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بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
 نهاده شده است. انیو عرضه محصوالت تلفن همراه بن دیبا هدف تول ویرمان فور 

 یفرهنگ کتابخوان یاعتال ریدر مس   زیهر چند ناچ یتالش دارد گام  ویفور  رمان
 کشورمان بردارد. یغن

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تیذکر اس  ت وبس  ا انیش  ا
شت سو یبانیپ سات د یاز  س سازمان ها و مو  یمحتوا دیتول نهیدر زم گریادارات ، 

 .دباش یم تیتلفن همراه مشغول به فعال یبر رو یو اجتماع یمحصوالت فرهنگ
 wWw.Roman4u.ir  :  ویرمان فور  تیاوبس آدرس

 Roman4u@:  تلگرام کانال

 وصال یتمنانام رمان : 

 یالناز محمدنویسنده : 

 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو

 wWw.Roman4u.iRآدرس سایت : 
 @Roman4uکانال تلگرام : 

 تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است



 

 وصال یتمنا
 

 یالناز محمد

 

 :تهیه شده در
یو وب سایت رمان  فور

 



 

 وصال یتمنا

 یباسمه تعال
 

 
 ) فصل اول (

 
 صدای سرخوش شادش مانند موجی ازانرژی درفضای خانه طنین انداخت.

 
 سالم! من اومدم. -
 

مادر باشنیدن صدای او لبخند به آورد .ازباالی کانترسر کشید وپاسخش راداد 
 .همزمان صدای تارا هم بلند شد:

 
 عرض شد آتیش پاره ی پرسروصدا! احوال شما ؟ به به سالم -
 

تمنا که درحال دراوردن مقنعه ازسرررش بود با شررع  به خواهرش نگاه کرد 
سمت  سایلش را همان جا کناردر رها کرد وبه  شحالی و ولحظه ای بعد با خو

 آغوش باز خواهرش تقریبا هجوم برد.
 
نه  - ندی ؟ سرروول کو ؟ ن  فامیالی شرروهرد دل ک جب از واسررره چه ع

شوهرد تا با هم برن و دور ایران و بگردن ؟  ست خواهر  شیرینی دادی د خود
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شه وکلهم خانواده از  شمال میتونه اینقدر جذاب با سی تو  ستم یه عرو نمیدون
 یادد بره چه برسه دلتنگشون بشی!

 
 تارا با چشم هایی درشت شده وپرخنده وفت:

 
 قمردرعقربه ؟اظهار دلتنگی به سبک روزه یا واقعا اوضاعمون  -
 
گه اسررم  - که دی هار دلتنگی ای براد می ردم  که ازم بزروتری واال اظ حی  

سوولو نبینم دیوونه  سامان بیاد کهیر بزنی! آخه تو نمیدونی من دو روز  خانواده 
 میشم. و دوهفته است رفتید ؟

 
 مادربا سینی شربت از آشپزخانه بیرون آمد ودرهمان حال وفت:

 
 دعوتت ن ردن ؟ خودد نرفتی!مگه بنده خداها  -
 
 ازاون حرفا بود مامان ؟ مگه امتحان نداشتم ؟ -
 
 پس دیگه دست ازخط ونشون کشیدن بردار! -
 
 آخه تامن حال این خانم وآقا رو جانیارم آروم نمیشم! حاال سوولم کو ؟ -
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 تارا با حفظ لبخندش و درحال نوشیدن شربت وفت:
 
 البته اوه خاله اش بااین همه سر وصدا بذاره!داخل اتاق سابق مامانش خوابه  -
 

 تمنا باقی شربتش را یک نفس سر کشید و برخاست.
 
 بیخود ! هرموقع رفت پیش عمه اش بخوابه! -
 

 مادر با لحنی شماتت بار وفت:
 
هرچقدرتو دوستش داری عمه اش هم داره، پس اون زبون سرختو کنترل کن  -

 چیزی از زبونت نپره!که یه موقع ناخواسته مقابل سامان 
 
 نمیپره چون اساسی ودرمالء عام استیضاحش می نم. -
 

مادر نامش را با لحنی سرررزنش بار به کاربرداما تمنا با بی خیالی خندید وبه 
سر ت ان داد  سایل او روی مبل  سابق تارا رفت .مادر با نگاهی به و سمت اتاق 

 و وفت:
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م از راه که میرسرری وسررایلتو پخش هزاربارکه هیچی، میلیون ها باربهش وفت -
 ه میشه ؟ل*خ*توپال رها ن ن وبرو.آخه دخترم اینقدرش

 
 ه مامان ؟ االن جمع می نم !ل*خ*تباز وفتی ش -
 

 مادر به سمت اوچرخید وبا دیدن سوول درکنارش معترض وفت:
 
 آخربیدارش کردی ؟ -
 
 وفتم که کجا بره بخوابه! -
 

 م روی مبل نشستند و وفت:سوول دست دور وردن تمنا انداخت وباه
 
 میدونم خاله! پیش عمه ام!-
 

ه مح م ازصورد ب*و*سصدای خنده تارا وتمنا به هم آمیخت وتمنا چندین 
اوه  -خواهرزاده اش برداشررت. مادر باچشررم غره ای به تمنا روبه تارا وفت :

سامان بفهمه وبرخورد بدی کنه  تونخندی ایشونم هرحرفی رونمیزنه! حاال اوه 
 یر خودته.تقص

 
 کی ؟ سامان خودش بدتره البته میدونه تمنا شوخی می نه. -
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شما هم به جای پیله کردن  - شنیدن.تمنا خانم  شما هم ن حاال ازمن وفتن واز

 به مردم بگو امتحان چطور بود ؟
 
 خوب بود. -
 
 کی برای جواب میرید ؟ -
 
صا - شه ازاین بحث اع ست .باید تماس بگیریم.حاال می ن ب خورد کمعلوم نی

 فاصله بگیریم تازه آزادشدم.
 
 مگه کسی دربندد کرده بود ؟ -
 
 جزاجبارچیزی پشت دوازده سال درس خوندن هست ؟ -
 

 مادرسری ت ان داد وبرخاست.
 
بلندشررو بر و لباسررراتو عوض کن و بیا برای ناهار که امروز به اندازه کافی  -

 حرصم دادی!
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مادر چشم کشداری وفت که بقیه رابه ه ای به وونه ب*و*ستمنا برخاست وبا 
خنده انداخت سررپس به سررمت اتاقش رفت که سرروول هم به اصرررار نیمی 

 ازوسایل را ازدستش ورفت و به دنبالش وارد اتاق شد.
 

غرق خوابی شرریرین بود که حس کرد صرردایی نامش را زمزمه می کند. هومی 
بازویش را هایی روی  عد دسرررت  ظه ب ند لح نا ن رد. چ لمس کرد  وفت واعت

ست را پس زد . پتویش را دور خود پیچید  شنید. خواب آلود د ودوباره نامش را
شتر دربالش فرو کرد.دوباره دل به دل خواب ورویا دادواز اطرافش  سرش رابی و
غافل شد که حس کرد سیلی ناوهانی برسرش نازل شد وبرای وریز مانند فنری 

شردوی قرارورفته و ناو ست در حالت ف شود ازجا پرید. که مدد ها هان رها می
ویج ومنگ، با حالتی که میان خواب وبیداری معلق باشررد صرراس نشررسررت 
شده را مقابلش دید که ظرفی بزرگ  شم هایی متحیر وورد  ودرآن لحظه فقط چ
سایی چهره مبهود ورنگ  شنا شد، همزمان با  شیارتر ست دارد. وقتی هو به د

 پریده سوول، صدای خنده ای بلند راشنید .
 

سه رفتن هانیه در جیغ و دادهایش پیچید و مغ صدای ری شد و زش کامال فعال 
 …دنبالش وذاشت

 
 کارتو بود مردم آزار روانی ؟ ! -
 

 هانیه با خنده ای دنباله دار ازمقابلش وریخت وپشت کاناپه پناه ورفت:
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 نه به جون تو! -
 
س - س ته می نم یه ظرس آب یخ خالی کردی رو م رجون خودد ابله! نمیگی 
 ؟
 
حقت بود! میخواسررتی م ل بچه آدم وقتی صررداد کردم بیداربشرری که به  -

 ش نجه رو نیارم.
 

جالتش  تا اورانگرفت وحسرررابی ازخ یه هجوم برد و هان به طرس  باره  نا دو تم
درنیامد رهایش ن رد.صررردای جیغ وخنده اشررران درهم پیچیده بود ومیانجی 

سته شت تاباالخره خ ضربه  وری مادروتارا هم تاثیری ندا شدند وبعد از کلی 
باصررردای بلند خندیدند  به هم نگاه کردند و تازه  به سررر وکول ی دیگر  زدن 

 ومح م درآغوش دلتنگ هم فرو رفت
 
 آدم نمیدونه دوستیتون و باور کنه یا دشمنیتون رو ؟ -
 

کنارهم روی همان کاناپه ای که دنبال هم میدویدند نشررسررتند . تمنا با نفس 
 از هیجان وخوشحالی اش بود وفت:هایی تند که ناشی 
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مادر هاهم بچه هاشونو برای تضمین ادبشون تنبیه می کنند.منم ایشونو تنبیه  -
 کردم تا آدمیت ویاد بگیره!

 
 هانیه با ضربه ای مح م به بازوی تمنا وفت:

 
 عجب رویی داره، ن نه بنده به جرم ن رده وآش نخورده باید بسوزم ؟ -
 

 سر و صورد خیسش وفت:تمنا بااشاره ای به 
 
 با میل کردن چنین آشی باید کباب بشی، سوختگی دهان که کمته! -
 
 من آب نریختم روسرد ! کارسوولی خاله بود. -
 

شم  شده وچ سوول افتاد وبه طرفش چرخید که با لبهایی جمع  تمنا تازه به یاد 
یه نهایی پربغض ووشه ای ایستاده بود وهنوز ظرس آب دستش بود.درمقابل ها

 با بغضی روبه وریه وفت:
 
 …هانی جون ! شما وفتی اینجوری خاله روبیدارکنم، واال من -
 

 هانیه خندید ووفت:
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 خوب کاری کردی دیگه! -
 

سرروول باچشررم هایی نمنا  به تمنا نگاه کرد. تمنا خنده ای کرد وبا وشررودن 
 آغوشش وفت:

 
 بیا اینجا قربونت برم. بغض ن ن ! -
 

س رارها کرد وبه آغوشررش پرید. وونه اش را با چاشررنی سرروول بی تعلل ظر
سمعذرد خواهی غلیظ وکودکانه ای  ست در وردنش انداخت وبا ب*و* ید .د

 اخم به هانیه نگاه کرد:
 
 دیگه به حرفاد ووش نمیدم هانی جون! -
 

 هانیه موهای نرم ومرتب سوول را به هم ریخت ووفت:
 
نقدر همه دوسررتش دارن، ف ر کنم مهره آخه این خاله عتیقه تو چی داره که ای -

 مار داره ؟!
 

 سوول با حالتی ناراحت چهره درهم کشید وخودش رابیشتر به تمنا چسباند:
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 وای نه! مارزشت و وحشتناکه اما خاله ام خیلی خوشگله! -
 

 هانیه ابرو باال انداخت ووفت:
 
 برمن رش لعنت! -
 

 تمنا وفت:
 
 …پس بشمار، یک -
 

 کرد تاهمه باهم به خنده بیفتند.وبه او اشاره 
 
 چه خبر ازکارد هانی ؟ راضی هستی ؟ -
 

 هانیه نیمی ازخیارش را جوید وسرت ان داد:
 
 عالیه تمنا! هم محیط خوبی داره هم بچه ها باهم خوب ومچن! -
 

 ترانه وفت:
 
 اما نظر همه با کارفروشندوی موافق نیست وازش راضی نیستن! -
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 منا وفت:هانیه درجواب مادر ت

 
این نظر کلی همه به کار فروشندویه خاله جون اما به قول معروس همه رو که  -

یه هم این ه محیطش م ل  قا هم کار پرتنوع وخوب یه چوب روند.اتفا به  ید  با ن
نداره.حتی روز اول  یه محیط اداری چیزی کم  جا نیسرررت. قوانینش از مه  ه

نداریم با لباس دیگه ای اونجا باهمه قرارداد می بندند و جز لباس فرمش اجازه 
باشرریم.با این احوال محیط راحت ودوسررتانه ای که بچه ها رو خسررته نمی 

 کنه.حداقل نظر من درموردش اینه!
 

 ترانه ابرو باال دادوبا لبخند وفت:
 
 جالبه! پس باید بیایم وازنزدیک این فروشگاه متفاود وببینیم. -
 
ی - پاب یه نو   که  نا وفتم  به تم بار قدربی هزار ما اون تا منم ببینمش ا جا  اد اون

 معرفت شده که حد نداره.
 

 تمنا وفت:
 
 وقت نداشتم. اسیر درس وامتحانا بودم. -
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 ترانه وفت:

 
 راست میگه اما به اجبار ما اعمال شاقه در این اسارد روتحمل می رد. -
 

 هانیه خندید وتمنا با بی خیالی وفت:
 
شد و رفت وهمه امون شما دیگه حرص نخورمامان جون! ب - سالمتی تموم  ه 

 راحت شدیم.
 
 چی تموم شد ؟ تو تازه سال آخروتموم کردی! -
 

 تمنا نیم نگاهی به چهره اخم آلودمادرانداخت ووفت:
 
تا اینجا هم به اجبارشررما پیش اومدم واال حوصررله پیش دانشررگاهی رو هم  -

 نداشتم.
 

 تارا وفت:
 
له اد ازبی اری سررربره، االن این حرفو میزنی! چند وقت بگ - ذره وحوصرر

 خودد برای رسیدن به دانشگاه باسر می دوی.
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 تمنا با اطمینان وفت:

 
 عمرا!…من بیجا می نم! باسرداخل وورمیرم اما سراغ ادامه تحصیل -
 

 ترانه وفت:
 
 پس میشه بفرمایید برنامه اتون برای آینده چیه تاماهم بی خبر نباشیم ؟ ! -
 

 خت:تمناشانه باالاندا
 
 …هنوز خودمم نمی دونم -
 

 هانیه با لبخند موذماری وفت:
 
حتما تصررمیم داری تورسررفید بدبختی بندازی سرررد …اما من می دونم-

 وخالصه یه بنده خدا رو به خا  سیاه بنشونی.
 
 چیه ؟ میترسی من برم وتو روی دست مامانت بال بال بزنی ؟ -
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 جا بی خبره سوخته!نه خیر! دلم برای یه بنده خدا که ازهمه  -
 

ها  لب آن ند محو روی  یدن لبخ باد گاه کرد و تارا ن مادرو  به  واه  ناخودا نا  تم
 خصوصا مادرش ، چشم غره ای به هانیه رفت و وفت:

 
شت  - سه خودد لقمه بگیر البته به ظرفیت ولود نگاه کن تا یه موقع در تو وا

 نباشه وخفه اد کنه!
 
 روزی مادست خداست ومیرسونه . -
 
 وش جان! فقط بپا توصیه ام یادد نره.ن -
 
 تو هم لقمه زیر بالشت وفراموش ن ن! -
 

تمنا که دید هرچه چشررم غر ه وکنایه به کار میبرد ثمری ندارد به رگ بی خیالی 
 زد .به پشتی مبل ت یه داد ولبخند زد:

 
 نمی دونم چی شد که بختا از زیر سرم فرار کرد ؟ -
 
 ازبس این زبون سرخت تنده! -
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 چه کنم که همه دکترا از سبز کردنش ناامید شدند. -
 

 تاراباخنده وفت:
 
 آخه یه حرفی بزن به وروه خونی خواهر من بخوره هانیه جان! -
 
 بد شانسی اینه که وروه خونیش هم به آدمیزاد نرفته! -
 

 تمنا خندید وشانه باال انداخت. هانیه دست ازشوخی کشید ووفت:
 
 د چیه تمنا ؟ واقعا قصد ادامه تحصیل نداری ؟حاال جدی برنامه ا -
 

 غلیظی وفت:« نچ»تمنا به دنبال 
 
 میرم دنبال کار! -
 

 ترانه با چشمانی متحیرنگاهش کرد:
 
 چی ار کنی ؟ -
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 تمنا با خونسردی وفت:
 
 دنبال کار میرم، چطورمگه ؟ -
 

 اخم های مادرش درهم شد:
 
 !کارن رده عزیزی! محاله باباد اجازه بده -
 
 رگ خواب بابا دست خودمه، راضیش می نم. -
 

 هانیه فورا وفت:
 
 جای خاصی درنظرد هست یا تازه میخوای بری دنبالش ؟ -
 
 نه! ولی باالخره یه مورد مناسب پیدا میشه! -
 

 چشمهای هانیه برق افتاد وبا خوشحالی آش اری وفت:
 
 میای پیش من ؟ -
 
  ار ؟تو که االن اینجایی! بیام پیش تو چی -
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 مگه نمیخوای بری سرکار ؟ خب بیا تو فروشگاه ما دیگه! -
 

 تمنا با خنده کوتاهی وفت:
 
 چنان میگه فروشگاه ما که انگار میراث خانوادویتونه! -
 
خفه شررو! اما تمنا به جون تو محیط خوبی داره، ی ی ازبچه ها دوماه دیگه  -

 تازه دادن! عروسیشه ودیگه نمیخواد بیاد، یک ماهه آوهی کارمند
 
 یعنی درعرض این یه ماه ی ی برای فروشندوی پیدا نشده ؟ -
 
مراجعه کننده زیاد دارن اما رد میشررن، دنبال کسرری میگردن که بتونه ازقبل  -

 کاربربیاد ومهمترازاون مشتری هاشونو پرنده!
 

 ترانه وفت:
 
 دوست شما هم استاد رابطه با مردم وکل کل ن ردنه هانیه جان! -
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مادر هنوز درهم بود ومعلوم تمن ته اخمای  ا اعتراض کرد و بقیه خندیدند. الب
ا ب…بود به حرس زدن هم دراین رابطه تمایلی ندارد چه رسررد به عملی شرردنش

به  باره  پدرش دراین  با  تا  مان موقع عزمش راجزم کرد  نا ه گار تم حال ان این 
 وفتگو بنشیند وبه هرنحوی شده موافقتش راجلب کند.

 
 مرتب کردن قفسه ای بود که صدایی آشنا لبخند به لبش آورد.مشغول 

 
 خسته نباشید خانم! این شال زیبا یی که روسرتونه فروشیه ؟ -
 

 هانیه باخنده ای آرام به طرفش بروشت:
 
 اوه افتخار هم اری بدید، رایگانه! -
 

 تمنا دست پیش آمده هانیه را فشرد ودرپی سالم واحوالپرسی کوتاهی وفت:
 
 پس همین االن قرارداد و بذار روی میز! -
 

 هانیه با خوشحالی وفت:
 
 واقعا باباد قبول کرده بیای ؟ -
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 دیگه اینقدرا هم سرکش نیستم که بی اذن پدر راهی شم. -
 
 آخه چطوری راضیش کردی ؟ مامانت که خیلی نظر خوشی نداشت ؟ -
 
م کی ، حاال بگو ببیناون دیگه جزء اسراره وبرای سوءاستفاده ورا فاش نمیشه -

 میشه مشغول بشم ؟
 
 بهت که وفته بودم صبح باید برای مصاحبه بیای، االن نزدیک ظهره! -
 
بابا چه فرقی می نه ؟ تانزدیک ظهر خواب بودم ، بعدشم تابلندشدم صبحانه  -

 خوردم دیر شد.
 
 پس دوباره آب یخ الزم شده بودی ؟ -
 
 آره، اتفاقا خیلی هم ورممه! -
 
اخانم ! کسرری که میخواد شرراغل بشرره باید سرراعت خوابش ومرتب کنه، ام -

خصوصا برای ماندواری درچنین فضایی که آن تایم بودن حرس اصلی رو برای 
 مدیریتش میزنه.

 



 23 وصال یتمنا

ست ازپا درازتر برم نمی وردونه  - ست تا اول بفهمیم د سراغ ریی حاال بذار برم 
 بعد راجع به مسایل حاشیه ای صحبت می کنیم.

 
 قبولی با اطمینان صددرصد خوشگل خانم، البته اوه م ل آدم رفتار کنی. -
 

 تمنا خندید و با نگاهی به اطرافش وفت:
 
ست  - شی یه، معلومه خرجش کردن. چندطبقه ه شگاه بزرگ و اما عجب فرو
 ؟
 
هام  - چه  مد ب فت وآ ته ر یاد والب به حسررراب م نگ  پارکی که  پایین  قه  با طب

 ازهمونجاست چهارطبقه است.
 
 حتما صاحبشم ازاون میلیاردرهای کله ونده است ؟ -
 
اون که بله! فقط ماشررین زیر پاشررو که ما رویت کردیم نصرر  این فروشررگاه  -

 قیمت داره!
 
