدیم چت شده که این قدر پکری جواب ندادی برو این تو زانو بزن بلکه  -

 زبونت باز بشه سبک شی اعتراف هم می کنی.

 نگاه کجی به تارا گفت :سروش با 
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 راز پنهونی ندارم که بخو.ام بهش اعتراف کنم گفتم که سرم درد می کنه حاال تو هی گیر بده.-

 تارا نگران حال او جلو رفت و ارام گفت :

 چرا دکتر نمی رین ؟ رنگتون هم بدجوری پریده.-

 خوشحال از این که تارا به او توجه دارد جواب داد :

 خوب نشدم می رم دکتر. اگه تا شب-

 

******* 

 

ساعت نه و نیم شب بود که به تبریز برگشتند.شام را مهمان گوزل بودند.منزل او هم در همان نزدیکی ولی عصر 

تبریز واقع شده بود.توی حیاط بزرگ سرسبزش برای مهمانان فرش پهن کرده بودند و دور تادور بالش گذاشته 

 همراه با عطر گل های باغچه فضا را گرم می کرد. بودند.هوای خنک و لذت بخشی

ساعتی بعد از صرف شام کیان به در خواست همه به خصوص سیلوانا سازش را از جعبه بیرون اورد و شروع به زدن 

کرد.بعد از چند اهنگ ارام اهنگ شادی را نواخت.تارا و سیلوانا با سپند شروع بع رقصیدن کردند اما رقص سیلوانا 

گری بود ان قدر نرم و قشنگ با ناز و ادا می رقصید که همه از او خواستند دوباره برقصد.کیان هنگامی که او چیز دی

می رقصید دیگر هیچ کس را نمیدید و به چز صدای سازش صدایی نمی شنید.در پایان رقص او جیران از کیان 

د همه بود.ایماز از تارا خواست او را خواهش کرد یک اهنگ ترکی بزند تا ایماز برقصد..رقص ترکی او زبان ز

 همراهی کند.تارا گفت :

 اخه من که ترکی به خوبی تو نمی رقصم.-

 یلماز گفت :

 اتفاقا قشنگ تر از ایماز می رقصی.

 سیلوانا متعجب گفت :

 نگفته بودی رقص ترکی بلدی ! ترسیدی ازت یاد بگیرم.-

 دم.در ضمن تو کی از من خواستی.گمشو دیوونه تا حاال چند بار بیشتر نرقصی-

سروش از عصبانیت رگ گردنش متورم و گوش هایش قرمز شده بود.اصال نمی توانست بپذیرد که تارا با ایماز 

برقصد و الحق که رقص زیبایی بود رقص معروف لزگی هر دو با مهارت می رقصیدند و انگار هر کدام می خواستند 

رک زیاد لپ هایش گل انداخته بود و موهای ابشار مانندش مثل موج دریا به روی دیگری را کم کنند.تارا از تح

حرکت در می امد و باال پایین می پرید.باالخره این کیان بود که تسلیم ان ها شد و اهنگش را به پایان رساند.تنها 

چرا سروش خیلی سرد  کسی که در جمع دست نزد سروش بود و این از نگاه تیز ایماز دور نماند و حال می فهمید که

با او بر خورد می کند و مدام اخم هایش تو هم است.یقین پیدا کرد که او به تارا عالقه مند است.ایماز تارا را دوست 

داشت اما نه به اندازه ی سروش وی می دانست که تارا هیچ گونه عالقه ای به او ندارد و مطمئن بود که هرگز با او 

خریدانه به سروش نگاه کرد و بدون ذره ای حسادت او را بیشتر الیق تارا دانست تا  ازدواج نخواهد کرد.با دید

 خودش.

صبح روز بعد برای سفر به ارومیه خانواده ی گوزل و ایدین نیز همراه ان ها بودند.مسافت کوتاهی از راه را با اتومبیل 

یاچه ی ارومیه حرکت کنند.همه از اتومبیل پیاده رفتند و بهد اتومبیل ها را سوار انج های بزرگ کردند تا از روی در
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شدند و روی عرشه امدند.دریاچه یک دست ابی و ارام بود زاللی اب دیدنی بود.برای سیلوانا همه چیز تازگی داشت 

چون اولین بار بود که به ارومیه می رفت.بیست دقیقه طول نکشید که توسط دریاچه ارومیه وارد خود ارومیه 

یاده شدن از لنج متوجه صف طویل اتومبیل ها شدند که همه منتظر بودند به نوبت سوار لنج ها شوند تا شدند.هنگام پ

به تبریز بروند.هر چه به ساحل دریاچه نزدیک می شدند پی به خلقت زیبای پروردگار می بردند که با چه نظم و 

ه زیبایی را در اختیار بندگان خود قرار ظرافتی طبیعت را برای انسان خلق کرده و بدون هیچ چشم داشتی این هم

داده که از ان لذت ببرند.ساحل پوشیده از نمک بسان کوهی از برف بود.سیلوانا هنگامی که نمک را لمس کرد تازه 

باورش شد واقعا نمک است .لبه های ساحل نمک ها به صورت تپه های کوچک و بزرگ به رنگ های مختلف درست 

بی روشن ،و....اصال بیان کردن ان غیر قابل توصیف بود.موج های کوچک بزرگ وقتی به شده بود.صورتی روشن ، ا

ساحل می امدند انگار که با خود یک رشته مروارید سفید به هدیه می اوردند.کف های موج ها که فقط نمک خالی بود 

در زیبا بود که سیلوانا در زیر اشعه ی نور خورشید درست مانند مروارید درخشان بود.تمام سطح در یاچه ان ق

 باورش نمی شد این صحنه واقعی باشد.
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 با شوق و ذوق فراوان به تارا گفت :

یادته؟ هروقت دریا رو نشون می داد که سطح دریا برق می زد وپر ازستاره می شد باخودم  "سرندی پیتی"کارتون -

رش اغراق کرده، اما حاال دارم به چشم خودم می بینم. فکرمی کردم کسی که این کارتون رو ساخته چه قدر توکا

فکر نمی کردم  "نگاه کن تارا! انگار تموم سطح دریاچه پراز الماسه، وای! چه قدر زیباست! همه چی برق می زنه. اصال

 کنه؟ این جا به این زیبایی باشه. به نظرت آب به این شوری احتمال داره موجود زنده ای هم توی این دریاچه زندگی

 کیان که صدای آن را می شنید جلو آمد وگفت:

 ست. "آرتمیا"تنها موجود زنده ای که توی این دریاچه زندگی می کنه، نوعی میگوی آب شور به نام -

 سروش گفت:

 چی می خوره؟ یعنی تغذیه ای برای اون وجود داره؟-

 کیان چشم به آسمان آبی ودریاچه ی آبی دوخت ودرپاسخ گفت:

ونی که اون باالست فکرهمه چی روکرده. آرتمیای، ازجلبک های موجود دریاچه تغذیه می کنه ومشخص ترین ا-

روتشکیل می ده، حتی بیشترین منبع  "فالمینگو"موجود زنده ی دریاجه زیبای ارومیه ست که غذای پرندگانی مانند 

ه ی سخت پوستانه ویه جاندار تک سلولی که غذایی برای ماهیان خاویاری ست. درضمن اضافه کنم آرتمیا ازخونواد

باشرایط آب غلیظ وشور دریاچه ارومیه سازگاری پیدا کرده، می تونه هم زنده زایی وهم تخم گذاری کنه. 

درشرایطی که استرس محیطی نباشه این جاندار زنده زایی و درغیراین صورت تخم ریزی می کنه که تعداد تخم 

 هاش از پنج تا سی عدده.

 د با حظ گفت:سپن

پسر! توچه اطالعات عمومی قوی داری! این قدرقشنگ توضیح می دی که آدم کیف می کنه. توچه طور این همه -

 اطالعات رو به دست آوردی؟ درصورتی که رشته ی تحصیلی توچیز دیگه ایه!
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این جور چیزام. همیشه شاید به خاطر کنجکاوی زیاد ومطالعه ی بیش ازحدیه که دارم. من عاشق وتشنه ی دانستن -

 اگر درمورد گوشه به گوشه ی وطن باشه. "سعی کردم در هر زمینه ای اطالعات کسب کنم. مخصوصا

 تارا آهسته کنار گوش سیلوانا گفت:

 متضاد توئه، فقط تونستی دریاچه رو به یک کارتون تلویزیونی ربط بدی. "دقیقا-

 سقلمه ای به او زد وگفت:

 که توخیلی اطالع داشتی؟ بروگمشو، نه این-

 یلمازگفت:

بهتره ازاین آب استفاده کنیم. ازسرتاسرجهان می یان این جا که توی این آب یا لجن های اطرافش راه برن، می -

 گن برای درد مفاصل خیلی عالیه.

انوهایش می سیلوانا بالفاصله دمپای شلوارش را باال زد وپایش را درآب فرو برد. آن قدرپیش رفت که آب به ز

 رسید. باد خنک وگرمای آب برای او هیجان انگیزبود، کم کم همه به تقلید از او واردآب دریا شدند.

لحظات به تندی ولی شیرین می گذشت. کیان ازتمام لحظه ها فیلم برمی داشت، حتی یک لحظه دوربین اش را 

 ین را به برق می زد تا شارژ شود.خاموش نمی کرد. در هررستورانی که توقف می کردند بالفاصله دورب

در راه بازگشت به تبریز سپند ازمادرش خواست که از یلماز برای او خواستگاری کند. الهه شگفت زده وخوشحال 

مسئله را با جیران درمیان گذاشت و جیران درفرصتی مناسب یاشار و سولماز را درجریان گذاشت. آن ها هم ناراضی 

ه با دخترشان صحبت کنند ودراین مورد فکرکنند. هنگامی که تبریز را ترک می کردند نبودند وفرصت خواستند ک

 سپند بغض کرده بود و این بار سروش خوشحال بود وچین های پیشانی اش به کلی باز شده بود.

 کیان با طعنه به اوگفت:

 باالخره سردردت خوب شد؟-

 سروش با خنده ای بلند پاسخ داد:

 آره.اگه خدا بخواد -

به پیشنهاد آقای شادمان قرار شد سری هم به اردبیل و سبالن بزنند. همه ازپیشنهاد او استقبال کردند وبه آن سوی 

حرکت کردند. طوری رانندگی می کردند که خسته نشوند. هردوساعت یک بار توقف می کردند، خستگی آن ها که 

 برطرف می شد دوباره سفر را آغازمی کردند.

تاریک شده بود که به اردبیل رسیدند. آن قدراحساس سرما کردند که شیشه ی اتومبیل را باال کشیدند.  "هوا کامال

دریکی ازهتل های خوب شهراقامت گزدیدند. سه اتاق تحویل گرفتن. به هرخانواده یک اتاق. همه احساس خستگی 

انواده غذایشان را دراتاق خود صرف می کردند. هیچ کدام حوصله نداشتند به رستوران پایین هتل بروند و هرخ

کردند. سروش وسپند مدام سربه سرسیلوانا می گذاشتند که با اشتها غذایش را می خورد. سیلوانا هم بدون اعتنا به 

آن دو ماکارونی که به قول خودش یک هفته ازآن دور مانده بود را با اشتها می خورد. البته فقط اوسفارش ماکارونی 

بقیه چیزدیگری بود. بعداز صرف شام او به زور و اصرارمادرش به حمام رفت. ازحمام که بیرون آمد  داده بود. غذای

ازخستگی چشم هایش قرمزشده بود. بدون این که موهایش را خشک کند حوله ای به دورموهایش پیچید وخودش 

  "کا نرسیده خوابش برد.سرش به مت"را روی تخت رها کرد. پتویش را تازیر گلو باال کشید، به قول مادرش 
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شروع کردند  "شیخ صفی"بعدازصرف صبحانه ای مفصل سرحال وقبراق راهی جاه های تفریحی اردبیل شدند. اول از 

که مربوط به زمان قاجاراست. شیخ اسماعیل صفویه تنها کسی بود که درجنگ بر روس ها، انگلیس ها وایتالیایی ها 

 پیروزگشت.

یخ صفی مسحورکننده بود. این بنای زیبا که ازذوق وسلیقه ی هنرایرانی نشأت گرفته، طاق های بلند وزیبای ش

حکایت ازتاریخ کهن معماری وتمدن زیبای ایران دارد. ایران این کشور پهناور وپرگوهر که ریشه درتاریخ جهان 

درقرن یازدهم هجری  دارد. چینی خانه به لحاظ سبک معماری وتزئینات ازپدیده های شگفت انگیز معماری ایران

 است.

متقارن بوده وازداخل با دو ورودی باریک درشرق  "این عمارت گنبددار ازبیرون به شکل هشت ضلعی ناقص وکامال

مترمی باشد که  13در  13ارتباط می بابد. فضای داخلی اتاق چهارگوشی به ابعاد  "قندیلخانه"با تاالر درالحفاظ 

چند وجهی به طرز نیم هشت ایجاد شده است. تزئینات این بنا درداخل مشتمل  درهریک ازاضالع آن یک تو رفتگی

 برکاشی های گچبری تلفیقی ازهنر ایران و چین با نقش های طبیعی، انتزاعی، اساطیری ونمادین جلوه ای ویژه دارد.

دیدن کردند.  که آن هم برای خود قدمت تاریخی دارد، "شورابیل"پس ازدیدن ازشیخ صفی ازدریاچه توریستی 

دریاچه شورابیل یکی ازجاذبه های بسیار زیبای اردبیل است. ازبس درکنار دریاچه احساس سرما نمودند که بیشتر 

ازیک ساعت نتوانستند آن جا بمانند. دوباره به هتل برگشتند وبعدازصرف ناهار بدون استراحت به شهرتوریستی 

انی آب گرم شهر معروف جهان است. شهرکوچک زیبا رفتند که مجموعه ی آب های معدنی ودرم "سرعین"

ودیدنی سرعین با آن بازارچه کوچک وقشنگ و رستوران های سنتی شهر که همه بدون استثناء انباشته ازآش دوغ 

معروف آذربایجان بود، مسافران را به سمت خود کشید. تا روی تخت ها جاگرفتند گارسون با سینی بزرگ که 

سفالی پرارزش بود نزد آن ها آمد. همه ی کاسه ها یک شکل تزئین شده بودند. قاشق اول  محتویات آن کاسه های

 را آقای آرمان بردهان گذاشت، بالبخند و به به و چه چه اشتهای همه را برانگیخت.

 کیان درطول این سفراولین باربود که درکنار سیلوانا می نشست. ازهیجان نزدیک بودن او نتوانست آش را بخورد

 وبرعکس سیلوانا با اشتها آش خود را میل می کرد.

 سیلوانا نگاهی به او وکاسه ی دست نزده ی او انداخت وگفت:

 اگه دوست نداشته باشین خیلی بی سلیقه هستین.-

 اوکاسه ی آش را به دست گرفت وگفت:

 خیلی دوست دارم. "اتفاقا-

 پس چرا نمی خورین؟-

 اسش به آن ها نبود، آرام گفت:کیان اوضاع را سنجید، کسی حو

 ازبس هیجان دارم.-

 اوقاشقی راکه می خواست بردهان بگذارذ، به داخل کاسه برگرداند ومتعجب نگاهش کرد وگفت:

 هیجان! برای چی هیجان دارین؟-

 صدایش را دوباره بیشترازپیش پایین آورد وگفت:

 به خاطر این که این قدر به شما نزدیکم.-
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ره ی او دوید. حس کرد همه صدای کیان را شنیدند. زیرچشمی نگاهی به جمع انداخت. وقتی متوجه شد خون به چه

کسی حواسش به آن ها نیست، خیالش راحت شد. برای این که کیان متوجه لرزش دستش نشود، قاشق را توی کاسه 

 برگرداند.

تن کیان سیلوانا نفسی به راحتی کشید، اما هنوز سروش کیان را مخاطب قرارداد واز اوخواست که بیرون بروند. با رف

از هیجان می لرزید وتپش قلب داشت. دراین موقعیت دوست داشت تنها باشد که امکان پذیر نبود. جای خالی کیان 

 را تارا پر کرد.
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انداخت.وقتی متوجه شد  خون به چهره ی او دوید.حس کرد همه صدای کیان را شنیده اند.زیر چشمی نگاهی به جمع

کسی حواسش به ان ها نیست خیالش راحت شد.برای این که کسان متوجه لرزش دستش نشود قاشق را توی کاسه 

 برگرداند.

سروش کیان را مخاطب قرار داد و از او خواست بیرون بروند.با رفتن کیان سیلوانا نفسی به راحتی کشید اما هنوز از 

داشت.در این موقیعت دوست داشت تنها باشد که انمکان پذیر نبود.جای خالی کیان را هیجان میلرزید و تپش قلب 

 تارا پر کرد و گفت:

 چیه ؟بدجوری رفتی عالم هپروت!  -

 ارام انچه را که اتفاق افتاده بود به زبان اورد.تارا اهسته گفت:

 پس باالخره جسارت کرد با تو صحبت کنه. -

 شناگر ماهریه فقط اب گیرش نمیاد. چه می دونم واال !انگار -

 تارا به تخت رو به رویشان اشاره کرد و گفت :

 پسره رو میبینی ؟ خودش رو کشت انقدر اشاره داد. -

 او نگاهش را به ان سو دوخت و گفت:

ه انگار پرک و پرام ریخته باورت میشه اصال متوجه نشدم ؟ این قدر کیان ذلیل شده فکرم رو مشغول کرده ک-

خودمم فراموش کردم چه برسه به اطرافم.چشمم روشن !حاال میبینم انگار تو جاتو با من عوض کردی ! تو که همیشه 

 سرل مثل گوسفند پایین بود چه صور منوجه اش شدی؟

 خیلی بی ادبی سیلوانا !حاال دیگه منو با گوسفند مقایسه می کنی! -

 م.صد رحمت به گوسفند.اخه دارم شاخ در می ار -

شاخ در نیار چون که من خودم منوجه نشدم مادر و خاله جون منوجه شدن بعد منم نگاه کردم دیدم راست می -

 گن.من یه تار موی گندیده ی سروش رو به هزار تای اینا نمی دم.

 -بابا عاشق ! بابا مجنون ! اگه گفتی بعد از این اش چی می چسبه؟ -

 حتما خواب.

 از بس بی ذوقی ! االن حال می ده بریم یه جای خلوت بزنیم برقصیم. حال ادمو بهم می زنی-
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 البد به کیان جونتم بکی بزنه تو هم براش برقصی. -

 حتما ! تا اون عشق گردن کلفت تو پوست از سرم بکنه. -

 شهره که دختر ها رو زیر نظر داشت سرش را نزدیک ان ها برد و گفت :

 ا هم بگین.از این در گوشی هاتون به م -

 سیلوانا بالفاصله گفت :

 داشتین در باره مزه اش حرف می زدیم. -

 شهره ارام خندید و گفت :

خوشم میاد که سریع همه چی رو ماست مالی می کنی.یادتون نره که ماهم این روزای شیرین رو تجربه کردیم.فقط -

ه ها رو بدونین که دیگه بر نمی گرده.یه روزی برسه حواستون باشه زیاد به مردا اعتماد نکنین.در ضمن قدر این لحظ

 که حسرت این لحظه ها رو بخورین.پس حسابی استفاده کنین.

 

 

 

همان طور که سیلوانا هوس کرده بود بعد از گشت و گذار در شهر سرعین از شهز خارج و به نقطه ی خلوتی امدند.تا 

القه اش را گذاشت و به زور دست تارا را کشید.سپند هم مانند زیر انداز ها را پهن کردند سیلوانا اهنگ مورد ع

سیلوانا همیشه برای رقص پایه بود.او هم به جمع ان ها اضافه شداما سروش و کیان فقط تماشاگر بودند.تارا و سپند 

ز اهنگ نیز خیلی زود از نفس افتادند اما سیلوانا تا اخر اهنگ همان طور پر انرژی و با نشاط می رقصید.حتی بعد ا

 هنگام نشستن بشکن می زد و با اهنگ بعدی که ارام بود زیر لب زمزمه می کرد تراا ارام در گوشش گفت :

 کم ورجه وورجه کن تا طرف رو پر ندادی.  -

 با همان بشکن زدنش گفت :

 دلشم بخواد. -

شیطنت های او بود.حتی کوچیک و واقعا هم همین طور بود کیان دلش می خواست او همین طور باشد.عاشق همین 

ترین حرکات او را زیر نظر داشت و برایش مهم و دیدنی بود.دیگر به ایم واقیعت رسیده بود که او را دوست دارد و 

 به دلش ایمان پیدا کرده بود.فقط هنوز مطمئن نبود که او هم دوسش دارد یا نه.

ی به هتل برگشتند و صبح روز بعد که اخرین روز مسافرت اخر های شب بود که خسته و کوفته و لی با رو حیه ی عال

ان ها بود به سوی سبالن حرکت کردند شهر های زیبا و کوچک را یک به یک رد می کردند.باغ های سرسبز و پر 

بار مشکین شهر ان ها را به وسوسه انداخت که توقف کوتاهی داشته باشند.باغبان پیر با چند کارگر در حال چیدن 

دند.اقای شادمان مبلغی به او پول داد و اجازه گرفت که خودشان از درخت سیب بچینند.سیب های ابدار و سیب بو

قرمز مانند چراغ روی درخت ها چشمک می زدند.با این که توقفشان در ان جا کوتاه بود ولی شیرین و به یاد ماندنی 

 بود.

می شد.به دامنه ی زیبای کوه که رسیدند اتومبیل ها را هر چه به سبالن نزدیک تر می شدندرهوا سرد تر و سرد تر 

کنار هم پارک کردند.از بس سرد بود مجبور شدند چادر بزنند.چادر بزرگ اقای ارمان باالخره به درد خورد.بعد از 

علم کردن جادر از کوه سرازیر شدند و به سراغ چشمه ی اب جوش سبالن رفتند.هنوز به ان جا نرسیده بودند که 

گ تر ها هم به جمع ان ها پیوستند.قل قل چشمه در زیر پنجره های فلزی دیدنی و باورش دور از ذهن بزر
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بود.پیرمردی که صورتش را روی بخار ان گرفته بود سرش را بلند کرد و به ان ها کنجکاوانه چشم دوخت.در اثر 

به اقای شادمان که کنار  سرمای اطراف و بخار اب جوش روی موهای سرش یک الیه شبنم نشسته بود.خطاب

 دستش نشسته بود گفت :

 از کجا اومدین ؟ -

 اقای شادمان دست هایش را روی حرارت اب جوش گرفت و گفت :

 تهران. -

 اقای ارمان از او پرسید :

 شما مال همین منطقه هستین؟ -

 بله. -

 این چشمه همیشه همین طوره ؟ -

ام و هم چنان در حال جوش و خروشه.صورتتون رو روی بخار این اب جوش هفتاد ساله که من به این چشمه می -

 بگیرین توی این هوای سرد خالی از لطف نیست.از بخار این چشمه استفاده کردن برای خیلی از بیماری ها مفیده.

 بوی گوگردی که از چشمه به مشام می رسید به مذاق سیلوانا خوش نیامد.

 صورتش را جمع کرد و گفت : دستش را روی بینی خود گرفت

 اه ! بوی تحم مرغ اب پر می ده.من که رفتم. -

و با گام های بلند خودش رو به چادر رساند.از بس سردش شده بود مقدار فاصله تا چادر را دوید.از فالسک برای 

رون را نگاه خود چای خالی کرد گرمای لیوان دست های یخ زده اش را گرم می کرد.از پنجره ی کوچک چادر بی

خنوز «یعنی کجا رفته؟» کرد.از باال میتوانست کامل همه را ببیند.متوجه شد که کیان بین ان ها نیست.با خود گفت : 

 داشت توی ذهنش به دنبال جواب سوالش می گشت که در چادر باز شد و او وارد شد.متعجب گفت :

 کی اومدین که من متوجه نشدم؟! -

 بی قرار به او خیره شد و گفت :کیان مقابل او نشست و 

شما حواستون نبود من قبل از شما اومدم منتهی از یه طرف دیگه.می دونم ریسک بزرگی کردم اومدم پیش شما -

 االنه که سرو کله ی سروش پیدا یشه.ببخشید که مجبورم حاشیه نرم و سریع برم سر اصل مطلب....

 سیلوانا میان حرف او دوید و گفت :

داره میاد.خواهش می کنم قبل از اینکه او بیاد از چادر برین بیرون.می ترسم در مورد شما فکر بد سروش -

 بکنه.بهتره از این در پشتی برین.

کیان همیان طور که او خواسته بود قبل از اینکه سروش برسد از در پشتی چادر خارج شد به طوری که دیده نشود و 

 شد که درست نزدیم چادر بود.سروش وارد چادر شد و پرسید :به همان شیوه وارد اتومبیل خودش 

 تنهایی؟ -

 او خونسرد بقیه چایش را خورد و گفت :

 قرار بود کسی با من باشه؟ -

 اخه تارا هم بعد تو اومد.  -

 شاید رفته دستشویی.  -
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 تنهایی؟ -

 از کی تا حاال ادم برای دستشویی دسته جمعی میره؟-

 نظورم اینه توی این بر و بیابون چه طور تنها رفته....کیان رو ندیدی؟زهر مار ! م -

 چرا توی ماشین خودشونه. -

سروش سزش را از چادر بیرون برد و کیان را صدا زد.از او خواست به داخل چادر بیاید.هم زمان با کیان تارا هم 

 وارد شد سروش گفت :

 کجا رفته بودین؟  -

 ت و گفت :تارا کنار سیلوانا نشس

 می خواستم ببینم اون پشت چه خبره.  -

 سروش با همان لحن پرسید:

 خوب چه خبر بود؟ -

سرسبز و زیبا اما بسیار کثیف و الوده این قدر قوطی کنسرو و بطری خالی نوشابه و ات و اشغال ریخته اون پشت  -

قدر بی مالحظه و بی احتیاطن؟چه طور دلشون  که جلو زیبایی های طبیعت رو گرفته.من نمی دونم چرا این ادما این

 میادطبیعت به این زیبایی رو این طور بد جلوه و کثیف کنن؟

 کیان گفت :

 اگه همه ایرانی ها مثل شما فکر کنن وضع ایران خیلی بهتر از این می شه. -

 سیلوانا سینی چای را جلو دست ان ها گذاشت و گفت:

 وای خودم برم همه روجمع کنم؟تارا جون غصه نخوری ها می خ -

 کیان گفت :

 منم کمکتون می کنم.  -

 تارا با خنده گفت :

 شما چه زود باورتون شد سیلوانا و این کارا ! این داره منو مسخره می کنه. -

 سروش گفت :

 این خودش عامل زباله ست.-

کرد.فضای چادر گرم و مطبوع بود و بوی غذا سیلوانا موضع گرفت که جواب بدهد اما با امدن بقیه به چادر سکوت 

که به درون پیچید اشتهای همه رابرانگیخت.سفره را که جمع کردند سپند و کیان اتش خیلی بزرگی رو به روی چادر 

بر پا کردند.همه دور اتش حلقه زدند.کیان مدام فیلمبرداری می کرد و پشت سر هم عکس می گرفت.سروش جلو 

به تارا چشم دوخت که از گرمای اتش صورتش گر گرفته بود و با نشاط از ته دل می خندید.در اتش که ایستاده بود 

دل ارزو داشت که با او در این محل تنها بماند.با خود عهد کرد که اگر روز یبا او ازدواج کند اولین مسافرتشان 

سروش و کیان بود.هر دو بحثشان در  تنهایی با او به این مکان بیاید و در ان لحظه که در ذهن ان دو نمی چرخید

 مورد یلماز بود که ایا به خواستگاری سپند جواب مثبت می دهد یا نه.

 اقای شادمان نگاهی به اسمان گرفته و اخمو انداخت و گفت :
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بهتره برگردیم.برگشتن توی این جاده های پرپیچ و خمتوی روشنایی هم سخته چه برسه به تاریکی.بهتره زود تر -

 ه بیفتیم که بتونیم به امنید خدا فردا زود تر حرکت کنیم.را

 اقای ارمان گفت :

 فکر خوبیه هر چه زودتر راه بیفتیم بهتره مخوصا که می خواعیم از این طرف برگردیم.-

 سیلوانا با شادی دو دستش را به هم کوفت و گفت :

 -اخ جون ! باالخره تصویب شد که از استارا برگردیم. 

 شادمان به ته تغاری خود با عشق نگاه کرد و گفت : اقای

 مگه می تونیم دل تو رو بشکنیم البته خود ما هم بدمون نمیاد دریا رو ببینیم.

به هتل که برگشتند هر کدام راهی اتاق خود شدند.کیان تا وارد اتاق شد حوله اش را برداشت و به حمام رفت.درون 

ز سرو گردنش توی اب فرو رفت.چشم هایش را بست و به سیلوانا فکر کرد.با خود وان را پر از اب گرم کرد و به ج

 گفت :اگه سروش مثل خروس بی محل نمی رسید می تونستم حرفمو بهش بزنم.امان از این همه تعصب سروش !

 صدای شهره از پشت در حمام ارامشش رل به هم زد :

 کیان ! موبایلت زنگ می زنه جواب میدی ؟-

 طور که توی وان دراز کشیده بود گفت :همان 

 کیه؟!  -

 -چه می دونم ! بذار نگاه کنم...اسم روشنی افتاده جواب میدی ؟ 

چنان با شتاب از توی وان بلند شد و خودش را پشت در رساند که نزدیک بود گردنش بشکند.سعی کرد خودش را 

 د و گفت :خونسرد جلوه دهد.الی در را باز کرد و دستش را بیرون بر

 -گوشی رو بدین جواب میدم.

این روشنی روشنی قلب منه.این سیلوانای عزیز منه چه عجب باالخره تونست به » گوشی را که گرفت با خود گفت : 

 دکمه ی موبایل را فشار داد.از در حمام فاصله گرفت که صدایش بیرون نرود.ارام گفت :«من زنگ بزنه.

 جانم!-

 33قسمت 

 

 

 

 

 جانم !

 صدای ارام و دلنشین او به گوشش رسید :

 اقا کیان منم سیلوانا.

 دوباره توی وان اب گرم برگشت.سرش را به دیواره ی وان تکیه داد.چشم هایش را بست و گفت :

 چه عجب بر سر ما منت گذاشتین خانم خانوما ! کجا هستین که تونستین زنگ بزنین.

 بیرونم.

 د و نشست.چشم هایش را باز کر
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 این موقع شب برای چی تنهایی از اتاق اومدین بیرون؟

با بابام اومدم.می خواست از داخل ماشین وسیله برداره منم باهاش اومدم.االنم دور و بره ماشینه داره روغن و ایناشو 

 ارین.چک می کنه.منم دیدم فرصت خوبیه که به شما زنگ بزنم.راستش خیلی کنجکاو شدم بدونم چی کارم د

دوباره ارامش به او برگشت.به حالت اول دراز کشید و سرش را به دیواره ی وان تکیه داد.این بار چشم هایش باز 

 بود و سعی می کرد چهره ی با نمک سیلوانا را جلو نظرش مجسم کند گفت :

 می خواستم اگه بشه یه قرار با هم بذاریم.

 به چه مناسبتی؟

 اید حضورا به شما بگم.شاید خودتون حدس زده باشین.پشت تلفن نمی تونم بگم.ب

 سیلوانا با زرنگی گفت :

 اما من هیچ حدسی نمی تونم بزنم.اخ اخ دیگه نمی تونم صحبت کنم کار بابام داره تموم می شه.

ن پس ازتون خواهش می کنم به تهران برگشتیم خودتون یه روزی رو انتخاب کنین بعد من رو در جربان بذارین.م

 منتظر تماس شما می مونم فقط زیاد منتظرم نذارین.

 تا ببینم چی می شه.کجا هستین این طوری صداتون پخش می شه ؟

 توی وان اب گرم.

 شما توی حموم هستین؟

 اره.

می خواست بگوید که چه قدر جای او خالی است اما ترسید او ناراحت شود و برداشت منفی کند.هنوز با روحیات او 

 نبود گفت : اشنا

 تا قطع نکردی می تونم یه خواهش کوچولو از شما بکنم.

 ایرادی نداره فقط زودتر بگین چون نمی تونم زیاد صحبت کنم.

 می خواستم خواهش کنم فردا بیاین تو ماشین ما.

 نمی تونم چون باید با تارا باشم.

 خوب تارا خانم هم بیاد.

 بابام اومد خداحافظ.

د کیان جواب خداحافظی او را بدهد .کیان نگاهی به گوشی انداخت.بلند شد و گوشی را که خیس حتی فرصت ندا

شده بود با دستمال کاغذی خشک کرد جلو ایینه گذاشت و به ادامه ی حمام کردنش پرداخت.حاال دیگر کمی 

 خیالش راحت تر شده بود.

دفعه های پیش سروش با ان ها همراه شد.پیچ و خم سیلوانا هر کاری کرد نتوانست همسفر شهره و کیان باشد مثل 

های گردنه حیران را یکی پس از دیگری پشت سر می گذاشتند.کوه ها سر به فلک کشیده و سر سبز همه را 

محسور خود کرده بود.دو سه ساعت به ظهر مانده بود که به استارا رسیدند.دوباره اقایان تسلیم خانم ها شدند و ان 

چه ساحلی استارا بردند.هر کدام با دست های پر از خرید به داخل اتومبیل برگشتند.ناهار را در بندر ها را به بازار

انزلی در رستوران ساحلی ان جا ماهی قزل االی کباب شده با زیتون پرورده و ترشی های محلی صرف 

 کردند.هنگامی که می خواستند به سوی تهران حرکت کنند سپند گفت :
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که بچه ی همین اطرافه بهم زنگ زد ما رو دعوت کردن عروسی شمالی ها وقتی بهش گفتم این جا  یکی از دوستام

 هستیم خیلی خوشحال شد از من خواست هر جور شده توی مراسمشون شرکت کنم.

 الهه گفت :

 کدوم دوستت؟ما می شناسیمش؟

نگ زدم قرار شد بیاد تهران که من گفتم می اره رضا سمیعی رو می گم چهار سال دانشگاه با هم بودیم.قبل از سفر ز

 خوایم بریم سفر.برنامه شو بزاره یه وقت دیگه.

 اقای شادمان گفت :

 تو اگه می خوای برو درست نیست ما بیایم.

 اقای ارمان هم گفته ی او را تایید کرد.اما سپند گفت :

ر کرد که حتما بریم.می گفت مراسمشون برای ما منم به رضا گفتم چند نفریم اتفاقا خیلی خوشحال شد و خیلی اصرا

 دیدنیه.

 الهه گفت :

از حاال که نمی تونیم خراب بشیم رو سرشون اونا االن هزار تا کار دارند دیگه درست نیست ما هم مزاحمشون 

 بشیم.تازه فردا شب حنابندونه پس فردا عروسیه عجیبه که عروسی رو ظهر انداختن !

 جیران گفت :

 ال روستا نشین هستن.احتما

 سپند گفت :

 اره نمی دونی چه روستای قشنگی دارن درست مثل یه بهشت گمشده می مونه.

 سیلوانا دست پدرش را گرفت و گفت :

 بابا جون بریم دیگه.خیلی دوست دارم مراسم عروسی شمالی ها رو ببینم.

 اقای ارمان گفت :

یال بگیریم این جوری خستگی راه از تنمون بیرون میره مزاحم اون بنده اگه تصمیم به موندن داریم می تونیم یه و

 خدا ها هم نمی شیم.

 سروش گفت :

 منم با اقای ارمان موافقم.

 اقای شادمان سر تسلیم فرو اورد و گفت :

 حاال که همه مابل هستین منم حرفی ندارم دو روز دیگه مرخصی به تعطیبلتم اضافه می کنم.

 شخرخ گفت :

اگه مایل باشین بریم خونه ی برادرم شهبال خونش توی زیبا کناره.از اون جا هم تا روستا ده دقیقه بیشتر راه 

 نیست.مطمئنم از دیدن شما ها خیلی خوشحال می شن.

شهره باالخره توانست ان ها راراضی کند که مهمان برادرش باشند بلفنی با ان ها هماهنگ کرد و همه به سوی زیبا 

ر حرکت کردند.شهره توضیح داد که برادرش و خانم برادرش تنها زندگی می کنند و بچه هایشان در خارج از کنا

 کشور به سر می برند.
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خانه ی بزرگ ویالیی شهبال مهمانان را جذب خود کرد.شهبال و همسرش شهناز به گرمی از ان ها استقبال کردند.ان 

د بر لب همه امد.شهبال و شهناز به قدری خونگرم و مهربان بودند که همه ها با دیدن کیان چنان ذوق کردند که لبخن

 احساس می کردند در منزل خود به سر می برند.

شهبال مهمانان را در طبقه باال هدایت کرد و اتاق ها را به ان ها نشان داد و وظیفه ی اسکان دادنشان را بر عهده ی 

بنا به سلیقه ی هر کدام اتاقی در اختیارشان گذاشت.سپند و سروش شهره گذاشت.شهره که می دانست همه هستند 

و کیان یک اتاق تارا و سیلوانا یک اتاق اقای شادمان و خانمش یک اتاق اقای ارمان و خانمش یک اتاق و پنجمین 

 اتاق را که در واقع اخرین اتاق خواب بود شهره برداشت و گفت :

 جنگل باز می شه.هر وقت میام این جا توی همین اتاق می خوابم. این اتاق مخصوص منه پنجره هاش رو به

 سیلوانا گفت :

 پس برای خودتون پارتی بازی کردین !

 الهه به او چشم غره رفت .شهره منوجه شد و با لبخند گفت :

یم بعد بریم اتفاقا اتاق های شما هم پنجره هاش رو به جنگل باز می شه...اگه موفق باشین همه یه استراحتی بکن

پایین.در ضمن در تمام اتاق خواب ها یه حموم و دستشویی کوچیک داره.شهبال به این چیزا خیلی اهمیت می ده به 

 قول خودش مهمون هاش راحت باشن البته منم به اون حق می دم.

 سروش گفت :

 دریا. خدا خیرشون بده چقدر من نیاز به حموم داشتم.مخصوصا بعد از شنا توی اون اب شور

 

 

 سیلوانا با حوله اب موهایش را گرفت و گفت :

 اخی ! چه قدر سبک شدم.االن می دونی چی می چسبه؟

 تارا گفت :

 البد رقص.

 نخیر جانم یه خواب حسابی بعدش یه لیوان چای داغ.

 اتفاقا اول باید می خوابیدیم بعد دوش می گرفتیم.

 ش می برد.با اون تن و بدن عرقی و کثیف کی خواب

 اقای شهبال چه مرد مهربونیه.

 سیلوانا جلو پنجره رفت و به منظره ی زیبای بیرون چشم دوخت و گفت :

 خیلی منم ازش خوشم اومد مخصوصا خانومش چنان عزیزم رو با محبت به زبون میاره که به دل ادم میشینه.

 تارا متکا را زیر سرش گذاشت و گفت :

 احتی می کنم.اخی ! چه قدر احساس ر

 سیلوانا هم به تقلبد از او دراز کشید و گفت :

 جون مادرت بزار یه کم بخوابیم.

اگه تو خودت تونستی جلو زبونت رو بگیری منم ساکت می شم.در ضمن می خوای با کله ی خیس جلو کولر گازی 

 بخوابی؟
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 ک می کنه.حوصله ی خشک کردن ندارم.همین حوله ای که پیچیدم به کلم موهامو خش

 

 

******** 

 

 

خورشید در حال غروب بود که همه شاد و سر حال طبقه ی پایین جمع شده بودند.سروش پیشنهاد داد که بیرون 

بروند اما بزرگتر ها مخالف بودند و ترجیح می دادند دور هم گپ بزنند و از صحبت های هم لذت ببرند.شهبال گفت 

: 

 به حال خودمون شما جوونا برین خوش بگذرونین.ما پیر و پاتاال رو بزارین 

سپند هم به جمع بزرگتر ها پیوست و خستگی را بهانه کرد و ان ها چهار نفری راه افتادند که توی شهر چرخی 

 بزنند.نیم ساغت طول نکشید که کل شهر را دور زدند با دیدن یک کافی شاپ کیان توقف کرد وگفت :

 یه عصرونه ی کوچولو چطورین؟فکر کنم جای بدی نباشه.با 

سروش با دیدن موافقت تارا و سیلوانا موافقت خود را اعالم کرد.هنگامی که وارد کافی شاپ شدندچند جوان الابالی 

سر میزی نشسته بودند.سروش جلو تر از ان ها می رفت.سیلوانا و تارا پشت سر او کیان با چند گام عقب تر از ان ها 

نفر شد که به تارا و سیلوانا زل زده بودند و یکی از ان ها متلکی پراند که فقط دختر ها  وارد شد.متوجه ان دو

بشنوند.نمی دانست که کیان با ان ها ست . کیان بدون لحظه ای مکث با طرف دست به یقه شد.با صدای کیان 

ا کرد.هنگامی که فهمید سروش هم به عقب برگشت.مدیر کافی شاپ بالفاصله خودش را رساتد و ان ها را از هم جد

ماجرا چیست با یک برخورد تند چهار جوان را از کافی شاپ هود بیرون انداخت و از کیان و سروش معذرت خواهی 

 کرد.

 تارا و سیلوانا که فقط شاهد دعوا بودند هر دو از ترس رنگ به چهره نداشتند.سیلوانا گفت :

 ما رو باش که دل به کی بستیم !

 تارا گفت :

 صد رحمت به سروش ! این که دست سروش رو از پشت بسته.

 مثل خروس جنگی چنان یقه طرف رو گرفت که گفتم االن می کشدش.

 حتما چیز بدی گفتن که بهش برخورده.

 سیلوانا صدایش را پایین تر اورد و گفت :

 «به اینا می گن جیگر » چی چی رو بد گفتن من خودم شنیدم گفت : 

 پایین انداخت و گفت : تارا سرش را

 هیس اومدن.

 سروش تا سر میز نشست اخم الود به سیلوانا نگاه کرد و گفت :

 می میری اگه اون روسری صاب مردتو بیاری جلو.

 او از این که او این طور جلو کیان با او برخورد کرده بود عصبی شد و گفت :

 دیگه از این جلوتر.
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 سروش با چشم غره گفت :

 خاضر جوابی کردی ! بازم

 کیان دستش را روی دوش سروش گذاشت و گفت :

 کوتاه بیا پسر.

 سروش که حسابی عصبی شده بود گفت :

 د هر چی می کشم از دست اینه ! اگه درست لباس بپوشه کسی جرات نمی کنه بهش حرف بزنه.

 کیان گفت :

ببخشید بی شعوری بودن.از ابن ادمای الت و بی سر و پا لباس سیلوانا خانم خیلی هم مناسب و سنگینه اینا ادمای 

 همه جا پیدا می شه.

 سیلوانا حس کرد شخصیتش خورد شده کیفش را برداشت بلند شد و گفت :

 من میرم تو ماشین میشینم تا شما بیاین.

 سروش بلند شد و گفت :

 بشین تو هیج جا نمیری.

 دوباره کیان پا درمیانی کرد :

 واهش می کنم اروم باش.سروش ! خ

 تارا که تا ان لحظه ساکت مانده بود گفت :

ببخشین اقا سروش شما چرا تقصیر ها رو می زارین گردن سیلوانا ؟ به سیلوانا ی طفلک چه ربطی داره.این درست 

 نیست.

 کیان هم به تبعیت از او گفت :

 راست می گه سروش اصال بهتره بریم یه جای دیگه.

 ه عادت همیشه از زود عصبانی شدنش پشیمان می شود چنگی به موهایش زد و گفت :سزوش که ب

 ببخشین دست خودم نبود.

و سعی کرد دل سیلوانا را بدست بیاورد.می دانست اگر سیلوانا موضوع را بع مادرش بگوید دمار از روزگارش در می 

 ارا پشت سرش دوید کیان گفت :اورد.اما سیلوانا به حالت قهر جلوتر از همه از در خارج شد ت

 زیاده روی کردی پسر ! نباید این جوری جلو ما شخصیتش را خورد می کردی.

 اخه هر چی بهش می گم لباس ساده بپوش به خرجش نمی ره.

عزیز من اون که نمی تونه مثل یه زن سن دار لباس بپوشه اقتضای سنش ایجاب می کنه این طوری لباس بپ.شه.تارا 

 م مثل اون لباس پوشیده.خود تو حاضری مثل بابات لباس بپوشی؟خانم ه

خوش به حالت خواهر نداری بدونی چی می کشم.هر جا میریم کوفتم می کنه.نشد مابا این از جلو کسی رد بشم به ما 

 توجه نکنن.

 در جواب او گفت :«از بس با نمک و تو دل بروئه:»کیان در دل گفت 

 دارم فقط حسزتش مونده برام.خواهر نعمته.این حرف رو نزن من که ن
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می دونم خیلی هم دوسش دارم ولی ...بگذریم.نگاش کن تورو خدا ببین چه جوری نگام می کنه.انگار دشمن چندین 

 سالشم.

 کیان خندید و گفت :

 خوب حق داره این جوری نگات کنه ازت دلخوره.

اشت تا اخم هایش باز شد و خندید.کیان تمام حرکات سیلوانا سوار اتومبیل که شدند سروش انقدر سر به سر او گذ

 برایش جالب بود ختی اخم کردنش را دوست داشت.سروش که می خواست او را کامال از خود راضی کند گفت :

چون می دونم زلزله خانوم مه ببخشین بی احترامی شد اجی خانوم ما عاشق پیتزاست شام به صرف پیتزا مهمون من 

 ه زنگ می زنین به بابا اینا که نگران نشن.هستین.ی

 کیان در ایینه نگاه گذرایی به او انداخت و گفت :

 به به ! چه داداش ماهی.

 او کامال از ان حالت در امده بود اما در جواب کیان گفت :

 ماهی شاید ولی ماه نیست.ماهی اونم از نوع ادم خوارش.

 سروش به عقب برگشت و گفت :

 گه من شدم ماهی ادمخوار ! باشه سیلوانا خانوم نوبت ما هم میرسه.حاال دی

 تارا گفت :

 تا حاال که نوبت شما بود نوبتی هم که باشه دیگه نوبت سیلواناست.

 کیان گفت :

 حق با تارا خانومه.

 سروش گفت :

 بچه یتیم گیر اوردین !

 سیلوانا گفت :

 نیم حریف زبون تو یکی بشیم.ما سه نفر هر چه قدر هم بخوایم نمی تو

 سروش خندید و گفت :

 حوبه به خودم امیدوار شدم.

 کیان فکری به خاطرش امد و گفت :

 عمو شهبال همین نزدیکی ها یه اصطبل کوچولو داره موافقین بعد از شام بریم اون جا ؟

 سیلوانا ذوق زده دستش را به هم کوفت و گفت :

 و از نزدیک ندیدم.من که موفقم.تا جاال اسب ر

 تارا گفت :

 من هم موافقک فقط باید قبل از زفتن به مامان اینا اطالع بدیم که دیر بر می گردیم.

 سروش گفت :

 اون با من.
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کیان تلفنی ادرس یک پیتزا فروشی خوب را از عمویش گرفت.هنگام سرو غذا سیلوانا دوباره شیطنتش گل کرد 

ه می گذاشت و محکم ان را تکان می داد بعد انگشتش را بر می داشت نوشابه با انگشت شست خود را روی نوشاب

فشار زیاد از شیشه خارج می شد.کیان که تا به حال چنین منظره ای را ندیده بود حیرت زده به دست او خیره شد که 

ن توی سطل زباله او سطل زباله را جلوی پابش گذاشته بود و نوشابه را طوری قرار داده بود که خنگام ریخت

 بریزد.تارا که از حیرت او خنده اش گرفته بود گفت :

شانس اوردیم این جا دو طبقه است و گرنه اگر صلحب این جا یا کارکنانش ما رو ببینن پاک ابرو ی ما رفته.اقا کیان 

ار که این جور جا ها می مطمئنم اولین باره که با چنین منظره ای رو به رو می شین اما برای ما دیگه عادی شده هر ب

 ایم این کارشه.

 سروش گفت :

 سیلوانا بس کن دیگه.

 سیلوانا شیشه نوشابه را روی میز گذاشت و گفت :

 چشم قربان.

از ان جا مستقیم به اصطبل عمو شهبال رفتند.با این که هوا کامال تاریک بود اما به وسیله ی نور افکن های قوی فضا 

انا با ذوق و شوق به طرف اسب ها دوید.یکی از اسب ها نظرش را جلب کرد.مادیان سیاه رنگ کامال روشن بود.سیلو

 و براق چشم هایش می درخشید و او را می طلبید.بدون ترس به اسب نزدیک شد کیان جلو دوید و گفت :

 این اسب خیلی چموشه مواظب باشین.

 سیلوانا لبخند معنی داری بر لب اورد و گفت :

 باشین من از او چموش ترم.مطمئن 

 سروش گفت :

 اون که پر مسله.

 مهتر اسب ها جلو دوید و گفت :

 اسب بی نطیریه.

 سروش گفت :

 معلومه که اسب نظیریه.

 کیان گفت :

 از نژاد عربه.تز کره گی مال عمو بوده اما هنوز اون جوری که باید رام نشده.

 تارا گفت :

 یعنی سواری نمی ده.

 ر جواب داد:مهت

 چرا اما خیلی سخت باید سوار کار خبره ای باشی که بتونی ازش سواری بگیری.

 سیلوانا گفت :

 من می خوام سوار این اسب بشم.

 سروش گفت :
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 مگه دیوونه شدی ؟! تو توی عمرت اسب سوار نشدی اون وقت می خوای همین اسب رو سوار شی؟

 سیلوانا لجوجانه گفت :

 به من سواری می ده. اره مطمئنم

 تارا گفت :

 این کار تو دیوونه گی محظه!

 کیان گفت :

 خیلی خطرناکه من هنوز جرات نکردم سوارش بشم.

 سیلوانا دوباره روی حرف خود ایستاد و گفت :

 اما من می خوام سوار شم.

 سزوش چینی به پیشانی انداخت و گفت :

 ه نیست یه موجود زنده ست که با یه ذره غفلت می تونه جونت رو بگیره.کوتاه بیا سیلوانا این که دیگه نوشاب

 مهتر از جسارت سیلوانا خوشش امد و گفت :

ایرادی نداره اگه من دهانه ی اسب رو بگیرم براش خطری نداره حاال که می خواد سوار شه بذارین یه دوری توی 

 محوطه بچرخه.

 کیان با نگرانی گفت :

 نشان داد چی ؟اگه عکی العمل 

 مهتر جواب داد :

 نگران نباشین.

 سیلوانا هیجان زده به مهتر گفت :

 لطفا زین روی اسب نذارین.

 کیان و سروش همزمان گفتند :

 چرا ؟!

 با صدایی که لبریز از شور و شوق جوانی بود گفت :

 می خوام گرمای تن اون رو حس کنم.این جوری هیجانش بیشتره.

 تارا گفت :

 تو دیوونه ای دختر ! چه طور می تونی ؟ من حتی نمی تونم فکرش رو بکنم که روی یه موجود زنده بشینم.

 سیلوانا گفت :

 تو که اب بردتت.

وباالخره حرف خود را به کرسی نشاند.برای مهتر و به خصوص کیان عجیب بود که او با این که اولین بار است سوار 

 است.مهتر گفت :اسب می شود این قدر مسلط 

 انگار سوار کار به دنیا اومدی.

 سروش جواب داد :بیچاره به اون کسی که ای ابجی ما رو ببره هیچ طوری نمیتونه حریف بشه.
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سیلوانا می خواست جواب بدهد که با حرکت اسب سکوت کرد.کمی ترس برش داشت اما به روی خود نیاورد.دو 

 ش از اسب پیاده شد.وقتی به طر ان ها امد تارا گفت :دور کامل چرخید و بعد به خواست سرو

 خدا رو شکر اسب سواریت مثل ماشین سواریت نبود.

 سروش گفت :

 خوب زلزله خانوم ! کار دیگه ای مونده که تو تجربه نکرده باشی ؟

 سیلوانا به تبعیت از ان ها به طرف اتومبیل حرکت کرد و گفت :

 من خیلی عجیب غریم.یه جوری حرف می زنین انگار 

 سروش گفت :

عجیب غریب که چه عرض کنم ! فقط همین رو می دونم که باید یه مرتاض هندی بخوایم برات یه وردی جادویی 

 چیزی بکنه عقلت سر جاش بیاد احتماال جنی ارواحی چیزی توی جسمت حلول کرده.

 :سیلوانانه تنها از حرف های او ناراحت نشد بلکه با خنده گفت 

 اگه بدونین من از این کارام چه لذتی می برم شما دو برابر تجربه اش می کنین.

 کیان گفت :

 زرنگی و شجاعت شما قابل تقدیره.

 سروش گفت :

 بی کاری هندونه زیر بغلش می ذاری؟

 

 

 

********** 

 

 

گذاشته بود و تا وارد سالن شد گزارش ها را یک  اهالی ویال هنوز بیدار بودند.سیلوانا با جیغ و اد تا دم در دنبال تارا

به یک به جز دعوایی که توی کافی شاپ راه انداخته بودند با اب و تاب تعریف کرد.در پایان حرف هابش شهناز 

 دست را روی دست الهه گذاشت و گف :

 دخترشیرین زبون و با نمکی داری خدا حفظش کنه.

 وانا خوشحال می شد گفت :الهه همیشه از تمجید دیگران از سیل

 ممنون خدا بچه های شما رو هم حفظ کنه.

 اقای شادمان که کنار ان ها نشسته بود گفت :

 فقط از بس شیطونه هر جا میاد انگار زلزله اومده.

 شهبال گغت :

 این ها همش نعمته وقتی بره پی زتدگیش تازه می فهمین چه قدر جاش خالیه.

 

 

*********** 
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یلوانا هنگامی که همراه خانواده اش برای مجلس عروسی رفتند با دیدن یکی از دوستان صمیمی او و تارا که دختر س

 خاله داماد بود حسابی ذوق کردند.

واقعا زیبا بود.خانه های روستایی با نظم خاصی در دل جنگل به پا شده بود.بوی سبز « لشت نشا » غروب روستای 

ر کننده بود.تارا با عالقه ی عجیبی اطراف را می کاوید و بی خیال به خنده های سیلوانا و طبیعت در ان وقت مسحو

 دوستش نجمه محو زیبایی اطراف شذه بود و درست در پنجره ی مقابل او سروش شیفته وار به او خیره شده بود. 

 سیلوانا با نگاهی به تارا که در خود فرو رفته بود گفت :

 را دوباره رفته توی حس وایسیم تا تاریک شدن هوا از طبیعت لشت نشا می گه.نجمه بیا بریم تا-

 نجمه خندید و گفت :

 نمی شه تنهاش بزاریم.تارا !...نخیر!اصال حواسش به ما نیست.-

 تارا به خود امد و گفت :

بکنین از این طبیعت زیبا  باز شما دو نفر افتادین به هم ؟دردسرا ! به جای این که هی بشینین غیبت این و اون رو-

 استفاده کنین.

 نجمه دستش را روی زانو های او گذاشت و گفت :

 برای تو تازگی داره جیگر برای من که ماهی یه بار میام این جا دیگه تکراری شده.-

 واقعا می شه این جا تکراری بشه؟-

من قول دادمن حنا رو درست کنم البته با کمک میبینی که برای من شد.حاال پاشو بریم با هم حنا رو تزئین کنیم.-

 شما.باید کم کم اماده شیم بریم خونه عروس خانوم.

 سیلو.انا دست تارا رو کشید و گفت :

 پاشو دیگه قراره نجمه برامون لباس محلی بیاره بپوشیم که توی مراسم خنچه برون شون ما هم باشیم.-

ان دو از پله های چوبی باال رفتند.مرد ها در اتاق بزرگ مهمان خانه دور هم برای تارا هم جالب بود و با شادی همراه 

نشسته بودند و خانم ها در اتاق دیگر مهمان خانه مشغول اراستن خود بودند که هر چه زود تر برای مراسم اماده 

گ بود با حاشیه ای پر از شوند.تارا و سیلوانا در لباس شمالی دیدنی بودند.دامن هشت متری چین دار سیلوانا سفید رن

گل های بنفش روشن و بلوز نخ ابریشمی بنفش براق با یک نیمتنه سفید که حاشیه اش مثل دامنش بود همراه یک 

روسری بزرگ قالب بافی ابریشم بنفش که با اریش مالیم و سایه ی بنفش رنگی که زده بود خیلی به چشم می 

 و طرف دامن پرچین خود را می گرفت و دور خود می چرخید و می گفت :امد.مدام جلو ایینه به خود نگاه می کرد د

 وای این لباس چه قدر ماهه !-

 نجمه گفت :

 کم قر بده برای مجلس کم میاری.-

لباس تارا هم درست مثل لباس او به همان شکل بود با این تفاوت که رنگ ان صورتی بود و به اصرار مادرش و 

رتی کرده بود که شده بود مثل فرشته ها.با خواهر نجمه و خواهر های داماد شش دختر دم سیلوانا ارایش مالیم صو

بخت بودند که خنچه ها را روی سر گذاشتند .چند نفر از خانم ها نیز پشت سر ان ها دایره می زدند.بقیه مهمان ها 

ان می کرد.دختر ها در لباس های نیز پشت سر ان ها بودند.در جلو صف نیز مادر داماد با منقل و اسپند همراهی ش
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پرچین زیبا که هر کدام به رنگی بود با خنچه هایی که روی سر گذاشته بودند و هر چند لحظه یک بار می ایستادند و 

 دور خود می چرخیدند تماشایی بودند و همه را به نشاط می اوردند.

ا دایره وار ایستاده بودند و خنچه ها را باال گرفته و دم در خانه ی عروس با توقفی کوتاه همراه با نمایشی زیبا دختره

با حرکت تن نازی دور خود می چرخیدند صدای هلهله و دایره کف زدن جمعیت با دود اسپند و نقل و سکه محشری 

به پا کرده بود.مراسم خنچه برون به زیبتیی به پایلن رسید و نوبت رقص حنا بود که این وظیفه را بر حسب رسم و 

مات اهالی بر عهده ی عروس نهاده بودند.درپایان رقص دوباره حنا به دست خواهر های داماد و خواهر عروس رسو

افتاد.ان ها هم یک دور با حنا رقصیدن و بعد حنا را جلو عروس و داماد روی میز گذاشتند.طبق رسم انجا خوهار 

ی داماد شادباش دریافت کرد و بعد در فضای بزرگ دامادحنا را بر کف عروس گذاشتند که او هم متقابال از خانواده 

حیاط شادی و پایکوبی تا اخر شب ادامه داشت.سیلوانا به اصرار نجمه و خواهر های داماد که به زور او را به میدان 

که مختص شمالی هاست شرکت کرد.با ان لباس های زیبا و پرچین چنان رقصی « قاسم ابادی » کشاندند در رقص 

که زنان خود اهالی جلو او کم اوردند و با تعجب به رقص او نگاه می کردند.تنها کسی که او را در رقص تنها اجرا کرد 

نگذاشته بود که تا اخر اهنگ با او همراه بود.در پایان رقص خانواده دو طرف مدام از او تشکر و از رقص زیبای او 

ا این تفاوت که دیگر سیلوانا و تارا در لباس های محلی تعریف می کردند.روز بعد نیز عروسی به خوبی برگزار شد ب

نبودند.سیلوانا هر چه از او خواستند برقصذ دیگر قبول نکرد و بهانه اورد که با بلوز و شلوار نمی تواند برقصد.بعد از 

شتند.هوا صرف ناهار نیز لشت نشا را به قصد تهران ترک کردند.در طول مسیر جز یک بار که بنزین زدند توقفی ندا

کامال تاریک شده بود که وارد تهران شدند.ترافیک سنگین شهر به خستگی ان ها افزود.مخصوصا کیان وقتی فکرش 

را می کرد که باید از او جدا شود دلش می گرفت و خستگی روحی هم به خستگی جسمی اش افزوده می شد بیشتر 

 ز او برایش دشوار بود.از قبل به او عادت کرده بود و حال این جدایی و فاصله ا

 

 ******** 

 

سیلوانا با صدای زنگ ساعتش سرش را از زیر پتو بیرون اورد.دلش می خواست دوباره بخوابد اما می دانست اگر 

خوابش ببرد از غافله جدا می مانمد.از جایش بلند شد احساس سرما کرد.نگاهی به دریچه ی کولر انداخت که 

ش قرار گرفته بود.غرلند کنان با خود گفت : یخ زدم ! می گم چرا اینقدر سردم شده درست رو به روی تخت خواب

 « نگو کولر رو گذداشتن رو درجه ی زیاد.

شب قبل از خواب همه چیز را اماده کرده بود کوله پشتی رو دوباره چک کرد که چیزی فراموش نکرده باشد.وقتی 

احت شد.به سرعت حاضر شد.موبایلش را از شارژجدا کرد و اطمینان حاصل کرد همه چیز اماده است خیالش ر

 شماره تارا را گرفت.با اولین زنگ برداشت :

 چه عجب تو بیداری!-

 سیلوانا خمیازه ای کشید و کسل جواب داد :-

 کجای کاری حاضر شدم. -

 نه بابا زرنگ شدی ! به قول خودت ای ول داره .مامانت بیداره؟-

 نه همه خوابن.-

 ۱۴س بیا خونه ی ما صبحونه بخور.مادر میز رو چیده باب میل تو.قسمت پ-
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 چرب و چیلی با یه خروار کالباس و خیار شور و گوجه،انگار قرار ناهار بخوریم.

آفرین به مامانت.به این میگن مامان،مامان من به زور یه لیوان شیر به من میده بخورم.دست به هیچی نزن تا من -

 بیام 

 شکمو،فقط دوربین عکاسی یادت نر باشه -.

 همون دیشب گذاشتم تو کیفم. -.

 تماسش را قطع کرد کوله پشتی را برداشت،نگاه سر سریع درون آینه به خود انداخت و از اتاق خارج شد. 

 اقر بخیر آبجی کوچولو؟ -دم در اتاق با سپند سینه به سینه شد.

 ه سالم با دوستامون قرار بریم پارک جمشیدی-

 حاال چرا انقدر زود میرین؟ -.