 وااای! پس بایه پیرمرد بامزه وورد وش م ونده طرفم ؟ -
 
 وا! چرا ؟ -
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 تمنا خندید:

 
 آخه همه کله ونده ها این قیافه رو توذهن من دارن! -
 
شه، البته آمار  - سال سی  شه زورکی  شو ب  شو بااین توهماد! طرس خود وم

 رو تخمین زده!2۸نصفه نیمه بچه ها 
 

 تمنا سوتی کشید:
 
اوووه! ن نه از توی شی م مامانش ساخت وساز برج داشته که تواین سن این  -

 اوضاع وبهم زده ؟
 
 هنی نیست.وقتی بابای پولدار و البته عرضه اشم باشه چیز دور ازذ -
 
 خب خوش به حالش! حاال میای بریم این شازده رومالقاد کنیم یا نه ؟ -
 
 خیر! متأسفانه تشری  ندارن! -
 

 اخم های تمنا درهم رفت :
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 پس مریضی منو یه ساعته سرکار وذاشتی، ازاول میگفتی نیست! -
 
 قاطی ن ن بابا، االس نیستی! -
 

 تمنا با تمسخروفت:
 
 یارتام داده!ن نه به شما اخت -
 
بابا دو دقیقه دندون سررر جیگر بذارتا توضرریح بدم. اینجا جز آقای الهی یه  -

مدیر دیگه هم داره که بعد ازایشررون تمامی کارها به عهده شرره. خودش ماهی 
ی بار یا خیلی زود بیاد، دو، سرره هفته یه بارمیاد وکاررابررسرری می نه ومیره ، 

 اصال نیست.
 

 ی اشاره کرد ووفت:سپس به اتاق ی شیشه ا
 
 …اونم اتاقشه،  -
 

شدن آن  شلوغ  شتری ها وکم کم  سیدن م سد اما بار سوال بپر ست  تمنا خوا
ستش  شمه ای ازکار د س ود کردوفقط به نحوه برخورد او دقت کرد تا سمت  ق
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بیاید.هانیه با کمک ی ی ازبچه ها غرفه را تر  کرد وبا تمنا همراه شد. درهمان 
 حال سفارش کرد :

 
 …هرسوال پرسید درست جوابشو بده، چرد وپرد تحویلش ندی ها -
 
 مگه میخوام برم خواستگاریش ؟ -
 

 هانیه چشم درشت کرد:
 
 حاال خوبه دارم سفارش می نم . -
 
خیلی خب بابا، نترس کاری نمی کنم که نه منو قبول کنه ، نه تورواخراج کنه  -

 ، برو دیگه!
 

انیه خنده اش ورفت وضربه ای آرام به بازوی واورا آرام به سمت اتاق هل داد. ه
او کوبید. پشت در لحظه ای کوتاه م ث کرد، سپس با ضربه ای به در وشنیدن 
شدند. مرد جوان که  صدای مردی جوان که اجازه ورود داد، کنارهم وارد اتاق 
هانیه اورا قبال بنام بهنام ناصررح معرفی کرده بود، نگاهشررران کرد و درمقابل 

 شید آن دو با خوشرویی تش رکرد. هانیه وفت:خسته نبا
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شد یا هنوز به نیرو  - صدری پیدا  ستم بدونم جایگزین خانم  ستش می خوا را
 احتیاج داریم ؟

 
 …مراجعه کننده داریم اما -
 

 با نیم نگاهی به تمنا ادامه داد:
 
 قصد معرفی ایشون رودارید ؟ -
 

ده ای کنتر ل شررده زیر لب هانیه بالبخندی پاسررخ داد.همان لحظه تمنا باخن
جمله ای وفت که نتیجه اش چشم غره هانیه و ضربه ای به پهلویش شد.بهنام 
به خوبی متوجه حرکت آنها شررد.خنده اش ورفت اما به لبخندی کنترل شررده 

 اکتفاء کرد.
 

 دست هایش رادرهم قالب کرد وروی میز وذاشت ووفت:
 
 خب! من درخدمتتون هستم. -
 

 ای به تمنا وفت:هانیه با اشاره 
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خانم مقدم ازدوستانم هستند، درمورد بقیه مسایل هم بهتره خودتون صحبت  -
 کنید.

 
 تمنا خنده اش ورفت:

 
 زحمت کشیدی هانیه جان ، خودم میتونستم اسمم روبگم. -
 

 هانیه باچشم غره ای به تمنا سعی کرد لبخندی مصلحتی به لب آورد:
 
 آقای ناصح خودشون توضیح میدن! -
 

شد  ستی اش باعث می سردی به مردجوان نگاه کرد که لبخند زیرپو تمنا با خون
 چهره اش مهربان تر والبته دلنشین تر به نظر برسد .

 
گه  - یک لن باالدادن  با  نام  یدن شرررایط وقوانینتون هسررتم. به من منتظرشررن

 ازابروهایش به عقب ت یه زد و درصندلی راحتش ت انی خورد:
 
 ن هم اری اطمینان دارید ؟وویا به شروع ای -
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اوه مسررأله خاصرری سررد راهم نباشرره ، چراکه نه ؟ هرچند که قبال درمورد  -
حسرراسرریت وسررخت ویری هاتون درمورد قبول هم اری شررنیدم اما امیدوارم 

 دلیلی برای کناروذاشتن من پیدا ن نید.
 

 بهنام با لبخندی آش ار به مبل چرم مقابل اشاره کرد:
 
با نگاهی به هانیه پس بفرمایید ت - ا به امید خدا به نتیجه مطلوب برسرریم. و

 ادامه داد:
 
 شمامی تونید به کارتون برسید. -
 

هانیه با نگاهی کوتاه به تمنا اطاعت امرکرد ورفت.درهمان فاصررله کوتاه تمنا با 
به محض نشررسررتن  تاق ودیدن تجهیزاتش لبخند زد اما  به ا نگاهی اجمالی 

رروبه رو که تصررویری ازهمه قسررمت های فروشررگاه ودیدن مانیتور بزروی د
 رانشان میداد، خنده اش ورفت.

 
 میتونم بپرسم چی باعث خنده اتون شده ؟ -
 

 تمنا به بهنام نگاه کرد وبه راحتی وفت:
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شونه  - شند که اززیر کار  شته با ف ر می نم هر کدوم ازبچه ها دوتا نگهبان دا
 خالی ن نند، درسته ؟

 
 کوتاهی به صفحه مقابل وفت:بهنام با نگاه 

 
 احتیاط شرط عقله، موافق نیستید ؟ -
 
 میشه نظرم برای خودم در استتار ذهنیتم بمونه ؟ -
 
 چرا ؟ -
 
 نمیخوام احیانا باعث ازکار افتادن دوستم وشنیدن سرزنشش بشم. -
 

 بهنام خنده کوتاهی کرد ووفت:
 
 اتون احترام میذارم، چیزیبا این ه کنج اوم نظرتونو بدونم اما به خواسررته  -

 میل دارید خانم ؟
 
 متش رم، ترجیح میدم درمورد شرایط صحبت کنیم. -
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 بسیارخب، شما سابقه کاری هم دارید ؟ -
 
تا قبل ازاینجا خیر، اما امیدوارم باهم اری کنار شما به این شرط سخت هم  -

 برسم.
 

 بهنام پس ازچند لحظه م ث سر ت ان داد ووفت:
 
ل عدم سررابقه کاری یک هفته تاده روز به صررورد آزمایشرری مشررغول به دلی -

 باشید، اور بعدازاین مدد معین مش لی نبود قرارداد میبندیم ، موافقید ؟
 

 تمنا موافقت کرد وبهنام ضمن برخاستن وفت:
 
پس تشری  بیارید تادرغرفه مورد نظر وتوضیحاد کاملتر با کار هم آشنایی  -

 پیدا کنید.
 

نبال مرد جوان رفت وکنار غرفه آرایشرری توق  کردند تا توضرریحاد را تمنا به د
 کاملتر بشنود.

 
ستان  ستین روزهای تاب شت وکالفه از ورمای نخ سرش بردا شالش را ازروی 
 درجه فن را زیاد کرد وروی مبل ولو شد.نفس سنگینی ازسینه بیرون داد وغرزد:

 



wWw.Roman4u.iR  32 

 

 م مغزپخت شد!وااای! جوارح درونی وبیرونیم از شدد ورما کله -
 

شت  سرزنش دا ستش دادوبالحنی دوپهلو که هم  شربت خنک راد مادر لیوان 
 وهم مایه ای از تمسخروفت:

 
ببین حال وروزشررو! یک سرراعت بیرون بوده داره هال  میشرره وباز ادعای  -

 کارکردن داره!
 

ساس خن ایی که  شید وبا اح سر ک سش اجازه داد لیوان را  تمنا تاجایی که نف
 رگ وپی بدنش داد ، به پشت ت یه داد ووفت:شربت به 

 
 نمیخوام که وسط بیابون بیل بزنم! داخل فروشگاه م ل بهشت خنک بود! -
 

 ترانه سرت ان داد ونزدی ش نشست:
 
 خدان نه که تو برای انجام کاری مصر بشی ، کال هدس شما بی نقص میشه! -
 

باال عه  عه جر بت را جر مابقی شررر تاهی کرد و نده کو نا خ گاه تم  داد.ن
 مادراینبارجدی تر شد ووفت:
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 خب چطور بود ؟ -
 
یک وبزروی بود!  - گاه شرر قدر تعری  می رد، فروشرر یه حق داشرررت این هان

 ف رنمی نم کسی بتونه دست خالی ازش بیرون بیاد.
 
 ظاهرش برای من اهمیت چندانی نداره، ازمحیطش بگو! -
 
با حر - ظاهرا  مدیریتش هم  به نظر معقول و طابقت محیطشررم  یه م هان فای 

داشت ، باید برای مطمئن شدن باهاشون کار کنم تا صحت وفته هاشون ثابت 
 بشه.

 
به محض تمام شرردن جمله اش یخ های باقی مانده درلیوان را داخل دهانش 

 ریخت وخرد خرد مشغول جویدن شد .بالفاصله داد ترانه بلندشد:
 
 هزاربارنگفتم یخ ونجو، دندوناد ازبین رفت! -
 
ید سپس ازجا پرید ونایلونی ب*و*سمنا باخنده ای بلند خم شد و وونه مادر رات

 را ازکنارش باال ورفت:
 
 حرص نخور فداد شم، ببین چه پسری براد خریدم! -
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فت و  نده اش ور یداد خ که اودرهوا ت ان م یدن عروسرررک بزروی  باد نه  ترا
 برخاست:

 
جا داره ؟ م ال - قت  تا خه ا یدی ؟ آ باره عروسرررک خر ته بودی برای دو  رف

 کارصحبت کنی، نه ؟
 
سرررزنش وبی خیال شررو مامان، بیا بریم تا من این پسرررو جاسرراز می نم با  -

 ….جزییاد براد توضیح بدم که نگی بی خیاله
 
 ….اول لباساتو عوض کن تابعد -
 

تمناچشررم بلند باالیی وفت وبه سررمت اتاق رفت. مشررغول دیدن ع سررهای 
مپیوتربود تا چندتایی رابرای طراحی وچاپ آماده کند اخیرخانواده تاراداخل کا

 ….که صدای ترانه را از بیرون شنید
 
 تمنا! تلفن اتاقتو بردار ، باتو کارداره! -
 

 چشمی وفت ودرهمان حالت که نشسته بود دست درازکرد وتلفن رابرداشت
 
 …..بله، سالم -
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 سالم ازماست! احوال شما تمنا خانم ؟ -
 

 اما نشناخت، کنج او ومتعجب پرسید:صدا آشنا بود 
 
 ببخشید، شما ؟ -
 

 صدا با چند ثانیه تأخیر با روه هایی ازحیرد وفت:
 
 …امیرم….واقعا نشناختی ؟  -
 

 …خودش هم جا خورد که چطورصدای امیر را نشناخت چه رسد به او
 
 خوبی ؟…ببخش امیر -
 

 …دلخوری جای سرخوشی دقایق پیش رادرصدای امیرورفته بود
 
 پس باالخره شناختی پرنسس! -
 
 باورکن حواسم نبود، حاال خوبی ؟ عمه اینا خوبن ؟ -
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 با این همه احواپرسی شما چرا بد باشیم ؟ -
 
 من همیشه به یادتون هستم! -
 
 اونقدرکه صدای منونشناختی، نه ؟ ! -
 

 طعنه امیر اخم هایش رادرهم کرد ولحنش بوی رنجیدوی ورفت:
 
 اد امیر، منم عذرخواهی کردم دیگه!اشتباه پیش می -
 

با  همین لحن کارخودش راکرد وامیر کوتاه آمد. باهمان لحن ابتدای م المه و
 صمیمیت همیشگی وفت:

 
 بنده م ل همیشه تسلیمم، منظوری نداشتم. -
 

 تمنا نفس عمیقی کشید ووفت:
 
 چه خبر ؟ کارم داشتی ؟ -
 
 س زدن با منو نداری ؟ !یه جوری حرس میزنی که حس می نم حوصله حر -
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 امشب قصد جنگیدن داری امیر ؟ -
 
 ….باهرکی بجنگم ، شک ن ن به خاطر توئه اما باتو -
 

تمنا فورا مابین کالمش آمد و باخنده ای مصررلحتی که مطمئنا اخم وحرص را 
 در چهره وذهنش به همراه داشت ، وفت:

 
 لطفاتو حراج ن ن ، الزمت میشه! -
 
 خاکی ؟ باززدی به جاده -
 
 منظورد غیرقابل تفهیمه! -
 
 برای تفهیم منظورم باید شفاس سازی کنم ؟ -
 

 بی حوصله ازاین دوئل سوالی وسرد که نتیجه ای دربرنداشت، به سردی وفت:
 
 شوخیت ورفته یاحوصله اد سررفته امیر ؟ -
 
 هیچ دوم، فقط میخواستم ببینم امتحاناتموم شد یا نه ؟ -
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به کالمش جبرآرامش سررعی کرد حرص را در که  حت  پس پرده ای ازمصررل

 …میداد، پنهان کند.هرچند تمسخردرکالمش پنهان شدنی نبود
 
 چه موضوع مهمی درجریان بوده ومن بیخبرموندم! -
 

 امیربی اعتنا به لحن اووفت:
 
 فردا میام دنبالت بریم بیرون ! -
 
 اجباریه ؟ -
 

 امیرجاخوردوپرسید:
 
 منظورد چیه ؟ -
 
 ی نی لحنت دستوری بود ؟ !ف رنم -
 
 خواهش کردم! -
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 دلیلی داره ؟ -
 

 امیرکفری ازرفتارولحن اوکه خودرابه ویجی میزد وفت:
 
 آره، میخوام درمورد امتحاناد ازد سوال کنم ! -
 
 متاسفم امیر! نه موضوع مهمیه، نه من وقت دارم! -
 

 امیرآهی ازسردرماندوی کشیدوبالحنی آرامتروفت:
 
 ملم دشواره که یک ساعت وقتتو نمیدی ؟اینقدرتح -
 
 باورکن نمیتونم، چون ازفردامیرم سرکار ؟ -
 

شد،  شانه ای ازبهت امیربود.البته زیاد طوالنی ن شد، ن س وتی که ح م فرما
 چراکه پس ازچندثانیه م ث فوراپرسید:

 
 کجا ؟ -
 

 تمنا با خونسردی ولحنی شمرده پاسخ داد:
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 زدم ؟وفتم سرکار، نامفهوم حرس  -
 
 یعنی چی تمنا ؟ دایی چطوراجازه داده ؟ -
 

 تمنا کم آورد وباالخره لحن کالفه اش روشد:
 
 …ف رمی نم این موضوع به من وپدرم مرتبط باشه  -
 
 …اما تمنا -
 

 تمنا اجازه پیشروی درجمله اش راندادودوباره درادامه جمله قبلش وفت:
 
 نه شخص دیگه ای پسرعمه! -
 

 ثانیه م ث کرد، بعدبانفس عمیقی وفت:امیردوباره چند 
 
 باشه، آدرس محل کارتوبده ، میام دنبالت! -
 
ممنون ازلطفت، راضرری نیسررتم وخودم میتونم بروردم. حاالم اوه اجازه بدی  -

 خیلی کاردارم.
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 امیر به آرامی وفت:

 
 نمیخوای بشنوی ؟ -
 
 نه! -
 

 امیربالحنی پرخواهش زمزمه کرد :
 
 ….اما من -
 

 رای چندمین باردرطول م المه مانع ازحرس زدن اوشد:تمناب
 
ببخش، انگارمامان صرردام زد، بعدا میبینمت، به عمه اینا سررالم برسررون،  -

 خداحافظ
 

سماجت امیروحرفهای پیرامون  شت.ازاین همه  شی راوذا تندتندحرس زد ووو
فحه صرابطه ای که ازدید دیگران قراربود به معنایی دیگرتعبیرشود، متنفربود.به 

باحرص مانیتور  کامپیوتر نگاه کرد.دیگرحوصررله ع س دیدن هم نداشرررت و
 ….راخاموش کرد وسرش رابه پشت صندلی ت یه داد
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 امیرچی ارداشت تمنا ؟ -
 

 باصدای مادرسربرورداند وبه سادوی وفت:
 
 احوالپرسی کرد.همین! -
 

بانگاهی مشرر و  براندازش کرد.تمناباچندثانیه م ث وکمی من و نه  ن مترا
 وفت:

 
شت به یه بهانه ای …مامان یه خواهش دارم، اوه - ازاین به بعد امیر بامن کاردا

 دست به سرش کنید!
 

 ترانه متعجب وفت:
 
 چرا ؟ -
 

نمی دانسررت که تمنا به تماسررهای اوبه همراهش هم چند تا ی ی جواب می 
به دهد واال این قدرجا نمی خورد.نگاهش را ازنگاه خیره شررده مادرجدا کرد و

 دست هایش دوخت ووفت:
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 نمیخوام باعث سوءتعبیربرای بقیه بشه! -
 

چشررمهای ناباور ترانه بعدازچندلحظه وردشرررداما پیش ازآن ه حرفی بزند، 
های  بل چشررم  قا حالی ازم باخوشرر مد واو نا آ مک تم به ک پدر صررردای 
مان جمالد کوتاه برای  جا ودره مان حث را دره ید این ه ب به ام خت. مادروری

 اشدمادر بسته ب
 

صدای  سایلش بود که  شغول مرتب کردن و ساعت معمول کار، م پس از اتمام 
 بهنام نگاهش رابه سوی خودکشید:

 
 خسته نباشید خانم مقدم، کارچطوربود ؟ -
 

ضایت میهمان کرد  سرر سمی از ستانه مردجوان لبهایش رابه تب لبخندولحن دو
 ووفت:

 
 شماهم همینطور، همه چیزخوب بود، ممنونم! -
 
 یدوارم همیشه همینطور راضی وپرانرژی اینجاحاضربشید.ام -
 
 حتما! البته اوه شرایط خاصی مانع از ادامه هم اریمون نشه! -
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 بهنام منظوراورابه خوبی ورفت.باخنده ای آرام وکوتاه وفت:
 
وذرد، من مطمئنم  - ندوی آب روان اسرررت وهمی می  ید، ز خت نگیر سرر

م، اشید، بهتره بیشتروقتتون ونگیرخب خسته نب…هم ارای خوبی خواهیم بود
 فقط خانم مقدم لط  کنید پیش ازرفتن به دفترسربزنید، بفرمایید.

 
تمنا تش رکرد وطبق مقرراد وبسان دیگرهم اران تایک ساعت ونیم دیگراجازه 
شده که مختص به کارکنان بود،  ستراحت در نیم طبقه ای تعیین  غذاخوردن وا

 روی غذا را باز می رد با نگاهی به تمنا وفت: داشتند. هانیه درحالی که فویل
 
 خب نظرد راجع به اینجا چیه ؟ -
 
 ف رکنم تاپای قرارداد برسم! -
 
شی - ضیه رولو …توف رن ن، نابود می صح ق خب این لحن حرس زدن اقای نا

 داد دیگه ؟
 
 حاال تو ناراحتی، میترسی جاد تنگ بشه ؟ -
 

 کردکه آخش درآمد. هانیه ضربه ای جانانه ن اربازوی تمنا
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 آخیش! دلم خنک شد -
 

 بچه ها همه خندیدند.تمنا درحال ماساژدادن جای ضربه هانیه وفت:
 
با مقرراد سررفت  - یه خرده  ناصررح خیلی خوش اخالقه ها،  قای  ما این آ ا

 وسخت اینجا مغایره!
 

 سیما وازی به ت ه جوجه اش زد ووفت:
 
 ی پای قراداد!راحت باش تمناجون، بگو بهنام، دیگه رفت -
 

 تمنا خندید وهانیه وفت:
 
به، تا اونجایی که جاداره به بچه ها فرجه میده وکنار  - اخالق بهنام خیلی خو

 میاد.
 