 آخه باید زود بر گردیم. -

 برو به سالمت خوش بگذره،فقط خیلی مواظب خودتون باشین. -

سپند چند نصیحت دیگر چاشنی خداحافظی آاش کرد و او را تا دم در بدرقه نمود.سیلوانا که دیگر خواب از 

م به آشپز خانه رفت.آنقدر با اشتها میخورد که تارا هم کم کم چشمانش پریده بود،با نشاط به تارا پیوست و مستقی

جلو آمد و اشتهایش باز شد و گفت:خوبه شکر خدا ما با هم غذا نمیخوریم وگرنه سر یک ماه نشده میشیم عئن توپ 

 قل قلی. 

اد.راستی سیلونا یک ورقه کلباس را خالی خالی به دهان گذاشت و گفت:یه پرده گوشت بگیری بد نیست بهت می

 مادرت کجا رفت؟ 

 او استکان خالی را روی میز گذاشت واز پشت میز بلند شد و گفت:مادر رفت حاضر شه که ما رو برسونه. 

 واا،مگه قرار نبود با آژانس بریم؟دیگه چرا به مادرت زحمت بدیم. -

 خودش دوست داره.منم گفتم قبول نکرد.میگه خودش اون طرفا کار داره. -

قبراق و سر حال از اتومبیل پیاده شدند.بعد از سفارشهای الزم هر دو از اتومبیل فاصله گرفتند و برای جیران هر دو 

دستی تکان دادند و منتظر ماندند که دوستان دیگرشان از راه برساند.خیلی طول نکشید که همه به هم 

 رسیدند.تعدادشان به ده نفر نمیرسید. 

 بود،گفت:بچهها بیان به جای نشستن توی پارک بریم کوه نوردی. یکی از بچهها که اسمش ملیکا 

 مهری دوست دیگرشان تائید کرد و گفت:با این هوای خنک خیلی میچسبه. 

بقیه هم تائید کردند و خنده کنان وارد پارک شدند.به دریاچه ی باالی پارک که رسیدند،تصمیم گرفتند استراحتی 

ه تخت گذاشته بودند که سیلوانا بالفاصله بسوی تنها تخت خالی دوید،روی آن کوتاه داشته باشند.یک طرف دریاچ

 نشست و گفت:من که نشستم،هم خسته شدم هم گرسنه. 

 تارا متعجب گفت:بترکی،اون همه کالباس خوردی،چطور احساس گرسنگی میکنی؟ 

مه راه اومدم،خوب هضم میشه ا ز پاکت چیپسی که دوستش نگار به او تعارف کرد یک مشت برداشت و گفت:این ه

دیگه.سنگ هم بود آب شده بود..بچه ها،اردکها رو ببینین چقدر خوشگلن،اون نوک زرد شبیه تاراست.کنم که کاکل 

 داره عئن خودمه.اونم که پرهای رنگی مث شادیه،اون کوچولو هم...

 تارا میان حرفش آمد و گفت:بهتر بگی اون اردک تپله شبیه خودته. 
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و خوبی مث چوب کبریت میمونی؟الغر و دراز.چیپس رو بده بیاد،رزی،چی گوش میدی؟صداشو بلند کن گمشو،ت-

 مام بشنویم.. 

 با شنیدن صدای موسیقی او نشسته قری به دستهایش داد و گفت:بریم یه جای خلوت برقصیم. 

 ساناز با اشاره به مأمورهای نیرو انتظامی گفت:همین مونده ما رو بگیرن. 

 چه جرمی؟  به-

 نگار گفت:حتما پارتی توی پارک. 

 ستاره گفت:اگه جای خلوت باشه،از کجا میخان بفهمن.پاشین بریم تا شلوغ نشده از کوه بیایم پائین. 

 سلوانا گفت:بابا بی خیال،کوتاه بیاین.کی تا باال میره.امدیم خوش بگذرونیم نه خودکشی. 

 و تنبلی دختر. صبا نیشگونی از او گرفت و گفت:چقدر ت

با آمدن زوج جوانی که دنبال جا میگشتند همه بلند شدند و جای خود را به آنها دادند،بعد به انتهای پشت پارک 

 رفتند،که به سوی کوه باز میشد.گروهی از کهنوردان داشتند پائین میآمدند و گروهی نیز باال میرفتند 

تری رسیدند.تارا پا سست کرد و نگاهی به رودخانه و درختان سر به .آنها مسافتی ازراه را پیمودند به جای سرسبز 

بچه ها،اگه نمیکهن کوه رو برین باال،اون پائین تر زیر درختها بهترین جا برای -فلک کشیده انداخت و گفت:

 نشستنه. 

 نگار گفت:کسی هم ما رو نمیبینه.می تونیم ناهار رو هم همین جا بخوریم. 

 اهار میریم توی خود پارک،زیر یکی از اون آالچیق ها. مهری گفت:نه برای ن

 ساناز گفت:مهری راست میگه،حداقل اونجا به دست شویی نزدیک تاره میتونیم دستامونو بشوریم 

.تصمیم گرفته شد که به جای باال رفتن از کوه کنار رود خانه بنشینند.رزی صدای واکمن خود را بلند کرد و صدای 

 ضا پیچید. شاد خوانند در ف

سیلوانا نگاهی به اطراف انداخت و به جز خودشان کسی در آن حوالی نبود و به جایی هم دید نداشت،خیالش راحت 

شد که کسی نیست،شروع به رقصیدن کرد.ملیکا و ساناز و نگار هم به آنها پیوستند.بچههای دیگر هم دست میزدند 

 یا فیلم میگرفتند. 

دخانه گروه زیادی از دختر و پسر جوان داشتند ردّ میشدند،که با دیدن آنها ایستادند و در همین حین از آن سوی رو

 سوت کشیدند و دست زدند،چند نفری هم میرقصیدند.چند نفر از پسرها به سوی آنها آمد. 

 . اینجا بریزن گشتی نیروی که االنه.میکنن استفاده ٔ  تارا گفت:بچهها بس کنید دیگه.اینا دارن سو

 گفت:نگاه کن همه دارن با مبایلشون فیلم و عکس میگیرن.  مهری

 سیلوانا که خود را عقب کشیده بود گفت:از فردا بلوتوس مون تو شهر بخش شده. 

 شادی گفت:بهتر دیگه بریم توی پارک.یه ساعته که اینجا هستیم. 

 د. هنگامی که به طرف پارک میرفتند،سیلوانا با دیدن کیان رنگ از رخسارش پری

 دست تارا فشرد و گفت:وای تارا،کیان اون جاست. 

کیان هم متوجه آنها شد.می خواست به طرف آنها بیاید اما با دیدن دوستانش منصرف شد.اما قدم به قدم پشت سر 

 آنها میآمد.سیلوانا دیگر شیطنت نمیکرد و سر به سر بچهها نمیگذاشت. 

 آدم شودی،سنگین رنگین و مودب. تارا گفت:کاش کیان رو زود تر میدیدیم،چه 
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سیلوانا به عقب بر گشت با لبخند مهربانی دوباره دل کیان را لرزاند و خطاب به تارا گفت:ول کن این حرفها 

رو،موبایلم رو بده بیاد.شاید موبایلم رو ببینه به من زنگ بزنه.فقط اگه کیان زنگ زد تو یه کاری بکن من باهاش 

 ن. حرف زدم،بچهها متوجه نش

سیلوانا درست حدس زد،تا کیان گوشی را دست او دید مطمئن شد که موبایلش را خانه جا نگذاشته و بالفاصله با او 

 تماس گرفت.سیلوانا آرام تر حرکت کرد.دوستانش جلو تر از او راه میرفتند.فقط چند گام با کیان فاصله داشت. 

دوستاتون هستین نمیتونید زیاد حرف بزنین،منم خیلی وقت  کیان احوال پرسی کوتاهی کرد و گفت:می دونم که با

تون نمیگیرم.االن ده روزی میشه که از مسافرت امدیم و میدونین که من در این مدت بی صبرانه منتظر تماس تون 

 بودم. 

 باور کنین خیلی گرفتار بودم.چند کالس مختلف اسم نوشتم که حسابی مشغولم کرده  -

 سروش برام میاره.شما نمیخان به قولتون عمل کنین؟  میدونم،خبرا رو -.

 یادم نمییاد قولی به شما داده باشم. -

 مگه قرار نبود یه روز رو تعیین کنید که ما هم دیگر رو ببینم،فراموش کردین گفتم کارتون دارم -

 آره..نه ببخشید.میشه االن بگین چه کارم دارین. -.

 .اگه میتونید از دوستاتون جدا شین.نیم ساعت بیشتر وقت شما رو نمیگیرم. چرا که نه،البته نه پشت تلفن-

 نه این طوری نمیشه.باشه من در اولین فرصت با شما تماس میگیرم -

.کیان بعد از گفتن این جمله از او خدافظی کرد اما تا آخرین لحظه ی که آنها توی پارک بودند از دور نظاره گر آنها 

د بود،که سیلوانا هم او را نمیدید و به گمان اینکه که دیگر رفته شیطنت بازیهایش را از سر گرفته بود و طوری ایستا

 بود 

.زیر یک آالچیق بزرگ دور هم جمع شدند.سفره ی یک بار مصرف پهن کردند و هر کی هر چی خوراکی داشت 

چ ها،حسابی سفره رنگین شده بود.تارا روی سفره گذاشت،از انواع کوکوها گرفته تا کتلت و ساالد الویه و ساندوی

مسئول قاچ کردن لیمو ترش و گوجه فرنگی و خیار شور بود.سیلوانا نه تنها کاری انجام نمیداد بلکه مدام ناخونک 

میزد.ناهار را با خنده و شوخیهای سیلوانا صرف کردند و بعد به پیشنهاد رزی و سیلوانا قلیون آوردند،تارا سخت 

 نتوانست حریف آنها بشود. مخالفت کرد،ولی 

 نگار گفت:با این دود قلیون و چای غلیظ رقص جوادی میچسبه،پاشو سیلوانا،تا خلوته کسی نیست یه کم برقص 

.سیلوانا به تقلید یک یک هنر پیشه ی هندی دور تنه ی درخت میرقصید و آنقدر نقش خود را قشنگ بازی میکرد 

 راه نگار رقص زیبایی را با ناز و ادا شروع کردند. که دوستانش از خنده ریسه میرفتند.هم

کیان از دورها را میپأید و تمام حواسش به اطراف بود کسی آنها را نبیند.با خود گفت:دختره ی شیطون،یادم بمونه 

 بهش تذکر بدم که هیچ وقت این جور جاها نرقصه.آخه پارک جای رقصیدنه. 

ه از پارک خارج شدند..سروش نیز دم در پارک منتظر آنها بود و برای ساعت چهار بعد از ظهر بود که همه خست

 معلومه حسابی بهتون خوش گذشته. -دیدن تارا لحظه شماری میکرد.چهره ی با نشاط و خندان آنها را که دید،گفت:

 تارا لب خندیدی بر لب آورد گفت:جای شما خالی خیلی خوب بود. 

ون نگاه کرد با دیدن اتومبیل کیان متعجب شد که او هنوز پارک را ترک نکرده سیلوانا از شیشه ی اتومبیل به بیر

 است 
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.خدا را شکر کرد که سروش متوجه اتومبیل او نشده.به مقصد که رسیدند سروش آنها دم در پیاده کرد و 

 گفت:میخوام یه سر برم پیش کیان،به مامان بگو شا م منتظرم نباشه. 

 گفت:نکنه کیان به سروش بگه ما رو دیده. در را که بستند،سیلوانا 

 تارا دکمه ی آسانسور را زد که پائین بیاید،گفت:خوب بگه چه اشکالی داره؟ 

 عجب خری هستی،مگه تو سروش رو نمیشناسی؟دوباره بهش شک میکنه. -

  تا نرفتیم باال بهش زنگ بزن.کیان با اولین زنگ برداشت و به جای بله با احساس گفت:سالم.-

سیلوانا مثل همیشه سعی کرد سرد و رسمی با او صحبت کند و خیلی خالصه به او گفت که به سروش نگوید که آنها 

 را دیده 

 .او در جواب گفت:زنگم نمیزدین هم نمیگفتم،چون خودم اخالق سروش رو میدون.میتونم یه تقاضا از شما بکنم؟ 

 بفرمائید.  -

 باشه،فردا همدیگر رو ببینیم  اگه از نظر شما ایرادی نداشته-

 آخه من فردا کالس دارم -.

 می دونم،اگه،یه ذره زود تر بیاین میتونیم توی همون پارک نزدیک اموزشگاه همدیگر رو ببینیم. -.

 آخه... -

 خواهش میکنم،قول میدم زیاد وقت تون رو نگیرم -

 باشه قبول. -.

 .به امید دیدار ممنونم از اینکه به من اطمینان میکنین -

 .تارا وقتی او گوشی را داخل کیف خود گذاشت،گفت:چی رو قبول کردی دیوونه؟ 

 برای فردا بعد از ظهر قرار گذاشتیم.دستمو ببین از حاال یخ کردم -

 بهتره به مامانت بگی  -.

 وارد آسانسور شدند.او گفت:خل شودی،به مامان بگم کلمو میکنه. -.

 بد ترهاگه بعدأ بفهمه  -

 از کجا میخواد بفهمه -.

 آخه این مورد فرق میکنه،مامانت بدونه بهتره. -.

 فعال از آسانسور پیاده شو تا ببینم چی کار میکنم. -

 تارا دم در منزل خودشان ایستاد و گفت:آفرین،پس میخواهی به مامانت بگی. 

من چی میخواد،بهتره اول بدونم جریان چی،بعد اگه نه خیر،مگه مغز خر خوردم.در ضمن من هنوز نمیدونم اون از  -

 قابل گفتن بود به مامانم میگم. 

او مقابل آینه ایستاد بود و با وسواس خاصی به مژههایش ریمل میکشید.وقتی از آینه فاصله گرفت از چهره ی 

روشن با شلوار جین تمام  خودش راضی بود.دوباره سر تا پای خودش را برانداز کرد.مانتوی کوتاه و تقریبا تنگ آبی

بگ ،روسری شالی سفید و کفش و کیف سیفد اسپرت.الی در را باز کرد و نگاهی به درون سالن انداخت کسی 

نبود.مطمئن شد مادرش هنوز از حمام بیرون نیامده.پشت در حمام از مادرش خداحافظی کرد و به سرعت از در 

 خارج شد. 
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 رون آمد.ه م زمان با او تارا نیز از در بی

 نگاهی به سر تا پای او انداخت و صوت کوتاهی کشید و گفت:چه تیپی زدی دختر 

 همه چی خوبه -.

 عالی،فقط یه ایرادی داری... -.

روسری آاش را مراتب کرد و گفت:ایراد نگیر که اصال حوصله شو ندارم.قلبم داره می پره تو دهنم.حالت 

 بگی دارم.  تهوع،دلشوره و هر کوفت و مرضی که تو

تارا با خنده گفت:ای عاشق بیچاره.حاال هر چقدر دلت میخواد رنگ بباز،فقط جلوی اون خونسرد باش.در ضمن 

 نمیتونم از تو ایراد نگیرم.مامانت خونه بود؟ 

 چه طور مگه؟ -

 اگه بود چطور گذاشته با این همه آرایش بیای بیرون -

 گمشو،ننه غر غرو،مامان حموم بود -.

پس بگو.بهتر ارایشت رو کم رنگ کنی وگرنه باهات نمیام.با این صورت بچگانه و معصومت این همه آرایش -.

 کردی،خیلی مضحک شدی. 

 اتفاقاً از سیرک برام دعوت نامه فرستادن،میخوام برم خارج. -

 همین که گفتم،نمیخوام برام لودگی در بیاری.باید آرایش تو مالیم کنی. -

 ال..که من زودتر از دست تو خالص شم.یا خودت گیر میدی یا عشقت.بده اون آینه ی کوفتی تو. بمیری اینشا-

 مگه خودت آینه نداری؟ -

 نیاوردم.از بس عجله کردم روی میز آرایش جا موند.برو خونتون چند برگ دستمال کاغذی هم بیار. -

 ی مامانی. خوب بیا تو پاک کن دیگه.مادر خونه نیست با پدر رفتن خونه -

او با نگاهی به ساعتش فهمید که هنوز وقت دارد.تا تو رفت مستقیم پا به اتاق تارا گذاشت و جلوی میز آرایش ایستاد 

 و گفت:حیف این آرایش نیست که پاک بشه؟ 

ز تارا به در اتاق تکیه داد و گفت:برای این جور آرایشها وقت زیاد داری.در ضمن تو خودت میدونی صورتت پر ا

مو،وقتی پن کیک میزنی موهای صورتت سیخ وای میسه.با اون ابروهای پر پشتت ریمل که میزنی چشمات هزار 

برابر سیاه میشه.همون کرم ضد آفتاب با یه رژ کم رنگ صورتی خیلی هم بهت مییاد.حاال خوب شدی.یه کم از 

 ریملت پاک کن..حاال خوب شد.خوب بریم دیگه. 

ودش زد.تارا خندید و گفت:حاال من خرم یا تو؟تو که خودت از قبل یه شیشه عطر رو لباسات او از ادکلن تارا به خ

 خالی کرده بودی.نمیگی بوهاشون با هم قاطی میشه؟ 

زبانش را تا ته در آورد و گفت:قاطی به چه چه کار کنم؟اصال این طوری بهتره.کسی نمیتونه تشخیص بده چه عطری 

ات ننه غر غرو تموم شده راه بیفتیم.تارا از جلوی در کنار رفت تا او ردّ شود، زدم.حاال اگه خورده فرمایش

 گفت:بفرما،قرتی خانم.

 بسوی در ورودی رفت و گفت: -

 

 33قسمت 
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 به سوی در ورودی رفت و گفت : 

 قربون خدا برم که خوب تیر و تخته رو با هم جور کرده.تو فقط به درد سروش می خوری.-

 نده گفت :تارا با خ

 از کجا معلوم که ما به هم برسیم؟-

 مطمئنم که تو مال سروشی و مطمئنم که سروش هم بهت عالقه داره.اینو به زودی می فهمی.-

 به موسسه زبان که رسیدند تارا وارد موسسه شد و گفت :

 فقط دیر نکنی.-

 وای تارا چی کار کنم ؟ دست و پام داره می لرزه.-

 یز یادت میره.ببینیش همه چ-

 گمشو ! اه جوری حرف می زنی که انگار دوای هزار دردمه.-

نه کم . دوای درد عاشقیته.سیلوانا ! بازم می گم سنگین و رنگین رفتار کن.چرت و پرت تحویلش ندی.چرندیات -

 گفتن رو بذار برای خودمون.بهش زل نزنی ها.

 زیزم دلم برات لک لکی شده.اتفاقا می خوام وقتی دیدمش بپرم بغلش بگم وای ع-

 لودگی درنیار برو دیگه.-

 تارا !-

 مرض و تارا باز چیه ؟-

 می ترسم نمی شه تو هم با من بیای ؟-

 نخیر نمی شه.باورم نمی شه که تویی که این طور ضعف نشون می دی!-

 کار دله دیگه چی کارش کنم.-

 بترکه دلت دیرت می شه برو دیگه.-

 تا او نرود او همان طور ان جا می ایستد و یک بند حرف می زند.با شتاب از او دور شد و گفت : تارا می دانست

 دیر نکنی منتظرتم.-

او دور شدن تارا را نگاه کرد و به سوی پارک به راه افتاد.حس کرد مرتکب کار خطایی شده و دچار عذاب وجدان 

یالش همه ی ان ها پی بردند که او قرار دارد و با دید بدی به او شده بود.وقتی به ادم های اطرافش نگاه می کرد به خ

نگاه می کنند.عرق پشت لبش را با دستمال پاک کرد و با حال پریشانی که داشت سر قرارش حاضر شد.کیان هنوز 

 نیامده بود.نگاهی به ساعتش انداخت ده دقیقه از وقت ان ها گذشته بود.شروع کرد به قدم زدن.انتظار کشیدن

برایش خیلی سخت بود.مدام به اطراف نگاه می کرد و گاهی به ساعتش.چهل و پنج دقیقه گذشت و لی از او خبری 

نشد.با موبایل او تماس گرفت اما او به تلفن جواب نمی داد بعد هم گوشی را خاموش کرد.حسابی از دست او عصبی 

 شد و به اموزشگاه برگشت.

 ا دید گفت :تارا وقتی چهره برافروخته ی او ر

 چی شده ؟!چی کارت داشت ؟-

 نگاهش را به معلم زبان دوخت که حواسش به ان ها نبود.سرش را نزدیک او برد و گفت :

 احمق نیامد . قالم گذاشت.-
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 راست می گی؟-

 دروغم چیه .-

 خوب بهش زنگ می زدی؟-

وهینی برام بدتره.حق اونو کف دستش می زدم لعنتی جواب نمی داد.بعدشم موبایلش رو خاموش کرد که از هر ت-

 زارم . منو مسخره می کنه.

 معلم زبان به انها نگاه کرد که نظم کالس رو به هم زده بودند گفت :

 خانم ها لطفا حرفاتون رو بذارین برای بعد از کالس.-

لش را خاموش کرد.تارا تا از موسسه خارج شدند کیان زنگ زد.سیلوانا عصبی قطع کرد.شماره را پاک نمود.موبای

 گفت :

 حداقل حرفاشو گوش می دادی شاید دلیلی برای نیومدنش داره.-

 بره گمشه.بچه سوسول ! می تونست خبر بده که نمی تونه بیاد.این همه االفش بودم.-

 تارا به ان طرف خیابان اشاره کرد و گفت :

 سروش نیست ؟-

 اشاره می کنه حتما ماشین اورده. چرا خودشه اون جا چی کار می کنه ؟! داره-

وقتی به سروش رسیدند زیر لب به زور جواب ان ها را داد و از ان ها خواست که سوار اتومبیل شوند.وقتی خودش -

 سوار شد به عقب برگشت و گفت :

 قبل از کالس توی پارک چه غلطی می کردی؟ -

دهد.تارا از لحن حرف زدن او خیلی بدش امد .اخم الود گفت رنگ از رخسار سیلوانا پرید و مانده بود که چه جوابی ب

: 

 منتظر من بود اقا سروش.-

 سروش متعجب گفت :

 منتظر شما چرا ؟ مگه شما با هم نیومدین؟ -

سیلوانا حیرت زده چشم به دهان تارا دوخت که چه قدر سریع دروغ سر هم کرده بود.در جواب سروش خونسرد 

 گفت :

داشتم از سیلوانا خواستم اون جا منتظرم بمونه که متاستفانه نتونستم به موقع خودمو برسونم.مگه شما من جایی کار -

 اون جا بودین؟

سروش حس می کرد که تارا به او دروغ می گوید از طرفی عقلش به او می گفت که دلیلی ندارد دروغ بگوید.در 

 و گفت :ایینه نگاهش را بهع صورت رنگ پریده ی خواهرش انداخت 

 خودت زبون نداری جواب بدی؟-

 می خواستم جواب بدم اما تارا مهلت نداد.-

 سروش حرکتی کرد و گفت :

 تارا خانوم ! می تونم بپرسم چی کار داشتین؟-

 ارا ترس به دلش افتاد نمی دانست چه بگوید باالخره با مکث گفت :
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 متاستفم چون خصوصیه نمی تونم بگم.-

ی نگفت اما مطمئن شد که ان ها با او رو راست نیستند.تا به منزل رسیدند یک کلمه با ان ها حرف سروش دیگر چیز

نزد حتی به خداحافظی تارا هم اعتنا نکرد و بدون اینکه جواب بدهد با اخم های درهم ان ها را پیاده کرد و پایش را 

است سروش از دست او ناراحت بشود دلخور روی پدال گاز فشرد و با سرعت حرکت کرد.تارا که اصال دلش نمی خو

 گفت :

 چه داداش بدعنقی داری!-

 سیلوانا که هنوز از رفتار و برخورد سروش گیج بود گفت:

الهی فدات بشم تارا که به دادم رسیدی.حیران مونده بودم چی بهش بگم.حاال خوب شد کیان نیومد و گرنه حاال -

 ل خونه.باید جنازه ی جفت مون رو می بردن غسا

اتفاقا اون جوری بهتر بود.حداقل به هم می رسیدین.تو هم با این قرار مدارات اخرش سر جفتمون رو به باد -

میدی.اخه چه قدر می تونم سرپوش رو کارای تو بذارم.مطمئنم باش سروش یک کلمه از حرف های منو باور 

 گم جریان این بوده.حسابی منو چوپان دروغگو کردی.نکرده.از حاال باید به فکر یه دروغ دیگه باشم که بعدا بهش ب

 خداییش دروغ گفتنت حرف نداره.خدایا ! گناهه دروغ تارا رو من به عهده می گیرم اخه به خاطر من دروغ گفته.-

 دست و دلبازی نکن.خدا که مثل ما نیست باهاش معامله کنی.-

م که چرا یه ربع دیر رسیدم خونه.خدایا !زودتر یه خواستگار بریم تو دیگه االن باید کلی هم به مامان جواب پس بد-

 خوب برسون شوهر کنم از دست این قوم یاجوج و ماجوج راحت بشم.

 خاک برسرت.همه حسرت خانواده ی تو رو دارن اون وقت تو این طوری میگی ؟ واقعا دوست داری ازدواج کنی؟-

ی.هزار دفعه گفتم هزار دفعه دیگه هم می گم من نمی خوام ادامه اره چرا این جوری نگام می کنی ؟ انگار جن دید-

 تحصیل بدم می خوام شوهر کنم.

 تارا هاج و واج نگاهش کرد و گفت :

 اگه کیان خواست ازت ادامه تحصیل بدی چی؟-

ی دکتر خوب قبول نمی کنم.دوازده سال خوندم بسمه دیگه به جاش می رم تو یه کار دیگه که مطمئن باش از هر چ-

 و مهندس امروزیه موفق تر می شم.همه که نباید مهندس بشن اجتماع به شغل های دیگه ای هم نیاز داره.

 جالب شد ! خوب بلدی نطق کنی .بفرما ببینم می خوای چی کاره بشی.-

 چه می دوننم ! خیاطی ! ارایشگری شایدم رفتیم تو کار هنری.-

 یه.خوب این کارا رو هم بکنی بازم نعمت-

تازه کنارش کلی هم کتاب های مختلف مطالعه می کنم.یعنی یه جورایی به اطالعات عمومی مو قوی می کنم.می -

 خوام در همه زمینه ها مثل کیان اطالعات کسب کنم.

 افرین امیدوارم کردی.این مدلی شم خوبه.اما فعال زوده شوهر کنی.-

خوام استفاده کنم بیام خودمو درگیر شوهر داری کنم.تو که می االغ جون !شوخی کردم.تازه درسم تموم شده می -

 دونی من از کار خونه و اشپزی بیزارم.حاال بیام خودمو درگیر این کارا بکنم.

 صم.1بریم باال باالخره من نفهمیدم به چه ساز تو برق-

 به چه ساز تو برقصم زمونه زمونه...-
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 ای اواز خوندنه؟صداتو بیار پاینن دیوونه ! این جا چه ج-

 دیوونه ی نگاتم دیوونه ی صداتم-

 پاک زده به سرت ! عشق کیان خلت کرده.-

 عشق اون دیوونم کرده اسیر میخونم کرده-

 تارا دست او را به سوی اسانسور کشید و گفت :

 اگه کیان بدونه تو این قدر خلی اسمتم نمیاره.-

ه ای خلوت پارک نموده لود و مدام شماره موبایل او را می گرفت که در نقطه دیگر شهر کیان اتومبیلش را در گوش

خاموش کرده بود.باالخره خسته شدو گوشی را پرت کرد رو ی صندلی اتومبیل.می دانست که او تا حاال به منزل 

ت رسیده و اگر هم بخواهد جواب بدهد دیگر به درد او نمی خورد.چون او نمی توانست در حضور خانواده اش صحب

 کند.وقتی فکرش را می کرد که با چه دلخوشی از خانه بیرون امده ناراحتی او چند برابر می شد.

 

 

 ******* 

 

تارا وقتی وارد منزل شد پدر و مادرش را در لباس مهمانی منتظر خود دید.با این که اصال حوصله مهمانی رفتن 

 پدر و مادرش کرد و گفت :  نداشت اما چاره ای جز راهی شدن با ان ها نداشت.رو به

 تا شما ماشین و از پارکینگ خارج کنین منم خودمو رسوندم.-

 جیران نگاهی به چهره ی خسته دخترش انداخت و گفت :

می دونم خیلی خسته ای دخترم اگه بگم بمونی خونه عموت اینا ناراحت می شن.می دونی که چه قدذر دوست دارن -

 ردم اماده روی تخت خوابت گذاشتم.تو رو ببینن.لباساتو اتو ک

 لباسامو میارم اون جا می پوشم فقط مانتو و روسریمو عوض می کنم.تا شما برین منم اومدم.-

به لباس هایی که مادرش اماده کرده بود نگاهی انداخت که چیزی کم و کثر نداشته باشد.همه را داخل یک ساک 

مانتو و شلوار و روسری از داخل ان بیرون اورد به چند دقیقه طول دستی جا داد و در کمدش را باز کرد یک دست 

نکشید که شلوار کتان سفیدش را همراه مانتویی به همان رنگ و روسری ابی رنگ به سر کرد و با همان عجله از در 

 خارج شد.

 

نفسش بند آمد .به در را که قفل کرد دکمه ی آسانسور را زد،وقتی آسانسور باال آمد با دیدن سروش  ۱۴قسمت 

صورت اخمو ی او نگاه کرد و سالم آرامی داد.او همانطور جلوی آسانسور ایستاد و سد راهش شده بود.به سر تاا پای 

 او نگاهی انداخت و گله مند گفت:چرا به من دروغ گفتین؟

 آب دهانش را قورت داد،نگاهش را دزدید و گفت:من..من،دروغ نگفتم. 

یرت کرد.تأملی کرد و گفت:اون کوچه باریکه که جنابعالی توش پیچیدی اسمش علی چپه سروش از خشونت خود ح

 تارا خانم.بعد از یه عمر گدایی دیگه شب جمعه رو که گم نمیکنم.

او زبان در کامش نمیجنبید و نمیدانست چگونه دروغش را ماست مالی کند،با صدای زنگ موبایلش نفس راحتی 

 ائین منتظرم هستن کشید و گفت:من باید برم پ
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 .سروش از جلوی آسانسور کنار آمد و گفت:برو بسالمت،فقط امیدوارم آخرین باری باشه که به من دروغ میگین. 

او در حالی که وارد آسانسور شد گفت:منم برای آخرین بار که میگم دروغ نگفتم،حاال اگه باور نمیکنین مشکل 

 خودتونه. 

 و در آسانسور را بست.اما وقتی شماره ی کیان را دید از تعجب داشت شاخ در میآورد منتظر جوابی از جانب او نشد 

.با خود گفت:خدایا شکرت که جلوی سروش جواب ندادم.تا میخواست جواب بدهد تماس قطع شد.وارد پارکینگ 

را غنیمت  که شد پدرش را در حال نظافت اتومبیل دید و مادرش سرگرم صحبت با یکی از همسایهها بود.فرصت

 شمرد و خودش با کیان تماس گرفت 

 .بعد از احوال پرسی مختصر گفت:ببخشین توی یه موقعیتی بودم که نمیتونستم به تلفن پاسخ دهم 

 جسارت مرا ببخشین،مجبور شدم با شما تماس بگیرم.راستش...نمیدونم چه جوری بگم -.