 نگین آخ آخی کرد ووفت:
 
ازعلی میگی ، ازشررمرشررم بگوهانی، بذار اوه یه دفعه شررازده جالد صررفت  -

 ودید جانخوره!
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 تمنا باکنج اوی پرسید:

 
 کی ؟ -
 

 وفت: هانیه
 
 منظورش به صاحب اصلی اینجاست، بهت که وفته بودم! -
 
 همون آقای الهی دیگه ؟ -
 

 نگین باخنده وفت:
 
 آقای عزرائیلی بیشتر بهش میاد! -
 
 وا! چرا ؟ -
 
ازبس که خوش اخالقه، من به شخصه اونقدربهشون ارادد دارم که هرموقع  -

 ما سپری می کنم.ازدیدارشون مستفیض میشم، چند دقیقه ای رو تو ک
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 هانیه با خنده لیوانش راکناروذاشت:
 
 پخ!….عرضه داری مقابل خودش با این لحن حرس بزن وغش غش بخند -
 

شید. اینبار همه باهم  سالخی کردن زیرولویش ک شبیه  ستش را درهمان حال د
 زیرخنده زدند. تمنا کنج او ازتعاری  آنها وفت:

 
 واقعا اینقدراخالقش فجیعه ؟ -
 
جیع برای یه دقیقه اشه، ف رکنم ازنسل هیتلرمرحوم باشه، بتونه اینم یه کوره ف -

 آدم سوزی راه میندازه..
 

 سپس لرزه ای نمایشی به اندامش انداخت وادامه داد:
 
 یادشم می افتم بیصدا میرم رو ویبره!….وای خدا!  -
 

 هانیه باضربه ای به نگین وفت:
 
 بسه دیگه، کم مزخرس بگو! -
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که بیرون بود وتازه به جمع دخترهاپیوسررت، بادیدن خنده وبحث آنها با آرزو 
 کنج اوی پرسید:

 
 جریان چیه ؟ -
 

 نگین وفت:
 
به تمنا اطالع رسررانی می کنیم که اوه یه دفعه هوای آفتابی فروشررگاه ابری  -

 شد، ازصاعقه احتمالی درامان بمونه!
 

 آرزو پشت میز نشست وخنده کنان وفت:
 
 د مسیحا اطالعاد رد می نید!پس درمور -
 
بله! خداوکیلی چه اسررمی برای این شررازده انتخاب کردن، هیچ سررنخیتی  -

باخوش اخالقی این بشرررنداره. مسرریحا یعنی دمیدن وحیاد بخشرریدن اما 
 زیارد این آقا درمواقع خاص به معنی مردن وپس افتادنه!

 
 تمنا خنده اش را کنترل کرد وبا مرور نام در ذهنش وفت:
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 چه اسم وشهرد قشنگی! -
 

 آرزو وفت:
 
 …خودشم قشنگه فداد شم اما فقط در مواقعی که میبینیش -
 

 نگین باهمان لرزه نمایشی جمله آرزو را ادامه داد:
 
اوه مسررلمونی اشررهدتو زمزمه کن، خداییش خوبه سررال تاماهم اینجا نمیاد  -

 بهشت زهرا.. واالمن که موندواریم اینجا مساوی بود با منزل ابدیم تو
 

 هانیه وفت:
 
اوه جدی نباشرره که ازپس فروشررگاه به این بزروی وشرررکتی به اون ابهت  -

 برنمیاد.
 

 نگین وفت:
 
شو دزد میبره یا لباش تر  میخوره ؟ اونقدر اخم  - اوه وهگاهی لبخند بزنه مال

 …..کرده که یه خط عمیق میان ابروهای خوشگلش جا انداخته
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 اش قفل کرد وباحالتی به تم یل رویا وزمزمه واروفت:سپس دستش رازیرچانه 
 
که هسرررت، پولدارکه  - گل  بداخالق نبود، خودم تورش می ردم.خوشرر اوه 

 ….هست
 
شاتو ببند وبهش اعتراس  - ستتارمی نه، پس چ شق معجونیه که زشتی هارو ا ع

 کن نگین!
 

 نگین صاس نشست وچشمهایش راورد کرد:
 
که مرد وصرریت ن رد ح  - ئت کنم، مگه جونم پدرجدم  م اعدام خودموقرا

یادی کرده لداری توسرررش بخوره، توی این …..واه…واه…ز خوشررگلی وپو
 …دوسال جرأد ن ردم یه بار نگاش کنم، اونوقت

 
اوووه! خب بابا! حاال انگاراالن اومده خواستگاریش که به ریپ ریپ وروغن  -

 …سوزی افتاده
 

 ون دادو وفت:نگین نفس سنگین وصدا داری ازسینه اش بیر
 
 دلم کبابه برای اون بدبختی که باید عمرشوکناراین وودزیال خوشگله سرکنه! -
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 باردیگرباهم خندیدند وهرکدام به سویی برای استراحت رفتند.

 
ازتاکسرری پیاده شررد وداخل کوچه فرعی اماعریض خانه پیچید که ازهمانجا 

رمیان رفتن چشررمش به ماشررین شرروهرعمه افتاد.قدم هایش شررل شررد ، انگا
اما …وبروشررتن ویرکرد، اما بادیدن امیرآه ازنهادش بلندشررد، دوباره بازی دیگر

کاش میتوانسررت هرچه زودتربادسررتی قوی ح م قرمزباطل روی …تاکی ؟ 
حرس های دیگران بزند ورها شررود، بارها درلفافه ومیان حرس هایش به بقیه 

ارد، اما کسرری جدی تلقی فهمانده بود، تمایلی به ادامه پیداکردن این بحث ند
نمی رد وبدترازهمه امیربود که باتمام سررردیهای تمنا روزبه روز بیش ازوذشررته 
نا  مه چیز  یداد واین ازه احسررراس محبتی ریشررره دار درقلبش رابروز م

 خوشایندتربود.
 

 امیربه محض دیدنش پیش آمد و تمنا مجور به ادامه راه شد
 
 زمن!سالم عرض شد دختردایی خودخواه وعزی -
 

 …تمنا به زحمت لبخندی به لب آورد وسالم کرد
 
 شما کجا ؟ اینجا کجا ؟ -
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 امیرهمگام با او قدم برداشت ووفت:
 
با بی مهری نمیدن، منم برع س  - ازقدیم االیام نقله که جواب بی مهری رو 

 دختردایی زیبا وبی معرفتم، اومدم بینمش!
 
 من همیشه جویای احوالتون هستم. -
 
 تعارفه، چون دیگه به تلفنمم جواب نمیدی! این ه -
 

نگاه تمنا به سرروی اوبروشررت، خواسررت حرفی بزند اما موج ورمای شرریفتگی 
فت، وقتی امیر  یده برور بد د حالی  با  ند و لب دخترجوان را لرزا گاهش ق درن

 …بالحنی شیفته ترحرفش راادامه داد، حالش بدترشد
 
 بندی بازم عزیزی!ولی میدونی که اوه کمر به نابودی منم ب -
 

تمنا ایسررتادن وتعلل بیشررتر را جایز ندید وباعذرخواهی کوتاهی قدم تند کرد، 
اما نگاه های داغ امیردرپس رد پایش هم تمنا را ترسرراند، به راسررتی این همه 
شت تااورااین همه ازهمبازی دوران زیبای کودکی وهمراه  سربردا شق ازکجا  ع

هایش ویران  روزهای خوب نوجوانی دور کرد، چرا با حرس  مه چیز را  امیر ه
 می رد، حتی خاطراد ت رارناشدنی اشان را..
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شود راهی برای وریز نیافت.عمه  شق و لبخند به رویش آغوش و وقتی عمه باع
شت اما نگاه هایش حال راحت و  ست دا سیار دو فریبا، تنها خواهرپدرش را ب

هایت ادب رو به عمه آرامش همیشررگی را ازقلبش دور می رد. با این حال درن
 که ازدوری وزیدنش وله می رد، وفت:

 
 باورکنید سرم خیلی شلوغ شده عمه جون! -
 

 آرمادا وفت:
 
 سرد به ماکه میرسی شلوغ میشه واالهمه جا راحت وبی دردسر میری! -
 

همیشرره آرمادا کفرش را درمی آورد، ازبچگی هم باهم نمی سرراختند وحتی 
دعوا می کشررید، حاال بزرگ شررده بودند سررریک ول سرررکوچک کارشرران به 

به کنایه داده بودند.نگاه آرماداپرازتمسررخر بود، خواندن  ودعواهاجای خودرا
ف رش راحت بود، مسررلما دراین اندیشرره بود که باسررمت خواهرشرروهری چه 
برسرررتمنا خواهد آورد اما..تمنا با خونسررردی درجواب طعنه وپوزخند آرمادا 

 وفت:
 
خونه عزیزجونم وتارا جایی نمیرم، یعنی کارم مانع من مدتهاسرررت که جز -

 میشه، پس شما ببخشید.
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به وضوح وزیدن لب مادروچشم غره اش را دید اما اعتنا ن رد.آرمادا خنده ای 

 کرد ووفت:
 
تمنا با لحنی حرس میزنی که امربه آدم اشتباه تفهیم میشه، چنان میگی کارکه  -

 شاغل شدی! هرکی ندونه ف ر می نه بیرون ازخونه
 

 تمنابی توجه به چشم وابروآمدنهای مادروفت:
 
 مگه غیرازاینه ؟ -
 

خنده روی لبهای آرمادا ماسید وبابهتی که کم مانده بودتمنا رابه خنده بیاندازد، 
 وفت:

 
 واقعا بیرون ازخونه مشغول کاری ؟ -
 
 مخب آره، البته چندروز بیشترنگذشته اما به هرحال امروزقراردادمم بست -
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نگاه کوتاهی که میان عمه وآرماداچرخید وروی صررورد امیرامتدادیافت، به 
خوی محسرروس بود. چیزی ه کمی برایش عجیب می نمود، بی خبری مطلق 

 آنها وس ود امیر دراینباره بود.آرمادا دوباره وفت:
 
 ولی ما ف رمی کردیم تااالن خونه دوستت بودی! -
 
 اشتباه ف رکردی عزیزم -
 

 دلخوری که کامال درلحن ونگاهش مشهود بود، وفت:فریبابا 
 
ست، باباد چطور  - سب نی شنگی م ل تومنا اماعزیزم، کاربیرون برای دخترق

 قبول کرده ؟
 
 چه ایرادی داره عمه ؟ -
 
 …کاربیرون مال مرده و -
 

 تمناباعذرخواهی کوتاهی مابین جمله عمه وفت:
 
شون هیچ تفاوتی باه - سیت سرتوجامعه االن زن ومرد جز جن م ندارن، دختروپ

 …امروز کنارهم قرارورفتن عمه جون، این طرز ف را فسیل شد ورفت
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صبی به تمنا  شم غره ای ع ضوح درهم وره خورد ترانه چ اخمهای عمه که به و
رفت وسعی کرد بحث رابه مسیری دیگر ب شاند، اما تا آخرشب چهره فریبا باز 

ارمادرش نچرخید.شررماتت برای نشررد وسرررامیرهم برای دیدن نگاه شررماتت ب
 ……س ود درمقابل تمنا وطرز ف رش

 
بعد ازخداحافظی خانواده عمه، خسررته ازشرربی راکد وبی هیجان وارد اتاقش 
شررد.ووشرری اش برداشررت وچند پیام از دوسررتانش دید.بی توجه به سرراعت 
مشغول جواب دادن شد.سرورم با پیامک های دوستانش بود که با صدای مادر 

 …سرچرخاند
 
 این چه رفتاری بود مقابل خانواده عمه اد ؟ -
 

ست وبامنگی  ش صبی مادرصاس ن شماتت بار وکمی ع باوجود چشمها ولحن 
 پرسید:

 
 چی شده مگه ؟ -
 

 مادر وارد اتاق شد وبا نگاهی عصبی تر وفت:
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 تو نمیدونی منظورم چیه ، نه ؟ -
 
 ….اوه بیست سوالیه که -
 
 تمنا ؟ آخه کی میخوای بزرگ شی ؟ ازحرص دادن من چی عایدد میشه -
 
خب بگید …هرموقع شررما عادد کردید قبل از مجازاتم، تفهیم جرم کنید -

 چی ارکردم تا توضیح بدم!
 
سفارش ن ردم عمه اینا چیزی درمورد کارد نفهمن، اونوقت  - مگه قبال بهت 

 امشب صاس توتخم چشم همه اشون زل زدی ووفتی سرکار بودی ؟
 

 حساسیت همیشگی مادر روی خانواده عمه وفت:تمنا کالفه از
 
 مش لش چی بود ؟ پرسیدن وجواب دادم! -
 
 تو عقاید عمه اتو نمیشناسی که این حرفو میزنی ؟ -
 

 تمنا برخاست وباخونسردی شانه باال انداخت:
 
 عقاید وطرزتف رعمه به خودش ونهایتا بچه هاش مرتبطه، نه من! -
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 اد با عقاید این خانواده ارتباط مستقیم داره! به توهم مربوطه، چون آینده -
 

ساس  شروی کرد.اح شدوتاولویش پی شیده  چیزی درسینه تمنا به تلخی زهر پا
 خفگی وبغض به ولویش پنجه انداخت:

 
 منظورد چیه مامان ؟ -
 

 ترانه بانگاه موش افانه ای به چهره وچشمهای بهت زده وناباور اووفت:
 
 اد امشب به خاطر چی اینجا بود! میخوای بگی خبرنداری عمه -
 
 نه! -
 

 ترانه کالفه شد:
 
خودتو به ویجی نزن تمنا، معلومه که به خاطر رسررمی کردن بحث بین تو  -

 ….وامیر
 

 تمنا بی تعلل حرس مادر راقطع کرد:
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 هیچ خواسته ای رو دررابطه بااین موضوع ازعمه قبول ن ن مامان! -
 

 کامش چسبید اما دوباره وفت:زبان ترانه چند ثانیه ازبهت به 
 
 حاال این حرفو میزنی که قرار نامزدیتون بین فامیل پیچیده! -
 

تمنا تمام سررعی اش راب ارورفت تا خونسرررد باشررد وغبضررش اوضرراع رابه هم 
 نریزد:

 
هرکی باعث به وجوداومدن این موضرروع شررده خودش هم رفع سرروءتفاهم  -

 می نه!
 

 مادرباحیرد پرسید:
 
 ی با امیر مخالفی ؟میخوای بگ -
 
 یادم نمیاد موافقت کرده باشم! -
 
 پس چرا تا االن ساکت بودی ؟ -
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 مگه کسی ازمن چیزی پرسید تا جواب بخواد ؟ -
 
پس این رفت وآمدای دائم باامیر چه معنایی داشرررت ؟ حتما باید با بلندوو  -

 جار زده بشه ؟
 
 ارفتارای من ورفته!مامان امیر تاحاال حرفی نزده امابارها جوابشو ب -
 
 یعنی چی ؟ -
 
 یعنی به عمه هم بگید اف ار باطلشو ازذهنش بیرون کنه! -
 

سردی دوباره  ش ید لبخندی زد وبا خون صورتش خ وقتی نگاه ناباورمادرروی 
 روی تخت نشست وووشی راباز کرد:

 
 …..براد پیامک بخونم ، بخندی مامان ؟ هانیه که  -
 

 یدودرمقابل نگا ه مبهود او باحرص وفت:امامادرووشی را ازدستش کش
 
منو ازشدد عصبانیت تاسرحد س ته رسوندی ، حاال نشستی باخیال راحت  -

 به ووشی نگاه می نی ؟
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تمنا هنوزحرفی نزده بود که پدرباشررنیدن صرردای عصرربی همسرررش وارد اتاق 

 شد:
 
 داستان چیه خانم ؟ دلیل این همه عصبانیت چیه ؟ -
 

 اره کرد:ترانه به تمنا اش
 
 ازایشون بپرس! -
 

 تمنا به محض دیدن نگاه کنج او پدر وفت:
 
 باورکنید ویج شدم.…نمی دونم بابا -
 

 ترانه عصبی وفت:
 
 نمیدونی یا خودتو به اون راه زدی ؟ -
 

 روکرد به همسرش وادامه داد:
 
 خودد امشب حی وحاضربودی که فریبا حرس زد، نه ؟…فرهاد!  -
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 هی به همسر ودخترش انداخت:فرهاد با تعجب نگا

 
 ….اش الش چی بود ؟ توکه با امیرمخالفتی نداشتی، پس -
 
 ازدخترخانمت بپرس که باتصمیمای عجوالنه اش قصد آبروی ماروکرده! -
 
 یعنی چی ؟ -
 
 هیچی! با امیرمخالفه! -
 

ست نباید  سرتعجب باال رفت ، به تمنا نگاه کرد، تمنا می دان ابروهای فرهاد از
 ….کند حتی باوجود ش ستن بغضش  س ود

 
 آخه من کی موافق بودم که حاال نه وفتنم باعث آبروریزی شده ؟ -
 

 فرهاد پرسید:
 
 میخوای بگی عالقه ای به امیر نداری ؟ -
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 همیشه م ل داداش نداشتم بوده!…نه !  -
 

 فرهاد با تعجب به همسرش نگاه کرد:
 
 توکه وفتی موافقه ؟ ! -
 
 ونستم پشیمون میشه!من ازکجا می د -
 

 تمنا با بغض وفت:
 
من هیچ وقت به امیر ف رن ردم که حاال پشیمون بشم مامان، آخه تقصیر من  -

 چیه که تعبیرشما اشتباه بوده ؟ !
 

 قبل ازاین ه ترانه حرفی بزند، فرهاد وفت:
 
 حتی نمیخوای به امیر ف رکنی ؟ به عنوان یک خواستگار ؟ -
 

 وبه راحتی نه وفت.فرهاد سری جنباند:سرتمنا به زیر افتاد 
 
 باشه، پس همه چی منتفیه! -
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 تن تمنا ازخوشحالی ورم شد و مشعوس به فرهاد نگاه کرد .ترانه متحیروفت:
 
 جواب فریبا رو چی میدی ؟ -
 
 خیلی ساده! حقیقت ومیگیم که ازنظرتمنا بی خبربودیم. -
 
 مون بزنیم ؟ف رمی نی به همین سادوی میگذره که زیرقرارها -
 
هیچ قراری وذاشررته نشررد، جزیه خواسررتگا ی سرراده که تمنا قبول ن رد،  -

 پیچیدوی خاصی درش نیست!
 

 ترانه اینبارباحرص دستش رادرهوات ان داد:
 
با - یدونی وفری نداره! خودد م باط  به من ارت باخواهرد طرس …پس  من 

 نمیشم!
 

صال ستی صبی ازاتاق بیرون رفت.تمنا باا کرد اما  به پدرش نگاه این راوفت وع
لبخند وبرهم افتادن چشررمهای پدر آرامش کرد، مطمئن بود که این جریان به 

 نقطه پایان رسیده است.
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 ) فصل دوم (
 

روزها به سرررعت سررپری شرردند وتقریبا یک ماه ونیم اززمان حضررور تمنا 
شت.همه چیز به نظرش خوب پیش می رفت البته  درمحیط تازه کارش می وذ

ی که امیر وخانواده عمه را می دید وبازهم بحث بامادر ازسررر ورفته جز مواقع
میشررد .درهمان مدد اند  که در محیط فروشررگاه حضررورداشررت به خوبی 
توانسرررت وظیفه اش را به بهترین نحو مم ن انجام دهد وحاال مدتی بود که 
شگاه خداحافظی کرده بودوتمنا به تنهایی والبته  صدری ازبچه های فرو خانم 

ست ورفت با ضاع را به د ساعتی به پایان وقت کاری مانده …مهارد کنترل او
 .…بود که درحال مرتب کردن وسایل داخل قفسه صدایی را از پشت سر شنید

 
 حواست متوجه اطراس هست یا داخل قفسه ها وم شدی ؟ -
 

 بادیدن مرد جوانی که مستقیم نگاهش می رد جدی وفت:
 
 امرتون و بفرمایید. -
 

 ان با نگاهی خاص دختر  رابرانداز کرد:مردجو
 
 پس فروشنده جدید تویی! -
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 ف رنمی نم لزومی به توضیح برای شما باشه! -
 

 چهره مرد جوان با ابروهای درهم کشیده جدی وپرصالبت به نظر میرسید:
 
 درست جواب منو بده بچه جون! -
 
 ت.ون هسوویا کم ی ازمن ساخته نیست اما حتما طبقه زیرین پاسخگوت -
 

مردجوان چنان ضررربه ای با ک  دسرررت روی میز مقابل کوبید که همزمان 
صبی اش  صدای مح م وع سایل تمنا هم ازجا پرید.  بافرریختن مقداری ازو

 آنقدربلندبود که پرده ووشش وقلبش باهم بلرزد.
 