 لطفا راحت حرفتون رو بزنین -.

بورم برام سر اصل مطلب و بی پرده حرف بزنم.من تا حدودی حدس میزنم که سیلوانا خانم منو ببخشین که مج -.

 همه چی رو برای شما تعریف میکنه و احتماالً از قرار امروز ما هم آگاه بودین درسته؟ 

 بله سیلوانا خیلی از دست شما ناراحت شد  -

.میتوانم از شما خواهش کنم از ایشون بخواین بیان خونه بله به ایشون حق میدم.اما باور کنین من تقصیری نداشتم-.

 ی شما که من بتونم با هاشون راحت صحبت کنم؟

 متاسفم. -

 چرا؟ -

 من خانوادهام عازم جایی هستم.میخواین به سیلوانا زنگ بزنم کهبا بهتون زنگ بزنه؟-

 حق میدم ولی دلیلم موجهه نه نه.فعال که موبایلش خاموشه.معلومه خیلی از من ناراحته.به اون -

ببخشین آقا کیان من خیلی دلم میخواد بدونم دلیل نیومدن شما چه اما نمیتونم بیشتر از این با شما صحبت کنم -.

 چون پدر و مادرم منتظر من هستن.هر جور شده سیلونا را متقاعد میکنم با شما تماس بگیرن فقط امیدوارم که شما.. 

یخواهد چه بگوید،گفت:مطمئن باشین تارا خانم،انگار به من اعتماد ندارین،البته بهتون حق .کیان فورا فهمید که م

 میدم.من این لطف شما رو هیچ وقت فراموش نمیکنم 

.تارا با شتاب به سمت اتومبیل رفت.مادرش گفت:میتونستی تو ماشین صحبت کنی.حاال خوبه میخواستی زود تر راه 

 بیفتی. 

 وقتی دیدم شما با پدر جون سرتون گرمه به دوستم زنگ زدم،ماشاال اونم پر چونه.  من که آماده بودم-

سروش از پشت پنجره به سیاهی شب خیره شده بود،ماه زیبا بدون هیچ چشم داشتی برایش درفشانی میکرد و 

ش غمی اتاقش را تقریبا روشن کرده بود.سکوت شب و گاه گاهی صدای پرنده ی شب برایش شیرین بود.در دل

نهفته بود که قلبش را به شدت میفشرد.مطمئن بود که تارا بهش دروغ گفته،دلش شکسته بود.باورش نمیشد که او 

 دروغ گفته باشد. 

هرچه فکر میکرد به نتیجه نمیرسید.یک ساعت با سیلوانا صحبت کرده بود اما بی نتیجه،فقط توانسته پی ببرد که هر 

وره به جانش افتاده بود.تصمیم گرفت از روز بعد هر دو را صبح را شب بدون اینکه دو دروغ میگویند.این فکر مثل خ

 متوجه باشند کنترل کند تا سر از کارهای آنها در بیاورد 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –کولی 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

2 1 1  

 

.اما تارا حسابی حالش گرفته بود،می دانست که سروش از او دل خور شده است.کاری هم از دستش بر نمیآمد و هر 

 نمیرسید،که خود را پیش سروش تبرئه کند چه فکر میکرد چیزی به ذهنش 

.روز بعد که سیلوانا را در جریان تماس کیان قرار داد او عصبی گفت: صد سال سیاه میخوام دلیلش رو نگه.دیگه 

بهش زنگ نمیزنم،اگه هم زنگ بزنه جواب نمیدانم.خاک بر سرم کنن که اینقدر خودمو برای این پسره ی احمق،شل 

 گرفتم

چه طرز حرف زدنه.خوب بیچاره حتما مشکلی براش پیش اومده.همون بهتر که نیومد وگرنه اگه سروش تو واا،این -.

 رو با اون میدید میدونی چه افتضاحی بار میاومد؟ 

 تو یکی طرفداری نکن تارا،بذار کالهمون تو هم نره.من باید این پسر رو ادب کنم -

 ن این طور حرف بزنی؟مگه دوستش نداری؟ موندم حیرون،تو چطور دلت میاد در مورد او-.

دوست داشتن تو سرم بخوره،پدرم رو دراورده.یه حرف میخواد بزنه سه ماه طولش میده.)تقلید او را درآورد(، می -

گه باید حضوراً خدمت شما عرض کنم.حضوراً تو اون سرت بخوره،تو برای پشت تلفن موندی وای به حال حضوراً از 

 ارا،اگه تو خیابونم دیدیش حق نداری بهش سالم بدیحاال گفته باشم ت

 برو مگه من بی تربیتم. -.

 با ادب،همونی که من میگم،حاال سالم ایرادی نداره.فقط سالم -

 چشم خانم امر دیگه ی باشه؟ولی مطمئن باش داری اشتباه میکنی -.

از من دراورده.یه ساعت تموم منو سین  اشتباه یا درست من نظرم بر نمیگرده،نمی دونی سروش دیشب چه پدری-.

 جیم کرده،مخ منو خورد. 

 واا ندادی که؟ -

 اگه یه کم دیگه ادامه میداد لو میدادم.البته مینداختم گردن تو -

.آرام تو سر او زد و گفت:تو غلط کردی.دیروز که حسابی منو پیش اون خراب کردی،می خوای بدترش کنی.قسمت 
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بخشکی شانس ! این سروشم » متوجه سروش شد که گام به گام ان ها را تعقیب می کرد.با خود گفت : کیان از دور 

تصمیم گرفت یک مدت دیگر صبر کند تا ببیند چه پیش می اید و اگر سیلوانا با او تماس نگرفت « وقت گیر اورده ! 

ن حرف ها بود. نه به تلفن هاب او پاسخ می داد یا جواب تلفنش را نداد از تارا کمک بگیرد.اما سیلوانا لجوج تر از ای

و نه حرف تارا را گوش می کرد تا این که داشت یک روز از اموزشگاه خارج می شد با دیدن کیان مقابل خود جا 

خورد و کمی دست و پایش را گم کرد اما زود بر خود مسلط شد و اخم الود زیر لب سالم کرد.کیان از حرف زدن 

ست به عقب برگردد اما قلبش به او نهیب زد که فرصت را از دست ندهد.در کنار او به راه افتاد منصرف شد می خوا

 و گفت : 

 تارا خانوم با شما نیومدن؟

 بدون این که به او نگاه کند جواب داد :

 تارا فقط کالس زبان با من میاد.

 با دست به جایی اشاره کرد و گفت :
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 شده.ماشین من توی اون کوچه پارک 

 سیلوانا ایستاد به چشم های شیفته ی او نگاه کرد.دل خودش هم می لرزید اما خود را بی تفاوت نشان داد و گفت :

 فکر نمی کنم به من ریطی داشته باشه که ماشین شما کجا پارک شده.من دیرم شده با اجازه.

 و با قدم های تند از او دور شد.او دنبالش دوید و گفت :

 خواهش می کنم صبر کن. سیلوانا !

ان قدر اسمش را با احساس بر زبان اورد که پاهای سیلوانا به زمین چسبید اولین بار بود که این طور صدایش می 

 کرد.خودش را که رساند گفت :

 خواهش می کنم این فرصت را به من بدین.فقط نیم ساعت وقتتون رو میگیرم.

 با من و من گفت :

 ین می خواین کتاب بخرین.زنگ بزنین خونه بگ

 با لبخند همیشه گی خود که کیان عاشقش بود گفت :

 از بس دیگه این دروغ رو گفتم دیگه باورشون نمی شه.

 لبخند بر لب او هم نشست و گفت :

 یه کاریش بکنین دیگه.

و پذیرفت و سفارش کرد سیلوانا با مادرش تماس گرفت و به او گفت که می خواهد به دیدن یکی از دوستانش برود ا

زود برگردد.کیان در جلو اتومبیل را برایش گشود.منتظر شد تا سوار شود بعد در را بست و خود سوار شد.اتومبیل را 

 که به حرکت در اورد زیر چشمی نگاهی به صورت پر اضطراب او انداخت و گفت :

 یکی از ارزوهای من بود که شما تو ماشین من بنشینین.

 طور که بیرون رو نگاه می کرد گفت :او همان 

 اما دفعه اولم نیست که تو ماشین شما میشینم.

می دونم اما منظورم تنهایی بود من و شما.خدا رو شکر می کنم که این ارزوم بر اورده کرد با این که بنده پرویی 

 بدونین چه ارزویی؟ هستم اما یه ارزوی دیگه هم دارم که امیدوارم به زودی بر اورده بشه.نمی خواین

 نگاه منتظر کیان بر او ثابت ماند او چند لحظه ای را در سکوت و تفکر سپری کرد عاقبت گفت :

 این جوری که حواستون این طرفه پس کی جلو رو نگاه کنه االنه که تصادف کنین.

 سرش را برگرداند و بیشتر از قبل حواسش را به جاده داد و گفت :

 دادین؟جواب سوالم را ن

 من ترجیح می دهم جیزی در این مورد ندونم چون ارزوی هر انسان به خودش مربوط می شه.

 و اگه بدونید بحشی از اون مربوط به شما می شه چی ؟ بازم نمی خواین بدونین؟

و به او سکوت کرد چون واقعا نمی خواست جواب بدهد هنوز مطمئن نبود منظ.ر کیان از این دیدار چیست.دوباره ا

 حرف امد :

باشه جواب ندین.چون وقت کمه می رم سر اصل مطلب اما قبل از اون باید یه سری چیزا رو توصیح بدم.اول از پارک 

شروع می کنم.راستش اون روز من نیم ساعتی توی پارک چرخیدم تا زمان مالقات رسید.با خودم فکر کردم بیام دم 

از بچه های دانشکده بود.حودم رو قایم کردم و از دور کشیک اون  در ورودی پارک که متوجه سروش شدم با یکی
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رو می کشیدم که ببینم کی میره که متاستفانه همون لحظات اول اون متوجه تو شد.نمی دونید من چه قدر ترسیدم 

مخصوصا وقتی با موبایلم تماس می گرفتین.پیش خودم فکر کردم که االنه سروش بیاد جلو و گوشی رو از شما 

 بگیره.

 سیلوانا متعجب گفت :

 پس به این خاطر جواب منو ندادین ؟

اره و باالخره شما هم خسته شدین برگشتین اموزشگاه.تازه اون موقع بود که من جرات کردم به شما زنگ بزنم اما 

 .شما از بس از دست من ناراحت بودین که نه تنها جواب نمی دادین بلکه موبایلتون رو هم خاموش کردین

کیان می خواست به حرف هایش ادامه بدهد که با دیدن سروش که کنار خیابان منتظر تاکسی ایستاده بود رنگ از 

 رخسارش پرید و با عجبه گفت :

 سرتون رو ببرین پایین.خم شین جلو خواهش می کنم فعال بلند نشین.

د اون بدون رعایت کردن به قوانین سیلوانا که پاک گیج شده بود خودش را پایین صندلی قابم کرد.متوجه ش

 رانندگی از سر چهار راه گذشت و با سرعت اتومبیل را هدایت می کرد.دیگر نتوانست طاقت بیاورد گفت :

 اخه چی شده ؟!

 نگران نباشین سروشه.

 سروش ؟!منظورتون رو نمی فهمم!

 من برسونه. سروش منو دید حاال هم با یه تاکسی دنبال من راه افتاده که خودشو به

 ترس تمام وجود او را در برگرفت و مضطرب گفت :

 سروش منو دیده اونوقت نگران نباشم.بیچاره شدم حاال من باید چی کار کنم؟

خواهش می کنم نگران نباشین خوشبختانه شما رو ندیده.فقط باید یه کاری کنم رد منو نگیره.صدای زنگ مبایل 

 اخت و گفت :کیان بلند شد.نگاهی به گوشی اند

 سروشه.

 جواب ندیپن.

 همین تصمیم رو دارم.

کیان با ترفند خاصی پشت یک چراغ قرمز از فرصت استفاده کرد و سریع پیچید به طوری که تاکسی که سروش 

سوار ان بود نتوانست به این سرعت دنبال او حرکت کند.وارد یکی از کوچه ها شد.وقتی مطمئن شد که خبری از ان 

 ت نگه داشت و سیلوانا را پیاده کرد و گفت :ها نیس

 متاستفم مواظب خودتون باشین.فقط تو رو خدا به تلفنم جواب بدین.

دیگر فرصت کالمی اضافه نداشت و به همان سرعت به عقب برگشت .وارد خیابان که شد نفس راحتی کشید و به 

 سروش زنگ زد.سروش عصبی گفت:

 اری؟ مگه منو ندیدی ؟این ارتیست بازی ها چیه در می

 در حالی که سعی می کرد معمولی رفتار کند گفت :

 تو رو ؟! مگه تو کجایی ؟

 اول بگو با این سرعت کجا می رفتی ؟چرا زنگ زدم جواب ندادی.
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دنبال یه مزاحم بودم که گمش کردم زد به ماشینم و در رفت.بعدشم در شرایطی بودم که نمی تونستم به تلفن 

 .جواب بدم

 خسارتم دیدی؟

 نه به خیر گذشت.

 دیدمت.االن پیاده می شم.بیا به طرف چهار راه.

 کیان نفس راختی کشید و در حالی که هنوز دست و پایش می لرزید به سروش نزدیک شد.

 

 

 

 

 

ایش اضافه تارا متعجب به دهان سیلوانا چشم دوخته بود که عصبی تند تند داشت تعریف می کرد و در اخر جمله ه

 کرد : 

 می خوام همه چیز رو به ستایش بگم.مطمئنم اون می تونه منو راهنمایی کنه.

 عجب روز پر حادثه ای برات بوده ! حسابی ارتیست بازی در اوردین.

 مثل فیلم های اکشن فقط بزن بزنش کم بود.البته اگه سروش منو میدید اونم حل بود.

 انت نمی گی؟دیوونه ! سیلوانا ! چرا به مام

از مامانم خجالت می کشم.تازه موندم چه جوری به ستایش بگم.برام سخته که بگم یه نفر رو دوست دارم.حاال دیگه 

تا حدودی مطمئن شدم که کیان هم منو می خواد.فقط اگه چند دقیقه دیر تر سروش رو میدیدم کیان حرفش رو 

 میزد.اه گند بزنه به این شانس من !

 ت عصبی او خنده اش گرفت و گفت :تارا از حال

 «گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی.»حاال چرا این قدر هولی.

 عزیز من حلوای من ازش ترشی در میاد.

دیدی بهت گفتم اشتباه فکر می کنی.دیدی قضاوتت در مورد اون اشتباه بود.اگه اون روز موبایلت رو خاموش نمی 

 روز این همه حرص نمی خوردی و متوجه همه چیز می شدی.کردی و به حرفش گوش می دادی این ده 

 تارا ! میای بریم خوبه ی ستایش؟

 نچ باید خودت تنها بری.

روز جمعه بود.ساعت اندکی از یازده صبح گذشته بود.ستایش مشغول جمع آوری میز آشپزخانه بود.تنها جمعه ی 

به خارج از تهران رفته بود.همین امر باعث شده بود که  بود که شهرام در خانه حضور نداشت و برای انجام ماموریت

اندکی از کارهایش عقب بماند چون اغلب جمعهها بیرون از خانه بودند و اگر منزل میماندند برای این ساعت کار 

 عقب افتاده نداشت.

ه غرق جمع آوری صبحانه ی بچهها که تمام شد بود آنها را به اتاقشان فرستاد که سرگرم بازی شوند.همانطور ک

وسایل روی میز بود سرش را آرام بلند کرد و در نگاه غمگین خواهرش گره خورد،که داشت آرام روی میز با 

 انگشتان ظریفش ضربه میزد،گفت:خوب خانمی،نمیخوای بگی چی شده امدی دیدن خواهرت؟
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مگه اومدن من تازگی داره؟در بی حوصله نگاهش را به اطراف آشپزخانه انداخت.از شلوغی آن جا خسته شد،گفت:

 ثانی،من همیشه به دیدنت اومدم چه با مامان اینا چه بی اونا.

 خوب آره،ولی حس میکنم این دفعه برای دیدن من نیومدی.-

آجی،تو این اشپزخانه سرگیجه نمیگیری؟روی کابینتها باالی کابینتها رو خیلی شلوغ -مسیر صحبت را عوض کرد:

 کردی.

جا ندارم.از خونه ی شصت متری چه انتظاری داری.تا وقتی آپارتمان خودمون حاضر بشه،باید با وضع چی کار کنم؟-

 موجود ساخت.چاره ی دیگه ی ندارم،چون نمیتونم به شهرام فشار بیارم.

 اونجا رو کی تحویل میدن؟-

قشنگت داری که این طور  اگه به قولشون عمل کنن تا سال دیگه آماده میشه.خوب حاشیه نرو.بگو چی تو اون دل-

 تو رو از شور و حال انداخته و یه جورایی سر به زیر شدی.

تو که هر وقت میاومدی اینجا از بچهها بیشتر شلوغ میکردی،صدای ضبط رو تا آخر میدادی باال و اینقدر میرقصیدی 

وقتی که اومدی نشستی یه گوشه  خیس عرق میشدی یا چه میدونم سر کامپیوتر بازی با بچهها دعوا داشتی.اما حاال از

 زول زدی به دست من

 راستش اومدم باهات حرف بزنم.هم منو راهنمائی کنی،هم خودم سبک بشم.-.

 ستایش ظرفها را در سینک ظرف شویی رها کرد و به طرف او آمد،گفت:نکنه خواهر کوچولوم عاشق شده؟

 با خجالت جواب داد:ای،یه چیزی تو همین مایه ها.

ش لپ آو را کشید و بعد موهایش را به هم ریخت و گفت:حاال این پسر آتیش پاره تر از خودت کیه که تونسته ستای

 دل تو رو بدست بیاره.

سیلوانا بدون هیچ کم و کاستی همه چیز را برای خواهرش تعریف کرد.او ابتدا خیلی شگفت زده شد اما بعد 

 ره.گفت:البته میشد حدس زد که اون تو رو دوست دا

 هنوز که چیزی نگفته.-

مطمئن باش که میگیه،کیان پسر خوبیه،من باندازه ی سروش و سپند دوستش دارم.واقعاً اگر قصد ازدواج با تو  -

 داشته باشه باهاش خوشبخت میشی.

 اما من میترسم.میگم نکنه منظور دیگه ی داره.-

 و به مامان بگم.محاله.اون پسر باشخصیت و خانواده داریه.میخوای موضوع ر-

نه،خواهش میکنم.فعال زوده.بذار مطمئن بشم بعد بگو.شاید اصال همچین قصدی نداشته باشه.نمیخوام توی دوستی -

 اون با سروش خدشه ی وارد بشه.میدونی که سروش جونش به جون اون بستس.

نگی او هیچگونه تماسی با کیان ستایش آن روز تا توانست نصیحت های الزم را به او کرد و او قول داد بدون هماه

 نگیرد.

یک هفته از این ماجرا گذشت.اما او هنوز از ستایش اجازه نگرفته بود که با کیان تماس بگیرد و به گفته ی ستایش 

 باید منتظر حرکت از جانب او میشد.

شن تولد بگیرد کمی هر روز بی حوصله تر از روز پیش میشد و دل تنگ تر از قبل.وقتی مادرش پیشنهاد داد که ج

 ذهنش منحرف گشت و با خوشحالی از پیشنهاد مادرش استقبال نمود.
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ستایش که از موضوع باخبر شد چشمک دوستانه ی به سیلوانا زد و خطاب به مادرش گفت:بهتره به جای همه ی 

 دوستانش چند تا خانواده دعوت کنیم.

 تاد متری مگه چند نفر مهمون میشه جا داد؟الهه با اشاره به اطرافش گفت:توی آپارتمان صد و هف

الزم نیست به همه بگیم،خودمون با خانواده ی آقای آرمان و شهره اینا با خاله عهدیه و دایی امیر به عالوه چند نفر -

 از دوستای صمیمی خود سیلوانا.

 سیلوانا با خوشحالی گفت:آره مامان،این جوری بهتر.با هم پنجاه نفری میشیم.

گفت:شما راضی باشین من حرفی ندارم.انشااهلل جشن بعدی جشن مقدمات عقدت باشه.میدونم که درس بخون  الهه

 نیستی.پس مجبورم که زودتر ردت کنم بری.

 واا،مامان.-

 ستایش با خنده گفت:خودتو لوس نکن از خداته.

 ارم.میخوام برم سراغ هنر.ستایش،تو دیگه چرا این حرف رو میزانی؟من که حاال حاالها خیال ازدواج ند-

 ستایش چشمکی زد و گفت:البد میخوای ویالون یاد بگیری

.لبش را گزید ولی چیزی نگفت.الهه:امیدوارم این جوری که میگی بری دنبال هنر،فقط گفته باشم تا حاال چند تا 

 خواستگار خوب رو جواب کردم.بابت دیشب میگفت،بذار بیان شاید سیلوانا پسدیدشون.

 مثل اسپند روی آتیش از جایش بلند شد و به حالت قهر به اتاقش رفت. او

صدای مادرش را میشنید که با خنده میگفت:الکی جنگولک بازی در نیار،میدونم ته دلت چی میگذار،به قول ستایش 

 از خداته.

 چند دقیقه بعد ستایش وارد اتاق شد و گفت:گوشی رو بردار،تارا پشت خط.

 خوی بد گوشی را برداشت.تارا گفت:چه؟مث بدهکارا حرف میزانی.چه طرز بله گفتنه؟ با همان خلق و

 ول کن تارا، گیر نده دعوامون میشه.-

 باشه دعوا رو میذاریم برای بعد.آب دستته بذار زمین بیا خونه ی ما.-

 آب دستم نیست،فعال گوشی تلفن دستمه،کنم قطع کنم صدای تو هم میبره-

 تو،دیر بیا ضرر میکنی ها.از یارت خبر اومده.لوس نکن خود-.

-... 

 مردی؟الو،چرا الل شدی؟-

 االن میام.-

 بالفاصله چادر گل گلی خود را سر کرد.موبایلش را برداشت و به منزل تارا رفت.

 تارا در را از پشت بست و گفت:کاش برای چیزای دیگه هم،این طور شتاب به خرج بدی

 چی گفت. بجای طعنه زدن بگو-.

تارا به طرف مبل راحتی رفت.روی مبل نشست و گفت:دو تا خبر خوش دارم،اولی رو نمیگم و دومی رو میگم.در 

 ضمن مشتلق باید بدی

 ای خدا امان از این زیر لفظی خواستن های تو-.

 چرا ایستادی بشین.-.
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 حرفت رو بزن تارا،خودت میدونی من کم حوصلم.-

 دایی امیرت برات آورد بده تا بگم.اون روسری قرمزه که -

 او با حرص روی مبل نشست و گفت:ای سؤ استفاده گر جلب،کوفتت بشه اونم برای تو.حاال میگی یا نه.

 گوشی رو بردار به کیان جونت زنگ بزن.چون بی صبرانه منتظر تماسته.-

 گوشی بی سیم را برداشت و گفت:به خونشون زنگ بزنم؟

دی کالر هست.فکر کنم شماره ی اموزشگاه باشه.بجنب تا پدر مادرم برنگشتن،چه شانسی هم نه شمارش روی آی -

 داره.موقع خوبی زنگ زد.

 32آخه چی بهش بگم؟قسمت  -

 

 

نه شمارش روی آیدی کالر هست.فکر کنم شماره ی اموزشگاه باشه.بجنب تا پدر مادرم برنگشتن،چه شانسی هم 

 داره.موقع خوبی زنگ زد. 

 آخه چی بهش بگم؟ -

 من چه می دونم.فعال زنگ بزن ببین چی می خواد.فقط گفته باشم باید روی پخش بزاری منم بشنوم.

 فضول خانوم به چشم.دیگه چی؟

سیلوانا هر شماره ای رو که می گرفت بر هیجانش افزوده می شد و تارا کلی سر به سرش می گذاشت.با اولین زنگ 

 ی تلفن نشسته بود که این قدر سریع برداشت.گله مند احوال پرسیا کرد و گفت :کیان برداشت انگار که پا

 چرا به من زنگ نزدین؟مردم از بس انتظار کشیدم.

 منتظر تماس خودتون بودم.

 یعنی اگه من زنگ نمی زدم شما زنگ نمی زدین؟

 خیلی خونسرد و سریع جواب داد :

 نه.

که دهن ما رو سرویس کرد.هربار اومدیم شما رو ببینیم یه جوری سر راهمون  ممنون از این همه لطف ! این داداشت

سبز شد شما هم که جواب این همه انتظار و این جوری میدین....بگذریم خدای ما هم بزرگه....می خواستم از شما 

 خواهش کنم یه قراری توی منزل بزاریم.

 نه نمی تونم.

 اخه چرا ؟

 باید به من حق بدین. به هزار و یک دلیل.شما هم

 اخه این حق دادن در صورتی که شما منو نشناسین و به من اعتماد نداشته باشین.

 به نظر من حرفاتون رو تلفنی عنوان کنین بهتره.

 محاله این جور مسائل یه بار بیشتر که تو زندگی ادم اتفاق نمی افته باید حضوری باشه.من....من برای.....

 شما چی؟

 برای وقتی که شما قبول کردین از نزدیک ببینمتون. بمونه

 تارا مدام اشاره می کردواو دستش را روی گوشی گذاشت و گفت :
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 چی میگی تو ؟

 بگو تنها نمیام.

 دستش را از روی گوشی برداشت و گفت :

 اگه بخوام بیام تارا هم باید باشه.

 بعد از لحظه ای سکوت گفت :

هستین حرفی ندارم به جز سروش هر کی رو دوست دارین بیارین فقط زودتر چون من یه اگه این طور راحت تر 

 سفر در پیش دارم می خوام قبل از سفرم تکلیف خودمو روشن کنم.

 شما کی میرین سفر؟

تقریبا! تا یک ماه دیگه.اگه اون جوری که دلم می خواد تکلیفم روشن بشه زیاد نمی مونم و اگه غیر از این شاید 

 طوالنی بشه.می شه قرار رو برای فردا بزاریم؟

 نمی دونم باید فکر کنم.بهتون خبر می دم.

 می ترسم این خبرتون مثل تلفون زدنتون باشه بره تا ده بیست روز دیگه.

 نه همین امشب با اس ام اس جواب میدم.

 می تونم منم جواب اس ام اس شما رو بدم.

 ایرادی نداره.

 ین گوشیتون دست سروش نیفته.لطفا مواظب باش

 مطمئن باشین.انگار از سروش خیلی می ترسین؟

بحث ترس نیست.بحث ابرو و شرم و حیاست.دوستی سروش برای من خیلی ارزش داره و نمی خوام از دستش بدم 

 ی شم.یا اون جور دیگه ای در مورد من فکر کنه.سروش واسه من مثل برادر می مونه.....زیاد مزاحم وقتتون نم

 هنگامی که او گوشی را گذاشت تارا با بشکن زدن گفت :

 بادا بادا مبارک بادا ایشاا... مبارک باشه.

 او خندید و گفت :

 گمشو دیوونه ! حاال خبر دوم رو بگو تا شادیم تکمیل بشه.

 زرنگی ! بگم ترش می کنی.فعال ترشی برات خوب نیست فشارت میاد پایین.

 بی مزه !

 ردا می خوای بری؟حاال ف

 اگه برم تو هم باید با من بیای.

 من نمیام جلو شهره خجالت می کشم.

 خیلی بی مزه ای پس من کی رو با خودم ببرم.

 با خنده جواب داد :

 برادر عزیزت سروش جان.

 او هم خندید و گفت :
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تولد بگیرم.اونا رو هم دعوت می فکر کنم سروش رو ببینه سکته می کنه.راستی منم یه خبر برات دارم.قراره 

 کنیم.می خوام یه لباس بپوشم تک باشه.

 حتما تنگ و کوتاه.

اتفاقا برعکس می خوام یه لباس بدوزم شبیه لباس اسکارلت ) شخصیت کتاب بر باد رفته اثر مارگات میشل( باال تنه 

 یقه باز و استین حلقه ای. تنگ رو به پایین که میاد گشاد بشه.پشت لباس با روبان پهن بسته بشه با

 ببخشین اون وقت سروش جونتون اجازه میدن؟

 یه شال می ندازم که لختی بدنم رو بپوشونه.

 اون شالی هم که تو بندازی.به نظر من لباس زیاد گشاد ندوز چاق نشونت می ده.

اال لباس رو ولش کن بگو خبر ببخشید یادم رفته بود که تو مدرک خیاطی از بهترین اموزشگاه های پاریس گرفتی.ح

 دومی چیه ؟

 بری خونه تا یه ساعت دیگه که مادرم بیاد متوجه میشی.

 اگه نگی میرم به سروش می گم که چه قدر دوسش داری.

 تارا می دانست تا نگوید ول کن نیست گفت :

 قبل از این که کیان زنگ بزنه زنداییم زنگ زد.یلماز جواب مثبت داده.

 ی دست هایش را به هم کوفت و گفت :او با شاد

راست میگی؟مبارک باشه.چه عجب بعد از این همه مدت عروس خانوم باالخره جواب داد.دیگه داشتیم فکر می 

 کردیم جوابش منفیه.حاال باید بریم تبریز؟

نه ی ما برگزار می شه نه اونا فردا شب با هواپیما میان.اگه سپند و یلماز حرف هاشون با هم نتیجه برسه بله برون خو

 بعدا وقت می ذاریم که برای مراسم عقد بریم تبریز.

 پس بدوم برم به مامان اینا بگم.بیچاره سپند کف کرد.

 بی معرفت نشو ! مادر رفته شیرینی بخره بیاد خونتون .بذار مادر بگه.

 نده برم خونشون.پس تا مادرت نیومده من برم جریان تلفن رو به ستایش بگم اصال شاید اجازه 

 

 

 ******** 

 

 ستایش وقتی جریان را شنید با کمی تفکر به او گفت :

 از نظر من ایرادی نداره فقط باید من یه تماس با شهره بگیرم.

 او در حالی که انگشتان دست هایش را به هم گره می زد گفت :

 بد نیست بگی؟

 بد اینه که اون ندونه.

 من و من کنان گفت :

 می ترسم کیان ناراحت بشه.
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اگه ناراحت بشه بی منطقه.اون باید در این مورد به تو حق بده.گوشی رو بیار من یه زنگ به شهره بزنم اصال می خوام 

 بدونم نظر شهره چیه.باالخره اون بزرگتره شه.می خوام بدونم کیان با کس دیگه ای در ارتباط نیست.

د به طوری که حوصله ی او حسابی سر رفته بود.مدام با حالت عصبی طول و صحبت شهره و ستایش به درازا کشی

 عرض اتاقش را می پیمود.ستایش وقتی تماسش را با او قطع کرد گفت :

 بگیر بشین دختر !سرگیجه گرفتم از بس دور من چرخدی.

 دلواپس لبه ی تخت خوابش نشست و گفت :

 خوب چی شد؟

 ستایش بلند شد و گفت :

 بهت می گم فعال بریم بیرون که االنه صدای مامان در بیاد.بعدا 

 ستایش ! تو رو خدا بگو بعد برو.

 ستایش به نگرانی او پی برد و به کنارش نشست و گفت :

نگران نباش شهره اون قدر خوشحال شد که گریه اش گرفت می گفت کیان تا به حال به هیچ دختری توجه 

این قضیه بوده.حتی این اواخر متوجه شده که به تو دلبسته.اما می گفت هنوز کیان  نکرده.می گفت که همیشه نگران

 در این مورد به او چیزی نگفته.مطمئن بود چون هنوز با تو صحبت نکرده با او در میان نگذاشته.

 یعنی فردا شهره خونه نیست؟

می پرسه که من به این مهمونی می رم یا نه می گفت که مهمونی دعوت داره.با خنده گفت همینه که کیان مدام هی 

نه.می خواسته مطمئن باشه که من خونه نمی مونم . از نظر من دیگه ایرادی نداره می تونی بری چون شهره خیال منو 

 راحت کرده و به من اطمینال کامل داد.حاال دیگه می زارم بری.

 یه ساعته دارین حرف می زنین همش همین بود ؟

در و باز کن.حتما سپنده که بچه ها رو از پارک اورده.خدا خیرش بدهاین دو ساعت که نبودن خونه  کم غر یزن برو

 چه ارامشی داشت.

دقایقی بعد از این که سپند و بچه ها وارد خانه شدند دوباره صدای زنگ در امد.سروش هم امده بود.به سوی در 

 رفت و گفت :

 این یکی دیگه مهمونه.

 انست کیست با لبحند گفت :سیلوانا که می د

 و مطمئنم خبرای خوب.

 جیران با همراه دختر و همسرش با جعبه ی شیرینی وارد شدند.جعبه ی شیرینی را به طرف سپند گرفت و گفت :

 مبارک باشه شادماد.

 الهه نگاه متعجبش را به او دوخت.سیلوانا صورت برادرش را بوسید و گفت :

 خانوم بله رو گفته.این یعنی این که یلماز 

 سپند از خوشحالی مقل لبو قرمز شد.جیران موضوغ تلفن را مانل برای ان ها باز گو کرد.الهه گفت :

 چه قدر خوب برای تولد سیلوانا اون ها هم هستن.ان شاا...به توافق که رسیدن همین جا براش خرید می کنیم.
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نواده ی شادمان خوشحال بودند که به زودی سپند سرو سامان تا اخر شب بحث تولد و نامزدی سپند ادامه داشت.خا

می گیرد مخصوصا که یک هفته می شد که سر کار می رفت و در امدش ان قدری بود که بتواند از پس یک زندگی 

 بر اید هر چن د که اقای شادمان پیش بینی الزم را برای او و حتی سروش و سیلوانا کرده بود و از لحاظ اینده خیالش

 بابت ان ها اسوده بود.

سیلوانا با رفتن خانواده ی تارا و ستایش کمی در جمع کردن کمک مادرش کرد و بعد به بهانه ی خواب به اتاقش 

رفت.احساس خویی داشت که همراه با دلهره و اضطراب شیرینی بود.در حینی که مشغول نوشتن اس ام اس بوى 

 ی طول نکشید که جواب ان امد.کیان در جمله کوتاه نوشته بود:دىست هایش می لرزید و وقتی ارسال شد خیل

 «اگه بیدارین بهتون زنگ بزنم»

او هم به همان خالصه جواب داد و چشمش به موبایل بود که او کی زنگ می زند.گوشی را به دست گرفت که اگر 

د شد و به خیال این که او خواب زنگ خورد سریع جواب بدهد . هنوز او زنگ نزده بود که مادرش بدون در زدن وار

است مستقیم به سراغ کمد رفت.او که به صدای در دراز کسیده بود.چشم هایش را روی هم گذاشت که وانمود کند 

خواب است.دستش را که گوشی را گرفته بود زیر پتو پنهان کرد و سریع مبایلش را خاموش کرد.گه گاهی زیر 

صندلی را زیر پایش گذاشته بود و یک سری وسایل اشپزخانه را باالی کمد چشمی نگاهی به مادرش می انداخت که 

جا می داد.نیم ساعتی طول کشید تا کارش تمام شد اما دیگر فایده نداشت چون او دیگر خوابش برده بود.وقتی بیدار 

شت اما دیگر بامداد گذشته بود.با افسوس گوشی را روی میز گذاشت و دوباره به تخت خوابش برگ 3شد ساعت از 

 خواب از چشمش پریده بود و تمام فکر و حواسش پیش قرار فردا بود که او چه می خواهد بگوید.

 ۳۱قسمت 

 

ول کن -نترشیدی،چقدر میخوابی؟پتو را روی سرش کشید و خواب آلود گفت:-تارا عصبی روی سرش ایستاد بود:

واقعاً که شورش رو در آوردی.او کش و قوسی به بدن -گفت:تارا،میخوام بخوابم.تارا پتو را از روی او کنار کشید و 

خود داد و همان طور خواب الود گفت:چرا اینطوری میکنی؟لبه ی تخت نشست و گفت:االغ جان،مگه با کیان قرار 

نداری؟بی چاره از صبح تا حاال ده دفعه به من زنگ زده.مثل فنر از جایش پرید و گفت:مگه ساعت چنده؟به ساعت 

خاله نمیذاشت،تازه اآلنم با هزار ترفند اومدم -وای خدای من،چرا بیدارم نکردی؟-کرد و گفت:یه ربع به یک.اشاره 

-ای بابا اون از کجا فهمیده،نکنه ستایش چیزی بهش گفته.-تو اتاقت.خاله میگفت تا صبح بیدار بودی،راست میگه؟

بیشتر نگران این بود -رار باشم.کیان چی میگفت؟حاال چی کار کنم؟من بیچاره قرار بود ساعت ده سر ق-فکر نکنم.

که که نکند اتفاقی برات افتاده.می گفت:دیشب قرار بود بهش زنگ بزنم،اما وقتی تماس گرفتم موبایلش خاموش 

بود.سیلوانا جریان شب پیش را برای تارا تعریف کرد.او با خنده گفت:خاک بر سر خواب آلودت کنم.روت میشه 

به هر حال به من گفت که اگه تونستم به تو بگم -چرا که نه،از دروغ گفتن که بهتره.-بگی؟این چیزها رو بهش 

ساعت چهار منتظرته.می گفت بهت بگم که از لحاظ سروش خیالت راحت باشه.سیلوانا با خنده گفت:نکنه سر 

برای ساعت چهار چه  به جای این حرفها بگو-غلط کرده،تا تو رو همین جا خفه کنم.-داداشمو زیر آب کرده باشه.

خوبه،می بینم -نمی دونم،این طرفا که غیر از ماسه و خاک سنگ هیچ نوع خاکی پیدا نمیشه.-خاکی تو سرم بریزم؟

باز از -چرت و پرتای من به توام سرایت کرده.دوست نابابی دیگه،چی کارت کنم،...به نظر من بهتر به مامانت بگی.

بهتر من از دستت خالص میشم،...بهتر به بهونه ی خرید بری -به گورم میکنه.اون حرفا زدی،مامان اگه بفهمه زنده 
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نمیشه،هنوز نگفتم دست و پا هم -بیرون.با خنده گفت:حتما خرید کتاب.تارا هم خندهاش گرفت و گفت:خوب آره.

به در  دختر تو جدیداً مشکل پیدا کردی مدام رعشه میگیری،نکنه مریضی،چیزی گرفتی.ضربه ی کوتاهی-میلرزه.

چه عجب تنبل خانم،بیدار شدین،به جای صبح بخیر بهتر بگی ظهر بخیر.حاال چرا -خورد و الهه وارد اتاق شد.

این پچ پچ های شما دو تا کی تموم میشه خدا -مامان اذیت نکن دیگه.-نشستین تو اتاق؟پاشین بیاین بیرون.

دارم.با ستایش قرار گذاشتیم بریم بازار برای یلماز  میدونه.پاشین بیاین پائین ناهار بخورین که من یه عالمه کار

خرید کنیم.تارا و سیلوانا نگاه پیروزمندانه به هم انداختند.تارا گفت:پس من برم،بعدا میبینمت.الهه پرده را کنار زده 

بود،پنجره را هم باز کرد و گفت:کجا میخوای بری؟من با جیران حرف زدم گفتم ناهار اینجایی.خودشم االن 

میاد.آخه جیرانم میخواد با ما بیاد خرید.پاشین دیگه،تنبل بازی در نیارین،وسائل ساالد رو گذاشتم روی میز 

اشپزخانه برین باهم درست کنین فقط مث ساالد اون دفعه ی درشت خورد نکنین،سیلوانا خانم بد نیست قبل از رفتن 

هم تخت خواب را مراتب کردند،سیلوانا گفت:می تخت خوابت رو مراتب کنی.الهه که از اتاق خارج شد به کمک 

بینی خدا چقدر قشنگ جورش کرد تا مامان اینا برگردان منم برگشتم.تارا بسوی در اتاق رفت و گفت:امیدوارم فقط 

برو بیرون همیشه نگران،شد تو یه بار نفوس بد نزنی.وارد -دردسر درست نشه چون دامنگیر من هم میشه.

ا با دیدن سروش صورتش گل انداخت.سروش به طرف آنها چرخید،جواب سالم تارا را داد و آشپزخانه که شدند تار

خطاب به خواهرش گفت:اگه قرار صورت نشسته ساالد درست کنی من از این ساالد نمیخورم.سیلوانا حوصله جر و 

ا سعی کرد بحث نداشت بدون جواب به سوی دست شویی رفت.سروش مقابل تارا نشست و گفت:این چش بود؟تار

به او نگاه نکند:مگه چی کار کرد؟خوب حرف شما رو گوش داد و رفت صورتش رو بشوره.یک برگ از کاهو ی 

آخه مشکل اینجاست که اون هیچ وقت همین جوری -داخل ظرف شویی را برداشت و با صدا آن را جوید و گفت:

رو انجام بده.سیلوانا از پشت سر در آورد و  حرف منو گوش نمیده.همیشه باید کلی جنگولک بازی در بیاره تا کاری

-مگه بسته بود؟-گفت:باز تو پشت سر من صفه گذاشتی؟سروش خندان به طرفش برگشت و گفت:ا زبونت باز شد؟

مطمئن باش از صورت تو یکی تمیز تره،سروش -چه عرض کنم.صورتت رو گربه شور کردی که اینقدر زود اومدی؟

بری سینما؟تارا متعجب از در خواست سیلوانا به او چپ چپ نگاه کرد.سروش جواب بعد از ناهار منو تارا رو می

داد:بمونه برای یه روز دیگه.من بعد از ناهار جایی کار دارم،فکر کنم تا شب هم درگیر باشم.تارا خانم مهموناتون 

کر کنم تا برساند اینجا تا ساعت چند پرواز دارند؟تارا نگاه مهربانش را برای لحظه ی کوتاهی به او دوخت و گفت:ف

ساعت نه طول بکشه.الهه هم به آنها پیوست و گفت:سروش جان اگه بی کاری مامان،یه چند تا نون سنگک برای 

نه میخوام برای شب نون -شب بخر.سروش متعجب به او نگاه کرد و گفت:دیروز یه خروار نون خریدم،تموم شد؟

آرام پوست خیار را گرفت و گفت:انگار فراموش کردی شب مهمون مگه شب چه خبر؟سیلوانا -تازه داشته باشم.

داریم.عروس آینده قدم رنجه میفرماین.تارا با خنده گفت:ای خواهر شوهر،حواست باشه چیزی نگی،چون عروس 

خانم وکیل مدافع داره.الهه گفت:به زور راضیشون کردم شا م بیاین اینجا.جیران میگفت:باید شما بیاین خونه ی 

روش خیلی از آمدن آنها خوشحال نبود،چون میدانست ایماز هم با آنهاست.چهره در هم کشید و از آشپزخانه ما.س

 اینم برای باید.ٔ  خارج شد.تارا متعجب گفت:ناراحت شد؟سیلوانا خندان گفت:حتما حسودیش میشه سپند زن میگیره

ه.ساعت دیواری سه بعد ظهر را نشان میش ناراحت شنوه هیس،می:گفت الهه.خندیدند دو هر.بزنیم باال آستین

میداد،که الهه و جیران به قصد بازار از منزل خارج شدند.سیلوانا تلفنی با ستایش هماهنگ کرده بود،که تا میتواند 

خریدشان را طول بدهند که دیر تر به منزل برگردند.با رفتن آنها با شتاب لباس پوشید و خطاب به تارا که کنار او 
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وای تارا دارم از دلشوره میمیرم.این مانتو رو بپوشم خوبه؟تارا بی حوصله جواب داد:خیلیام -ت:نشسته بود گف

شیکه،فقط تو رو خدا بجنب که زودتر برگردی.رسیدی حتما به من زنگ بزن....بسه دیگه کم آرایش کن،به خدا 

 آرایش زیاد بهت نمییاد.

 33قسمت 

 

 

فقط تو رو خدا بجنب که زودتر برگردی.رسیدی حتما به من زنگ بزن....بسه تارا بی حوصله جواب داد:خیلیام شیکه،

 دیگه کم آرایش کن،به خدا آرایش زیاد بهت نمییاد. 

 گمشو مگه می شه؟-

 چرا نمی شه؟با این همه مو رو صورتت وقتی ارایش می کنی مصنوعی به چشم می یای.-

 هر دو با هم خندیدند او اضافه کرد :

اجازه می داد اصالح کنم خیلی خوب می شد مخصوصا واسه تولدم.خوش به حالت تارا تو اصالح بکنی یا  اگه مامان-

 نکنی هیچ فرقی نمی کنی.

 اتفاقا من دوست داشتم مثل تو بودم.حداقل بعد از ازدواج کلی تغییر می کنی.-

 می خورده.برو بابا من دوست دارم تا دخترم تغییر بکنم.بعد از ازدواج به چه دردم -

 -خوب شوهرت لذت می بره.

 غلط کرده اون این جوری منو پسند می کنه.پس همین جوری براش بمونم بهتره.-

 حاال خیلی هم امیدوار نباشید اصالح کنی خیلی زشت بشی.-

 اتفاقا خودمم این طور فکر می کنم به خاطر این به مامان هیلی فشار نمی یارم.

 -ه دیرت می شه.کم حرف بزن بدو برو دار

با نگاهی به ساعت دیواری سریع رو سری اش را روی سر انداخت و کیف به دست از در خارج شد ؛ اما دل تو دلش 

نبود.چون فاصله نزدیک بود خیلی زود به مقصد رسید.با تردید زنگ را فشرد.انگار کیان کنار ایفون بود چون 

ه داخل گذاشت.انتظار داشت او را در انتظار ببیند اما خبری از کیان بالفاصله در گشوده شد.با کام های لرزان قدم ب

نبود و خانه غرق در سکوت بود.به اطراف نگاهی انداخت و بعد بع طرف عمارت به راه افتاد.هنوز چند گام برنداشته 

فشار داد.نگاهش  بود که صدای گوش نواز ویولون بلند شد.به در ورودی که رسید دید که الی در باز است.ارام در را

به سطح زمین افتاد که پوشیده از برگ های پائیزی بود.....و بافاصله نه چندان زیاد شاخه های گل رز زینت بخش 

برگ ها بود.گل ها و برگ ها طئری چیده شده بود که انگار او را به جایی هدایت می کرد.ناخوداگاه خم شد وشاخه 

منتظر کیان بود.گل ها او را به راهرو کشاندند.مطمئن شد که این گل ها تا به شاخه گل های را جمع کرد و هم چنان 

 اتاق ادامه دارد.

 برای یه دختر جوان این بهترین خاطره بود.در دل سلیقه ی او را ستود.

 همراه با نوای ساز صدای گرم او نیز اضافه شد.او پا سست کرد و به صدای او گوش سپرد:

 

 نزده رنگ عشق به این خونه نزده خیلی وقته دیگه بارون

 خیلی وقته ابری پرپر نشده دل اسمون سبک تر نشده



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –کولی 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

2 1 3  

 

 مه سرد رو تن پنجره ها مثل بغض توی سینه ی منه

 وقتشه دوباره بارون بزنه ابر چشام پر از اشک ای خدا

 خیلی وقته که دلم برای تو تنگ شده 

 قلبم از دوری تو بدجوری دلتنگ شده

 چیزی دوست داشتنی نیستبعد تو هیچ 

 کوه غصه از دلم رفتنی نیست

 حرف عشق تو رو من با کی بگم 

 همه حرف ها که اخه گفتنی نیست

 

الی در را که باز بود ارام فشار داد.حاال یک بغل گل سرخ توی دست هایش بود و فقط چند شاخه ی دیگر روز زمین 

ز گذاشت و چند شاخه گلی را که روی زمین بود جمع کرد و رو به باقی مانده بود.با ورودش او ویولون را روی می

 سیلوانا گرفت و با لحن شیرین و مهربانی در جواب سالم سیلوانا گفت :

 -سالم به روی ماهت خوش اومدی عزیزم.

 سیلوانا سرشار از عشق چند شاخه گل را به گل ها اضافه کرد و گفت :

 -دین.با این حرکت زیبا منو غافل گیر کر

کیان تعارف کرد روی مبل بنشیند.به تنها کاناپه ی داخل اتاق که کنار میز تحریر او قرار داشت نگاهی انداخت.گل را 

روی میز کنار ویولون گذاشت و گوشه ای از کاناپه نشست.هنوز هیجان داشت اما دیگر از ترس و دلهره خبری 

 انداخت و با اشاره به برگ ها گفت :نبود.کیان مقابل او ایستاده بود.چنگی به موهایش 

این برگ های پائیزی منم)با اشاره به گل های روی میز(واین گل ها ی سرخ تویی.ببین گل ها رو برداشتی چه قدر -

برگ ها غمگین و بی حوصله نشون می دن.اما وقتی گل ها بودن برگ ها هم می خندیدن.این برگ ها بدون این گل 

ار این برگ ها بمیرن.فکر می کنم با این جمله منظورم رو رسونده باشم که چرا از تو های قشنگ میمیرن.پس نذ

 خواستم به این جا بیای.

سیلوانا شرم زده نگاهش را به نوک کفش های او دوخته بود.کیان برایش جالب بود که سیلوانا با ان همه شیطنت چه 

ود.با فاصله ی زیادی از سیلوانا روی کاناپه نشست که او طور دچار این حالت شده و ایم حالت برای او زیباترین ب

 احساس راحتی کند.با همان لحن ارامش گفت :

 -نمی خوای چیزی بگی؟

سیلوانا باز هم سکوت کرد چون واقعا نمی دانست باید چه بگوید.کیان با صداقت و مهربانی اش او را خلع سالح کرد 

خود اعتراف کرد که دیگر جایی برای سوال کردن سیلوانا نگذاشته بود و  و با این حرکت زیبا ان قدر قشنگ به عشق

 کیان ادامه داد :!«عجب حکایتی است این عشق :»بی انکه کلمات را از ذهنش به گلو راه بدهد با خود اندیشید 

ا حدودی به حاال که تو چیزی نمیگی پس اول من حرفامو می زنم.نیاز به معرفی خودم نیست چون منو میشناسی و ت

عقایدم واقفی.اما از عشقم برات می گنپم.از روزی که برای اولین بار دیدمت ؛ راستش از اون روز فقط این یادم 

مونده که تو از تصادفی بی نهایت ترسیده بودی و هرگز فکر نمی کردم دوباره سر راهم قرار بگیری اون روز وقتی 

روی دیوار پایین پریدی شخصیت تو برام جالب بود چون تا به اون  از پنجره ی ویال نگات می کردم که چه طور از
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لحظه با چنین دختری رو به رو نشده بودم.بدون اغراق بگم از جسارتت خوشم اومد.همه ی حرکات و شیطنتات برام 

دا جالب و دوست داشتنی بود.)با اشاره به سوسک پالستیکی جلو ایینه اتاقش(وقتی سوسک بدلی رو توی ساالد پی

کردم اولش جا خوردم اما بعد برام شد یه خاطره ی شیرین.غشق من مثل عشقای دیگه با یه بار دیدن نبود.ذره ذره 

شروع شد.تا می اومدم بخوابم تو و شیطنتات می اومدین جلو نظرم.غشق تو توی قلب من مثل یه جوونه ی کوچیک 

و روح منو در بر گرفته.هی به خودم می گفتم هنوز  بود که هی بزرگتر و بزرگتر می شد تا جایی که تمام و قلب

چیزی نشده زود باید جلوش رو بگیرم.اخه تو کجا و من کجا ؟حتی خیال تو هم محال به نظر می رسید.به خودم می 

گفتم پسر ! سعی کن واقع بین باشی.سعی کن خودت رو با شرایط تطبیق بدی.اما چشم که باز کردم دیدم تو ناممکن 

وی زندگیم شدی و من هیچ راه فراری از عشق تو ندارم.فکر می کردم با ندیدنت بتونم از پس خودم بر ترین ارز

بیام اما خوب....گفتن نداره فایده نداشت.همه جا خیالت باهام بود.در پیچ و خم گوچه های زندگیم پشت پنجره های 

خسته نمی شدی و من هر چه قدر بیشتر دست و خاطراتم حتی ال به الی خطوط کتاب ها و کنار ارشه ویولونم.انگار 

پا می زدم بیشتر فرو می رفتم.وقتی کتاب موالنا رو ورق می زدم و اشعارش رو می خوندم یه حس خیلی خوب پیدا 

می کردم و دوست داشتم به ارزوم برسم.سیلوانا ! من خیلی با خودم و احساسم جنگیدم اما نتونستم پیروز بشم.ساده 

 ت دارم.بگم خیلی دوس

صورت سیلوانا از داغی رنگ لبو شده بود حتی جرات نداشت به او نگاهی کوتاه بکند.وقتی سکوت کیان طوالنی شد 

انگار که نرم شده باشد زبان در کامش جنبید و لی کالنی از ان خارج نشد و همچنان نگاه منتظر کیان بر او ثابت 

 مانده بود.

 دوباره اغاز گر کیا ن بود:

نتظرم دوست دارم همان طور که من صادقانه و بی ریا عشقم رو برات ریختم رو داریه تو هم صادقانه حرفت من م-

رو بزن.اگه دوستم داری بگو و اگرم نه بازم می خوای بگی....سیلوانا ! سکوتت اذیتم می کنه دوست دارم نگام 

و منو می ترسونه نکنه توی ذهنم اشتباه فکر کنی.برام حرف بزنی.من سیلوانا ی شیطون رو دوست دارم.این ارومی ت

 کردم و تو هیچ گونه عالقه ای به من نداری ؟ اره ؟ این طوره؟

 سیلوانا سرش را کج کرد به طوری که او نتواند کامال چهره اش را ببیند گفت :

 -اگه من بگم این عالقه دو طرفه ست می خواین چی کار کنین؟

 «.نه » یا « اره »ر نگردون.دوما تا جواب منوندی من چیزی نمی گم.فقط یه کلمه بگو اوال صورت خوشگل تو از من ب-

 با مکث طوالنی جواب داد :

 -خوب ....اره. 

کیان از خوشحالی بلند شد.چشم هایش پر از اشک شده بود.اوهنوز جرات نداشت نگاهش کند.دست هایش را تا ته 

ل های رنگی قالیچه دوخته بود.طوری قدم بر می داشت که انگار روی در جیب شلوارش فرو برده و نگاهش را به گ

ابر راه می رفت و با احتیاط گام بر می داشت که مبادا اب ررا پاره کند.جلو او ایستاد روی زمین زانو زد و ارام دستش 

 را زیر چانه ی او گذاشت.او از این حرکت کیان خجالت کشید اما جرات پس زدنش را نداشت.

 ن در حالی که اشک شور و شوق در قاب چشم های درشتش می لرزید گفت :کیا

اگه بدونی برای این یه کلمه چه روز و شبای سختی رو پشت سر گذاشتم.)بلند شد و روی مبل نشست.نگاهش به -

 گل های روی میز بود.(من مطمئن نیستم خونواده ی تو قبول کنن اخه تو هنوز برای اونا بچه ای.
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 فت :متعجب گ

 -یعنی ما با هم ازدواج کنیم؟

 با لبخند جواب داد :

 مگه ایرادی داره؟-

 نه ولی....-

 -ولی چی عزیزم؟

 زور نیست؟

برای من نه ولی تو رو نمی دونم.من دوست دارم هر چه زود تر تو رو مال خودم بدونم.تا به تو نرسم ارامش پیدا نمی 

ولی هر چی بگی همون کارو می کنم.هر چه قدر بخوای صبر می کنم فقط  کنم.من نمی دونم تو چی از من می خوای

 به شرط این که مطمئن بشم مال منی.بگو که باید چی کار کنم؟

 -نمی دونم!

 لبخند به لب های کیان امد.می دانست او فعال در شرایطی نیست که پاسخ بدهد. سعی کرد جو را عوض کند گفت :

 یه پذیرایی خشک و خالی ام از تو نکردم.می رم یه نوشیدنی بیارم.عجب میزبان سنگدلی هستم -

با رفتن او سیلوانا نفس راحتی کشید.سعی می کرد فکرش را متمرکز کند تا جواب درستی به او بدهد اما از بس 

ش ذهنش اشفته بود نمی توانست و باالخره تصمیم گرفت فعال هیچ پاسخی به او ندهد تا اول با مادرش و ستای

 صحبت کند.با امدن دوباره ی او به اتاق خودش را جمع و جور کرد.کیان لیوان شربت را به دستش داد و گفت :

 خوب حاال بگو تو که این همه به قول خودت ویولون عالقمند بودی چرا نیومدی اموزشگاه بهت یاد بدم؟-

 جرعه ای از شربت نوشید.انگار اعصابش ارام شد :

 -دم سروش اجازه نداد.هر چه التماس کر

 لیوان خالی را روی میز گذاشت و گفت :

امان از دست این سروش ! باور کن از حاال دل تو دلم نیست که بیام تو رو از اون خواستگاری کنم.می ترسم خیلی -

 بد با من برخورد کنه.

 سیلوانا خندید و گفت :

 -بعید نیست شهره خانوم منزل نیستن؟

 ی تا شب برنمی گرده.تو که برای رفتن عجله نداری؟نه رفته مهمون-

اوه چرا ! امشب مهمون داریم.یه عالمه کار دارم.مامان اینا رفتن خرید باید تا برنگشتن منم برگردم خونه کارایی که -

 به من محول شده انجام بدم.طفلک تارا داره جور منو می کشه.

 -تارا !می دونی سروش تارا رو دوست داره.

 عجب گفت :مت

 -نه خودش بهتون گفت ؟

نه از حرکاتش که این قدر روی تارا حساسه فهمیدم.از نگرانیش قان وقتی تارا راه رو گم کرده بود و از حساسیتی -

 که تو تبریز روی اون پسره ایماز داشت مطمئن شدم که اونم تارا رو می خواد.تارا چی ؟ اون سروش رو دوست داره.

 نمی دونم!-
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 شیطون ! نمی دونی یا نمی خوای بگی؟سیلوانا !...قول بده جز من به کس دیگه ای فکر نکنی. ای-

 مطمئن باش چرا فکر می کنی من به کس دیگه ای فکر می کنم؟-

 اهی از ته دل کشید و گفت :

 -نمی دونم ! شاید....بهتره بعدا در موردش حرف بزنیم.

 گفت :او از جایش بلند شد کیفش را برداشت و 

 من دیگه باید برگردم دیرم شده.-

 -پس صبر کن خودم می رسونمت.

 نه خودم برم راحت ترم.این طوری دیگه دلهره ندارم.اما با شما باشم می ترسم ما رو ببینن.-

باشه هر جور راحتی.فقط خواهش می کنم منو از خودت بی خبر نذار.در مورد خواستگاری فکرتو بکن بعد به من -

شو بگو.امیدوارم خیلی طول نکشه چون من دیگه طاقت ندارم.مخصوصا که حاال فهمیدم این عالقه دو طرفه  نتیجه

 ست.اگه قبل از سفرم تکلیف ما روشن بشه خیلی بهتره.

 -می تونم بپرسم کجا می خواین برین؟

 البته توی چند تا از شهر های ایران کنسرت دارم که همش پشت سر همه.-

 -ون خوش بگذره.انشاا...بهت

 مطمئن باش دور از تو هرگز به من خوش نمی گذره.-

 سیلوانا به سوی در اتاق به راه افتاد اوهم پشت سرش راه افتاد و گفت:

خیلی خوشحالم کردی اومدی.منو به یکی از ارزوهام رسوندی.نمی دونی چه ارامشی پیدا کردم.این روز قشنگ و -

 اخر عمرم خاطرش تو ذهنم ثبت می شه.امیدوارم برای تو هم روز خوبی بوده باشه. رویایی رو مدیون تو هستم و تا

 همین طوره.-

 کیان به عقب برگشت و گل ها را از روی میز برداشت و به او رساند و گفت :

 نمی خوای گالیی رو که با هزاران امید و عشق برات خریدم با خودت ببری.-

ها بود.گل ها را از او گرفت و تشکر کرد.از در که خارج شد با شتاب از کوچه خارج سیلوانا به فکر پنهان کردن ان 

شد و با تاکسی خودش را به منزل رساند.خوشبختانه هنوز کسی نیامده بود.زیر رگبار پرسش های تارا وارد اتاق خود 

د.او روسری اش را از روی سر شد.رو تختی راباال زد و گل ها را زیر تخت پنهان کرد.تارا همچنان یک ریز می پرسی

 برداشت و گفت :

 -فضول خانوم بذار یه نفس بکشم بعد همه چی رو برات می گم.

 تارا به حالت قهر از اتاق خارج شد اما دوباره برگشت و گفت :

ی نمی گی به درک خانوم رفتهکلی بهش خوش گذشته من بیچاره این جا از ترس و دلهره مردم.حاال هم برام ناز م-

 کنه.تازه کارایی رو که قرار بود تو انجام بدی من مثل حمال انجام دادم.

سیلوانا تا امد چیزی بگوید اواتاق را ترک کرد.لباس هایش را عوض کرد و با شتاب از اتاق خارج شد او مشغول 

 گردگیری بود.صورت او رابوسید و گفت :

 -تارا ! تو دلت میاد با من قهر بکنی؟

 نکن برو حوصله ندارم. خودت رو لوس
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 دستمال رو بزار زمین من می خوام تا اونا نیومدن همه چی رو برات تعریف کنم.

 نمی خوام بگی.-

 دستمال را به زور از او گرفت و گفت :

منو عصبی نکن خودت می دونی من خیلی کله خرم.حاال خوبه تو روزی صد دفعه به من میگی فضول اون وقت من -

 فضول بهت برخورد. یه بار گفتم

 گمشو به خاطر اون نبود خودت رو برام میگیری.-

 یک دستش را در هوا به اهتزار در اورد و گفت :

عشق سروش خلت کرده من کی خودمو گرفتم.فقط می خواستم گل ها رو قایم کنم تا کسی ندیده.تارا خیلی لوسی -

 منو ناراحت کردی.

 تارا جلو او ایستاد و گفت :

 احت شدی؟نار-

 اخم الود گفت:

 خیلی ! -

 تارا زد زیر خنده و گفت :

 اخی دلم خنک شد.تالفی اون همه ترس و دلهره رو در اوردم. -

 سیلوانا خندید و گفت :

 خیلی بی مزه ای واقعا ترسیدم که از دستم ناراحت شده باشی.