 مگه من با توشوخی دارم بچه ؟ -
 

 وباصدای بلندتری سربگرداند:
 
 ….بهنام -
 

شبی ه نوربرمغز تاریک تمنا نورپاشید اما م ل صاعقه ای سهمگین عمل ف ری 
کرد وبرخود لرزید. ناخوداواه چندقدم عقب ورد کرد وازنگاه عصبی مرد جوان 
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برخود لرزید، مطمئن بود اشررتباهی درکارنیسررت. بهنام فورا به مسرریحا نزدیک 
 شد:

 
 چی شده مسیحا، چراداد میزنی ؟ -
 
 کود  ؟ کی این واینجا استخدام کرده ؟ اینجا فروشگاهه یا مهد -
 

 نگاه ویج بهنام میان چهره مبهود تمنا وعصبی مسیحا چرخ خورد ووفت:
 
 خانم مقدم با من به توافق کاری رسیدن، چطور مگه ؟ -
 
 ایشون همین االن اخراجه! -
 

دهان بهنام ازاین همه تندی اوجاخورد اما تمنا پیش دسررتی کرد تا توضرریح 
 …دهد

 
 رمیخوام، نمی دونستم شما آقای الهی هستید ؟عذ -
 

 مسیحا بانگاهی تیز ولحنی تند روبه دختر  وفت:
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بدتراز - چه طرز  گ*ن*ا*هعذر ناختی، این  که منو نشرر به فرض م ال  یار،  ن
 برخورد بامشتریه ؟

 
 ….خب هیچ مشتری م ل شمابرخورد نمی نه، من ف رکردم -
 

ضیح دیگری سیحا دیگرمعطل ن رد تا تو سوی اتاق م شنود و درحال رفتن به   ب
 با تح م وفت:

 
 همین که وفتم، بیاتسویه کن! -
 

این راوفت ورفت.تمنا باچهره ای درهم بروشرررت وکیفش را برداشرررت. بهنام 
 وفت:

 
 کجا ؟ -
 

 تمنابااخم نگاهش کرد:
 
 ف رکنم رییس خوش برخوردتون خیلی شفاس ح م اخراجم وداد! -
 

 هنام آورد:لحن کالمش لبخند به لب ب
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 این داستانو بسپاربه من، شما که نمیخوای مارو رهاکنی، ها ؟ -
 
 یعنی با التماس براتون کارکنم ؟ -
 
به هم اریتون باما ادامه میدید! آقای الهی رفت وآمد  - خیر، منت میذارید و

حاالم م ل دخترای خوب …زیادی اینجانداره، پس شررما بامن طرس حسررابی! 
 …رباش دخترصبو…برورد سرکارد 

 
لحن مهربان وصررمیمی بهنام تمنا را آرام کرد، با این ه ناراحت بود اما لبخند 
سمت اتاق  ش رکرد وبه  شت. بهنام با متانت ت ص  نیمه ای به لب آورد وبرو ن

 رفت.
 

 بهنام وارد اتاق شد ووفت:
 
 توچرا اینقدرزود از کوره درمیری پسر ؟ -
 

 سید:مسیحا بی توجه به سوال او بااخم پر
 
 دختره رو رد کردی ؟ -
 



wWw.Roman4u.iR  70 

 

 نه! توهم ال ی شلوغش ن ن! کارخانم مقدم خوبه! -
 

 مسیحا با تمسخروفت:
 
با این طرز برخوردش مشررتری های غرفه اش چندبرابر شرررده، داره  - حتما 

 منوبه) دبل یو سی (
 

w.c 
 

 راهنمایی می نه تاکارمو راه بندازن!
 

 وباره کمی باالرفت:بهنام بلند خندید که صدای عصبی مسیحا د
 
 به چی میخندی ؟…زهرمار!  -
 

 بهنام باکنترل خنده اش روی مبل مقابل اوولوشد:
 
میگم کارشرروبلده، میگی نه! خب دختره دیده چشررماد سرررخه، ف رکرده  -

 …تحت فشاری و
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 چرد نگو!…خفه شو بهنام -
 

 بهنام باخنده ای مجدد دست بلند کرد:
 
 شو!باشه بابا، دوباره برزخی ن -
 
 بروتسویه کن بره! -
 
 کوتاه بیا پسر، دختره کارش خوبه! -
 

 مسیحا بانگاهی معناداربراندازش کرد:
 
 دوست نداری بره ؟ ! -
 
 معلومه که نه! فروشنده خوبیه! -
 

 مسیحاطعنه زد:
 
 ف رنمی نی زیادی بچه است ؟ -
 
 منظورد چیه ؟ -
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 ن نه به خاطردل خودد مصری نگهش داری ؟ -
 

باتعجب ازهمان جا به تمنا که درنقطه ای ازدید بود نگاه بهنام  ی ه ای خورد و
 کرد.دوباره به سمت مسیحا بروشت وپس ازچند ثانیه م ث وفت:

 
اصراربر نرفتن این خانم دلیلی جز کارخوبش نداره، اما مسیحا با این روشی  -

ی تاین بچه ها درقبال زحم…که تودرپیش ورفتی کسرری اینجا موندوارنمیشرره، 
که می شررند حقوق میگیرن وماهم به کم شررون برای پیشرربرد ورونق کارمون 
احتیاج داریم، پس رابطه امون یه رابطه معلوم ومتقابله، سختگیری وبرخورد بد 
نسرربت به کار دلسررردشررون می نه ، خواهش می نم تورفتارد تجدید نظرکن، 

 م.سویه می نبااین احوال اوه بخوای همین االن باهرکسی که صالح بدونی ت
 

 مسیحا پس ازس ود کوتاهی با لحن مالیمتری نسبت به قبل وفت:
 
 دلخورشدی ؟ -
 

 بهنام لبخندی زد:
 
 نه پسرخاله عزیز، فقط نظرمو وفتم وجواب سوال مش وکتو دادم. -
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 مسیحادست البه الی موهایش برد ونفس عمیقی کشید:

 
 که مغزم رو به انفجا ره!میدونی که اونقدر مشغله ودرویری روی سرم ریخته  -
 
 ایشاالخاله همین روزا باداماد کردنت حالتو جا میاره! -
 

 مسیحا با اخم نگاهش کرد که بهنام خندید.
 
 تودیگه سربه سرم نذار که کم ازمادر نمی شم! -
 
 مگه بده به ف رته! -
 
 …بهنام -
 

د. سپس کر بهنام خنده ای بلندکرد ، اما مسیحا فقط به لبخندی کم جان اکتفاء
 مابقی قهوه اش راسرکشید وبرخاست ، اما قبل از رفتن با اندکی م ث وفت:

 
اوه میخوای دختره رونگه داری بگو رفتارشررو درسررت کنه ، چون ….راسررتی  -

اینبار به خاطر تو چشررم پوشرری کردم اما دفعه بعد با کوچ ترین لوس بازی 
 …خودش باید راهشو بگیره وبره، اینو به همشون بگو
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سمت  ست او وبی اعتنا به پوزخندش خداحافظی کردوفورا به  شردن د بعد باف

 آرزو باصدای بلند خندید:…آسانسور رفت ودکمه پارکینگ رافشرد
 
 چی وفتی که اینجوری قاطی کرد تمنا، جون من راستشو بگو! -
 

 تمنا دوباره یاد چهره عصبانی وفریاد مردجوان افتاد وچشمهایش درشت شد:
 
این چه هیوالیی بود، چنان هوارکشید که قلبم اومد تودهنم..م ل …رخداپناه ب -

 …اژدهایی که قصد بلعیدنم وداشت نگام کرد
 

 نگین وفت:
 
هت داده  - نه ب که پیش زمی ما یک بود خودمو خیس کنم،  جای تو نزد به  من 

 بودیم دختر!
 
ده ربابا من ف رکردم مزاحمه، چه می دونستم حضرد واال فروشگاهو منور ک -

شید فهمیدم …واال خرکه مغزمو نجوییده بود اینجوری حرس بزنم!  داد روکه ک
 …حدس زدم دل درد داره و…وندزدم
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 بچه ها باهم خندیدندودرحال صحبت کردن از خروجی بیرون رفتند.
 

 به محض نشستن داخل تاکسی وفت:
 
 آقادربست میرم خیابان چهارباغ. -
 

 …ه او آدرس داد پیش رفتمرد اطاعتی کرد و به سمت مسیری ک
 

دسررتش را روی زنگ وذاشررت وچند بارمتوالی آن رافشرررد صرردای عزیز را که 
شدن درهم  شش بپرد که به محض باز  شنید خودش را آماده کرد تا فورا به آغو
این کار را کرد ومادربزرگ مبهود ومشررعوس ازدیدن ناوهانی او با آغوش باز 

 داشت پیش برد ووفت:پذیرایش شد.. دسته ولی راکه دردست 
 
 جا برای یه مهمون پرروداری یا با وریه کارمو پیش ببرم ؟ -
 

 ید:ب*و*سعزیزدسته ول راورفت وبا مهربانی دوباره وونه اش را 
 
اوه بدونی خنده اتو وبیشترازاون حضورتو چقدردوست دارم هیچ وقت دیگه  -

 چنین حرفی نمیزنی!
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شه زیبا ومرتب حیاط خانه تمنا کنار عزیزراه افتاد ودرحال تما شای باغچه همی
 وفت:

 
 دوراین همه محبتت بگردم ، تنهای تنها! -
 

 عزیز دست پشت کمراووذاشت ودرحال هدایتش به داخل خانه وفت:
 
 این حرفارونزن عزیزکم..خدان نه! -
 

عت  به سرررر وذاشرررت و تاق  خل ا ظم دا ن م نا لش را  ی ناوسرررا م ت
 ده بود با لذد خورد وخندید:کنارعزیزبازوشت.شربتی راکه اوآماده کر

 
 عزیزبه مامان نگی دوباره وسایلم پخش وپال شده ها، جمعشون می نم. -
 

 عزیزخندیدوبا لذد نگاهش کرد:
 
ست داری رفتارکن ول م اما ترانه هم هرچی میگه  - تاوقتی اینجایی هرجوردو

 برای خودد وآینده اته!
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تا اینجام میخوام سوءاستفاده میدونم عزیز اما جدیدا خیلی حساس شده، اما  -
 کنم، اش الی نداره تاشنبه بمونم

 
شغول وفتگو و  شش کرد و تمنا خندید، م سرزن شگی  عزیز با نگاه ولبخند همی
ضربه ای آرام به  شماره منزل  خنده باعزیزبودکه موبایلش زنگ خورد، با دیدن 

ید به خانه عزیز می آید.تعل ز ل راجایسرررخود زد. یادش رفته بود به مادربگو
صدای نگران  شدن ارتباط  صل  شی راجواب داد که به محض و ندید و فورا وو

 …مادر درووشش پیچید
 
 تمنا! معلومه کجایی ؟ -
 
 سالم مامانی جونم -
 

 نفس بلندوآسوده مادرراشنید اماصدای عصبی اش راهم ضمیمه کرد:
 
 علیک سالم، ساعت ازنه ونیم وذشته، کجایی تو ؟ -
 
 …مامان، امشب خونه نمیامنگران نباش  -
 
 یعنی چی که نمیای ؟ میگم کجایی ؟ -
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 وای هنوز نگفتم، خونه عزیزم مامان! -
 
میخوای اونجا بری نباید بگی یاحداقل زنگ بزنی، دلم هزارراه رفت دختره  -

 …سربه هوا، اون ووشیتم که درشب ه نبود
 
شم به خدا  - شده بود، همین االن زدم به برق، بعد یه دفعه دلم هوای خاموش 

 …عزیزو کرد واومدم
 
 کی دست ازاین بی خیالی هاتو بچگی برمیداری ، خدامیدونه! -
 
 خب ببخشید دیگه، ازاین به بعد حواسموجمع می نم.. -
 
 باخنده ای که می نی معلومه چقدرپشیمونی! -
 

 تمنا اینباربلندخندید:
 
 الهی قربونت برم، حرص نخور دیگه -
 
 چطوره ؟مامان …چشم،  -
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 تمنابانگاهی به عزیز که بالبخندنگاهش می رد وفت:
 
 باوجودنوه دسته ولش ازهمیشه بهتره، ووشی وبدم باهاش صحبت کنی ؟ -
 
 آره، فقط تاکی میمونی ؟ -
 
 شنبه صبح ازهمینجا میرم فروشگاه -
 
 خیلی خوب، ..تمنا دوباره ازدرختای اونجا باالنری واسه یه زرد آلوها ؟ -
 
 ..بازم سفارش داری مامان ؟چشم -
 
ازبس دخترسررربه راه وحرس ووش کنی هسررتی خاطرم بابتت کامال جمعه،  -

 مراقب باش وحاالم ووشی وبده به عزیز!
 

تمنا باخنده چشررم وفت وخداحافظی کرد وووشرری رابه دسررت عزیزداد.، وتا 
اومشررغول حرس زدن بود بسررراط سررفره راداخل ایوان کوچک اما باصررفای 

 عزیز پس ازقطع تلفن ووشی رادست تمنا داد وبالبخند وفت:عزیزچید.
 
 چراتوزحمت می شی عزیزکم ؟ -
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 میترسی ظرفاتو بش نم یا سلیقه سفره چیدنمو نمی پسندی ؟ -
 

 عزیزخنده کوتاه اما ازته دلی کرد :
 
 …آخه خسته ای عمرمادر…امان ازتو  -
 

 تمنا باخنده کنارسفره نشست ووفت:
 
به جامی نم جون توتنم نمیذاره، میبینی آخ وفتی عزیز. - که جا .این کوهایی 

 پوست واستخون شدم!
 

باره  تاه عزیزدو قه کو نددقی ماپس ازچ ند ا باهم مشررغول شرررد ید و ند عزیزخ
برخاست وچند دقیقه کوتاه بعد ظرس ته دیگ رامقابل چشم های ذوق زده تمنا 

 ورفت ووفت:
 

 م رفته بود بیارم.میدونم بدون ته دیگ غذابهت مزه نمیده امایاد
 

شته  ست وخیار آغ صدقه مادربزروش رفت وت ه ای ته دیگ را به ما تمنا قربان 
کرد وباولع بلعید وعزیزفقط بالبخند وعشررق نگاهش کرد، این دختر همیشرره 
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زیبایی وطراود رابرای همه وخصرروصررا مادربزرگ سررالخورده اش به همراه 
 ..…درقلب عزیز خاص است داشت، تاجایی که همه می دانستند جایگاه تمنا

 
تاه ازپشرررت  پا  کرد وضررمن تشرر ری کو هایش را  مال روی لب با دسررت
 میزبرخاست. مادرباعطوفت خاص همیشگی که به تنها پسرش داشت، وفت:

 
 چیزی نخوردی که ازغذا دست کشیدی پسرم ؟ -
 
 ممنون مادر، میل زیادی نداشتم. -
 

 ه مادر متوقفش کرد:سپس شب بخیروفت وخواست به سمت پله هابرود ک
 
 حاال کجا میری به این زودی ؟ -
 
 میرم استراحت کنم، خیلی خسته ام. -
 

 مادرازپشت میزبرخاست وبا اخم آمیخته به مهروفت:
 
کمی بیشررترکنارما باش پسرررم، دیگه اونقدرکم میبینیمت که ازاحوالت بی  -

 خبریم، چه برسه به دیگران!
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 مداخله کرد ووفت:مهاسا با بدجنسی دروفتگوی آنها 
 
به خرج وزحمت  - اونقدرکه مردم مجبورن برای خبرورفتن حالت حسرررابی 

 بیفتند!
 

گاهش ازاو توضرریح  بان حا راکنج او کرد و نده زیرپوسررتی اش مسرری خ
باد  به  بیشررترخواسرررت که مهاسرررا باچشررمک ریزش تمام زحماد مادر را

د. لبخندی داد.هرچند که مطمئن بود شماتت شدیدی خواهد شد اما می ارزی
محوی به لب مسیحا آمد اما با احساس خستگی که آن شب نسبت به همیشه 

 داشت، روبه مادروفت:
 
 امشب منوببخشید اما واقعا خسته ام ومیخوام استراحت کنم. -
 

شه خودش پاهایش راروی هم  ست همی سلطنتی لم داد وباژ فرحناز روی مبل 
 سوارکرد:

 
ستراحت کن اماه - شه عزیزم، بروا صی درپیش داریم با فته آینده مهمونی خا

 که خواستم زودتر بدونی دعود داریم که احیانا برنامه خاصی نذاری!
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شید، هرچند مطمئن بود این میهمانی خاص  سیحا با کنج اوی ابرودرهم ک م
 یه سرش به خانواده خاله مهناز بر میگردد، بااین حال پرسید:

 
 خاص ؟ ! -
 

 مهاساپیش ازمادر فورا وفت:
 
 مهمونی تولد ملیناست ! -
 
 اوووه! چه مهمونی خاصی! امیدوارم به همه خوش بگذره! -
 

فرحناز بانگاهی سرزنش بار به مهاسا که روه هایی ازتهدید داشت، بی توجه به 
 لحن سخره ورمسیحا وفت:

 
 ….منم امیدوارم به همه خوش بگذره، خصوصا به شما -
 

 مسیحا درکمال آرامش وفت:
 
 ام مادر، امامن ازاومدن معذورم، به ملیناازطرس منم تبریک بگید.عذرمیخو -
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به نگاههای  یامدن مسرریحابی توجه  مهاسرررابرای راحت شررردن خیالش ازن
 لبریزازتهدید پرخشم مادر وفت:

 
 ملینادوست داری رودرروبهش تبریک بگی ! -
 

ند  ند ، هرچ تاسررراکتش ک یاد ب شرررد  نده بود سررردخترش فر ما ناز کم  فرح
شد اینبارن س ود کردولی قنددردلش آب می گاهش هم کارفریاد کرد ودختر  

 ….که کار خود راکرده است
 

 مادربالحن مالیمی وفت:
 
 درست نیست مسیحاجان! ناراحت میشن! -
 
 نمیتونم بیام مادر، کاردارم -
 
 شماروزجمعه چه کاری جزاستراحت داری ؟ -
 
تادرطول - مابقی روزهای هفته  مهمترین کارم درروزهای تعطیل اسررتراحته 

 اسیرکسالت واون سردردهای مزمن نشم.
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 مادربااخم وفت:
 
 چرابه دکترمراجعه نمی نی تادلیل این سردردها معلوم بشه! -
 
 دلیل خاصی جزخستگی نداره چون به محض کمی استراحت ازبین میره! -
 
 حاال خوبه پدرد وبهنامم هستن واینقدرخودتودرویرکردی! -
 

 به پدر ، لبخند به لب آورد: مسیحا بانگاهی
 
شون  - شانس بزروه واال کارم پیش نمی رفت اما پدر خود ضوربهنام که یه  ح

 همه کا ره شرکتن ومن فقط درحد مشاورم.
 

 شهریار باالخره سهمی دروفتگوی آنها پیداکرد:
 
کت  - بل شرررر یک روز هم ازق بدون تو من  که  یدونی  خودد خوب م

سررته کنم البته اوه شررما رضررایت بدی وسررامان برنمیام.میخوام خودمو بازنشرر
 بگیری!

 
 فرحناز که کالفه به نظر می رسید وفت:
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 ازاین بحث بگذریم شما باید به جشن جمعه بیای! -
 

ناشرری ازکلمه ممنوعه  که  بانگاه خاصرری  اخم های مسرریحا درهم رفت و
 برای اوبود وفت:”باید“
 
که بی مشرر - ندارم ومهجورم  قل  قدرد تع ید  هدی ف رمی ن یه تع به بق ورد 

 ازجانب من می دید!
 

 مادر بالحنی متعادل شده وفت:
 
 ….دلخورنشوعزیزم ، اما -
 
ست مادر، پس خواهش می نم این بحث وادامه ندید،  - صرارتون بی نتیجه ا ا

 شبتون بخیر
 

 ….این راوفت وبی تعلل دیگری به سمت پله ها رفت
 

حت نارا حالتی سرررخورده و با ناز  انگشررترجواهرنشرررانش  بارفتن او، فرح
 رادرانگشت بازی داد ووفت:
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 هیچ وقت نشد یه کاری به خواهش ودلخواه من انجام بده! -
 

 شهریاربا آرامش مقابل تلویزیون ، روی راحتی لم داد وکنترل را برداشت:
 
چه اصراری به اومدنش داری خانم، وقتی که درکمال احترام خواسته تحمیل  -

 شده اتون ونمی پذیره ؟
 

سالن  سوی دیگر  سمت او که تقریبا در شتر را رها کرد وبه  فرحنازباحرص انگ
 بود ، وفت:

 
 م ل این ه شما بدتون نیومد که اینطوربه حق ازش صحبت می نی ؟ -
 

 شهریار به سمت همسرش بروشت وبالحنی کامال جدی ومح م وفت:
 
 نم،بیهوده تالش ن ن که جزخسررته شررردنت نتیجه دیگه ای نداره فرح خا -

 مسیحاآدمی نیست که چشم بسته به تحمیل شما وردن خم کنه وتصمیم بگیره!
 

 فرحناز بالحنی تند وعصبی وفت:
 
 منظورد چیه شهریار ؟ -
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واضحه! ف رازدواج مسیحا وملینا رو ازذهنت بیرون کن، چون پسرما به هیچ  -
 وجه تن به ازدواج باخواهرزاده شما نمیده!

 
 شمی ناز  کرد:فرح حق به جانب ، پشت ج

 
 مگه ملیناچه ایرادی داره ؟ -
 
سرایده آل نداره  - سیحا روبه عنوان هم شون ایرادی نداره، فقط معیارهای م ای

صرخودپایین نیامد  شه! فرحنازازجایگاه م شته با شی درآینده اش دا ونمیتونه نق
 ودوباره وفت:

 
 اماتنهاکسی که لیاقت مسیحا ورفاه کامل وداره، اونه! -
 
 ل این طرزتف رچیه مادر ؟دلی -
 

مت  به سررر جه حضررروراونشرررده بود، متحیر جه متو به هیچ و که  فرح 
 مسیحابروشت.فورا دست پاچگی خودراکنترل کردولبخندزد:

 
 شماکی اومدی پایین ؟ -
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 مسیحا روبروی مادر نشست وبی اعتنا به سوال اووفت:
 
 میشه خواهش کنم درجواب سوالم توضیح بدید ؟ ! -
 

 جانب وفت:فرح حق به 
 
 مگه غیرازحقیقت ووفتم ؟ ! -
 

 مسیحا باتح م سرخم کرد:
 
 کامال! -
 

 فرحنازبادلخوری وفت:
 
 چرا ؟ -
 
 ف رمی نم بارهادراین مورد بحث کردیم! -
 
 این توضیحاد تو دلیل نیست، بهانه است! -
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ست فرقی نمی نه ولی دلیل  - شما هرچی که ه ضیح من درذهن  تعبیر واژه تو
فت من خود ازدواجه، چون االن به هیچ وجه شرررایط ووقت برای اصررلی مخال

 ف رکردن به موضوعاد حاشیه ای روندارم.
 