 حاال زود باش تعریف کن که دارم از فضولی میمیرم.

 ! فضول خانوم ! فضول خانوم! فضول خانوم

تارا دنبال او گذاشت و او سعی کرد از الی مبل ها فرار کند.با خنده و جیغ و دادی که راه انداخته بودند اصال متوجه 

ورود سروش نشدند.سروش حیرت زده به ان ها چشم دوخته بود که مثل بچه ها روی مبل ها می پریدند و با جیغ و 

 ند.سرو صدایشان تا بیرون می رفت.طاقت نیاورد و داد زد :داد دنبال هم می کرد

 چه خبرتونه؟اپارتمان رو گذاشتین رو سرتون.

هر دو به طرف سروش برگشتند.سیلوانا همان طور سیخ روی مبل ایستاده بود و تارا پشت میز ناهار خوری خشکش 

 ارام گفت : زده بود.سروش در را بست و این بار که می دانست هر دو را ترسانده

 صداتون تا پایین پله ها می اومد.)خطاب به سیلوانا( حاال چرا مثل گربه پریدی روی مبل؟

 سیلوانا از روی مبل پایین امد و گفت :

 تقصیر تارا بود.

 تارا از پشت میز ناهار خوری بیرون امد و گفت :

 دروغ می گه ! اون خودش شروع کرد.

 ها خنده اش گرفت و گفت : سروش از حالت بچه گانه ی ان

 مثال دارین خونه رو مرتب می کنین؟انگار این جا میدون جنگه.
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هر دو نگهای به کف سالن انداختند.کوسن هایی که به سوی هم دیگر پرتاب کرده بودند وسط سالن ولو بود.سروش 

 اروم گفت :نایستاد و به اتاقش رفت.هر دو با عجله شروع به جمع اوری سالن کردند.سیلوانا 

 چه قدر زود برگشته!

 تارا گلدان را روی میز گذاشت و گفت :

 احساس می کنم سروش یه جوری شده.

 او نگاهی به سالن انداخت همه چیز مرتب بود گفت :

 ۳۳قسمت 

 

 

تقریبا آماده  خوبه،اینجا دیگه کاری نداریم،بیا بریم اشپزخانه تا برات تعریف کنم.با هم وارد آشپزخانه شدند.غذاها

و روی اجاق گاز در حال پختن بود.او نگاهی به یخچال انداخت.با دیدن ظرف های ساالد و ژله و کرم کرامل تارا را 

 الهی فدات بشم،این همه رو چطوری با این سرعت درست کردی،واقعاً کدبانویی.-بوسید و گفت:

ه کن ببین چقدر ظرف کثیف کردم.میخواستم بذارم کاری نداشت،فقط نگا-تارا اشاره ی به ظرف شویی کرد و گفت:

 توی ماشین ظرف شویی اما پشیمون شدم،فکر کردم با دست شسته بشه زودتر جمع میشه.

 تو دیگه خسته شدی،من اینا رو میشورم.-

 با هم میشوریم.-

م روی میز.فقط یه نه،میخوای تو روی میز رو تمیز کن تا بعد از شستن ظرفا،ظرفای شب رو آماده کنیم بچینی-

زحمت بکش یه چایی برای سروش بریز ببر.اون عادت داره از بیرون که میاید مامان سریع چایی براش حاضر 

 میکنه.بعد از کارامون میریم تو اتاق من برات همه چی رو تعریف میکنم.

ن میز آشپزخانه یک سیلوانا پیش بند به تن و دست کش به دست سریع ظرفها را شست.تارا هم بعد از پاک کرد

 فنجان چای برای سروش ریخت.ضربه ی آرامی به در زد.

 بیا تو.-صدای سروش از پوش در اتاق شنیده شد:

آرام در اتاق را گشود و وارد اتاق شد.او همانطور دمر با لباس بیرون روی تخت دراز کشیده بود.با دیدن تارا سریع 

 .بلند شد و گفت:ببخشید فکر کردم سیلواناست

 چای را برایش روی پاتختی گذاشت و گفت:سیلوانا گفتدت دارین از بیرون که میان چای میخورین.

 نگاه غمگینش را به صورت شاد و شنگول تارا دوخت و گفت:ممنونم لطف کردین.

آشپزخانه تارا پی به ناراحتی او برد،می خواست دلیلش را بپرسد،اما خجالت کشید و از اتاق خارج شد.دوباره که به 

برگشت سیلوانا در حال تی کشیدن کفّ آشپزخانه بود.به موهای شلخته و در هم بر هم او نگاه کرد و گفت:خودتو 

 تو آینه دیدی؟

 چه؟مث کلفتا شدم؟-

 صد رحمت به اونا حداقل یه چیزی به سرشون میبندن.-

لماز خانم عروس ما بشه تالفی این کارا رو چه کار کنم خسته شدم.من کی عادت دارم این همه کار بکنم.بذار این ی-

سرش در میارم.مامان و خاله جون هم پاشون به بازار میرسه دیگه حاضر نیستن برگردن خونه.انگار که نه انگار که 

 برای شب مهمون داریم.
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 کم غر بزن خانم،انگار نقشه ی خودت بود که به ستایش گفتی دیر برگردن خونه.-

 د و گفت:این رو بذار توی حموم تا ظرفا رو از تو کابینت در بیارم،دیگه کاری نمونده.تی را به دست او دا

ظرفها را به کمک هم از توی کابینت بیرون آوردند و مرتب روی میز آشپزخانه چیدند.آخر های کارشان بود که 

 سروش فنجان خالی را به آشپزخانه برگرداند.

شت و گفت:مامان،به موبایلم زنگ زد،ظاهراً توی ترافیک گیر کردن،از فنجان را خودش شست و توی آب چکان گذا

من خواست سبد میوه روی که توی بالکن گذاشتم،برای شما بیارم میوهها رو بچینین توی جا میوه ی.هر چه شماره ی 

 گذاشتین.موبایل شما رو گرفتن جواب ندادین،تلفن خونه هم مشغول میزده.نگاه کردم به تلفن دیدم گوشی رو بد 

 تارا از حواس پرتی خود حیرت کرد و گفت:من موبایلم رو نیاوردم،خونه است.

 سیلوانا هم به طرف اتاقش دوید و گفت:مال منم تو کیفمه،به خطره همین صدای زنگش رو نشنیدم.

ان را پاک وقتی به گوشی خود نگاه کرد متوجه شد که کیان و مادرش چندین دفعه تماس گرفتند.سریع شماره ی کی

 کرد و از اتاق خارج شد.

سرش با سبد میوه به آشپزخانه آمد.سیلوانا به یاد گفته های کیان افتاد که گفته بود سروش تارا را دوست دارد.نا 

تارا جان،تو و سروش میوهها رو بچینین توی جا میوه داخل سالن.منم -خود آگاه لبخندی بر لبانش نشست و گفت:

 چینم توی ظرف.این شیرینیها رو می

 سروش گفت:من که از چیدن میوه سر در نمییارم.

 سیلوانا با اشاره به تارا گفت:این بهت یاد میده،تازه به درد ایندت هم میخوره.

 سروش غر غر کنان گفت:این کارا رو باید سپند انجام بده.به بهونه ی کمک به بابا جیم شده.معلوم نیست کجاست.

نزن،اینشاله عروسی خودت،سپند جبران میکنه.تارام قول میده میوههای بله برون تو رو شیک و  سیلوانا گفت:حاال غر

 قشنگ بچینه،درسته تارا جون؟

 تارا به او نگاه کرد که به دهانش خیره شده بود که چه جوابی میدهد،فقط جواب داد:اینشاله...

 سروش سبد میوه را به طرف سالن برد و گفت:میوهها شسته شده؟

 سیلوانا از آشپزخانه جواب داد:آره،دیشب بابا همه رو شسته.

سروش میوهها را یک بار دیگر دانه به دانه با دستمال نم دار پاک میکرد و به دست تارا میداد،او هم با سلیقه همه را 

 لش میلرزید.درون ظرف میچید.هر بار که میوه را از دست سروش میگرفت و نگاه غمگین او را متوجه خود میدید د

 احساس میکنم از یه چیزی ناراحتین؟-باالخره باالخره طاقت نیاورد و گفت:

او سرش را پائین انداخت و خودش را مشغول پاک کردن میوه کرد:چیزی نیست،فقط یه مقدار سرم درد میکنه،هر 

 وقت فکرم مشغول میشه سر درد میگرم.

 برم داداشی،چرا فکرت مشغوله؟سیلوانا از پشت،سر در آورد و گفت:قربون سرت 

 میدونی که این ترم درسم تموم میشه،باید برم سربازی.نمیدونم کجا میافتم،دوری از ....ولش کن،بگذریم.-

 تارا گفت:مطمئنم که تهران میافتین.

 متعجب گفت:چه طور اینقدر مطمئن هستین؟

 کارش طوریه که میتونه تو جابجایی تو کمک کنه.سیلوانا به جای او پاسخ داد:مگه نمیدونی عمو ی تارا نظامیه،
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سیروس از دروغی که گفته بود،خندهاش گرفت و وانمود کرد خوشحال است،گفت:راست میگین،اصال یادم 

 نبود.خوب،انگار که کار این میوه هم تموم شد.اگه کاری با من ندارین برم.

 به جای حرف زدن اول یه دوش بگیرم. سیلوانا دستمال و سبد خالی را از دستش گرفت و گفت:بهتره

 مگه تو دیشب هموم نرفتی.بذار فردا برو.فقط یه سشوار به موهات بکشی کافیه،اونم خودم برات میکشم.-

سیلوانا آنچه را که بین خودش و کیان اتفاق افتاده بود بدون کم و کاست برای او تعریف کرد.او به صورت با نمک 

وش به حالت،باالخره به اون کسی که دوست داشتی رسیدی.کیان چه پسر رومانتیک و با خ-سیلوانا خیره شد و گفت:

 سلیقه یه.تو این دنیا آدمایی مث اون خیلی کم هستن.باید قدرش رو بدونی.

 سیلوانا سشوار را از توی کشو در آورد و به دست او داد و گفت:حاال یه خبر مهم تر که مربوط به تو میشه.

 او گرفت،سیم پیچیده ی دور آن را باز کرد و بی تفاوت گفت:چه خبری؟سشوار را از 

 کیان میگفت سروش...-

 سروش چی؟-

 میگفت سروش تو رو دوست داره.-

 سشوار را روی تخت گذاشت که او متوجه لرزش دستانش نشود،گفت:مطمئنی؟

 بله که مطمئنم-

 سروش به اون چیزی گفته؟ -.

ت وقتی تبریز بودیم یقین پیدا کردم.با اجازت سروش متوجه ایماز شده که به تو نظر نه خودش حدس زده.می گف-

 داشته و مدام خود خوری میکرده

 این که دلیل نمیشه.-.

چرا دلیل نمیشه؟یادته وقتی تبریز بودیم چقدر عصبی و بد اخالق بود؟مدام سر درد داشت.مطمئنم ناراحتی االنش -

 میاد.تارا تو باید حس حسادتش رو تحریک کنی تا بفهمی دوستت داره یا نه. به خاطره اینه که شب ایماز

 باورم نمیشه.-

باور کن،حاال به جای فکر کردن فعال بیا موهای منو سشوار بکش.بعد خودت برو یه لباس خوشگل بپوش،ببینم -

 عکسالعمل سروش چه.

 مادر اینا برگشتن-

 ن.خوب بجنب دیگه،بیا موهای منو درست ک-.

تارا با برس پیچ سشوار مشق سشوار کشیدن موهای او شد.اما تمام فکر و خیالش پیش سروش بود و با خود فکر 

 میکرد که آیا او هم دوستش دارد.

صدای جیغ سیلوانا در اومد:بابا کلمو سوزوندی،معلومه حواست کجاست،انگار فراموش کردی این کله ی آدم که زیر 

 دستته.

 فت:ببخشید یه لحظه حواسم رفت پیش داداش جناب عالی.تارا خندید و گ

 خیلی بهش فکر نکن خل میشی.-

 الهه وارد اتاق شد و از آنها تشکر کرد و به تارا گفت:مادرت گفت،اگه برای فرودگاه میای زودتر بری خونه.

 رودگاه.سیلوانا منتظر ماند مادرش از اتاق خارج شود.سشوار را از او گرفت و گفت:بهتر بری ف
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او دوباره سشوار را به دست گرفت و گفت:نمیرم،اگه واقعیت داشته باشه،دلم نمیخواد سروش رو اذیت کنم.او به 

 اندازه ی کافی ذهنش مشغوله.

 سیلوانا منتظر ماند مادرش از اتاق خارج شود.سشوار را از او گرفت و گفت:بهتر بری فرودگاه. 

و گفت:نمیرم،اگه واقعیت داشته باشه،دلم نمیخواد سروش رو اذیت کنم.او به او دوباره سشوار را به دست گرفت 

 اندازه ی کافی ذهنش مشغوله.

 بابا ای ول ! تو دیگه کی هستی ! یه ذره از اون عشقت به ما هم بده با وفا.

 این جوری التی حرف نزن که خیلی بد میشی.

کن تا ستایش نیومده.حاال چهار ساعتم باید برای اون توضیح چاکر تارا خانومم هستیم.فقط زودتر موهام رو درست 

 بدم.

 حاال که کیان از تو خواستگاری کرده واقعا قصد ازدواج داری؟

 خوب اره.

 هنوز دهنت بو شیر می ده می خوای شوهر کنی؟

ضمن زمان قدیم اوال دهنم بوی شیر نمی ده بوی توت فرنگی می ده چون ادامس با طعم توت فرنگی توی دهنمه.در 

 دخترا رو از نه سالگی شوهر می دادن من االن هجده سالمه پس حسابی ترشیدم اون وقت تو میگی بچه ای.

 خاک بر سرت ! تا دیروز شعار میدادی تا بیست و هفت سالگی شوهر نمیکنی.

 چه خبره ! مگه سیر ترشی ام ؟

 سرایت نکرده. نه خیر کیان از راه بع درت کرده.زود تر برم تا به منم

با رفتن تارا او سریع لباس هایبش را عوض کرد و از اتاقش خارج شد که به مادرش کمک کند.بدتر از تارا او هم 

فکرش درگیر کیان بود و ان لحظاتی را که با او گذرانده بود مثل نوار یک فیلم از جلو نظرش می گذشت و مست از 

و بچه هایش کمی از ان جو خارج شد و در اولین فرصت ستایش از او  عشق می شد .با امدن سپند ، پدرش ، ستایش

توضیح خواست و ان چه را که برای تارا بازگو کرده بود از نو برای خواهرش بیان کرد.ستایش در اخر حرفهایش او 

 را بغل کرد و بوسید :

یق کیانست.مطمئنم پسر خوبیه مبارک باشه عزیزم پس باالخره خواهر کوچولوم عروس شد.خوشحالم که اون فرد ال

 و می تونه تو رو خوشبخت کنه.پس دیگه وقتشه موضوع رو به مامان هم بگیم.

 اگه عصبانی شد چی؟

 نمی شه من طوری باهاش صحبت می کنم که عصبانی نشه.اونم ارزویی جز خوشبختی برای تو نداره.

 وای ستایش اگه سروش بفهمه چی؟

 ی بفهمه.سروش و بقیه فقط قضیه ی خواستگاتری رو می فهمن.قرار نیست غیر از مامان کس

 خوب همین خواستگاری هم برای سروش خیلی سنگینه.

چرا ؟ چون که دوست خودشه ؟ فعال این فکرا رو بریز دور.بریم پیش مامان االن بچه ها ذله اش کردن.فقط قبل از 

یان هیچ قراری نذاری تا وقتی رسما از تو خواستگاری کنه.نه این که از این اتاق بریم بیرون به من قول بده دیگه با ک

این که فکر کنی به تو اطمینان ندارم ؛ نه اگه می گم باهاش قرار نذار به خاطر اینده ی خودته.بعد که سرت رفت 
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تو  توی زندگی خودت می فهمی که چه قدر به نفعت بوده.اگه تو برای خودت ارزش قائل باشی اون هزار برابر برای

 ارزش قائل می شه.پس کاری نکن شخصیت و ابروی تو و خونواده ات زیر سوال بره.حاال قول می دی؟

 خیالت اسوده باشه اجی خانوم.

 

 

تارا در جلیقه و شلوار چهار خانه طوسی رنگش بیشتر از همیشه به چشم می امد.موهایش را خیلی ساده پشت سر 

وس تر از همیشه شده بود.حسابی شیطنتش گل انداخته بود که سروش را جمع کرده و با ارایش دخترانه ای مل

بسنجد که ایا عالقه ای به او دارد یا نه.هر بار که با پسر دایی اش ایماز گرم می گرفت متوجه نگاه کینه توزانه ی 

ین فرصت تارا سروش به ایماز می شد.مخصوصا هنگامی که سپند و یلماز به اتاق رفتند که با هم صحبت کنند.در ا

کنار ایماز نشست.ایماز دیگر سعی کرده بود به چشم خواهر و دختر عمه به تارا نگاه کند و عشق خود را سرکوب 

 کرده بود چون عشق او به تارا خیلی عمیق نبود و به راحتی در این راه موفق شده بود. 

ش دوخت که گوشه ی اشپزخانه ایستاده تارا هنگامی که ایماز مشغول صحبت کردن بود دزدکی نگاهش را به سرو

 بود و اخم الود نگاهش می کرد.در همین حین سیلوانا وارد اشپزخانه شد و بدون مقدمه به برادرش گفت :

 چرا به تارا نمی گی دوسش داری؟

 سروش متعجب به او خیره شد :

 معلوم هست چی میگی!

 ر به اعتراف کند :سیلوانا تصمیم گرفته بود هر طور که شده او را وادا

 پس ببخشید داداشی ظاهرا من اشتباه کردم.

 می خواست از اشپزخانه خارج شود روش گفت :

 وایسا ببینم دختر ! تو چرا چنین فکری کردی؟

 همین طوری.

 مگه می شه همین طوری این طور حرف بزنی.

 حاال که فرصت نیست بعدا بهت می گم.

 حواسش به ان ها نبود گفت :او نگاهی به جمع انداخت کسی 

 االن فرصت خوبیه از کسی حرفی شنیدی؟

 اگه قول می دی راز دار باشی بهت می گم.

 لوس نکن خودتو کدوم دفعه مثل تو دهن لقی کردم؟

 جواب این که بهم گفتی دهن لقم رو بعدا میدم.اگه به خاطر تارا نبود یه کلمه ام بهت نمی گفتم.

 رو داری عصبیم می کنی.حرفت رو بزن تا اون روی من باال نیومده.سیلوانا کم حاشیه ب

 باشه بابا...ایماز از تارا خواستگاری کرده.

 رنگ سروش پرید اما به روی خودش نیاورد و سعی کرد خونسرد باشد گفت :

 خوب این چه ربطی به من داره؟

 گفتم که اشتباه فکر کردم.

 جناب عالی چی فکر می کردی؟
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 کر می کردم تو تارا رو دوست داری اخه اون تو رو خیلی دوست داره.من ف

 سروش حیرت زده گفت :

 خود تارا بهت گفت :

 سیلوانا به جاتی جواب از اشپزخانه خارج شد و قبل از خارج شدن ارام گفت :

 گه ای رو نمی شناسه.به جای سین جیم کردن من فکر یارت باش که داره پر می کشه.مطمئن باش تارا جز تو مرد دی

 بعد از این که از اشپزخانه خارج شد به سراغ تارا امد و به بهانه ای او را به اتاق خواب خود کشاند و گفت :

 بس کن دیگه پدر سروش رو در اوردی.کم داداشمو حرص بده.

 تارا سرش را پایین انداخت و گفت :

 ه من با ایماز حرف زدم انگار نه انگار.چی چی رو حرص دادم ! اصال براش مهم نبود.این هم

حرف مفت می زنی ! می خواستی چی کار کنه ؟ بیاد اونو کتک بزنه ؟ کاری جز حرص خوردن از اون بر نمی امد.تارا 

 ! من یه کاری کردم امیدوارم منو ببخشی.

 متعجب به او نگاه کرد که مثل خطا کار ها سرش را پایین انداخته بود گفت :

 ه تو چی کار کردی؟دیوون

 فعال بریم بیرون بعدا بهت می گم.

 نه باید همین حاال بگی.می خوام بدونم چه اشی برام پختی.

 محاله بریم بعدا بهت می گم.

 

 

با خارج شدن سپند و یلماز از اتاق نگاه ها به سوی ان ها چرخید و با لبخندی که بر لب داشتند الهه با خوشحالی 

 رینی را برداشت اول جلو ان ها گرفت و گفت : فراوان ظرف شی

 مبارکه.

با شیرین که یلماز برداشت تاییدی بر گفته ی الهه بود و همه خوشحالی خود را با گفتن تبریک به ان ها ابراز کردند 

ارا تنها سروش بود که گرفته به نظر می رسید و هزاران جور فکر های مختلف در ذهنش می پیچید.یاد نگاه های ت

افتاد که هر بار با محبت نگاهش کرده بود به نگاهش پاسخ داده بود.کم کم امیدوار شد که ایماز نمی تواند بین ان ا 

 فاصله بیندازد و تصمیم گرفت در اولین فرصتی که بدست اورد عشق خود را به او اعتراف کند.

خواستند و قرار نامزدی را برای دو شب بعد با پایان رسیدن صحبت بزرگتر ها و نتیجه دلخواهشان مهمان ها بر 

گذاشتند که در این فاصله مقدمات کار را انجام دهند.با رفتن ان ها ستایش و شهرام به همراه بچه ها که روی دست 

ان ها به خواب رفته بودند عازم رفتن شدند.سیلوانا در را که پشت سر ان ها بست نگاهی به سالن انداخت روی تمام 

یش دستی ها پر از پوست میوه یا میوه دست نخورده خودنمایی می کرد.سپند و سروش در حال جمع کردن میز ها پ

 بودند به کمک ان ها شتافت و گفت :

 وای خداجون انگار بمب ترکیده.این جا رو نگاه این سارینا و سانیار شیطون تا این زیر مبال هم شیرینی ریختن.

 الهه با خمیازه ی کوتاهی گفت :

ولش کن بچه ! شما هم ول کنین بذارین صبح خودم جمع می کنم.من این قدر خسته شدم که دیگه نای حرکت 

 کردن ندارم.
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 اقای شادمان که داشت کوسن های روی مبل ها را مرتب می کرد گفت :

 ا.خانوم ت وبرو بخواب ما هخم تا اونجایی که بتوانیم جمع می کنیم بقیه رو هم میزاریم برای فرد

الهه منتظر همین لحظه بود یک دستش را در هوا چرخاند و با گفتن شب بخیر به اتقش رفت.سروش ظرف هایی را 

که از روی میز ها جمع می کرد روی میز اشپزخانه میچید و سیلوانا هم اشغال ظرف ها را خالی می کرد و درون 

ز ها را پاک می کرد.اقای شادمان نیز در اتاق ماشین ظرف شویی قرار می داد.سپند هم با شیشه پاک کن روی می

خواب را بست که صدای جارو برقی الهه را اذیت نکند و شروع کرد به جارو برقی کشیدن.نیم ساعت طول نکشید که 

همه چیز به حالت اولش برگشت و خانه تمیز و مرتب شد.اقای شادمان با رضایت به اطراف نگاه کرد و بعد نگاهش 

 ته ی سیلوانا دوخت و گفت :را به صورت خس

 خسته شدی دخترم دیگه کاری نمونده برو بخواب.

 سپند گونه ی او را نوازش کرد و گفت :

 ایشاا..عروسی خودت جبران کنم.

 اقای شادمان بالفاصله گفت :

 ایشاا...اما فعال براش زوده.

 سروش در حالی که به سوی اتاق خوابش می رفت گفت :

 ن کسی برسه که بیاد سراغ این مطمئنم اون طرف مغزش معیوبه.خدا به داد او

 سیلوانا هم به طرف اتاق خوابش خودش رفت و هنوز وارد اتاقش نشده بود گفت :

 بر عکس این جمله برای خودت صدق می کنه.بیچاره هر کسی که زن تو بشه.

ا هم کوتاه امد و وارد اتاق خود شد.به شدت سروش یک بوسه از دور با دست برایش فرستاد و به اتاقش رفت.سیلوان

احساس خستگی می کرد و از ته قلب نیازمند خوابیدن روی تخت خود بود.لباس های راحتی خود را که پوشید و 

روی تخت دراز کشید تازه فهمید که چه قدر خسته است.دوست داشت به کیان وروز پرخاطره ای که گذرانده بود 

 اجازه ای به او نداد.فکر کند اما خواب چنین 

 

 

سر میز صبحانه خانواده ی ارمان غلغله بود هر کس نظری می داد و باالخره رای بر این شد که مراسم نامزدی چون 

 مصادف بود با میالد حضرت....و روز تعطیل رسمی مراسم را در منزل پدر اقای ارمان برگزار کنند.اقای ارمان گفت : 

قدر مهمان بخوایم می تونیم دعوت کنیم.خونه ی اقاجون به اندازه ی کافی بزرگ هست روز این طوری بهتره هر چه 

 بعدشم جمعه ست می تونیم همه با هم همه چیز رو جمع کنیم.

 جیران گفت :

 اون وقت اقای شادمان که پیشنهاد منزل پدرش رو داده ناراحت نمی شن؟

 گفت :اقای ارمان پیپ اش را از گوشه ی لب برداشت و 

نه چرا باید ناراحت بشن.تازه باید خوشحالم باشن.می دونی تا طالقاون چه قدر راهه این همه مهمون رو چه طور 

 بکشونیم تا اون جا.اصال درست نیست.در ضمن نامزدی رسم نیست خونه ی پسر باشه.این وظیفه بر عهده ی ماست.

 یاشار برادر جیران گفت :

 ن مراسم رو می نداختیم تبریز این همه به زحمت نمی افتادین.اگه به قول من عمل میکردی



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –کولی 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

2 2 5  

 

 اقای ارمان در حال لقمه گرفتن گفت :

 باز تعارف کردی یاشار جان ! این وظیفه ی ماست یلماز مثل تارا دخترمه.

 سولماز گفت :

 ایشاا.. عروسی تارا جون جبران کنیم.

  ۳۴قسمت 

. بدیم اطالع شادمان آقای به بهتره:گفت ایماز. ٔ  با مهربانی گفت:انشاال یلماز دستش را روی دست تارا گذاشت و

 تنها رو ما که نیستن آدمهایی چند ندران،هر ی وظیفه هیچ خودمونه،اونا ی ٔ  عهده به کارها بیشتر:گفت جیران

له خانوادهاش را در بالفاص و شد خوشحال آنها پیشنهاد از شادمان آقای. همراهن ما با آخر تا اول از مطمئنم.بگذارند

جریان گذاشت.الهه تلفنی با جیران تماس گرفت و از آنها خواست دور هم جمع شوند که کارها را تقسیم کنند. و به 

همین بهانه همه منزل آقای آرمان جمع شدند.یلماز و سپند گوشه ی دور از همهمه ی جمع نشسته و گرم صحبت 

دو کبوتر عاشق،نظر خاصی ندارین؟ یلماز از خجالت -خطاب به آنها گفت:بودند. تصمیمها که گرفته شد آقای آرمان 

نظر شما نظر ما هم هست.هر چی شما بگین برای ما قابل احترامه -سرخ شد و سرش را پائین انداخت اما سپند گفت:

 فقط.ما ی ٔ  تو بهتر با یلماز جون برین خرید.فکر این طرف هم نباشین.این کارها رو بذارین به عهده-.الهه گفت:

 الهه. است سلیقه با خیلی جون،یلماز خاله باش مطمئن:گفت تارا. باشه تک تون انتخاب خرید توی امیدوارم

 اصال من شد اینطور که مامان،حاال ممنون خیلی:گفت سپند. نیستم مطمئن سپند از زیاد راستش مطمئنم،اما:گفت

لهه گفت:خوب دیگه برین،درضمن مگه میشه تو بد سلیقه ا. یلماز انتخاب به میذارم رو چیز همه نمیکنم انتخاب

باشی؟عروس به این خوشگلی انتخاب کردی. آقای شادمان بحث آنها را به انتها برد و گفت:سروش یه زنگ به کیان 

بزن که برای گروه موسیقی اقدام کنه. سیلوانا تا اسم کیان را آوردند رنگ به رنگ شد و دست تارا را که کنارش بود 

شرد و این از دید الهه پنهان نماند .سروش با کیان تماس گرفت و از او خواست به کمک آنها بیاید.سیلوانا نیز به ف

خانه ی خودشان برگشت که لباسایش را عوض کند و همراه تارا به منزل پدر بزرگ تارا بروند. تا وارد خانه شد الهه 

حاال تا تارا حاضر شه طول میکشه،فعال -خارج شد،گفت: هم پشت سرش آمد و هنگامی که او حاضر شده از اتاق

سیلوانا،در -بشین باهات کار دارم. سیلوانا بدون هیچ پرسشی روی مبل نشست.الهه هم مقابل او نشست و آرام گفت:

مورد کیان چیزی هست که به من نه گفته باشی؟ رنگ از رخسار او پرید.نمیدانست چه پاسخی بدهد .از ترس طوری 

با تو هستم دختر،چرا سکوت کردی؟ -خشک شده بود که زبان در کامش نمیچرخید. الهه بی حوصله پرسید: دهانش

چرا انقدر دیر اومدی؟ ستایش روسریاش -تقه ی به در خورد.الهه بلند شد و بسوی در رفت. با دیدن ستایش گفت:

که تو این گرما حسابی بچهها کالفه  بچهها دیر بیدار شدن.موقع اومدنم از بس ترافیک بود-را در آورد و گفت:

کولرش خراب شده.تازه قرار اگه وقت کنه امروز ببره تعمیرگاه -خوب چرا از کولر ماشین استفاده نکردی؟ -شدن. 

با شهرام دارن میان باال.)با اشاره ی سر به سیلوانا(این چرا مث بد عنقا جمع شده رو مبل؟ -حاال بچهها کجا هستند؟ -.

را با دندان گزید.از فرصتی که به دست آمده بود استفاده کرد.از جایش بلند شد و بدون اینکه به  سیلوانا لبش

من دیگه میرم،تارا منتظرمه. الهه گفت:برو درضمن یادم نمیرها.بعدا در مورد اون قضیه -مادرش نگاه کند،گفت:

فعال خود من هم نمیدونم،باید -فت:حرف میزنیم. ستایش گفت:چه قضیه ی؟ الهه نگاهش را به سیلوانا دوخت و گ

سیلوانا در این مورد توضیح بده. او دیگر منتظر نماند و با شتاب از در خارج شد.تارا نیز همان لحظه از در خارج شد و 

وای اگه ستایش نیومده بود مجبور میشودم پیش مامان همه چی رو اعتراف -بریم پائین پدر ما رو میرسونه. -گفت:
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واا،مگه ستایش خونتون نیست؟خوب اگه کاریش -نکه پائین بری باید یه زنگ به موبایل ستایش بزنم. کنم.قبل از ای

باز چه دسته گلی به آب دادی؟ سیلوانا بدون توجه به -جلوی مامان که نمیتونم. -داری چرا نمیری خونه بهش بگی؟ 

میکرد خودش بردارد.می ترسید مادرش جمله ی تارا با دست های لرزان شماره ی موبایل ستایش را گرفت و دعا 

جواب بدهد.می دانست تا او گوشی را از توی کیف بزرگ پر از خرت و پرتش پیدا کند طول میکشد و باالخره بعد از 

چندین زنگ خود او به گوشی جواب داد .نفس راحتی کشید و گفت:نذار مامان بفهمه منم. ستایش از این سوی خط 

فکر کنم مامان به من شک کرده.بدجوری میترسم ستایش،تو را به خدا یه کاری -ه؟ متعجب گفت:چرا؟مگه چی شد

جون آجی -بکن.من نمیتونم برای مامان توضیح بدم. ستایش با خنده گفت:پس بگو چرا کپ کرده بودی رو مبل. 