 توبه ازدواج اینجوری ف رمی نی ؟ -
 
 درحال حاضربله ، تازمانی که موقعیتم مناسب باشه! -
 

 فرحناز کالفه وفت:
 
 ه!ربمونبا این ه ازحرفاد سردرنمیارم اما حداقل بگو تا کی ملینا منتظ -
 

 مسیحا کمی به جلومتمایل شد.به چشمهای مادرش زل زد وباتح م وفت:
 
 ….هیچ وقت -
 
 …مسیحا -
 
بازی ن نید،  - با آینده اش  ملینا هیچ وقت انتخاب من نخواهدبود مادر پس 

 ….این حرس اول وآخرمه
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فرح لب بازکرد حرفی بزند اما مسرریحا تلفنش را که درحال زنگ خوردن بود 

ومشررغول صررحبت شررب بخیری کوتاه وفت وبه سررمت پله ها  برداشررت
 ….بروشت

 
غرق خواب بود که احسرراس کرد ازنقطه ای بلند سررقوط کرد.درسرررش دردی 
راحس کرد ، اما فقط آخی وفت وبی توجه دوباره پل هایش روی هم افتاد وبه 

 خواب رفت.
 

به مااوراندید.عزیز صرربحانه را آماده کرد وبرای بیدارکردن تمنا به ایوان رفت ا
به داخل بازوشررت، اما چنددقیقه  خیال این ه زودتربیدارشررده اهمیتی نداد و
کنارسفره نشست ومنتظرآمدنش شدکه خبری نشد.نگاهی به ساعت انداخت، 
شد ، بازهم  ست وارد ایوان  شت نمانده بود.دوباره برخا شتربه ه چند دقیقه بی

 اثری از او نبود، زیرلب باخود وفت:
 
 دخترکجاست ؟پس این  -
 

بازهم جوابی  ما  که کم کم دیرش میشررود ا ید کرد  تاک سررپس اوراصررردازد و
نشررنید.اینبارنگرانی به وجودش مسررتولی شررد وبا صرردای بلندتری حرفهایش 
شت  شویش آرام پ شترهیچ بود.با دلهره وت رات رار کرد که ثمره اش جزنگرانی بی

 دستش کوبید:
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آخه …..تمنا ، کجایی مادر ؟ …..اشررنخدا مروم بده، ن نه بچه امودزدیده ب -

 ….نمی دونم چه اصراری داری تو ایوان بخوابی که
 

یک مرتبه بادیدن پتوی آویخته از ایوان حرفش راخورد.با چند لحظه م ث فورا 
به آن سررمت رفت.حدسررش درسررت بود واوسررقوط کرده بود. وقتی اوراغرق 

ای بید وباصدخواب روی سنگفرش برهنه حیاط دید، مح م پشت دستش کو
 بلندی وفت:

 
 ….تمنا…خا  برسرم -
 

ساند وت انش  سیدخودراکناراور سالش بعید به نظرمی ر سن و سرعتی که از با
سنگ ریزه ای به پهلویش  داد.تمنا غافل ازدل نگرانی عزیز غلتی زد.بافرورفتن 

 آخی وفت وباناله پلک وشود.عزیزبا دیدن چشم های بازاو وفت:
 
 ی افتادی پایین ؟الهی بمیرم مادر، ک -
 

 تمنا باخمیازه ای کوتاه وصدایی خواب آلود وفت:
 
 چی شده عزیز، کی افتاده ؟ -
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 عزیزباتحیروفت:

 
 بیدارشدی یاهنوزخوابی ؟…تمنا -
 

 تمنا به خیال رختخوابی ورم ونرم باردیگرولوشد ودرهمان حال وفت:
 
 …خوابم میاد عزیزجون -
 

م باسررنگفرش برخورد کردوآخش وپیش ازآن ه عزیزمانع شررود سرررش مح 
 بلندشد.صاس نشست وسرش راورفت.عزیزباتعجب ونگرانی وفت:

 
 چراهمچین می نی دختر ؟ سرد داغون شد ؟ ! -
 
 …چقدررختخواباسفت شده عزیز، مخم ترکید -
 

 ودوباره به قصد خوابیدن ولوشد اما عزیزاینبار زودترمانعش شد اوراورفت:
 
 …..تمنا…بیدارشو دختر -
 
 نا پلک وشود ووفت:تم
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 صبح بخیرعزیز، شماچراباالسرمن نشستی ؟ -
 

 ودوباره پل هایش روی هم افتاد.عزیزاینبارتقریبا داد کشید:
 
 …پاشودیگه دختر، نخواب -
 

تمنا باخواب آلودوی که درچشررمانش موج میزد دوباره سررالم کرد که عزیزبا 
 نگاه سفیهانه ای وفت:

 
افتادی پایین خدایی ن رده به سرررد ضررربه چنددفعه سررالم می نی، ن نه  -

 خورده ؟
 
 آخ سرم، کجا خورده ؟ -
 
 یعنی نفهمیدی ازایوان افتادی ؟ -
 

 تمنا پل ی زد وباتحیرپرسید:
 
 چی ؟ -



 95 وصال یتمنا

 
 بانگاهی به اطرافش ویج ترپرسید:

 
 رختخواباروکی جمع کردی عزیز ؟ -
 

 عزیزباصدای نسبتا بلند وفت:
 
 ن دختر، فهمیدی حاال ؟ازایوان افتادی پایی…تمنا -
 

تمنا موهایش راکنارزد وبا دیدن پرتو خورشررید از البه الی شرراخسررار درختان 
 بلند باغچه، تازه هوشیارشد، خواب ازسرش پرید و با هول وفت:

 
 ساعت چنده ؟ -
 
 ف رمی کنم هشت ونیم شده باشه! -
 

 م ل فنرازجا پرید و با صدای بلند وفت:
 
 دیرم شد.…وای خدا -
 



wWw.Roman4u.iR  96 

 

سرعت به سمت پله ها دوید که به خاطرتعجیلش، ساق پایش مح م به پله  به
برخورد وآخش درآمد. اول صرربح، اولین روز هفته چقدرضررربه خورد. خدا تا 
آخرهفته رابخیر کند.حرفی بود که باخودش وفت و درحالی که جای ضررربه 
راورفته بود واردخانه شرررد، صررردای اعتراض عزیزراهم میان دلهره وآشررفته 

 بازارذهنش شنید.
 
 آرومترمادر، دست وپابراد نموند. -
 

سرررسررری صررورتش راشررسررت وبی خیال مسرروا  زدن ازسرررویس بیرون 
آمد.صرورتش راباحوله ای کوچک م ال خشرک کردولی هنوز چهره اش خیس 
بود. درحال پوشرریدن لباسررهایش مرتب به سرراعت نگاه می رد وباخود حرس 

سایلش را شب قبل و ش ر از سرعت میزد.خدارو شته بودواال به این  مرتب وذا
 نمی توانست آماده شود.عزیزبه طرفش رفت ووفت:

 
 …عجله ن ن عزیزم، اول بیا. صبحانه اتو بخور -
 
 ممنون عزیز، به اندازه کافی دیرم شده! -
 
 اینجوری که ضع  می نی! -
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 توراه یه چیزی میخورم، نگران نباش! -
 

ند یده دید سرررا فا ماده عزیزوقتی اصررراررابی  ویچی بزرگ ازنان وپنیرووردو آ
کردوبعد ازاین ه تمنا کفش هایش راپوشررید به دسررتش داد.تمنا وونه چرو  

ید وبه دو ازحیاط بیرون دوید.ازآنجا که ب*و*سررخورده عزیز را سرررسررری 
یدن وازهای بزروی به سررراندویچش میزد که  ضررع  هم داشرررت درحین دو

ن راننده لقمه درولویش باصرردای بوق ماشررینی ازپشررت سررربروشررت وبادید
 ….اوآنجا چه می رد…ماند

 
وقتی بهنام متحیرازحضررور او ازماشررین پیاده شررد، تمنا لقمه اش را قورد داد 
تاسررالم کند اما باری ی ولویش توان آن لقمه حجیم رانداشررت ، کم مانده بود 
ازشدد سرفه ، به دست وپازدن وخفگی برسد که بهنام به دادش رسید وباچند 

شدد ضربه  شتن لقمه کم مانده بود تمنا از شت او نجاتش داد.بابرو مح م پ
خجالت بیهوش شررود، فضرراحت وسرروتی تا کجا ؟ با خجالت بطری آب را 
ازدسررت اوورفت وبا صررورتخ سرررخ از شرررم وترس ازآن خفگی احتمالی ، 
شمی نگاهی به چهره بهنام  شید وزیرچ صورتش پا شتی آب به  روبرورداند .م

ام بهن…دید منظرتلنگری بود تاازشررردد خنده منفجرشررودانداخت که بی تر
 باکنترل خنده خود وفت:

 
 خوبی خانم مقدم ؟ -
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 ممنونم، شما اینجا چی ار می کنید ؟ -
 
ف رمی نم خونه ام دوتا $کوچه باالتره، اما ف رمی ردم شررما سررراکن غرب  -

 تهرانید!
 
، هم  خفگی برم برای ارضای کنج اویتون غافلگیرم کردید تاهم من تادرجه -

 خودتون تومعذوراد خنده اتون وکنترل کنید ؟
 

 بهنام کنترلش را ازدست داد و زیرخنده زد.
 
 اوه من مقصرم شرمنده!-
 

تمنا خیلی سررعی کرد نگاهش تیزنباشرررد اماچندان موفق نبود، چراکه بهنام 
 باسرفه ای مصلحتی خنده اش راجمع کرد ووفت:

 
 یزه خانم، قصد جسارد نداشتم.عذرخواهی منو قبول کنید دوش -
 

نه به خندیدنت، نه به لفظ قلم حرس زدنت، شرریطونه ”ازذهن تمناوذشرررت
 ”میگه..
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 شمابنده روعفوکنید، منم درقبالش ازتأخیرتون چشم پوشی می نم -
 

 چشمهای تمنا وردشد وبه ساعتش نگاه کرد
 
 ….دیرشد….وای -
 

نده باخ باره  تا دو هارکرد  بارخودش رام نام این نا  دختر   به گاه غضررب مورد ن
 قرارنگیرد، به ماشینش اشاره کرد ووفت:

 
سارتم  - شده ، هم تاحدودی ج شترازاین دیرن سونمتون تابی بفرمایید که هم بر

 جبران بشه!
 
 …ممنونم ، اما -
 
 تمنا! -
 

شت واوراباچهره ای درهم دید، این  صدای امیربهت زده به عقب برو شنیدن  با
 قعیتدیگه کجا بود تواین مو

 
 سالم، مش لی براد پیش اومده ؟ -
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نام ، خودش راجمع  به به ندش  ناخوشرررای گاه  بالش ن به دن با این حرس امیرو
 وجورکرد ووفت:

 
 سالم ، نه! توکجا بودی ؟ -
 
 ….دیشب باموبایلت تماس ورفتم جواب ندادی ، امروزاومدم دنبالت -
 

ازه شررد.تمنا تودوباره تیرنگاهش به سررمت بهنام باچاشررنی عصرربانیت پرد 
یادبهنام افتاد وبه طرفش بروشررت.نگاه مرموز اودسررتپاچه اش کرد وخواسررت 

 توضیحی دهد اما بهنام بالبخند ی نامفهوم وفت:
 
بااجازه اتون من رفع زحمت می نم، می بینمتون خانم مقدم. ازدیدن  - فعال 

 …شماهم خوشبختم آقای محترم
 

 داخل ماشین نشست ورفت. سپس بی آن ه جوابی ازامیر یا تمنا بگیرد
 
 ایشون کی بودن خانم مقدم ؟ -
 

 تمنا به صورد خشمگین امیرنگاه کرد وبی پرواوفت:
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 ف رمی کنم فقط به خودم مربوطه! تواینجا چی ار می نی ؟ -
 
 جواب سوالم این بود ؟ -
 
 ن نه منتظری بشینم شجره نامه هم ارمو براد بازکنم. -
 
 ومراه کردن بقیه! هم ار ؟ واژه خوبیه برای -
 

 تمنا عصبی وفت:
 
 هرکی هست به خودم مربوطه وشما دلیل حضورتونگفتی ؟ -
 
 …ن نه بازی دادن منم -
 
وای امیر..آبرومو باطرز نگاهت به آقای ناصررح بردی وحاال وایسررادی منو  -

بازپرسی می نی ؟ محض اطالعت میگم که هرف رغلطی داری ازسرد بیرون 
 …است واتفاقی دیدمشکنی، خونه اش همینج

 
این راوفت وباقدم هایی تند به راهش ادامه داد.امیرپشرریمان ازرفتارش مشررتی 

 ک  دستش زد ودنبالش راه افتاد:
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 …حاالکجا ؟ بیا می رسونمت -
 
 خیلی ممنون، به حدکافی دیرم شده! -
 

 امیرراهش رابست ووفت:
 
 …حق باتوئه، معذرد میخوام -
 

ابش چندثانیه برهم وذاشررت وزمانی که اصرررار پل هایش رابرای تمدد اعصرر
سر با اوهمراه  شد تا بی درد ست رفته اش رادید، مجاب  دوباره امیر ووقت ازد

 شود.
 

دقایقی درس ود سپری شد.امیر واه وبیگاه نگاهی به او می انداخت اما بابت 
یدسرررصررحبت  با لت زده بود ونمی دانسرررت چگونه  جا تارنامعقولش خ رف

س ست اما رابازکند.می دان ت که تمنا اهل هیچ فرقه ای ازبازیچه بودن وکردن نی
شنیدن  سخت ویرش ” نه“این پس زدنهای ناوهانی و ازاو، حتی درجواب مادر

دیوانه اش می رد.چراتمام آرزوهایش بااین کلمه دوحرفی ازاو فقط به سررراب 
 شباهت می یافت.

 
 مبار  باشه! -
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خند فورا جای خودراووشه لبش یافت ازاین ه تمنا به حرس آمده بودجاخورد، لب

 امابانگاهی ونگ به سمتش چرخید که تمنا بااشاره ای به ماشین وفت:
 
 اینومیگم، جدیده! -
 

 لبخند امیردوباره تلخ شد:
 
تووذشررته اولین تبریک وبابت تولدو خریدای این چنینی ازتو می شررنیدم،  -

اشینی که چندین ماهه حتی می فهمیدی کدوم ازلباسام جدیده اما االن بابت م
 سوارشدم تازه تبریک میگی!

 
 اوه دلخوری تبری مو پس میگیرم! -
 

 امیرآه سنگینی ازسینه رها کرد ووفت:
 
 …هنوز ازم دلخوری ؟ باورکن نمی خواستم -
 
 مهم نیست امیر، فراموشش کن! -
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چیزی که به تو مربوطه م ل ح اکی نوشررته روی سررنگ تو قلب وذهن منم  -
 حتی بی ارزشترینشون. حک میشه،

 
 سعی کن این عادد وتر  کنی! -
 

 امیربی تاب نگاهش کرد:
 
 چرادیگه براد اهمیتی ندارم تمنا ؟ -
 
 کی چنین چرتی رووفته ؟ -
 
 …پس دلیل این رفتاراوپس زدناد فقط ناز دخترونه است، بهم بگو تا -
 
 من واسه تو نازنمی کنم، نظرمو بهت وفتم. -
 

احسرراسرراتی که طغیانگرشررده بود، دودسررتش رامح م امیربرای سرررکوب 
یداد  یانش ب که درلحن ب ته خواهشرری  مت والب بامالی مان قالب کرد و دورفر

 می رد، وفت:
 
 نظرد دوباره عوض میشه کافیه بخوای وباورکنی! -
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 ازت رارکلماد کالفه شد ووفت: -
 
 توازشروع پایانی حرس میزنی که ازاول حقیقی نبوده امیر! -
 
 بوده که االن دارم التماست می نم.د.. -
 
 واسه من حضورتو فقط یه دوست وبرادر معنا داشته نه هیچ چیزدیگه ای! -
 
 باشه ازحاال به بعد نقشمو توذهنت تغییربده!…باشه -
 

این همه اصررراروان ار روانش رامی خراشررید.انگاردرمغزش پایگاه جنگ را 
رش حتی ف ….رد اما زندوی با اوافتاده بود.التماس صدای امیر دیوانه اش می 

 هم تنش رابه کزکز می انداخت.با خواهش وفت:
 
 بس کن امیر، به خاطرخدا. -
 
 به من اطمینان کن، ذره ذره عشق وبهت بر میگردونم.. -
 
عشق مرده ای وجودنداشته که برای احیاشدنش تالش کنی، خواهش می نم  -

 نگه دار چون رسیدیم..
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ه خیابان کشید .تمنا به نگاه خیره اووریزی زد، ازخودش امیر ماشین رابه حاشی

دلخوربود امامسررلم بود که هیچگاه تمایلی به ایجاد چنین رابطه ای نداشررته 
یاده شررود صررردای ورفته  ماپیش از آن ه پ اسرررت.خداحافظی آرامی وفت ا

 امیرمانعش شد:
 
ش رهیچ کدوم ازسردیاد آتیش عشق منو سرد نمی کنه تمنا، آدم عاشق صب -

شه براد تالش می نم اما فراموش کردنت  صله ام باتو یه دنیاهم با زیاده، اوه فا
 ازمحاالد زندوی منه!

 
 تمنا نگاهش کرد.بغضش ورفت اما آب دهانش رافرو داد و زمزمه واروفت:

 
سمی هم ازتمنا تو بایگانی  - شق حقیقیتو پیداکنی دیگه ا قول میدم روزی که ع

 برادر نداشته من..ذهنت نمی مونه ، خداحافظ 
 

ته  مه ورف مک  یاده شرررد.مردجوان ازپس مرد لل دیگری پ فت وبی تع این راو
 چشمانش با بغض زمزمه کرد:

 
به جنون  - قت  قارد ازطرس عشرر قت طعم نخواسررتن وح نه هیچ و خداک

 نزدی ت ن نه عشق ِ من!
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 باتخسی سرش راباال انداخت ووفت:

 
 نمیام.”نچ“ -
 

 ریخت ووفت: تاراباخنده موهایش رابه هم
 
 غلط کردی که نمیای! شادی وفته بدون تو خودمونم را ه نمیده! -
 
 چه بهتر! بشین وردل خودم کله پاچه مردمو باربذاریم وکلی هم کی  کنیم. -
 

 ترانه بااخم اعتراض کرد:
 
من نمی دونم کی مقابل تو حرس مردمو زدم که تو یاد ورفته باشرری وبخوای  -

 پشت سرشون ازشون بگی!
 
حرص نخورمامانم، آخه من به کدوم سررازشررما برقصررم، جلوشررون میگم ،  -

شون حرس بزنم میگی  شت شه، چراآبروموبردی ؟ پ شر می ،  هگ*ن*ا*همیگی 
 پس من چی ارکنم ؟

 
 نمی تونی بیصدابشینی، حتما بایدیه شربه پابشه که بفهمی کارد اشتباهه ؟ -
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می  اشاره کنم، اونوقت ف ر یعنی صمم ب م بشینم یه ووشه م ل معلول فقط -

 کنند ناقصم رودستت می مونما!
 
 توبا این چندمترزبون روی دست من نمونی شانس آوردم. -
 

 سپس سری ت ان داد وبرخاست که تمنا باخنده وفت
 
 قهرکنی یاد می ویرم مامانی ترانه! -
 

 ترانه خنده اش ورفت وبه سمت آشپزخانه رفت:
 
 رم، تو که ازاین کارا بلد نیستی!زبون نریز، میرم چایی میا -
 
 آدمی که بیرون ازخونه شاغله دیگه توخونه کارنمی کنه! -
 

 ترانه ازداخل آشپزخانه باصدای رسایی وفت:
 
خدایی ن رده جلوی  - مانی  یه ز که  حاضرررجوابیتو تر  ن ن  توفقط تمرین 

 کسی واندی!



 109 وصال یتمنا

 
تارا …قط اسررتغفاری وفتبا چشررم بلند باالی تمنا ، تارا به خنده افتاد و ترانه ف

تمنا رابه بهانه دیدن ع س هایی که قراربود آماده کند داخل اتاق کشررید . ترانه 
شپزخانه رفت. پس از دقایقی تارا  شان را آورد وبه بهانه غذا دوباره به آ هم چایی

 سرش راکنار ووش تمنا برد وبه آرامی پرسید:
 
 باعمه اینا چی ار کردی ؟ -
 

 کرد و نیم نگاهی به سوی تارا انداخت:کامپیوتر را روشن 
 
 درمورد چی ؟ -
 
 …درمورد امیر -
 

 تمنا شانه باال انداخت:
 
 مگه قراربود کاریش کنم ؟ -
 
 تمنا خودتو لوس ن ن، نمیخوای جوابشو بدی ؟ -
 
 جوابم قبال واضح نبوده که دوباره میپرسی ؟ -
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 تارا کمی جا به جا شد و او را به سمت خود برورداند:

 
 حاال اونو ولش کن، من نفهمیدم چرایه دفعه نظرد درمورد امیرتغییرکرد ؟ ! -
 
 کدوم نظر ؟ -
 
 توامیرو دوست داشتی ؟ -
 
 حاالم دوسش دارم ولی ربطش چیه ؟ -
 
 دیوونه شدی ؟ اوه بهش عالقه داری چرا نه وفتی ؟ -
 

 تمنا اخم کرد ووفت:
 
ست دارم نمیفهمم چرا طرزف رتون این جوریه! یعنی م - سرعمه امو دو ن اوه پ

 حتما باید زنش بشم واال ازش متنفرم ؟ آخه این چه استنباطیه تارا ؟
 
 چراحرس درمیاری ؟ ماف رمی کردیم به هم عالقه دارید! -
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 …خب غیرازاینم نیست، اما م ل همون دوران کودکی، نه فراتر -
 

 تارانگاه سفیهانه ای به اوانداخت:
 
 نظروداره ؟ مطمئنی امیرم همین -
 
به خودش مربوطه، چون من همه وفتنی هاروباجزوکل بهش وفتم وروشنش  -

 کردم.
 
واقعابراد مهم نیست اون چقدربهت عالقه داره، چندپشت غریبه وناشناس  -

 هم رفتارونگاه امیروبه توببینه میفهمه که این احساس چه عمقی داره!
 

 تمنا باحرص لب به هم فشرد :
 
 سی منه!اینم ازبدشان -
 

 تارابامالیمت صورد اورابه سمت خودبرورداند:
 
یه  - خت کردن  به، برای خوشررب نا، امیرخیلی خو یه خرده بیشررترف رکن تم

 دخترکامال ایده آله خصوصا که عاشقانه دوست داره!
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تمنا بانگاهی کوتاه به خواهرش ازروی صررندلی برخاسررت وموهای پریشرران 
 ال ودرماندوی آرام وفت:روی پیشانی اش راعقب زد:، بااستیص

 
اصررالف رشررم قلبموکرخت می نه، من …نمی تونم…خیلی ف رکردم تارا اما -

به امیر میگفتم داداش بچگی  ته بزرگ شررردم ولحنم تغییرکرد …تو درسرر
 ….حاال چطور میتونم…امااحساسم نه

 
 مقابل تارا ایستاد ودوباره واینباربالحنی پرخواهش ادامه داد:

 
ونایی که بین حرفاونگاههاشررون به بندم کشرریدن بفهمون به خاطرخداتوبه ا -

 تامنومجبوربه تسلیم خواسته ای ن نندکه بعدا خودشون پشیمون بشن!
 

حرفهایش راکه زد نفس عمیقی کشررید، انگارمشررغول دسررت وپازدن درمیان 
پذیرش  تد. مطمئن بود  نده بود ازنفس بیف ما که کم  هایی سررهمگین بود  موج

همیشگی احساس وطراوتش است.می خواست به عشق او امیربرابر با نابودی 
 بها دهد اما اینگونه هردوقربانی می شدند.امیربا او خوشبختی را تجربه نمی رد

 
شند. اما  ست بیرون با ست وخوا وقتی مادر باظرس میوه به اتاق آمد، تارا برخا

 بتمنا به بهانه حمام کردن داخل اتاق ماند.چند دقیقه بعد وقتی صدای شرشرآ
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وذاشرررت، سررپس  بل دخترش  قا مادرظرس میوه ای را پرکرد م مد،  مام آ ازح
 نگاهش کرد:

 
 باهاش حرس زدی ؟ -
 
 مامان تمنا به هیچ وجه راضی نیست، بهتربیشتراصرارن نید.. . -
 

 چهره ترانه درهم شد:
 
 حداقل نمیگه چرا تا ما بتونیم عمه ایناروقانع کنیم. -
 
تر دیگه چیه ؟ میگه حسم م ل همون بچگیه دلش با امیرنیست، ازاین واضح -

که بهش میگفتم داداش..حاال به خاطردل سرررخورده امیر که تمنا نباید تاوان 
 بده!

 
 تاوان چی ؟ مگه کسی مجبورش کرده ؟ -
 
شما دارید  - سته، مامان  شت ب ست هرچی جبرو زوره ازپ شما وعمه د صرار ا

شارمیذارید، هرچی میگم دلیلی میار ه ، یه جوری با اکراه حرس تمنا روتحت ف
میزنی که انگارمحرمشرره وحاال ازش خواسررتگاری کرده، حسررش بده، کالفه 
ستگی ازسر و روش میباره، اما نمیخواد به روتون بیاره که کم کم داره  ست، خ ا
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دلخورمیشرره، بغض داره، با اصرررارتون این بغض ودائمی ن نید که اون وقت 
داره میگه اوه مجبور بشرره اول ازهمه دودش به چشررم همه میره، چون ازحاال 

 …خودتون پشیمون می شید
 

صل وفت: به خدا عقلم دیگه به  ستا شتی مبل ت یه دادوم ترانه غرق درف ربه پ
 جایی قدنمیده!

 
موضروع وبیشرترازاین بزرگ ن نید مامان، اوال تمنا هنوزسرنی نداره که نگران  -

ه خواهانم کم نداره، ودسررتپاچه ازدواجش باشررید، خصرروصررا این آتیش پاره ک
 درثانی قرارنیست برای ناراحت نشدن خواستگاراش به همه جواب م بت بده!

 
شت غریبه بدتره!  - صدپ شتم تارا! اینطورمواقع فامیل از اوه غریبه بود غمی ندا

ست، میدونی  سی بزروتر اینه که فریبا طرس ما شان صا ازنوع اقوام ماوبد صو خ
 که چه اخالقی داره!

 
 افه ای درهم وحق به جانب وفت:تارا با قی

 
شه خیلی بهتره!  -  عمه توقعی بایه…با این اخالق عمه، تمنا وارد اون خانواده ن

ضرجواب!  ست، تمنام حا شی که پرکنایه ا سط برسه …..من خدابه دادامیراون و
که ازدرودیوارمیخوره، تازه اوه اطوارهای آرمادا رو فاکتوربگیریم نتیجه اش یه 
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داشرربیه میدونه جنگه، پس کال موضرروع وتوذهنتونم منتفی زندوی پرسررروصرر
 کنید، چه برسه به واقعیت..

 
 ترانه حق را با دخترش دانست وسرت ان داد:

 
تا همین حاالشررم فریبا هزارمدل متلک وکنایه به خوردمون داده، آخرشررم  -

میترسم یه آشوبی به پابشه ، اون دفعه کم مونده بود بین باباد وعمه اد بحث 
 ….االبگیرهب

 
 .…شما نگران نباش، بابا خودش میدونه چطورباید از پس خواهرش بربیاد -
 
 همه این حرفا به کنار، دلم برای اون طفل معصوم، امیر می سوزه! -
 
امیربه اندازه کافی دلسرروزداره، دلتون به حال بچه خودتون بسرروزه، شررانس  -

ه فشررار شررونه خالی کنه آوردید تمنا سررعی می نه بابی خیالی کردن ازاین هم
واالتاحاال هزاربارباید کارش به افسررردوی می کشررید، آخه مگه شرروهرکردنم 

 …زوری میشه! 
 

 ترانه متحیرنگاهش کرد:
 
 حاالتوچراسرخ وسفید میشی ؟ -
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 تارا با دلخوری وفت:

 
 آخه من از دار دنیا چند تا خواهردارم که شمااینطورباعث آزارش میشید ؟ -
 
 خیال ترازاین دخترکی ومیشناسی ؟تمنا ؟ بی  -
 
یاره واال داره داغون  - به روی خودش نم نا  مان! تم ما ید  ظاهرومی بی چرافقط 

میشرره، شررما چطورهنوز دخترتونمیشررناسرری، وقتی حرس میزد پرازبغض بود، 
 بعدم حموم وبهانه کرد تا پیش چشم ما وریه نیفته!

 
 حسی قوی درقلب ترانه ت ان خورد:

 
 …ارا ؟ راست میگی ت -
 

تارا صرردای بازشرردن درحمام راشررنید، نیم نگاهی به آنسررواف ند وبه سررمت 
 مادرخم شد ومحتاطانه وفت:

 
دیگه این موضرروعوفراموش کنید مامان، بذارعمه اینا مشرر ل پسرررشررون  -

وخودشررون حل کنند، اجازه ندید حرفای عمه باعث تشررنج بیشررتر توخانواده 
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یه روزی آره وفت تمنا نظر اول وآخرش نخواسررتن ا… بشررره میره ، پس اوه 
 …بدونید پشیمونی به دنبال داره

 
 ترانه درف رفرو رفت وچند دقیقه بعد صدای تمنا راشنیدند:

 
مان  - ما با قه نبودم  تاراخانم ، دودقی بذاری  بار بامن  چه مردمو  پا له  قراربود ک

 دست به کارشدی ؟
 

شد این دخترغم ساک نگاه ترانه به تمنا عجیب بود، باورش نمی سازد و ت دردل ب
بنشیند اما انگاراو بود که بارفتاری ناخواسته دور مانده بود. وقتی لبخند به لبش 

 آمد، ابروهای تمنا ازسرتعجب باال رفت.
 
 دعوام ن ردی مامان، خوشت اومد ؟ -
 
قل منوهم  - حدا نداره ،  تاثیری  که هرکاری بخوای می نی ونظرکسرری  تو 

 همراهی کنید..
 

ه مح می ازوونه مادربرداشررت.ترانه ب*و*سرررابه هم کوبید و تمنا دسررتهایش
لت این توفیق  نا بی خبرازع تااورامح م درآغوش بگیرد وتم فت  یا نه ای  ها ب

 ناوهانی با اشتیاق عطرآشنای تن مادر ش رابوکشید.
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 تارا ت ه ای ازسیب رابه طرس تمنا ورفت:
 
 برای جمعه لباس داری ؟ -
 

 االانداخت .تاراوفت:تمنادرحال جویدن سیب ابروب
 
 فردا میام فروشگاه باهم دودست لباس شیک می خریم، خوبه ؟ -
 
 پول ندارم، فروشگاهم فردا تعطیله! -
 
ف رکن من میخوام این لباسررو بهت هدیه کنم، هرچندکه مطمئنم مزخرس  -

 میگی، فروشگاهتونم اوه ول ورفته شد، میریم جای دیگه هوم ؟
 
 ره ؟بابانمیخوام بیام، زو -
 
 نیای نقطه ضع  دادی دست عمه، ازماوفتن بود! -
 

 تمناباحیرد به تارانگاه کرد:
 
 عمه ؟ عمه اینااونجاچی ارمی کنند ؟ -
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 داماد ، پسری ی ازدوستای قدیمی شوهرعمه است. -
 
 وجنابعالی این همه اطالعاد سری وازکجا آوردی ؟ -
 

 تارابابدجنسی وفت:
 
 …حاال -
 

 وفت:تمنا بی خیال شد و
 
 نه! باوجود امیرعمرا بیام. -
 
 که چی بشه ؟ -
 
 خودش یه نوع اعتراض ومخالفته! -
 
به نظرمن که فقط نقطه ضررعفه..تواوه امیر و نمیخوای فرارن ن واجازه بده  -

 اونم به حضورد باهمین نسبت میان جمع عادد کنه!
 

 …تمنا به ف رفرورفت. شاید حق با تارا بود وشایدهم نه
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 بریم خرید ؟فردا  -
 
شگاه  - ست ولی توفردا بیا فرو شه بیام لباس دارم اما هنوز معلوم نی اوه قرار با

 ول ورفته ما ویه لباس به عنوان کادو ازمن بگیر تابیشتربتونی نطق کنی!
 

سش پی مادر رفت  ضربه ای به او زد، تمنا هم خندید اماهمه حوا تارا با خنده 
 ومدام س ود می رد. که بطورعجیبی تغییررفتارداده بود

 
عصبی ووشی را روی میز پرد کرد وهرچه بد و بیراه شیک بود ن ارکسی فرستاد 
که روی مغزش را میخراشررید.با صررردای در ، کالفه ، عصرربی وخشررمگین 
وباصدای مح م و رسایی که خستگی راهم به رخ می کشید، اجازه ورود داد. 

 بامزه ای وفت: بهنام از البالی درسرش راداخل فرستاد وبا لحن
 
سه فاز بی هیچ  - شه گ*ن*ا*هسالم نوه هیتلر، اوه قراره برق  صل ب ی بهم و

 ازهمینجا سرموکج کنم وبزنم به جاده!
 

 مسیحا با دیدن اوسعی کرد آرام باشدولبخندی به لب آورد:
 
 …میخواستم تیربارونت کنم میون این همه وراجیت می ردم، بیاتو -
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 کوتاه واردشد:بهنام با احتیاط وقدمی 

 
جون خاله امنیت دارم یا ناکام میرم اون دنیا ؟ خاله جونت همین یه شررازده  -

 روبیشترنداره ها!
 
کاش ده تاده تا شررازده دار میشرردن که مارو دیوونه ن نند، بشررین که اصررال  -

 حوصله ندارم!
 
دوباره که اعصرراب نداری خوش تیپ ؟ بازکی رواعصررابت دویده وپاش به  -

 وزد ویرکرده که پروندتش ؟دکمه فی
 

 مسیحا با حرص وفت:
 
سراغ نداره  - صفت توکه جز مغز من جای دیگه ای  دخترخاله عزیزودارکوب 

 تا لونه درست کنه!
 
 منوباش که ف رمی کردم دنبال دوختن پالنه که سواری بگیره! -
 

 ودرمقابل چشم های برزخی او با صدای بلند خندید.
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 دق دلیموسرتوخالی می کنم!نخند بهنام که …مرگ!  -
 
 به من چه بابا! ی ی دیگه رو اعصابته ، بنده باید خسارد بدم ؟ -
 

 مسیحا شقیقه هایش را فشرد وخسته وفت:
 
 توروجون خاله سربه سر نذاربهنام که مخم روبه انفجاره! -
 
 دوست داری براد بخونم حال کن ؟…دارم زورمیزنم سرکی  شی مهندس -
 

 لند کرد ودستانش را باال ورفت:مسیحا فوری سرب
 
 قربونت، اون صدای ان راالصواتتو بلند ن ن که بدتراز زندوی سیرم می کنی -
 
 میخوای صدای نخراشیده امو نشنوی بگو قصه چیه ؟ -
 
 قصه نداره، تولدشه! -
 
صفا هم خرد کنه  - ست خدمتت برسه که هم بره  صا میخواد با پ شخ چیه ؟ 

 امادزورکیه بعد از این ؟بری تولد دلبرماهرود د
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 مسیحاسری ت ان دادوبرخاست:

 
 مقصراصلی مادره که این همه اصرارداره واال اینقدرم افاد نداشتم. -
 
بی خیال مسیحا، آدم عاقلی م ل توکه نباید به خاطرلوس بازی یه دخترازکوره  -

 دربره! نری حالش ورفته میشه وحساب کارم دستش میاد!
 
شماچ - شقی باخاله جون  ضیافت ع ست بایاداوری این  ی ارکنم که یه هفته ا

 معنوی دیونه ام کرده وهیچ بهانه ای هم برای نرفتن ندارم!
 

بهنام پاکتی راباال ورفت، مسیحا کنج اوانه نگاهش کرد ووقتی نشست، بهنام 
 کارد رابه طرفش سرداد وباچشمک ولبخند وفت:

 
 اینم بهانه.. -
 

 ی لبش کامال معلوم الحالش کرد.برق چشمهای مسیحا ولبخندرو
 
 پس چرازودتر نمیگی ؟ -
 
 خواستم یه خرده حرصت بدم. -
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 مسیحا پوزخندی زد:

 
شاهین  - سرده ام کنه! حاال چرا  کارخوبی می نی، آرامش زیادی هم مم نه اف

 به من حرفی نزد ؟
 
شب اومد  - شرکت وندیدتت، دی واال میگفت چند بار زنگ زده یه بارم اومده 
 وشگاه وازم خواست کارتتو بهت برسونم، مام وفتیم چشم..فر
 
 همیشه خوش خبرباشی! -
 

 بهنام خوشحال ازرضایت اوکمی به طرفش خم شد:
 
یا این لبخندتو رو برای همیشررره روی لبت مهرمی نه ،  - اوه بفهمم چی تودن

 جونم ومیدادم وپیداش می ردم تا بفهمی چقدر واسه من عزیزی پسر!
 

ا پررنگ شد، حسشان به هم متقابل بود واین موضوع برهمه عیان لبخند مسیح
 بود.

 
 …یه نعمت وهمراه بی بدیل…توخودد برای من نعمتی بهنام -
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پس به خاطرخدا دسررت ازاین همه خودخوری وجنگ اعصرراب بیجا بردار،  -

بی خیالی طی کن تا همه چی راحت بگذره براد..نمی …پیرمیشرری مسرریحا
ازدخترسرخوشی م ل ملینا چه ارزشی داره که بهش ف ر فهمم شنیدن اراجی  

 …کنی چه برسه به این ه بخاطرش باخودد واطرافیانت بجنگی
 
حق باتوئه اما اوه می شنیدی باچه لحنی حرس میزد، خودمم داشتم به خودم  -

شررک می ردم که ن نه حافظه کوتاه مدتم غیرفعاله وابراز احسرراسررتم وفراموش 
شتم جای تیغی روی روام ندیدم که ازعشق ایشون بریده کردم اما هرچی هم و

 باشم.
 
 بذارباخودش حال کنه، خصوصافرداشب باجای خالی عاشق سینه چاکش -
 

 به مسیحا اشاره زد و اینبار با هم خندیدند.
 
 خب دیگه رئیس امری نیست ، من برم ؟ -
 
 کجابه این زودی ؟ سفارش چیزی ندادی ؟ -
 
اری به کارمندایی که رییسشون توباشی نیست، یه موقع قربونت داداش، اعتب -

 ازسرکینه ودشمنی شاید بخوان ب شنت من بدبخت ورفتارناکامی میشم.
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مسرریحا با خنده ضررربه ای به کت  اوزد وبا اصرررارمانع ازرفتنش شررد تا برای 

 ناهارباهم باشند.
 

 …کشید بلند با ظاهری آراسته ومرتب ازپله هاپایین آمد. بهنام با دیدنش سوتی
 
 بابا خوش تیپ..عروس کش شدی که! انگارواقعا دامادیته! -
 

 مسیحا ازچشمک وادا و اطوار بهنام خنده اش ورفت ووفت:
 
 با تن پوش می اومدم خوب بود! -
 

 بهنام باشیطنت برخاست ووفت:
 
 اون موقع دیگه دست ازسرد برنمی داشتن! -
 

خفه “به بهنام انداخت وزیرلب  مسریحا با کنترل خنده اش نگاه شرماتت باری
به ”شررو گاهی  بات بر ن ید. فرح  ند نام فقط خ غلیظی ران ارش کرد وبه

 مسیحاانداخت وبالبخندی فاخر وفت:
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 مسیحای من درهرحالتی متشخص وشیک پوشه، غیراینه بهنام جان ؟ -
 
 …برمن رش لعنت خاله -
 

 وفت:مسیحابرای پیشگیری ازهرحرس اضافه ای ووشی اش رابرداشت و
 
 بریم بهنام ؟ -
 

 بهنام بالبخندی حرص درآوروفت:
 
 چقدرعجله داری، بودی حاال! -
 

 مهرانا با لبخند وفت:
 
اوه تو هم جاش بودی، کنج او میشررردی ملینا رو ببینی، مسرریحا خودتم  -

شناهای ملینا وخاله  ستاوآ شنایی تو بابقیه دو صوص آ فهمیدی این مهمونی مخ
 ایناست، نه ؟

 
 غزش ایراد داره اوه چنین ذهنیتی داشته باشه!ملینا م -
 
 توکه خوشت نمیاد چرااینقدر به خودد رسیدی ؟ -
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صی نداره، جزرفتن به مهمونی، البته محض اطالع میگم  - ستگی دلیل خا آرا

 نه جشن ملینا!
 

یت برچهره  ندرضرررا به تبع لبخ نا وفرح محوشرررد و های مهرا ند ازلب لبخ
ازخواهرزاده فرح نداشتند.مادربه سمت شهریارومهاسانشست که دل خوشی 

 اورفت ومتعجب پرسید:
 
 مگه شما نمیای ؟ -
 
 کجا ؟ -
 
 جشن ملینا! -
 
 قبال وفته بودم نمیام. -
 

 مهرانا با اخم پرسید:
 
 پس با این ظاهرآماده مهمونی وهمراه بهنام کجامیری ؟ -
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 مسیحا با لحن مح می وفت:
 
یگران درکارهای خصرروصرریم ندارم شررمانمیدونی عالقه ای به مداخله د -

 مهراناخانم ؟
 
 خیر! فقط ف رکردم میای! -
 
 اشتباه کردی! -
 

 فرح باسماجت پرسید:
 
 پس کجامیری ؟ -
 
من هرجایی که بخوام برم ابتداباید برای شررما توضرریح بدم مادر، ف رنمی  -

ستم!  صل نی سربچه مح ست دیگه یه پ سالها سن -کنید  صرس باالرفتن  ت به 
 هاتوباید درخفا انجام بدی ؟همه کار

 
کدوم پنهان کاری ؟ وفته بودم جشن ملینابرام مهم نیست، نگفتم ؟ پس لطفا  -

 بانی یه بحث مجدد وبیهوده نشید!
 