ده به سرت؟ نه،مگه ز-بگم سوسک انداختی توی ساالدش؟ -اذیتم نکن.خودت همه چیز رو برای مامان توضیح بده. 

حاال نمیخواد خودشیرینی -ببخشید آجی،الهی قربونت برم .-آدم با خواهر بزرگترش اینجوری حرف میزنه. -

س....تا...یش. صدای خنده ی -کنی.باش نمیگم سوسک انداختی تو ساالدش.میگم از دیوار خونشون رفتی باال. 

اوخ -ایستادی بهتره بری پائین،چون مامان داره میاد. پس باید همه رو سانسور کنم.اگه تو راهرو و-ستایش بلند شد:

چرا با آسانسور -اوخ،پس من رفتم خداحافظ. سیلوانا دست تارا را کشید و از پلهها پائین رفتند .تارا گفت:

نرفتیم؟معلومه تو امروز چت شده؟ از اتومبیل آقای آرمان که پیاده شدند او جریان را برای تارا تعریف کرد. تارا 

نمی دونم،فعال بریم تو.االنه ی سروش بیاد.ببینه دم در وایسادیم -جب گفت:یعنی مامانت چطوری شک کرده؟ متع

روزگار من یکی رو سیاه میکنه.بذار زودتر شوهر کنم از اینا خالص شم. تارا زنگ در را فشرد.در بالفاصله با آیفون 

میدونم ولی یه وقتهایی کالفه میشم.از حاال دست و پام  -باز شد.وارد که شدند،گفت:دیونه اونا خوبی تو رو میخوان. 

مطمئن باش خوشحال -داره میلرزه که وقتی ستایش موضوع رو به مادر بگه،مامان چه عکسلعملی نشون میده. 

امیدوارم،اینجور باشه که تو میگی.تو خیلی خوش بینی. کیان و سروش به -میشه،چون همه کیان رو دوست دارن. 

و ایماز در حال برو بیا بودند.صندلیها را میآوردند و تارا و سیلوانا میچیدند.در حدود صد صندلی توی  همراه شهرام

سالن بزرگ جا دادند و جایگاه عروس و داماد را نیز تعیین کردند .به پیشنهاد تارا تصمیم گرفتند جایگاهی را که 

رای تزئین الزم داشتند توی کاغذ نوشت و به دست برای آنها در نظر گرفته بودند،تزئین کنند و وسایلی را که ب

شما و ایماز زحمت این رو بکشین.من و کیان هم به اینا کمک -سروش داد. سروش نوشته را به شهرام داد و گفت:

 33میکنیم. قسمت 

 

 

 کنیم. شما و ایماز زحمت این رو بکشین.من و کیان هم به اینا کمک می-سروش نوشته را به شهرام داد و گفت:

 

شهرام بدون اعتراض همراه ایماز از در خارج شد.کیالن هر بار که فرصتی به دست می اورد نگاه پر از حرارت و با 

محبت خود را به سیلوانا می دوخت.روی تک تک میز ها را با دستمال و شیشه پاک کن تمیز می کردند و روی هر 

ای مصنوعی می گذاشتند.در پایان کار همه با لذت به سالن نگاه میز گلدان بلور کوجکی همراه با چند شاخه گل زیب

 می کردند و از کار خود راضی بودند. 

کیان مشغول درست کردن یکی از پریز های برق شد.سیلوانا هم به اشپزخانه رفت که چای بیاورد.سروش که به 

کشاند و به بهانه ی گل یکی از گلدان ها دنبال فرصتی می گشت که با تارا حرف بزند اهسته او را به گوشه ی سالن 

 به او گفت :
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 این گل ها بهونه بودن.راستش...ببخشین مجبورم صاف برم سر اصل مطلب.

تارا حیرت زده چشم به دهانش دوخت و از لحن حرف زدنش که بعضی مواقع سیلوانا به همان لحن صحبت می کرد 

 خنده اش گرفت گفت :

 اتفاقی افتاده؟

 .چه جوری بگم....می خواستم بدونم ایماز از شما خواستگاری کرده؟نه من...

 بر فرض که این طور باشه ایرادی داره؟

 جلو ایستاد و مثل همیشه مغرور با رگ های گردن بر امده گفت :

 بله که ایراد داره.

« ه عشقشم با همه فرق می کنه.اعتراف ب:»تارا لبش را به هم فشار داد که جلو خنده اش را بگیرد.در دل به خود گفت 

 به او جواب داد :

 ببخشین چه ایرادی؟

 سروش کالفه بود نمی دانست چه طوری عنوان کند.عصبی گفت :

 شما نباید به اون جواب مثبت بدین.

 اخه چرا؟

 دوستش دارین؟

 به عنوان خو.استگار خیر ولی به عنوان پسر دایی خیلی.جواب منو ندادین.چرا؟

 فسی به راحتی کشید و گفت :سروش ن

 به خاطر این که شما باید مال من باشین.

 تارا این بار دیگر نتوانست جلو خنده اش را بگیرد.زد زیر خنده و گفت :

 باید؟

 سروش چنگی در موهایش انداخت و کالفه گفت :

اما حاال خیلی برام سخته در  اعتراف می کنم که کم اوردم.من هیچ وقت در هیچ مکانی برای حرف زدن کم نیاوردم

 مقابل شما حرف بزنم...بابا چه جوری بگم ؟ من...لعنت به این ذهن پریشون!

تارا از خوشحالی چشم هایش پر از اشک شده بود.باالخره بعد از سال ها به ارزویش رسیده بود.تا این حد هم 

او اعتراف کند.سرش را پایین انداخت و برایش کافی و شیرین بود و تصمیم گرفت خیلی راحت عشق خود را به 

 مودب و ارام گفت :

اگه نمی تونین به زبون بیارین اشکالی نداره.من فهمیدم می ئخواین چی بگین.خود من هم مثل شما هستم و متقابال 

 همین احساس رو نسبت به شما دارم.

 گفت :سروش نمی دانست از خوشحاتلی چه عکس العملی نشان بدهد.با صدای لرزان 

 مخلصتم به علی!

با وارد شدن ایماز و شهرام تارا از او فاصله گرفت.او حال مناسبی نداشت.از در دیگر سالن بیرون رفت.نیاز به هوای 

گوش «متقابال همین احساس رو نسبت به شما دارم.»ازاد داشت.صدای مهربان و مودب تارا هنوز در گوشش بود:

 .با صدای کیان به خود امد:هایش از فرط هیجان قرمز شده بود
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 کجا غیبت زد پسر ؟!

 سعی کرد خود را ارام نشان دهد اما کیان پی به همه چیز برده بود گفت :

 اودم بیرون هوایی بخورم. کیان!

 جانم !

 به نظرت میز و صندلی ها رو توی حیاط به این بزرگی بچینیم بهتر نیست؟

جا بی شباهت به باغ نیست.تازه غروب به بعد این جا خنک می شه.تازه غروب عالیع با وجود این همه دار ودرخت این

 به بعد این جا خنک می شه.اگه جمعیت زیاد باشه توی سالن گرم و غیر قابل تحمل می شه.

 پس بریم نظر بقیه رو هم بدونیم.

و قدیمی نیز برای جایگاه  صندلی ها دوباره بیرون اورده شد و همه با نظر سروش موافق بودند.از االچیق کوچک

عروس و داماد استفاده کردند.کار ان ها درست تا شب طول کشید.البته کیان فقط تا ظهر همراه ان ها بود.با رفتنش 

سیلوانا احساس دلتنگی کرد و کارها برایش سخت و خسته کننده به نظر می امد.در پایان وقتی به منزل برگشتند با 

 ی کرد.ستایش را به اتاق خود کشاند و گفت :نبودن مادرش احساس خوشحال

 بگو ببینم عکس اعمل مامان چه طور بود؟

 ستایش بدش نیامد کمی سر به سرش بگذارد.چهره اش را اخم الود نشان داد و گفت :

 افتضاح ! گفت اگه تو رو ببینه زندت نمی زاره.

 سیلوانا توب سرش کوبید و گفت :

 ال چی کار کنم؟می دونستم بیچاره شدم ! حا

 ستایش خندید و گفت :

روز خودم حدس ÷دیوونه ! چرا می زنی تو سر خودت ؟ شو خی کردم اتفاقا مامان خیلی هم خوشحال شد گفت : ام

 می زدم دلش پیش کیان گیره فقط ترسیدم....بهتره نگم چون از امامن قول گرفتم.

 بود؟ خودم تا اخرشو خوندم.یعنی با خواستگاری کیان موافق

 اره فقط می گفت هنوز برات زوده.

 کجا زوده ؟دارم می رم تو نوزده سالگی.

 با خنده گفت :

 چه قدر هولی برای شوهر کردن.

 ا ستایش ! سر به سرم نزار دیگه .خجالت می کشم مامان رو ببینم.ناراحت نشد که چرا بهش نگفتم؟

یو ن میزاشتی.یه ذره هم غر غر کرد که چرا تنها پاشدی رفتی خونه از تو نه ولی از من چرا.می گفتا باید با من در م

 ی اونا.

 وای ! نکنه دعوام کنه.

 نه بابا.مامان راستن می گه باید بهش می گفتیم.حاال میزاری برم شام رو بکشم.

 

 *********** 

 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –کولی 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

2 2 9  

 

ع شده بزرگتر از سن خودش تارا جلو ایینه قدی نگاهی به خود انداخت در لباس شب مشکی رنگش با موهای جم

نشان می داد.گردن بند ظریف طالی سفیدش را به گردن اویخت و از سیلوانا کمک خواست که قفل ان رابرایش 

 ببندد.سیلوانا قفل را که بست با شوق و ذوق به او نگاه کرد و گفت : 

 چه قدر خوشگل شدی ! تارا تو عروس بشی خیلی خوشگل می شی.

 و گفت : تارا او را بوسید

 هر چه قدر هم خوشگل باشم به پای نمک تو نمی رسم.حاال چرا وایسادی؟چرا لباستو نمی پوشی؟

 ضربه ای به در خورد.سیلوانا گفت :

 بیا تو.

سروش با کت و شلوار مشکی و پیراهن مشکی و کراوات صدفی براق واترد اتاق شد.نگاهش که به تارا خورد تا چند 

 ه او خیره شد.سیلوانا سر تا پا نگاهش کرد و گفت :ثانیه ای بی حرکت ب

 اوه ! چه تیپی ! دوماد بشی می خوای چی بپوشی.

 سروش لبخند زنان گفت :

 بگو ماشاا...

 سیلوانا دورش چرخید و گفت :

 ماشاا...ایشاا...عروسی تو با تارا جون.

 تارا از خجالت سرخ شد و گفت :

 سیلوانا....!

 مطمئن باش تو مال خودمی هر کی بخواد چپ نگات کنه می کشمش. مگه بد می گه ؟

 چون در اتاق باز بود سپند هم وارد اتاق شد.نگاهی به تاپ و شلوارک سیلوانا انداخت و گفت :

 تو که هنوز لباس نپوشیدی!

ال با هم هماهنگ سیلوانا نگاهی به او انداخت که با کت و شلوار مشکی و پیراهن و کراوات سبز خوش رنگ که کام

 بود خیلی جذاب شده بود گفت :

ماشاا...به داداش خوشگلم به این می گن تیپ دومادی با لباس نامزدش ست کرده.سپند دستی به کراواتش کشید و 

 گفت :

 تیپم ایرادی نداره؟

 هر کدام یک جور تعریف کردندوتارا گفت :

 مطمئنم دایی زاده ی گرامی می پسنده.

 توی دلش نبود گفت:سپندکه دل 

 خدا از دهنت بشنوه.من هم فقط می خوام اون بپسنده.سیلوانا زود باش دیگه باید بریم دنبال یلماز.

 سروش گفت :

 خودت تنها بری بهتره.مگه ستایش همراهش نیست؟

 چرا.

 خوب دیگه پس تو برو منو تارا خانوم و سیلوانا رو می برم تا اون جا با هم باشیم.
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 و سروش با هم از اتاق خارج شدند.سیلوانا لباسش را از توی کمد در او.رد و گفت :سپند 

 تو برو منم االن میام.

 چرا با هم نریم؟

بی مخ ! از این فرصت ها پیش نمیاد.اون سروش بیچاره کف کنه تا ما بریم.اون که نمی خواد تو رو بخوره این جوری 

که مثل کیان جون خودم رمانتیک و با احساس نیستن حرف نمی زنن.برو  ام که میگی عرضه ی حرف زدن نداره.همه

 دیگه چرا بر و بر نگام می کنی؟

 تارا واترد پارکینگ که شد سروش پشت فرمان در انتظارش بود.سوار که شد گفت :

 پس کو زلزله خانوم؟

 االن میاد.

 ه چشم می امد گفت :سروش از ایینه نگاهش را به تارا دوخت که زیبا تر از همیشه ب

 ناراحت شدی سیلوانا اون طوری گفت :

 تارا با بند کیفش ور رفت و با سر جواب داد نه.او ادامه داد :

می خوام بعد از مراسم سپند به مامان بگم که با مادرت حرف بزنه.نامزد بمونیم تا وقتی که من خدمتم تموم 

هم بریم و بیایم.راستش من از این که دزدکیباهات حرف بزنم یا بشه.حداقل به هم محرم بشیم می تونیم راحت با 

 دزدکی تو رو ببینم متنفرم.نظرت چیه؟

 همان طور که سرش پایین بود جواب داد :

 منم این کارو نمی پسندم هر چی که شما بگین.

 بهتره راحت حرفت رو بزنی می بینی که من خیلی راحت با تو حرف می زنم.

 ا تارا دیگر چیزی نگفت .سیالوانا توی اتومبیل که نشست.با شیطنت گفت :با امدن سیلوان

 مزاحم شدم؟

 سروش گفت :

 تو همیشه مزاحمی.

 شکلکی در اورد و گفت :

 مرسی داداشی در ضمن فکر کنین من تو ماشین نیستم.اصال می خواین به جای هر دوتاتون حرف بزنم.

 سروش گفت :

 حرف بزن ببینم چی میگی.

 او ژست خاصی گرفت و گفت :

اول به جای تو تارا جون چه قدر با این لباس خوشگل شدی.تارا جواب می ده مرسی عزیزم تو هم با این کت و شلوار 

 خیلی خوش تیپ شدی.چه قدر هم به هم میایم.

 ش می خندید.سروش باخنده از داخل ایینه نگاه می کرد که عکس العمل او را ببیند تارا هم مثل خودش غش غ

 شیلوانا گفت :

 دیدین حرف دلتون رو زدم.حاال هی بگین مزاحمم.

 سروش اتومبیل را از پارکینگ خارج کرد و گفت :
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حاال نوبت منه سیلوانا حاال که مامان نیست بهتره من سفارشات الزم رو بهت بکنم.اونجا شیطونی نکنی کم میوه و 

 ها به غذا حمله ور نشی.بازم بگم؟نه دیگه کافیه.جلو تارا خانوم بد زشته. شیرین بخوری.سر میز شام مثل قحطی زده

 سیلوانا غش غش خندید و گفت :

 اتفاقا تصمیم دارم همه ی این کار ها رو بکنم.

 تارا با خنده گفت :

 از تو بعید نیست.

 تو یکی حرف نزن خانوم پاستوریزه.بذار برات خواهر شوهر بازی در نیارم.

 ار سروش با صدای بلند خندید.تا به مقصد رسیدند سیاوانا سر به سرشان می گذاشت و ان ها را می خنداند.این ب

 

 

 ********* 

 

 

یلماز در لباس نامزدی خوش رنگش که رگه های براق صورتی داشت با اریش سبز و صورتی مثل ماه شده بود.وقتی 

 ندان گفت : ارایشگر کارش تموم شد از او فاصله گرفت و خ

فوق العاده شدی این شاهکار من نیست خودت زیبایی.من همیشه بعد از پایان کارم از عروس های زیبایی مثل تو 

لذت می برم به طوری که خستگی از تنم بیرون می ره.این موای سیاه و براق و این رنگ پوست شما هر مردی رو از 

 ک شد.البته بذار نگاه کنم ببینم الک دستت خشک شده.پا در بیاره.خوب دیگه پاشو که دوماد دم در خش

الکم صورتی خوش رنگ که با رگه های سبز تزئین شده بود روی دست های ظریف یلماز جلوه ی زیبایی داشت.از 

الک دستش که مطمئن شد کفش های پاشنه بلند صورتی رنتگش که رگه های سبز روی ان داشت به همراه کیفش 

 ۳۴دست گرفت و با شنلی که از جنس لباسش بود از در خارج شد. قسمت  که ست کفشش بود به

قیافه ی سپند با دیدن عروس خوشگلش تماشائی بود.تا لحظاتی قادر به هیچ گونه حرکتی نبود.همانطور مجسمه وار 

وری مث واا چرا همینط-ایستاد بود به صورت زیبای یلماز خیره شده بود. با صدای خواهرش ستایش به خود آمد:

ماست وایسادی؟خوب گل رو بده دستش دیگه. سپند از آن حالت بیرون آمد و با دستی لرزان گل را به دست او داد 

باورم نمیشه این فرشته متعلق به من باشه. هنگامی که وارد مجلس شدند همه با دیدن آنها -و در یک کالم گفت:

زیبایشان بر خود میبالیدند.الهه مدام اسپند دور سرش  ذوق کردند،بخصوص آقا و خانم شادمان که از دیدن عروس

میچرخاند و سیلونا با رقص قشنگش توجه همه را به خود جلب کرده بود،اما در حین رقص وقتی نگاهش به صورت 

اخم آلود کیان افتاد دست و پایش شل شد و از میدان رقص بیرون آمد.نمی دانست چرا او با اخم نگاه میکرد. می 

عزیزم،این لباس چقدر -ه بهانه ی نزدیکش شود که شهره صدایش زد.هنگامی که شهره نشست گفت:خواست ب

چشمای خوشگل شما منو خوب مبینه. شهره دست او را فشرد و -بهت میآید. از تعریف او خوشش آمد و گفت:

ین من در مورد کیان و عزیز شیرین زبان،من خیلی خوشحالم که کیان تو رو انتخاب کردقبل از اینکه شما بیا-گفت:

تو با مادرت صحبت کردم .او هاج و واج به شهره خیره شد و در دل گفت:خدا به دادم برسه،مامان پوستم رو 

میکنه.حاال چه حالی داره؟اول ستایش بعدم که شهره.اصال نباید جلوی چشمش آفتابی بشم. شهره با خنده 

نیازی -ببخشید یه لحظه حواسم پرت شد،آخه،... -گفت: گفت:حواست کجاست جیگر،چرا ماتت برده؟ با شرمندگی
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نیست چیزی بگی،می دونم برات غیر منتظره بود.کیان همه چی رو به من گفته،البته قبل از اینکه کیان چیزی 

بگه،ستایش جون برام گفته بود،فقط خواستم بگم که من به تو افتخار میکنم و خیلی خوشحال میشم عروس گل من 

خسته -چرا رقص رو ول کردین؟ -از خجالت سرخ شد.شهره از حالت او خندهاش گرفته بود و گفت: بشی. سیلوانا

آدم که جشن برادرش خسته نمیشه. کیان با ظرف میوه به آنها پیوست.اخمهای چهرهاش تا حدودی باز شده -شدم. 

ضور شهره خجالت میکشید و یه خسته نباشین. سیلوانا با عمداً او در ح-بود. نگاه کوتاهی به او انداخت و گفت:

جورایی معذب بود،مخصوصاً وقتی نگاهش به مادرش افتاد که چپ چپ نگاهش میکرد،شهره متوجه شد که او 

خواهر شوهر پاشو برو برقص،خوب نیست وایسادی. کیان لب باز کرد که چیزی بگوید اما او -معذب است،گفت:

کشید و باهم رقصیدن.وقتی یلماز به آنها اضافه شد او از جمع  فرصت نداد و سریع از آنها دور شد.سپند دستش را

چه میدونم سروش میگه،هیچ وقت تو -چطور کیان افتخار نمیداه ویالون بنوازه. -جدا شد. تارا کنارش آمد و گفت:

-. کالسش باالست،فقط تو کنسرت شرکت میکنه.راستی تا یادم نرفته بگم،مامانت کارت داره-مراسما ساز نمیزنه. 

شهره از -دیگه چرا؟مگه چیزی شده؟ -وای خدا به دادم برسه.این جشن گفتم شد.دلم مث سیر و سرکه میجوشه. 

بادا بادا مبارک بادا،نگرانی تو بی خوده،برو تا مامانت عصبی نشده. الهه نگاهش -من پیش مامان خواستگاری کرده .

چرا تو همی؟ سیلوانا خودش را جمع -شد. گفت: را به چهره مضطرب دخترش دوخت،با خود گفت:چقدر زود بزرگ

گفتم بیای اینجا وایسی.من کار دارم.االن خانم خالق اینا -ن تو هم نیستم فقط یه کم خسته ام. -و جور کرد و گفت:

با شهرام -میان .کسی رو نمیشناسن،یه جای خوب تو سالن براشون در نظر بگیر.این ستایش دوباره کجا غیبش زد؟ 

واجب نبود اون باهاشون بره.تو این موقعیت نباید اینجا رو ول میکرد میرفت.یه -تن کیک رو بیارن. و سروش رف

من؟ ن مامان جون.... الهه جلوی خندهاش را -چیز دیگه،تو چرا از درز به این ور هّی داری از من فرار میکنی؟ 

ئین انداخت.الهه دلش نیامد فکر او را گرفت و گفت:الزم نکرده دروغ بگی،من همه چی رو میدونم. او سرش را پا

پریشان بگذارد.جلو آمد و صورتش را بوسید گفت:می ذاشتی سپند بره بعد تو هم میرفتی.من آرزویی جز خوشبختی 

تو ندارم.هر چند دیشب تا صبح خوابم نبرده.یه جورایی برام سخته باور کنم تو بزرگ شدی.فکر میکنم تو همون 

انی. الهه جمله ی آخرش را با بغض بر زبان آورد و از کنار او به سمت عروس و داماد سیلوانای لوس و ننر مام

رفت.او خیالش از بابت الهه که راحت شد نگاهش به دنبال کیان گشت،دید که هنوز کنار شهره ایستاد و به او چشم 

شد. همانطور که مادرش از او  دوخته.با آمدن خانواده ی خالقی نگاهش را از او گرفت و مشغول احوال پرسی با آنها

خسته بود عمل کرد.خیالش از آن بابت که آسوده شد خواست پیش یلماز برود که تنها نشسته بود،اما شمیم بازوی 

پسر بدی -چه چشم تو رو گرفته؟آره برادر یلمازه. -این پسر برادر عروس؟ -او را کشید و ایماز اشاره کرد و گفت:

چه عجب یکی پیدا شد شر تو رو از سر -.چند بار هم اشاره داد که تحویلش نگرفتم. نیست.همش به من نگاه میکنه

-پس دعا کن این مث داداشت بی معرفت نباشه. -ما کم کنه. شمیم به شوخیهای سیلوانا عادت داشت،با خنده گفت:

بره -و نبود. داداشم بی معرفت نبود،تو الکی دلت خودتو خوش کرده بودی.گناهش هم این بود که دلش پیش ت

یادت نر پسر خاله ی منم -هو هو هو،پشت سر داداشم حرف نزن که کالهمون میرها تو هم. -گمشه با اون دلش. 

خوب حاال با اون پسر خاله ی چلمنت. شمیم خندید و گفت:وای اون داره میاد طرف ما. ایماز به آنها نزدیک -هست. 

ن رو معرفی نمیکنین؟ البته،این شمیم خانم دختر خاله ی منه،)با سیلوانا خانم،ایشو-شد و خطاب به سیلوانا گفت:

اشاره به ایماز(شمیم جون،ایشان جناب ایماز خان برادر یلماز جون هستند. شمیم هول کرده بود،گفت:از اشنایی تون 

گی شما رو خوشبختم. ایماز گفت:منم همینطور.خوشحالم از این که با شما نسبت فامیلی پیدا کردم.امیدوارم شایست
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داشته باشیم. سیلوانا دیگر به باقی حرفهای آنها گوش نداد از آنها جدا شد و از خدا خواست که کاری کند که ایماز 

دل باخته ی شمیم شود چون فهمید که شمیم هم نسبت به او بی عالقه نیست.ایماز پسر خوب و با شخصیتی بود و 

م کیان فرصتی به دست آورد که با او تنها باشد،از فرصت استفاده میتوانست شمیم را خوشبخت کند. در پایان مراس

کرد و گفت:چقدر این لباس تو تنت قشنگه. سیلوانا نگاهش را به او دوخت که در کت و شلوار سفید به همراه 

 برای همین مدام اخم میکردین.-پیراهن لیمویی رنگ و کراوتی براق به همان رنگ مثل شاهزاده ها شده بود،گفت:

االن فرصت نیست،بعدأ در این باره با هم صحبت -آره وقتی داشتم میرقصیدم بدجوری با اخم نگام کردین. -من؟ -

میکنیم. با نزدیک شدن شهره سیلوانا کمی از او فاصله گرفت.شهره به هر دو نگاه کرد و با لبی خندان 

وز بعد از مراسم،پدر و مادر یلماز به تبریز ر صبح. باشیم شما نامزدی جشن شاهد آینده روز چند ،تویٔ  گفت:انشاال

برگشتند،اما یلماز و ایماز به اصرار سپند ماندند که در جشن تولد سیلوانا حضور داشته باشند. از بس جشن نامزدی 

 همه را خسته کرده بود،تصمیم گرفتند جشن را ساده برگزار کن ************************

امتحان -نزل شد،الهه گفت:چه خبرته دختر،آپارتمان رو با سر و صدا رو سرت گذاشتی. سیلوانا با سر رو صدا وارد م

مامان.هّی میزانی تو ذوقم،عروس -این دیگه خوشحالی داره؟تو از ده سالگی رانندگی یاد گرفتی. -قبول شدم .

انست که سروش همه عروس خانومم؟ سیلوانا مید-خانمت هم که از ده سالگی رانندگی یاد گرفت پس چرا ردّ شد؟ 

فدای -آره تو پارک دوبل ایراد داشت. -تارا ردّ شد؟ -چیز را در مورد تارا به مادرش گفته،گفت:تارا رو میگم دیگه .

کاش همه ی -ن. -حاال اگه منم ردّ میشودم این رو میگفتین؟ الهه صادقانه گفت:-سرش،دفعه ی دیگه قبول میشه. 

ترش رو تحویل نمیگیره،در عوض تا دلت بخواد به عروساش میرسه .الهه مادر شوهرهای دنیا مث شما باشن.دخ

خندید و گفت:حسود خانم کجا برات کم گذاشتم که این حرف رو میزانی؟ در ضمن اگه به تو میگم ن،چون تا به 

تارا حال چند تا ماشین رو زدی داغون کردی تا راننده شدی.تارای طفلک اصال پشت فرمون نمیشینه. بعدشم کم به 

مطمئنم که جوابش مثبت،این که )میخوام فکر کنم(داره ناز -بگو عروس،اون که هنوز جواب مثبت به ما نداده. 

من نمیدونم تو بری خونه ی شوهر،همینطوری زبون درازی  -میکنه،یه جورایی کالس میذاره. الهه خندید و گفت:

.خوب حاال یه خبرم من بهت بدم.فردا شب مهمون خدا به داد کیان برسه-پس چی؟فکر کردین الل میشم؟ -میکنی؟ 

کیان و شهره میان که رسمأ از تو خواستگاری کنند.البته قرار شده بهشون زنگ بزنم،وقتی بگم بیان -کی؟ -داریم. 

 بره میخواد هفته یکی این داره،آخر ٔ  ظاهراً شادوماد عجله-یعنی جواب ما مثبت. حیرت زده گفت:به این زودی؟ 

داره قبل از این سفر این مراسم انجام بگیره.با بابات که حرف زدم اون راضی بود،فقط میگفت یه سالی  سفر،اصرار

نامزد بمونن،البته اونم بستگی به نظر خودتون داره.فقط مونده با سروش و سپند حرف بزنم.فکر نمیکنم اونام مخالف 

دهد،فقط توانست با شتاب به اتاقش برود.در  باشن. سیلوانا از خوشحالی و خجالت نمیدانست چه عکسلعملی نشان

اتاق را بست و به در تکیه داد. از فرط خوشحالی نفسهایش به شمارش افتاده بود.با خود نجوا کرد:خدایا،ممنونم که 

انقدر زود آرزوی منو بر آورده کردی،در همین لحظه و در همین مکان قول میدهم که کاری نکنم پشیمون بشی از 

 به آرزوم رسوندی،قول میدم مطابق میل کیان رفتار کنم.این که منو 

از فرط خوشحالی نفسهایش به شمارش افتاده بود.با خود نجوا کرد:خدایا،ممنونم که انقدر زود آرزوی منو بر آورده 

کردی،در همین لحظه و در همین مکان قول میدهم که کاری نکنم پشیمون بشی از این که منو به آرزوم 

 میدم مطابق میل کیان رفتار کنم.  رسوندی،قول
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کیان در اموزشگاه بزرگ خود خسته و کالفه بود چند شب می شد که خوب نخوابیده بود و خورد و خوراک درست و 

حسابی نداشت.ترسی گنگ در چشم هایش کوج می زد و عرق سردی روی پیشانی اش نشسته بود.با دستمال مرتب 

خود را می گرفت.تا نیم ساعت دیگر با سروش قرار داشت نمی دانست عکس العمل سروش در نم عرق پیشانی 

مقابل این خواستگاری چیست.با روحیه ای که از او سراغ داشت احتمال می داد سخت مخالفت کند.منشی اموزشگاه 

 به نزدش امد و گفت : 

 نیست. استاد ! اگه کاری با من ندارین من برم دیگه کسی تو اموزشگاه

 به صندلی تکیه داد و گفت :

 نه برو به امان خدا.

با رفتن منشی سکوت بر انجا حاکم شد.حتی یک لحظه از یاد سیلوانا غافل نبود.دلش می خواست زودتر او را ببیند.با 

ام اس بی معرفت ! می دونه من نمی تونم بهش زنگ بزنم یه زنگ نمی زنه ؛ حداقل صداشو بشنوم یا اس :»خود گفت 

 «خشک و خالی بفرسته دلم خوش باشه.