 وروبه بهنام ادامه داد:
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 بریم.. -
 

بهنام سررری به نشرران موافقت جنباند.اماقبل ازاین ه خداحافظی کنند، مهرانا با 
 چهره ای درهم وفت:

 
 دوباره میخوای مسعودو بندازی به جون من مسیحا ؟ -
 

 مسیحا چهره درهم کشید:
 
 چه ربطی داره ؟ -
 
شمااین منم که باید طعنه های خاله وملیناروتحمل کنم وبه  - به خاطرنیامدن 

 تبع هم بداخالقی های مسعودو.
 

همه می دونند که شررما درنهایت با ملینا ازدواج …خب ف رمنم باش دیگه! 
 نی پس با این سردی ها اوناروهم به جون زندوی من ننداز!می 

 
 صدای نیمه بلند، مح م وعصبی مسیحاباالرفت:
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 …..اشتباه وحماقت خودتو به پای من ننویس مهرانا -
 
زمانی ه مسررعود خواسررتگاری کرد چقدرباالرفتم و پایین اومدم، داد زدم که  -

شمت ظاهرش ودیده ست اماچ سرآدم نرمالی نی شو  این پ شت حرفا بود ووو
سطه …شنیده بود ستی بفهمی، به وا سته بودی ونخوا شموووش عقلت وب چ

حرفای پوچ و وعده های اون پسرررفرصرررت طلب وبقیه که فقط به ف رمنافع 
خودشرون بودند، بزروترین اشرتباه زندویتو مرت ب شردی، پس ارتباطی به من 

 ن ندارید وباعث کجنداره، ضمنا شما قدرد بیرون کردن این ف روازمخیله اتو
قت  ما نداره، من ح به من  ید ربطی  ناشرررد عده خصرروصرررا ملی یه  یالی  خ

میتونی حرفای منو بدون فاکتور ویری به هرکسرری …توروت رارنمی کنم مهرانا
 حرفام مفهوم بود یا هزاران باردیگه ت رارکنم ؟…خواستی منتقل کنی

 
زسخن وفتن هنگام حرس زدنش صدای هیچ کس درنمی آمد.زمانی هم که ا -

نادرنیامد.قدرد وتح م کالمش همه راسررراکت کرده  فارغ شرررد جیک مهرا
ی سرر ود با ل*خ*تبود.حتی شررهریارهم باتعجب نگاهش می رد اماپس از

 لبخندی محوی نزدی ش شد ووفت:
 
شته باش  - سرم، خودتوآزارنده وبروبه مهمونیت برس، اطمینان دا حق باتوئه پ

مل داره وکسرری ترد کا یت  ند فت سرر مت که حر نه تصررمی یدانمی ک ید پ
 ازسرعصبانیت یالجبازی باشه، حاالم برو وخوش باش!
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مسرریحا با نگاهی به چهره همیشرره آرام پدرنفس عمیقی کشررید، خداحافظی 
 …کوتاهی کرد وبا بهنام همراه شد

 
 بهنام ضربه ای روی داشبورد ماشین زد:

 
 …خرکی  شدم…به تومیگن مرد! …جوونم اقتداروتح م -
 
خوام مقابل مادریا حتی مهرانا نرمش نشون بدم که همین صبح سرسفره اوه ب -

 …عقدنشستم، اونم کنارملینا
 
حاالراسررتشرروبگو، چرا اینقدربا ملینا مخالفی ؟ ن نه سرررد جایی ورمه  -

 بدجنس ؟
 

 مسیحا پوزخند صدا داری زد:
 
سیرکنم، هزارمدل - شته که خودموا سنگ بردا  جو  نگو بهنام، مگه عقلم پاره 

 ورفتاری دارم!
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جوری حرس میزنی که هرکی نشررناسرره، ف رمی نه چندسرردعائله …اوووه!  -

 داری!
 
 من همون ی یشم نمیخوام، به حدکافی سرم به شرکت وفروشگاه ورم هست! -
 
 …آخه فروشگاه وشرکتم شدزن دیوانه -
 
 شرش بیشترازخیرشه! -
 
 وهشت ، نه سالت! یعنی تومیخوای تاابدعذب بمونی، داره میشه بیست -
 
سراغش نمیرم! البته اوه  - شه  شرایطش نبا ضافه کن تا سال دیگه هم بهش ا ده 

بگم هیچ وقت ازدواج نمی نم شاید غیرمنطقی باشم امادرحال حاضرحوصله 
 هیچ کدوم ازاین قشرنازواداروندارم.

 
 بهنام باخنده وفت:

 
واهی کارمی نه، جدی ومسررت - ی بد، وقتمیگم بگردکسرری وپیداکن که توآ

 ت باشه!ب*و*سنگاهش کردی آینه ای ازخوِدع
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 مسیحاباجدیت وفت:

 
 چنین کیسی باهام برخوردکنه جدی درموردش ف ر می نم. -
 
 البته به شرطی که ورفتارنشی! -
 

 مسیحابانگاهی استفهام آمیزش به طرفش بروشت که بهنام افزود:
 
 رش نمیشه!به قول شاعردچارنشی که عشق هیچی س…بیچاره…ورفتار -
 

 ازصدای بلندخنده مسیحا بهنام جاخوردوچهره درهم کشید:
 
 آروم بابا..زهره تر  شدم..ترکیدی یه دفعه ؟ -
 
 بامزه بود! -
 
 چی ؟ عشق ؟ -
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شق ؟  - ست، …ع ستفاده ا صه هاقابل ا واژه پرمعناییه اماحی    فقط برای ق
 محبتم دیگه پیدانمیشه، چه برسه به واژه تندوتیز عشق!

 
 …اتفاقاتجربه ثابت کرده هرکی فارغ تره آتیشی تره -
 
 حاالم یه نگاه به کارد…نبره ه*و*ستجربه اتو سررفت بچسررب باد …باشرره  -

 بنداز ببین درست اومدیم ؟ !
 
حاالراسررتشررو بگو، چرا اینقدر با ملینا مخالفی ؟ ن نه سرررد جایی ورمه  -

 بدجنس ؟
 

 مسیحا پوزخند صدا داری زد و وفت:
 
 وبهنام! اینقدرورفتاری دارم که به ف رحماقت نیفتم!جو  نگ -
 
 اوووه! چنان ازورفتاری حرس میزنه که انگارچندسرعائله داره! -
 
 به اندازه کافی سرم به فروشگاه وشرکت ورم هست.. -
 
آخه کارم شررد زن دیوانه ؟ میخوای بگی تا آخرعمرد عذب میمونی ؟ داره  -

 بیست وهشت ، نه سالت میشه ها!
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صاب  - شراع شه خودموورفتاراین ق شرایطش نبا سال دیگه هم بیاد روش تا  ده 

 خوردکن نمی نم.
 

 بهنام باخنده وفت:
 
واهی مشررغول باشرره، اک رشررون خشررن  - میگم بگردیه کیس پیداکن که توآ

 ت!ب*و*سومردونه کارمی کنند، خیلی به هم میاین، ی ی شبیه خوِدع
 
 یدا بشه حتماجدی بهش ف رمی نم.اتفاقا خوب ف ریه، اوه کیس مناسب پ -
 
 البته اوه دچارنشی! -
 

 مسیحا با نگاهی استفهام آمیز به طرفش بروشت که بهنام ادامه داد:
 
 خدا کنه دچارنشی که عشق چیزی سرش نمیشه!…ورفتار…دچار -
 

 مسیحا چنان خنده ای کردکه بهنام صاس نشست وبا اخم وفت:
 
 یه دفعه منفجرشدی ؟چرا…زهره ام ترکید! …چته بابا!  -
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 بامزه بود ؟ -
 
 چی ؟ عشق ؟ -
 
صه هاکاربردداره، تودوره زمونه ما محبتم  - سیه اما حی  که فقط توق واژه مقد

 زورکیه ، چه برسه به این واژه تند وتیز!
 
چارتره….باشررره!  - فارغتره، د بت کرده هرکی  ثا به  جا …ولی تجر ببین ک

 غافلگیرد کنه!
 

 کرد وباخنده پرتمسخری وفت:مسیحا ماشین را پار  
 
حاالم اون …به رسرروایی ن شررره ه*و*ستجربه هاتو سررفت نگه دارکه باد  -

 کارتونگاه کن ببین باغ همینه!
 

 …..وفت وکارد رابازکرد” متاسفم براد“بهنام 
 

 شیدا با لبخند کنارش نشست :
 
 شنیدم قصدا ومدن نداشتی خانومی ؟ -
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 کرد ووفت: تمنا با لبخند اشاره ای به جمعیت

 
 ف رنمی کنم درمحفل به این ورمی نیازی به حضورمن بوده باشه! -
 
صا که  - صو شو داره، خ شم، هرولی طراود وزیبایی خود اختیارداری فداد 

 اینقدرتودل برو ودوست داشتنی باشه!
 

 تمنا خنده کوتاهی کرد:
 
 اعتمادبه نفسم چسبید به طاق آسمون! -
 

 شیداباخنده وفت:
 
 افتخارکن به خودد -
 

 راستی شیدا واقعا همه این افراد فامیلن ؟…حتما
 

 لحن کالمش خنده شیداراتشدیدکردووفت:
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 تقریبا.. -
 
 …پس بایدبگم پناه برخدا -
 

شیداکه خنده ازلبهایش دورنمی  شماتتش کرد بعدروبه  ترانه لب وزید وبانگاه 
 شد ، وفت:

 
 شوخی می نه شیداجان -
 
ال حضورتمناآدموسرشوق میاره، خوش به حالتون که میدونم ترانه خانم، اص -

 …همیشه این عروسک کنارتونه وازش انرژی میگیرید
 
 واقعاخوش به حالشون که دارن ازدستم دیوونه میشن -
 

 باهم خندیدند، شیدا دست تمنا راورفت ووفت:
 
 یه ساعته اومدی اماافتخارهمراهی ندادی، میترسی چشمت بزنند ؟ -
 
امانم بعدازهمراهی باشما البته فقط تواین جمع بعدادیگه توخونه نه میترسم م -

 رام نده! اینجاعجیب همه چی درهمه!
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 نگران نباش عزیزم، خودم مراقبت هستم -
 
 بذاربرای وقتی که شادی همراه خواست -
 
مدام میگن برواون  - که  ها  چه  یابریم پیش ب قل ب حدا خب خسرریس!  خیلی 

 ..عروسک خوشگله روتورکن وبیار
 

تمناخندید واینباربرخاست.اما پیش ازرفتن ازتاراخواست همراهیش کند که او 
با  ها  نا تن جه تم عد موکول کرد، درنتی به ب باسرروول سرررورم بودورفتن را فعال
ستفاده رابرد و او راغافلگیرانه میان  شیداهم ازفرصت نهایت ا شد،  شیداهمراه 

وص مردهای جوان جمعیت وسط سالن کشید. نگاه های بسیاری علی الخص
شد.این دختر  ریزنقش باجذابیت ذاتیش،  شیده  سمت دختر  تازه وارد ک به 
شه درتیررأس  شت وویرایی که رنگ فندق بود همی شم های در صا با چ صو خ
شتند اما تا به حال  سوی خود دا سعی درجذب اوبه  شتاق بود که  نگاه هایی م

شایدهنوزبه هیچ زمزمه ای قلب مهربان اما بی تفاود دختر  را نل رزانده بود..
دنبال عشررقی اسررطوره ای به افق سرررنوشرررت دیده دوخته بود که تاثیرنمی 

شید ودرعرض چند دقیقه …..پذیرفت خیلی زود خودرا ازمابین جمعیت کنارک
شغول  سته بود وغافل ازهمه چیزم ش شد . دورمیزی ن شنا  باچند تن ازجوانان آ

ه سررمتی بروشررت وبادیدن عم وفتگو و خنده بودند. به طوراتفاقی چشررمش به
وخانواده اش جا خورد میان آن همه شررلوغی نفهمید چشررم امیرچگونه به او 
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افتاد وم ث کرد تابه طرفش بیاید. اما به محض این ه قدم اول رابرداشررت تمنا 
با نگاهی به تاراواشرراره اش فورا قصررد کرد به سررمت میزخانوادوی بازوردد، 

شنیدن حرفها صله ای برای  شت. با اعتراض ی ی ازبچه ها دیگرحو ی امیرندا
بروشررت وبا لبخن دقول داد که دوباره بازوردد وهمین غفلت کوتاه باعث شررد 
مقابل خودرا نبیند ومح م به دیواری انسانی بر بخورد بروشتن طرس همانا وبا 
سرمح م به سینه یا نه. داخل ش م مرد مقابلش رفتن همان .بدن طرس آنقدر 

 داواه سرش راورفت وغر زد:سفت بود که ناخو
 
 …آخه آقای محترم…معلوم نیست آدمه یا سنگ -
 

شم هایی  شد وبا چ شمش به مرد اخموی مقابلش افتاد کلهم الل  همین که چ
 …”این کجا بود…وای” ورد شده نگاهش کرد، فقط ازسرش وذشت

 
پا وم کردن درکارش نبود. کامال به طرفش  مسرریحا هم جا خورداما دسررت و

 وفت:بروشت و
 
 توهمه جا سربه هوایی ؟…علیک سالم!  -
 

 تمنا خودش راجمع وجورکرد وصاس ایستاد.
 
 متوجه شما نشدم..یعنی اصال ندیدمتون.…ببخشید آقای الهی، سالم -
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شم،  - شه، منم اونقدرکوچیک نیستم که دیده ن شته با شماد نمیاد ایراد دا به چ

 پس چراهیچ دفعه به چشم شما نمیام.
 
 نجاهم باعث ح م اخراج میشه، البته از مهمونی.ن نه ای -
 

 صدای متعجب بهنام نگاه تمنا را به سوی خود کشید:
 
 تواینجا چه کارمی نی ؟…خانم مقدم!  -
 

 حضور بهنام ناخوداواه لبخند را میهمان لبهایش کرد وبعد ازسالم وفت:
 
 ف رکنم دعود شدم البته با اجازه رؤسای محترم.. -
 

 ولبخندی دوستانه وفت: بهنام با لحن
 
 این چه حرفیه ؟ دیدنتون باعث خوشحالی والبته تعجبه! -
 
 …چرا ؟ بهم نمیاد مورد مرحمت دوستان واقوام قراربگیرم -
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بهنام خنده کوتاهی کرد و لبخند تمناجان دارترشد، اما با حس سنگینی نگاهی 
مع کرد چشررم چرخاند و با دیدن نگاه جدی مسرریحا ناخواسررته لبخندش راج

وخبردارایسررتاد..خودش هم نمی دانسررت چرا اینقدرازاین بشرررو نگاه هایش 
 حساب می رد، قدمی عقب رفت ووفت:

 
شیدآقای رئیس!  - سم..بااجازه …ببخ شن نگاه می کنید، می تر دارید به من خ

 …اتون
 

سیحا نگاهش را  شت. م سمت خانواده اش برو این راوفت و باقدم هایی تند به 
 وورفت وبا اخمهایی درهم وفت:ازمسیررفتن ا

 
 زبوِن این ی ی دیگه خیلی بلند باالست! -
 

 باخنده بهنام نگاهش کرد وسرت ان داد:
 
 توازچی خوشت اومده که یه ریز می خندی ؟ -
 
 …خیلی بامزه است…به کارای این دختر -
 

 مسیحا نیشخندی زد:
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یگی یه جواب هرچی م…بیشتربه سوهان روح وروان شباهت داره…بامزه ؟!  -
 حاضروآماده داره!

 
برای جنابعالی که ام ال خواهرتو اونجوری مسررتفیض می نی، بایدم ایشررون  -

 …اعصاب خورد کن باشه
 

 سپس سرش را پیش برد و آرامتر ادامه داد:
 
به ی ی م ل این دخترکه بمب انرژیه احتیاج داری بل ه  ب*و*سالبته توی ع -

 درستت کنه بداخالق!
 

 انست مقابل خنده پرتمسخرش رابگیردمسیحا نتو
 
 ف رشوکن منو چنین دختری کنارهم قراربگیریم..میشه جو  سال! -
 
 آدم برای زنده موندن به جک هم نیازداره! -
 
خانم مقدم شررما شرربیه …آدم واسرره زندوی کردن به اکسرریمن هم نیازداره -

 مونوکسیدکربنه
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باال کشرررد ونچ نچ غلیظی کرد ک ند زد بهنام لبهایش را  با اخم مسرریحا بل ه 
 …زیرخنده

 
سیحا و بهنام جاخورده بود که کامال امیررا فراموش کرد  آنقدرازدیدن ناوهانی م
اما زمانی که هم قدم شرردن شررخصرری راحس کرد، پیش ازآن ه سررربرورداند، 

 صدای آرام ودوروه امیرهم وامش رامعرفی کردوآه ازنهادش برآمد.
 
 سالم عرض شد دختردایی! -
 
 نیم نگاهی کوتاه ، پاسخش را به همان کوتاهی داد اما امیردوباره وفت:با 
 
صاحبت با  - ست که برای ندیدنم م ضورم آزاردهنده ا ستم اونقدرح نمی دون

 آقایون هردو هم اربودن دیگه، نه!…هم اراتو ترجیح میدی! 
 

لحن امیربوی کنایه نمی داد، پرازخط خطی های عشررق وحسرررد بود، لحنی 
دل دخترجوان رابه هم ریخت .انگار وقتی به امیرنگاه کرد، حال خراب که حاِل 

والتماسش برای نگفتن بیشتردادمی کشید که امیر با عذرخواهی کم جان وخفه 
ای به ع س همیشرره حرفهایش را ت رارن رد.با دیدن بقیه خانواده عمه سررالم 

تاهی زد، کرد. آرمادا مانند همیشه پشت چشم ناز  کرد، شوهرعمه لبخند کو
باعث ورد شدن چشم هایش شد ” عروس خودم“اما برخورد عمه با لفظ غلیظ 

که بعد ازبیرون آمدن ازآغوشررش خواسررت زبانش رابه کاربیندازد اما با نگاه 
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صداکردنش  شرد، تارابا شاره های مادرفقط باحرص لبهایش رابه هم ف وایماء وا
 لند وفت:ازمهل ه نجاتش داد، بالفاصله کنارتارانشست وباغرو

 
شمابرای اومدن به این جشن - صرار و دالیل  امروزشدم عروس …اینم نتیجه ا

 …ول عمه جون، فردا یه نوه هم تنگش نچسبونند شانس آوردم
 
 بذارعمه تالش خودشوب نه ، توکه جوابت ودادی! -
 
 بله! امابه قیمت روانی شدن من این ماجراختم نشه هم خیلی خوبه! -
 
 بگو وخالص شودخترخوب! خب یه بله خوشگل -
 

تمناچپ چپی به تارانگاه کردکه باعث خنده آرامش شرررد، درهمین فاصررله 
 مادرسوی دیگرش نشست وپرسید:

 
 جوونایی که هم صحبتشون شدی، کی بودن تمنا ؟ -
 

 ناراحت ازرفتارعمه ، سرسری جواب داد:
 
 نمیدنم، اقوام محترمه سامان بودند دیگه! -
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 امان هم نمی شناسه ؟ !چه جوراقوامی که س -
 

تمناباتعجب به مادرش نگاه کرد، خویشررراوندی عروس ودامادباعث شرررده 
 …بوداک رمیهمانان برای هم آشناباشند، جزتعدادی محدود

 
 تارادرادامه حرس مادروفت:

 
 منظورمامان به مردجوونی بود که بی حواس باهاش برخورد کردی! -
 

به ووشررره ای ا تارا به بهنام بااشررراره چشررم وابروی  باره  زسرررالن نگاهش دو
صاس  شغول بودند، ناخوداواه  سیحاافتاد که درجمع کوچ ی ازچندجوان م وم

 نشست وباچشمهایی درشت شده وفت:
 
یادم رفت، عجب سرروتی بی وقتی  - عمه چنان رفت رو نرَوم که کال هیوال رو

 …قلبم داشت میومد تودهنم…شدتصادس بااین شازده
 

 سوی جوانها اف ند ودوباره روبه تمنا وفت:ترانه باتعجب نگاهی به 
 
 چرا ؟…یعنی چی -
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 تمنا بی خیال باخودش حرس زد:
 
صدامیزنم دیگه اونجانیاد - شماش …وای…اینجامی بینمش…مدام خدارو چ

ماشرراال اینقدرسررفت …پناه برخدا..حاالخوردم بهت….آدموزهره تر  می کنه
ضربه مغزی شدم خیلیه وونده ای که به هیچ جاتم برنخورد، من  شم….ن  اخما

 ….وای…هیوال….توهم می شه
 

 تاراضربه ای به شانه اش زد:
 
 مگه کیه ؟…چی پشت هم میگی -
 
نمی دونم چه شررانس وندیه که من باید میون …به قول نگین ، آقای عزرائیلی -

 ….این بازارشام صاس برم تو ش م ایشون
 
 می شناسیش ؟ -
 
 صاحب فروشگاهه! -
 

 نگاهی به مسیحاانداخت: ترانه باتعجب نیم
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 این که خیلی جوانه! -
 
اونقدربداخالقه که روی پیرمردهشررتاد، نودسرراله رو کم می نه! …جوون ؟  -

تحملش برای یک سراعت هم صربرایوب وعمرنوح می طلبه، اوه آقای ناصرح 
نبود هیچ کدوم ازبچه ها دوروزهم اونجا موندوارنبود، هنوز داد اولی که دفعه 

 ….د پرده ووشمو بایادآوریشم می لرزونهاول سرم کشی
 

 اخمهای ترانه درهم شد:
 
برای چی سرد دادکشیده ؟ مگه طلب اره ؟ وقتی میگم نروف رمی نی ورسنه  -

 موندی ومحتاجی!
 