خدایا به :»با صدای زنگ در چنان از روی صندلی بلند شد که صندلی افتاد.صندلی را به حالت اولش برگرداند و گفت 

در را که گشود با دیدن قیافه ی اخم الود سروش رنگش پرید سروش خیلی سرسنگین با او احوال «خیر بگذره ! 

 ع فقط جواب سالم او را داد و بعد بع او نزدیک شد و یقه لباسش را گرفت و عصبی گفت :پرسی کرد در واق

 تو خجالت نکشیدی این کارو کردی؟

کیان از رفتار او جا خورد حتی قدرت جواب دادن نداشت.همان طور با رنگ پریده به او خیره شده بود که بداند بعد 

 او را ول کرد و او را در اغوش گرفت و با قهقهه گفت :از این چه خواهد کرد . سروش یک دفعه یقه 

 بد نبود ! فعال موش رو دم تله کشتیم حاال تا به گربه و حجلش.

 کیان با ناباوری دستش را روی قلبش گذاشت و گفت :

 سروش ! کشتی منو.

 گفتم که موش رو دم تله کشتم البته بعدا به حسابت می رسم که به خواهرم نظر داشتی.

کیان با این که دو سال از سروش بزرگتر بود اما از او حساب می برد.سرش را پایین انداخت و مانند همیشه صبور و 

 مودب گفت :

جسارتم رو ببخش سروش نتونستم پا روی احساسم بذارم.من توی این مدت خیلی سعی کردم فراموشش کنم اما 

 نتونستم من...من.....

 گرفت و گفت :سروش از حالت او خنده اش 

بابا رمانتیک ! کم من من کن.فقط حیرون موندم تو کار خدا تو به این ارومی و این روحیه ی لطیف و حس شاعرانه 

چه طور دل به ادمی بستی که درست نقطه ی مقابل توئه ! زندگی ارومی داشتی باید باهاش بدرود کنی از حاال به 

 شه تسلیت می گم.خاطر زلزله ای که قراره به زندگیت وارد ب

 در مورد سیلوانا این طور حرف نزن اون محشره.
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اره خوب علف باید به دهن بزی شیرین باشه.از شوخی گذشته نمی خوام تعریفشو بکنم با این که یه کم شیطونه ولی 

 دختر مهربون و خوبیه.مطمئنم در کنارش خوشبخت می شی.

صبح تا حاال هزار جور فکر با خودم کرده بودم.فکر می کردم با در این که شکی نیست.اخی خیالم راحت شد و از 

 چوب و چماق به سراغم میای.

 فکر کردی این قدر عقب موندم!

 بدون شوخی واقعا از عکس العمل تو می ترسیدم.

 چرا دروغ بگم وقتی مامان گفت اولش جا خوردم.یعنی فکر نمی کردم تو...بگذریم ارزو می کنم خوشبخت بشین.

 می تونم بپرسم نظر بابات چیه؟

 سروش با خنده گفت :

نه خیر بچه مودب ! نمی شه بپرسی.بهتره تا شب صبر کنی یا با دسته گلت شوت می شی بیرون یا به عنوان دوماد 

 ازت پذیرایی می کنیم.

 سروش تو رو خدا حال منو بفهم جدی باش.

 به جان تو هرگز تو زندگیم این قدر جدی نبودم.

 اشه سروش خان نوبت منم می رسه.ب

 

 

 

گورستان غرق در خروش و سکون و هیاهوی سکوت.انگار تنها صدا صدای نفس های کیان بود که با هر بازدم 

همچون دی.اری از مه در برابرش قد علم می کرد.ارام و با حوصله گل هایی را که با خود اورده بود روی گور سرد 

این که شهره هرگز محبتش را از او دریغ نکرده بود ولی در این لحظات حساس زندگی  پدر و مادرش پر پر کرد.با

اش به ان ها احتیاج داشت.بغض کرده بود نمی توانست کالمی بر زبان بیاورد.کم کم خجالت را کنار گذاشت چون 

ان را در هم شاهدی جز زمین و اسمان نداشت.افسار اشک ها را رها کرد.صدای هق هق گریه اش سکوت گورست

شکسته بود.شاید ساعت ها طول کشید تا از ان حالت خارج شد.حاال دیگر احساس سبکی می کرد.وقتی از جایش 

برخاست پاهایش خواب رفته بود تازه می فهمید چه قدر خسته شده.با نگاهی به ساعت مچی اش فهمید که االن 

را به اتومبیلش رساند.تا پشت فرمان نشست  صدای شهره در امده.به سرعت گام هایش افزود و به دو خودش

 موبایلش زنگ زد شهره با توپ پر و دلواپس گفت : 

 معلومه کجایی ؟!

 میام خونه توضیح میدم.

 چی چی رو توضیح می دم؟چرا موبایلت رو جواب نمی دادی؟

 تو ماشین بود.

 خواستگاری. باورم نمی شه این قدر بی خیال باشی.انگار فراموش کردی داری می ری

 شهره جون تا نیم ساعت دیگه خونم.

شهره بدون خداحافظی تکماس را قطع کرد و به او فهماند که خیلی از دستش ناراحت است.اما وقتی به خونه رسید 

 شهره با دیدن رنگ جشم هایش گفت :
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 رفته بودی بهشت زهرا؟

کرد و در این شرایط جای برادر و زن برادر فقط با سر به او جواب داد و مستقیم به حمام رفت شهره بغض 

مرحومش را خالی دید اما مجبور بود به روی خود نیاورد تا او احساس دلتنگی نکند.در این چند سال که مسئولیت او 

را بر عهده گرفته بود کارش این بود که مدام بر احساسش سرپوش بگذارد و جلو او طور دیگری خود را نشان 

خداوند سپاسگزار بود که باالخره به ارزویش رسیده بود و کیان می خواست با یک دختر خوب از  دهد..وحاال هم از

خانواده ای با ابرو و اصیل وصلت کند.احساس می کرد بعد از این دیگر مسئولیت ان چنانی در قبال او ندارد جز انکه 

 کند.درادور شاهد خوشبختی ان ها باشد و دعای خیرش را بدرقع ی راه ان ها 

کیان که از حمام بیرون امد کمکش کرد نتا لباس هایش را بپوشد.با لبخندی مهربان کتش را بر تن او کرد و کراوات 

را بر گردن او بست.از شادی به گریه افتاد و سر او را به سینه فشرد و بر موها و پیشانی او بوشه زد ظرف اسپند را 

 دور سرش چرخاند و گفت :

رو می گه و دیگه « بله » دوماد خوشگل برم من اگه سیلوانا بدونه این قدر ماه شدی همون دم الهی قربون این 

 احتیاجی نیست برین تو اتاق با هم صحبت کنین.

 کیان تبسمی بر لب اورد و گفت :

 به چشم شما خوشگل میام.

ت و شلوار سفید و پیراهن صورتی و نگو عزیزم مثل ماه شدی.به خدا تا حاال دومادی به این خوشگلی ندیدم.با این ک

 کراوات صدفی مثل شاهزاده ها شدی.

 با خنده گفت :

 دست وردار عمه خانوم هیشکی به ماست خودش نمی گه ترشه.

 اگه خودتو تو ایینه قدی نگاه کنی می فهمی که من الکی نمی گم ماستم شیرینه.

 تیپ خود گفت :او در ایینه نگاهی به خود انداخت چرخی زد و راضی از 

 نه انگار بد نشدم.

 شاهزاده!فقط یه سیندرال کم داری.بجنب بریم که سیندرال در انتظاره.

در طول راه شهره مدام سر به سر او می گذاشت که جای خالی پدر وماردش را احساس نکند.در سوی دیگر سیلوانا 

ر چند سال بزرگتر شده بود بیشتر توی اتاقش بود در بلوز و دامن یاسی رنگ به همراه صندل های پاشنه بلندش انگا

چرا که در جمع خانواده اش خجالت می کشید.فکر می کرد که همه طور دیگری به او نگاه می کنند.با دیدن تارا که 

به همراه خانواده اش امد کمی ارام تر شد.دست او را کشید و به اتاق خود برد.تارا نگاهی به سر تا پایش انداخت و 

 : گفت

 باورم نمی شه این تویی ! واقعا شکل عروس شدی.

 خودم خوشم نمیاد تیپم دیگه خیلی زنونه ست.

 گمشو دیوونه ! لباس به این شیکی کجاش زنونه ست.کدوم دفعه مامانت دامن این مدئلی پوشیده.

و سنگ دوزی لبخندی زد و سیلوانا نگاهی به دامنش انداخت که پر از چین و تور گیپور بود با یک خروار مروارید 

 گفت :

 از بس همیشه بلوز و شلوار پوشیدم این جور لباس های دنگ و فنگ دار برام یه کم عجیبه.
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 این لباس هم قدت رو خیلی کشیده کرده هم هیکل تو خیلی قشنگ نشون میده.

 اخ جون پس دل کیا رو می برم.

یان رو بردی چه برسه به این بلوز و دامن شیک با این صندل تو با همون شلوار پیش بندی و موهای شلخته هم دل ک

 های یاسی رنگ قرتی چه رنگ الک و سایه شم با لباساش ست کرده.

 این قرتی بازیا کار ستایش بود.

 اخ بمیرم برات که تو اصال توی این خطا نیستی!

س گرسنگی می کنم.مامان به زور یه کم تارا دل تو دلم نیست.از دیشب تا حاال هیچی نخوردم تو بگو یه ذره احسا

 ابمیوه به خوردم داد.

 ستایش در را باز کرد و گفت :

 باز شما دو نفر همدیگر رو دیدین چپیدین تو اتاق ؟ یلماز طفلک رو تنها گذاشتین.

 تارا گفت :

رسن....سیلوانا ! تو چرا  اون که پیش سپند راحته. پاشین بیاین بیرون کیان به سروش زنگ زد تا چند دقیقه دیگه می

 موهاتو باز کردی؟

 

 موهای جمع به من نمیاد-او بار دیگر در آینه به خود نگاه کرد و گفت:

 خیلی بی سلیقه ی،اتفاقا خیلی بهت میاومد-.

 .تارا گفت:آخه این و چه به موهای جمع،این فقط باید موهای رو مث بچهها خرگوشی ببنده.

 اومدن،پاشین بیاین بیرون.-که گرفته بود ول کرد و گفت: ستایش دستگیره ی در را

سیلوانا از دیدن کیان چنان هیجان زده شد که دوباره قلبش به تپش افتاد و گوشش سوت کشید.کیان هم حالی بهتر 

 از او نداشت.هر کاری میکرد بر اعصاب خود مسلط باشد نمیتوانست و با صدائی پر ارتعاش و دستانی لرزان سبد گل

 زیبا را به دست او داد.

او هم از خجالت سرخ شده بود،سنگینی نگاه همه را حس میکرد.سبد گل را که روی میز گذاشت کنار یلماز و سپند 

 روی کاناپه نشست.

همه هنوز در حال احوال پرسی بودند،از فرصت استفاده کرد و زیر چشمی نگاهی به کیان انداخت.او هم همزمان 

 یلی کوتاه.با دیدن لباس های رسمی او که خواستنی تر از قبل شده بود بیشتر مجذوبش شد.نگاهش کرد ولی خ

صحبت های آنها که گل انداخت،شهره از آقای شادمان اجازه خواست که کیان و سیلوانا با هم صحبتی داشته 

خود رفت و بعد از لحظاتی  باشند.سیلوانا تصمیم گرفت در اتاق خودش پذیرای او باشد و با اشاره ی مادرش به اتاق

کیان ضربه ی به در زد و وارد اتاق شد.کتش را دراورده بود.با پیراهنی صورتی و کراوات صدفی،تیپ خاصی به خود 

 گرفته بود.

 اینجا بشینین.-او صندلی میز تحریرش را برای کیان عقب کشید و گفت:

وری دیگه خیلی رسمی میشه.)نگاهش را به اطراف این جا راحت ترم.اون ج-کیان لبه ی تخت خواب نشست و گفت:

 چرخاند(چقدر آرزو داشتم اتاق تو رو ببینم.با این رنگامیزی قشنگ معلومه خیلی با سلیقه هستی.

 اون کوچلوی بامزه ی توی عکس که زبونش رو دراورده حتما توئی.
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را به حالت اولش برگرداند و خودش هم سر سیلوانا با لبخند و اشاره ی سر گفته ی کیان را تائید کرد.بعد صندلی 

 تخت نشست و سرش را پائین انداخت.

این جوری بهتره،خیلی از هم دور بودیم.دیگه باید فاصلهها -کیان فاصله را کمتر کرد و تقریبا کنار او نشست و گفت:

 رو حذف کنیم،به اندازه ی کافی از هم دور بودیم.

 یخواین یه ماه برین سفر.شما که م-سیلوانا با دل خوری گفت:

کیان نگاهش را به انگشت های کشیده و کوچولوی او و ناخن های الک زدهاش دوخت.یک لحظه خواست دست او 

 را لمس کند و ببوسد اما ترسید او ناراحت شود و فعال این کار را زود دانست.

ردیم حتما تو رو با خودم میبردم.اما عزیز دلم این سفر کاریه.اگه عقد میک-احساسش را در کالمش ریخت و گفت:

 میدونی که با این عجله نمیشه.به جای این حرفا بهتره بگی برای آینده چه شرایطی پیش پای من میزاری.

 بهتر اول شما بگین.-

 هنوزم نمیخوای با من راحت صحبت کنی؟-

-..... 

ارم.می خوام همینطور شاد و سرزنده برام باقی انگار مث اون دفعه من باید شروع کنم.راستش من انتظار زیادی ند-

بمونی،به قول سروش من آرام احتیاج دارم یکی مث تو در کنارم باشه.بودنت یه جور برام امنیته،جادوی کالمت،حتا 

وسعت نگاهت.یه چیزی تو نگاهته که تار و پودم رو میلرزونه.سیلوانا از تو میخوام همیشه همینطور برام باقی 

 نم در کنار تو هرگز خسته نمیشم.بمونی.مطمئ

تو یه دنیا تنوع و شادی هستی.میخوام اینا رو از من دریغ نکنی،این جوری که سروش از تو برام گفته خیلی مایل به 

ادامه ی تحصیل نیستی،اگه درس میخوندی بهتر بود،اما حاال که عالقه ناری زورت نمیکنم.یه زمانی دوست داشتی 

 ی دونم سبب گرایش تو ویولون من بودم یا واقعاً دوست داری یاد بگیری؟ویولون یاد بگیری،نم

 نه من عاشق موسیقی هستم.-سیلوانا نگاهش را به چشم های بیقرار او دوخت و گفت:

دلمو خوش کرده بودم االن میگی به خاطره تو میخواستم ویولون یاد -کیان از رک گویی او خندهاش گرفت و گفت:

دم نا امید شدم.به هر حال خوشحالم که به موسیقی عالقه مندی وگرنه جرات نمیکردم توی خونه بگیرم.پاک از خو

ساز تمرین کنم.یکی از آرزو های من اینیه که تو ویولون رو در حد استادی یاد بگیری و بتونی اموزشگاه رو 

 بچرخونی.

 بهتون قول میدم،البته با کمک شما.-سیلوانا بدون مکث گفت:

 حالی دلم میخواد فریاد بزنم.از خوش-

نه تو رو خدا فریاد نزنین،همه میریزن تو اتاق،اون وقت -سیلوانا نتوانست یک امشب جلوی زبانش را بگیرد،گفت:

 فکر میکنن زده به سرت،یا من خواستم شما رو بکشم.

 خوای.عاشق همین زبونت شدم.خوب خانومم،حاال تو بگو چی از من می-کیان زد زیر خنده و گفت:

قبل از اینکه شما بیاین یه عالمه حرف داشتم ولی انگار همه چی از -هر چی فکر کرد چیزی به ذهنش نیامد،گفت:

 ذهنم پریده.

ایرادی نداره،هر وقت یادت اوما بگو،منم همین جا بهت قول میدم که همه رو بدون چون و چرا قبول -با خنده گفت:

 کنم.
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 ب نامزدی سپند چرا موقع رقصیدن با اخم نگام کردین؟فقط یه سال توی ذهنم مونده.ش-

شاید این چیزی که من میخوام بگم خیلی -کیان لحظه ی با خود اندیشید و سعی کرد با او صادق باشد،گفت:

براتخوشایند نباشه،اما میگم چون نمیتونم به تو دروغ بگم.اون شب وقتی تنهایی جلوی جمع میرقصیدی تموم پسرای 

شون به تو بود و طوری محو تماشای تو شده بودند،انگار فقط تو رو میدیند و این لحظات برای من خیلی فامیل نگاه

سخت بود،دلم میخواست این اجازه رو داشتم که میاومدم دست تو رو میگرفتم و از اون جا میبردمت بیرون که نگاه 

 کسی به تو نیفته.

 شته.میبینم که رفتار سروش روی شما هم تاثیر گذا -

 شایدم من روی سروش تاثیر گذاشتم.-با لبخند گفت:

 واقعاً؟-حیرت زده گفت:

پشیمون شدی؟این بده که دلم نمیخواد کسی رقص عشقمو ببینه؟تازه اونم رقص تو که همش با ناز -خندید و گفت:

 و عشوه است.

 بذارم کنارپس با ازدواج با تو باید رقص رو ببوسم -این بار سیلوانا هم خندید و گفت:

 .نه عزیزم.ولی تو مجالس دوست ندارم تنهایی برقصی.-

 چشم،دیگه چی؟-

فدای چشمات که منو دیونه کرده.دیگه اینکه تو بهترین موجودی هستی که خدا آفریده و من خیلی خوشحالم که -

بیرون االن سروش از امشب تو به من تعلق داری.بعدشم با این لباس های خوشگل،خیلی ماه شدی...بهتره بریم 

 پوست ما رو میکنه.

از اتاق که خارج شدند شهره با اجازه ی آقای و خانم شادمان یه نیم ست طال به دست و گردن او آویخت،اما هر 

 کاری کرد نتوانست جلوی ریزش اشکهایش را بگیرد.کیان هم قیافهاش در هم رفت.

شن کن،این مراسم بدون رقص نمیشه.افتتاح کنندهاش ضبط رو رو-جیران که جو را این طور دید به سروش گفت:

 هم مث همیشه باید خود سیلوانا باشه.

 نه اصال رقصم نمییاد.-سیلوانا خوش را کنار کشید و گفت:

 تو رقصت نمییاد کلک،تو که با صوت زدن هم عربی میرقصی،وای به حال آهنگ به این شادی.-تارا گفت:

توی جمع خانوادگی ایرادی نداره،خود منم اوست دارم افتتاح کننده --بود،آرام گفت: کیان که در کنار او قرار گرفته

 ی این شب مقدس تو باشی.

 آخه نداره همه منتظرن.شهره جلو آمد دست او را کشید وسط.-آخه.-

برداری کیان از آقای شادمان اجازه گرفت که فیلمبرداری کند و با عشق از تمام حرکت های او با موبایلش فیلم 

 میکرد.

********************************** 

 

 22مامان،جون سروش و سپند اجازه بدین دیگه.قسمت -
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 مامان،جون سروش و سپند اجازه بدین دیگه. -

 من حرفیب ندارم .لی باید از کیان هم اجازه بگیری.

به سراغ تلفن رفت.پس از احوال پرسی با کیان  سیلوانا صورت مادرش را بوسید و از اشپزخان هخارج شد.مستقیم

 گفت :

 کیا ! می خوام با تارا برم ارایشگاه.

 چه خبره ؟ از حاال ؟ تولد که فرداست.

 می خوام اگه تو اجازه بدی اصالح کنم.

 قربونت برم گلم این که دیگه اجازه نمی خواد.پس واجب شد بیام خونتون.

 نه بذار فردا.

 نذاشتی لباس تولدت رو ببینم حاال هم نمی زاری شب بیام صورت اصالح شدتو ببینم. خیلی بدجنسی !

 اخه مزه اش میره .

فکر ینم بکن سیلوانا که من قلب درست و حسابی ندارم می ترسم این قدر تغییر کنی که وقتی میبینمت قلبم تاب 

 نیاره و سکته کنم.

 سیلوانا زد زیر خنده و گفت :

 ودم قلبمو بهت می دم.نگران نباش خ

گوشی را که گذاشت همراه تارا به ارایشگاه رفتند.با هر بندی که ارایشگر به صورتش می انداخت دادش به هوا می 

رفت.تا حاال همچین دردیس را تحمل نکرده بود مخصوصا هنگامی که دور لبش را بند انداختند.دیگر طاقت نیاورد و 

ارایشگر با مهارت خاصی ابروهای پر پشت او را به حالت قشنگی در اورده بود از فشار درد اشک هایش جحاری شد.

به قول تارا مدل سامورایی شده بود که خیلی به صورت تپل او می امد.در پایان کار دهان تارا از تعجب باز مانده بود و 

ز تعجب از روی صندلی بلند شد و این همه تغییر را باور نداشت.خود سیلوانا هم وقتی چهره ی خود را در ایینه دید ا

 دستی به صورتش کشید و با لبخند ملوسی گفت :

هی می گم مامان بذار اصالح کنم می گه نه بابا ماهم قیافه داریم به خدا فقط زیر یه خروار ریش و سیبیل قایم شده 

 بود.

 ارایشگر از لحن حرف زدن او خندید و گفت :

 تر شدی.نامزدت تو رو ببینه حسابی کف می کنه. خیلی ماه شدی بانمک بودی با نمک

 سیلوانا خنده اش گرفت و رو به تارا گفت :

 تو نمی خوای دهنتو ببندی ؟ بابا دهن بیچاره کف کرد!

 هنوزم باورم نمی شه این قدر تغییر کردی.اصال یه شکل دیگه شدی.شدی عین هلو.

 م.پروفسر هلو بودم.منتهی حاال از نوع پوست کندش شد

 از ارایشگاه که به منزل برگشتند الهه از شوق به گریه افتاد و مدام اسپند دور سرش می چرخاند.

 اقای شادمان هم پیشانی او را بوسید و گفت :

 با این قیافه ی جدید دیگه حسابی بزرگ شدی.حاال دیگه باورم میشه دخترم بزرگ شده و می خوام عروسش کنم.

 اقش الهه ظرف اسپند را توی بشقاب روی کابینت گذاشت و گفت :با رفتن سیلوانا به ات
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 احساس پیری می کنم اگه سیلوانا از این خونه بره من دق می کنم.هنوز نرفته ماتم گرفتم.

 اقای شادمان در مبل فرو رفت.عینکش را بر چشم گذاشت و روزنامه را در دست گرفت و گفت :

شدم.شکر خدا دست ادم خوبی افتاده مطمئن باش اونجام مثل اینجا راحت و  این طبیعیه منم هنوز نرفته دلتنگش

خوشبخته.اما با این حرفت که گفتی احساس پیری می کنی موافق نیستم تازه خوشی های منو تو از این بع بعده.حاال 

 به جای اینکه احساس پیری کنی بگو ببینم برای فردا چیزی کم و کس نداریم.

 ت و گفت :الهه کنار او نشس

نه شکر خدا همه چیز اماده ست سفارش غذا و کیک که دادیم.شیرینی و میوه هم خریدیم.فقط چیدن یه میوه و 

 شیرینیه که اونم به کمک ستایش و جیران انجام میدیم.

 راستی یلماز کجاست؟

ید اقای ارمان برای پس با سپند رفتن خونه ی ستایش بچم تو این چند روزه خیلی به یلماز عادت کرده وقتی فهم

 فرذدا بلیت گرفته رفت تو هم.

 این طبیعیه عقد کنن خیال هر دو راحت می شه.به سروش گفتی فردا شب نامزدیش رو اعالم می کنی؟

نه هنوز نگفتم خونواده ی تارا جواب مثبت دادن.گفتم یه دفعه فردا شب بفهمه بهتره.می خوام حسابی سورپرایز 

 بشه.

 عینکش را از روز چشمش برداشتوگذشته چون حبابی روی اب جلو دیدگانش می رقصید گفت : اقای شادمان

ای روزگار ! چه قدر همه چیز زود گذشت.یادته الهه ! انگار همین دیروز بود که توی اون خونه ی کرج مون بچه ها 

 دور حوض بازی می کردند.سیلوانا تازه پا گرفته بود.

 تاد و گفت :الهه هم به یاد گذشته اف

 یادش بخیر چه روز های شیرینی بود ! سیلوانا با اون کفش های جیک جیکش تاتی تاتی بین بچه ها وول می خورد.

 یادته سپند دونبال سروش می کرد اونم تو اون سرما از پشت افتاد تو حوض.

 اره طفلک سپند ! چهقدر دعواش کردی.تا یه هفته نزاشتی سوار دوچرخش بشه.

 ه فقط از ساعت هفت به بعد که من می اومدم خونه دوچرخه سوتری نمی کرد.البت

 الهه متعجب گفت :

 تو می دونستی من دوچرخه رو به اون می دم!

پس چی واقعغا فکر می کردی من نمی دونم ؟ اب می خوردی من خبر دار می شدم.هر شب میدیدم اخرای شب 

ز می کنی و یه جوری قفل رو رو هم میزاشتی که به اصطالح من متوجه میای کلید رو برمیداری قفل دوچرخه رو با

نشم باز شده.منم هر صبح که می رفتم چک می کردم بیینم فراموش نکرده باشی.وقتی میدیدم قفل بازه خیالم راحت 

 می شد.شبم که برمی گشتم میدیدم قفل کردی.

 ا رو دور می زدی.منو باش که چه قدر ساده و خوش باور بودم نگو تو زرنگ م
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سیلوانا از صبح زود همراه یلماز و تارا و ستایش به ارایشگاه رفته بودند.ظهر نشده به منزل برگشتند که در کارها 

کمک کنند هر چه کیان تماس می گرفت سیلوانا می گفت تا غروب که اماده می شود نباید ان طرف ها افتابی شود و 

را از داخل کمد « اسکارلتی»لباس پوشیدن وارد اتاقش شد به او زنگ زد که بیاید.لباس به قول خودش وقتی به قصد 

بیرون اورد و به کمک ستایش به تن کرد.ستایش زیپ لباس را از پشت باال کشید.در ایینه قدی صورت او را می دید. 

 از ذوقی که داشت او را در اغوش گرفت و گفت : 

 ا این لباس فوقالعاده شدی.ارایش صورتت با این مدل مو ها و این لباس خیلی بهت میاد.شدی عین عروسک ! ب

سیلوانا دوباره سر تا پای خود را نگاه کرد.پیراهن زرشکی رنگ براق همان طور که خواسته بود استین حلقه ای با یقه 

ماکسی گشاد می شد کمر لباس نیز با  ای نه چندان باز تا کمر تنگ و چسبان دامن پلیسه ی درشت که در انتها مثل

کمربندی به همان جنس پارچه ولی بلند که از پشت به صورت یک پاپیون زیبا بسته می شد.کفش های پاشنه بلندش 

نیز از جنس لباسش درست شده بود.قیافه ی خودش را که در ایینه میدید به نظرش غریبه می امد.این ارایش زنانه و 

 وقار خاصی به او بخشیده بود.به شانه های عریان و گوشت الود خود خیره شو و گفت : این لباس زیبا ابهت و

 ستایش!

 جونم.

 یه دونهه از او نستاره های نقره ای بچسبونم روی بازوم زشته ؟

 اره عزیزم ساده بهتره.در ضمن مگه این بازوبند نقره ای رنگ رو ننداختی؟دیگه زیادی شلوغ می شه.

 رو داخل اورد.سوت بلندی کشید و گفت : سروش کله اش

اوه ! زلزله خانوم چی کار کرده؟این دوماد نگون بخت این جا پشت در خشکش زد منتظره رخصت بدی بیاد تو.اما 

 می ترسم تو رو ببینه نتونه جلو خودش و بگیره بپره ماچت کنه.پس مجبورم تنهاتون نزارم.

 سیلوانا با خجالت گفت :

 .ا...سروش....

ستایش با خنده از اتاق خارج شد و کیان به همراه سروش وارد اتاق شدند.کیان دم در مات و مبهوت ماند ان چه را 

که با چشم خود میدید باور نمی کرد.سیلوانای بازیگوش و شیطان او یک شبه به صورت فرشته ای زیبا در امد 

 فت و گفت :هبود.سروش گلی را که برای سیلوانا اورده بود از دستش گر

 خجالت بکش ! حیا کن ! حداقل جلو من ابروداری می کردی.چرا این جوری خواهرمو نگاه می کنی.

 کیان از خجالت سرش را پ

 ایین انداخت و با لکنت گفت :

 تو...لدت...م...بارک.

 سروش زد زیر خنهده و گفت :

 ای بابا ! دوماد لکنت زبون داشت و ما نمی دونستیم.

 تر سیلوانا و کیان هم خندیدند.کیان گفت :این با

 باشه سروش خان نوبت ما هم می رسه.

دروغ می گم ؟ حاال بحث رو میزارم برای بعدا می رم بیرون فقط نامردی نکنی خواهرمو ببوسی.از سوراخ کلید در 

 نگات می کنم.از این فاصله نزدیک تر بشی میام کلتو می کنم.
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 م به جلو برداشت دست سیلوانا را گرفت و بوسید گفت :با رفتن سروش کیان یک گا

عزیزم نمی دونم چه طوری خوشحالیم رو ابراز کنم.با این لباس و این چهره ی جدید و چشم های کولی بیشتر از 

 قبل منو شیفته ی خود کردی.با این که سروش من رو امده کرده بود اما فکر نمی کردم تا این حد تغییر کنی.

 شد و دوباره سروش وارد اتاق شد.کیانفورا دست او را ول کرد.در باز 

 سروش با خنده گفت :

 ای حقه باز فکر کردی ندیدم دست خواهر خوشگلمو گرفتی ! 

 مهلت پاسخ به ان ها نداد و گفت :

خر شب اما سیلوانا مهمونا اومدن بهتره بیاین بیرون . کیا ن ! اگه تو خواستی بمونی ایرادی نداره بشین تو اتاق تا ا

 صاحب جشنه باید باشه.

 کیان گفت :

 صاحب جشن کلمه ی قشنگی نیست ملکه ی جشن !

 یکی دوماه دیگه میبینمت اقا کیان !

مهمان هایی که به جشن تولد سیلوانا دعوت شده بودند همه از تغییر او شگفت زده شدند.هنگام باز کردن کادوها 

کرد.ویولون ارزشمند مادرش به همراه یک گردنبند زیبا که نگین های برلیانش هدیه ی کیان نظر همه را جلب 

چشم را خیره می کرد.در اخر مجلس هم اقای شادمان و ارمان با هم نامزدی سروش و تارا را اعالم کردند که بر 

 شادی همه افزود.

 گه شاد و امیدوار به اینده.و این چنین هستیم ما انسان ها در چرخ گردون زندگی گهی غمگین و ناامید و 
 

 

 پایان

 »کتابخانه مجازی تک سایت  «



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –کولی 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

2 4 4  

 

 
برای دانلود جدید ترین و عاشقانه ترین رمان های ایرانی 

 مراجعه کنید تک سایتو خارجی به وب 

 

 

 وب های مرتبط

 

site.ir-www.forum.tak                                                            انجمن تفریحی وب تک سایت 

site.ir-www.up.tak                                                                       آپلود سنتر تک سایت 

 

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/
http://www.forum.tak-site.ir/
http://www.forum.tak-site.ir/
http://www.up.tak-site.ir/