ست، برای جمع کردن  شرح حال زیاده روی کرده ا صی  و تمناتازه فهمیددرتو
 بحث فورابرخاست وقصه راماست مالی کرد:

 
دم بوددرسررت جوابشرروندادم، بعدشررم اصررال نیسررت، اون ی ی تقصرریرخو -

 …مسؤول ماست که خیلی هم مهربون وخوش برخورده
 
 نمی دونم چراهمیشه ازتوضیح درست شونه خالی می نی ؟ ! -
 

 تمنادرحال رفتن به سمت سامان که سوول راکنارش داشت، وفت:
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 مریضم مامان جان، دلیل دیگه ای نداره! -
 

گاهی بان نه  حث  ترا مه ب بارفتنش فرصرررت ادا نا ماتم ندازش کردا عصرربی برا
 راورفت.تارابالحنی مالیم وآرام وفت:

 
 چرابی دلیل اعصاب خودتونوخوردمی کنید مامان ؟ ..ولش کن! -
 
باباد وفتیدکاری بهش نداشررته باش به اینجارسرریده  - به خدااونقدرکه توو

می نه، اوه بی وی باردرسررت جواب منو نمیده، همیشرره فقط ازسرررخودش باز 
 خیالی این دخترمنوس ته نده، خیلیه!

 
خدان نه مامان، خب اخالق ته تغاری شررمام اینه دیگه، ضررمنا نگران نباش  -

حتما خودش جواب پسررره روطوری داده که اوه …که مقابل کسرری کم بیاره
 …مابفهمیم مجبوربه عذرخواهی هم بشیم

 
 ورِم بازی باسوول بود، وفت:ترانه سری ت ان داد و با نگاهی به تمنا که سر

 
 …تردید ندارم که بازبونش قوِم مغولوحریفه -
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 ….خنده تارا لبهای مادرراهم به تبسمی کم جان زینت داد
 

 ) فصل سوم (
 

وقتی مسررتخدم فنجانهای قهوه راروی میزقرارداد، مسرریحا با تشرر ری کوتاه 
 مرخصش کرد، سپس خودش مقابل بهنام نشست وپرسید:

 
 سفرزدبه سرد ؟ ه*و*سکه یه دفعه چی شد  -
 
مامان توتماس آخری اونقدروریه کردکه دلم کباب شررد، منم ناز  دل وفتم  -

 تاعاقم ن رده برم یه سربزنم وبیام!
 

 مسیحانگران نگاهش کرد:
 
 ن نه قصدموندن داری، ها ؟ -
 

بهنام چندثانیه کوتاه نگاهش کردولبخند به لب آورد، این وابسررتگی دوجانبه 
 ….دبو
 
 ….می مونم…آره -
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 اخمهای مسیحادرهم شد وبه عقب ت یه داد:
 
 …پس باالخره خاله کارخودشوکرد -
 
 …به مامان وفتم البته شرط داره -
 

 مسیحابابی حوصلگی وفت:
 
 هرشرطی بذاری خاله قبول می نه، پس لزومی نداره به منم بگی! -
 
 نفهمیدی دیگه، وفتم باید رئیسم اجازه بده!…دِ  -
 

به  که معنای حرس بهنام رادر  کند وقهوه اش را ناراحت ترازآن بود  مسرریحا
 دست ورفت

 
 وقتی بخوای بری به من چه ربطی داره که بخوام یانه ؟ -
 
مم خرشرره ب*و*سررآخه وفتم وقتی میمونم که این پسرررخاله خوش تیپ وع -

 …وبیاد
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 مسیحا تند نگاهش کرد اما لبخند زد ووفت:
 
 تو این مدد درترمیم ساختمان تربیتیت تالش کنه! به خاله باید بگم -
 
 …خب میمیری یه کلمه بگی نرو، من بدون تومی میرم -
 

 مسیحاخندید ووفت:
 
 که بعدا بگی تونذاشتی برم ؟ -
 
 تواین پنج سال چندباربهت سرکوفت زدم که چشمت ترسیده بی مرام ؟ -
 
 !که اوه بری چی ارکنماماباورکن ترسیدم ….آدم بامرام که توقعی نمی نه!  -
 

 بهنام قهوه اش رامزه کرد وبا لحنی مضحک وفت:
 
 …ازابرازاحساساد شدیدد ترس برم داشت که باهاد تنهام -
 
 …ببند بهنام -
 

 بهنام خنده ای کرد ووفت:
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شده، بعدها به هرکی میخوای ثابت کنی  - سه ماثابت  شه بابا، مردونگیت وا با

 …راهتودرست برو
 

 ه کردن مسیحاخنده اش بلندترشد:باچپ چپ نگا 
 
شومی شی به آدم - سرفح یم یه بیاتوهم بر…بگذریم…آی خوشم میادبانگاد 

 آب وهوایی عوض کن!
 
 مگه میخوای شمال بری که اینقدرراحت حرس میزنی ؟ -
 
 پاسپورد شمابه عنوان تاجرهمیشه اعتبارداره ، پس بهونه نیار ! -
 
برای خاله ایناهم خیلی تنگ شده اماشرایط  اتفاقا خیلی دوست دارم بیام دلم -

 مناسب نیست، شرکت بهم احتیاج داره،
 

شررایداوه زودترمیگفتی میشررد اماتاسرره …درنبودتوفروشررگاهم اضررافه میشرره
 چهارروزدیگه محاله بتونم!

 
 بهنام با اندکی تعمق وفت:
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 میخوای بلیطموبذارم برای ی ی دوماه دیگه! -
 
بل پیش بی - کارهاغیرقا گه هم نه!  ماه دی تادو بت خلوتتره،  به نسرر یه واالن  ن

 توبروشتی ، اون موقع بیشتربهت احتیاج دارم.
 
 راستی جنساروکی وارد می نی ؟ -
 
 اوه مش لی پیش نیاد تاپانزده الی بیست روزدیگه! -
 
اونوقت توچطوری بااین همه مشررغله میخوای همه اجناس وتحویل بگیری  -

 …اری، خصوصا که اک را جدیدهستندوباتوضیح کامل به بچه ها بسپ
 

 مسیحاباآرامش خاطروفت:
 
 میخوام ببینم بدون توچی اره ام!…ازپسش برمیام -
 
مسرریحاجون بهنام این ی ی ، دوماه وبابچه هاکناربیا، نیام ببینم همه روازدم  -

 اخراج کردی ودرفروشگاهم ول ورفتی!
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رق ه بود بازکردومشغول ومسیحا خندید و کارتابلی راکه مربوط به امورفروشگا
 زدن وفت:

 
غیراون دختره که زبونش م ل طناب داردورحنجرمن برای خفگیم می پیچه  -

 …بقیه روقول میدم که به نظرمیاد بچه های کاربلد ومنظمی هستند
 
 توبرو ببینم کدومتون روش کم میشه، اصال دلت میاد اخراجش کنی یا نه! -
 
 و بدونم فاکتورهاتاکجا پرداخته شده!به جای این حرفا بیا اینجا بگ -
 

شده بود  شد.برایش قانون  شت درمنتظربازشدن درودیدن دوباره مادربزروش  پ
شترازتمنا عزیزبابت  شد وبی شنبه راهمراه عزیز با صبح  شب تا شنبه  که ازپنج 
این موضرروع خرسررند بود، مگراسررت نایی پیش می آمد که آن دو این دوروز 

که عقب رفت، چشررمانش وردشررد، چراکه به جای لنگه در…راکنارهم نباشررند
عزیز، سررتاره دخترتنها دائی اش دررابازکرد، دریک لحظه ، هردو بی توجه به 

 ترانه با خنده…اطراس باهم جیغی ازخوشحالی کشیدند وبه آغوش هم پریدند
 هردو را داخل حیاط کشید ووفت:

 
 …ونیدمردم نگاهتون می کنند، حداقل بیایدداخل همدیگه روبچل -
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که  با سررر و صررردایی فراوان  ند و ید جان چرخ با هی دخترها درآغوش هم و 
بیشترجیغ جیغ های دخترانه بود واردشدند. تمنا با خوشحالی ازستاره جداشد 

 وپرسید:
 
 کی اومدید ؟ چرا بی خبر ؟ -
 

تازه درهمان فاصررله نگاهش به دایی و زن دایی وسررهند افتاد که باالی پله ها 
به طرفشررران ایسررتاده ونگا هش می کردند. باخنده درهوا دسررتی ت ان داد و

 تمنا با نگاهی به همه پرسید:…دوید
 
 بی خبراومدید یا تنهابی خبرجمع منم ؟ -
 

 ترانه وفت:
 
ستم بهت بگم  - شتی میرفتی میخوا صبح که دا شتیم،  شب خبرندا ماهم تادی

 امادیدم غافلگیرد کنم بهتره!
 

 تمناخندید:
 
 ….جاخوردم حقیقتاهم حسابی -
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 سهندبانگاهی ثابت به چهره خندان تمنا با لبخند وفت:
 
شدی خنده ام ورفت اما نگارما  - شاغل  شنیدم  شدی!  چقدرتویه دفعه بزرگ 

سال عمه چه معجونی داده خوردی که  شوبگو تواین دو ست ازدنیاعقبیم.حاال را
 …هم بزروترشدی، هم قشنگتر

 
 باال انداخت : تمنا بی خیال به لحن کالم سهند، ابرو

 
من ازاول خوشررگل وخانم بودم، فقط چشررم بصرریرد می خواسررت که تو  -

 …نداشتی
 

 نگاه سهند هنوز به تمنا بود که صدای تارا نظرش را به سمت خودکشید:
 
 راستی سهند، باالخره آقای دکترشدی یا نه ؟ -
 
نصررفه نیمه اشرروبخوای حسرراب کنی که هنوز یه سررال مونده، برای ورفتن  -
 …خصص هم تصمیم دارم برم کانادا، البته به احتمال زیاد بورسیه می ویرمت

 
 تمنادوباره زبانش رابه کارانداخت وشیطنت کرد:
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 پس میری وماروهم با خارجی ها فامیل می نی!…ای کلک -
 

 زندایی با اخم ولبخند وفت:
 
های  - کک م ی  چه ام بره سررراغ  که ب فه دخترای خودمون نیسررتن  حی

 …حالهم….فرنگی
 
ها…اوه - گاهتومشررخص کردی جای حاال  ندایی از لک ازراه …ز حاالبذارطف

 …برسه
 

 باهم خندیدند وستاره دست هایش رابه هم زد:
 
سال چه معجونی بهت داده خوردی که هم  - شوبگو، عمه تواین دو ست حاالرا

 …خانومتر شدی ، هم قشنگتر
 

 فت:تمنابی اعتنا به لحن بیان سهند، شانه باال انداخت و و
 
من از بدوتولد خوشررگل بودم ، فقط چشررم بصرریرد میخواسرررت که تو  -

 ….نداشتی
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سررهند با ابروی باال رفته وخندان تماشررایش می رد که صرردای تارا نگاهش را 
 برورداند:

 
 راستی سهند باالخره آقای دکترشدی یا نه ؟ -
 
مابرا ی ورفتن  - یه ترم مونده ا نصررفه نیمه اشررو بخوای حسررراب کنی هنوز

 …البته به احتمال قطع به یقین بورسیه می ویرم…تخصص قصددارم برم کانادا
 

 تمنا دوباره زبانش رابه کارانداخت وباشیطنت وفت:
 
 ….پس میری ومارو باخارجی ها فامیل می نی دیگه -
 

 زندایی با اخم ولبخند همزمان وفت:
 
های …وای - کک م ی  چه ام بره سررراغ  فه دخترای خودمون نیسررتن ب حی

 ….محاله…خارجی
 

 تمنا با خنده ای بامزه وفت:
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شتناکه ها…وای زندایی - شوهر ویریتون وح طفلی هنوز نیومده …وجهه مادر
 جبهه نگیریدبراش!

 
نا خوب می  به تم هارا گاه نه سررری ت ان داد، این ن ید وترا ند زن دایی خ

امان »باخودش وفت…شررباهت زیادی به نگاههای فریبا داشررت…شررناخت
 «رکه برای خواستگارپیدا شدنش هم باید تنم بلرزهازدست این دخت

 
 ستاره دستهایش را به هم کوبید ووفت:

 
اومدنمون دیگه موقت ….خب حاال بریم سررر وقت خبرداغ ودسررت اول من -

 .…باالخره بابا منتقل شد تهران…نیست وقراره دنبال خونه همینجابگردیم
 

 .عزیزبا اندکی ف رکفت:همه جاخوردند وخوشحالی اشان را فورا ابرازکردند
 
قرارباشه ازشیراز بیاید ت لی  سهند چی میشه، مگه هنوز یه سال ازدرسش  -

 ….نمونده
 

 تمنا قبل ازهمه وفت:
 
 عزیزف رنمی کنی سهند دیگه قابل قنداق کردن نیست ؟ -
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 سهند خنده اش ورفت:
 
 چیه حسودیت شد عزیزنگرانمه ؟ ! -
 
 عزیزازهمه بیشتردوسم داره!شمابایدبه من حسودیتون شه که  -
 
شما ورفع نگرانی  - ستم ، محض اطالع  شما بخیل نی شه اما مام ل  عجب! با

عزیزجونم میگم که من تقریبا یه سال دیگه شیرازم وبعد قراره راهی کانادا شم، 
دلیل زودتراومدن بقیه هم انتقالی باباست که اداره وفته بود اوه ردش کنه معلوم 

 بتونه بیاد..این شد که به پیشنهاد من راهی شدن!نیست ِکی دوباره 
 
هان - هایی بتونی …آ به تن کاراد و بل  جا ازِق پس داری تمرین می کنی اون

 بربیای!
 

 زندایی وفت:
 
خدا  - ید به ام ما وقتی خواسرررت بره  باشررره ا ها یه سرررالو مجبوره تن این 

 همسفرهمیشگی زندویشم باهاش راهی می کنیم!
 

 تاراوفت:
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 س کسی رو زیرسر داری!پ…ای ناقال -
 

 سهند سری ت ان داد:
 
 بابا مامان یه حرفی زد ، جدی نگیرید!…ازدست شماخانوما -
 
سردایی، باید بریم به  - سه پ شام میر سی اد به م به هرحال بدجوری بوی عرو

 ف ر لباس باشیم.
 

 بعدباورفتن دست ستاره برخاست.ترانه پرسید:
 
 کجا دخترا ؟ -
 
 بازی توحیاط! به یادبچگی میریم -
 

 ستاره باذوق وفت:
 
 ….اونم ِلی ِلی -
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باخنده وشرروق، انگارکه هنوزدختربچه های کوچ ی هسررتند به حیاط دویدند 
ازشررب قبل که به سررتاره رسرریده بود، مدام یا …..وسرروول هم به دنبالشرران

شترش به  سام بازی های کودکی که بی سروکول هم می پریدند یا به انواع واق بر
سررتاره نفس زنان خودش را لب پله رهاکرد. ….ی وذشررت تا بازییادآوری م

 تمنا به طرفش رفت وبا خنده وفت:
 
 بازکه تو ولو شدی! -
 

 ستاره دستی جنباند وسرعقب کشید:
 
شروع می نم وهنوز هم به آخرش  - ساعته مدام. از یک  سم برید دختر، دو نف

 نرسیدم، توصدبار مجددا بازی کردی .خسته نشدی ؟
 

 نارش نشست ووفت:تمناک
 
 نه! تازه همبازیمو پیداکردم. -
 
 من نمیدونم تواین همه انرژی ازکجا میاری! -
 
 ازمامانم بپرس که زمان بارداریش سرمن چی خورده! -
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 ف رکنم فلفل تند و تیز زیاد خورده باشه! -
 

سا  صدایی ر شپزخانه به آنها نگاه کرد و با باهم خندیدند. ترانه ازداخل پنجره آ
 ه بشنوند وفت:ک
 
 دخترانمیاید داخل ؟ -
 

 تمنابا سرخوشی وفت:
 
 نه! بازیمون که هنوز تموم نشده! -
 

 سوول با ذوق وفت:
 
 خاله ازمن ستاره جون هم قشنگ تربازی می نه ، اصال نمی سوزه! -
 

ه مح م برلپهای ول ب*و*سرررتمنا باخنده سرروول رادرآغوش ورفت وچند 
 انداخته اش نشاند:

 
 م یاد میدمبه توه -
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 سوول باخوشحالی دستهایش را به هم کوبید:
 
 م ِل خودد ؟ -
 

ستمنا با ه ای مجدد روی وونه او خیالش را جمع کرد.ترانه لبخند به لب ب*و*
 وفت:

 
 …فقط مراقب باشید داخل حوض نیفتید -
 

شت ودخترها پس از زدن آبی به  شم بلندباالیی وفتند. ترانه بازو سه باهم چ هر
صورت ستاره دیگرتوان سرو  ساعتی  شان به بازی مجدد پرداختند. بعداز ربع 

 ادامه نداشت ونشست.تمنا اعتراض کرد که ستاره نفس بریده وفت:
 
 نفس و انرژی تو به شلنگ شهرداری وصله، من ی ی دیگه نمی تونم. -
 

با اظهارخستگی ازجانب سوول هم تمنا دیگراصرارن رد و بعد ازشستن مجدد 
شان ستند. حیاط خانه عزیز زیاد بزرگ نبود اما  صورد های ش زیر درخت آلو ن

تقریبا ازهرنوع میوه ای آنجا پیدا میشررد که کنارمعماری کهن اما زیبای ایرانی 
وجاهت خاصرری به منزل قدیمی داده بود. درحال وپ وخنده بودند که آلویی 
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 شررتبزرگ و رسرریده روی دامن لباس سرروول افتاد .دختر  با ذوق آلورا بردا
 ونشان دخترها داد.

 
 ببینید، یواش ی تودلم ازایناخواستم، درخته برام انداخت پایین -
 

لحن کودکانه سوول ، دخترها را به خنده انداخت. ستاره سرش را باال ورفت و 
 به درخت پربارآلو نگاه کرد.آب دهانش را فروداد ووفت:

 
ا می شررد وچند تا کاش یه آدم خِیر پید…چه آلوهایی داره، دلم ضررع  رفت -

 دونه برامون می چید!
 

 سوول وفت:
 
 برم عمو سهند وصدا کنم تا برامون بچینه ؟ -
 
 سهند بمیره هم ازدرخت باال نمیره! -
 
 پس برم باباسامانم یا با بافرهاد و صداکنم ؟ -
 

 تمنا اورا ازروی پاهایش بلند کرد وفت:
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 خودم براتون می چینم! -
 

 ستاره با تعجب وفت:
 
 چطوری اونوقت ؟ -
 
 …ازروی شاخه های زیبای درخت خوشگل آلو -
 

 چشم های ستاره ورد شد:
 
 ن نه میخوای م ل بچگی ازدرخت باال بری ؟ -
 

 با اوهوم تمنا، ستاره ازجا پرید وتند وفت:
 
 احمق نشی ها، می افتی دختر! -
 
 دم!نترس، من اینقدرروی تنه این دارودرختارا هپیمایی کردم که ماهرش -
 
 نمی خور یم، واجب که نیست!…بی خیال تمنا -
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 تمنا دستی روی ش مش کشید وباخنده وفت:
 
 پس چی واجبه ؟ جواب دل وقلوه آب انداخته منوتو میدی ؟ -
 

ستاره بانگرانی نگاهش کرد، می دانست حری  او نمی شود .تمنا دستی به تنه 
 سخت وپوسته داده درخت کشید ووفت:

 
 باشه مامانم سرنرسه که اوه ببینه پدرمو درمیاره!فقط حواستون  -
 

شحالی بزروترین ودورترین آلو  سوول باخو صل نگاهش کرد اما  ستا ستاره م
رانشررران داد وازتمنا خواسرررت حتما آن را بیاورد..به محض این ه تمنا خود را 

 آماده کرد تا پا روی اولین نقطه ات ا وذارد، ستاره وفت:
 
 ی افتی یهو!تمنا بی خیال شو، م -
 

اما تمنا بی خیال خودرا باال کشررید وتاکید کرد که مراقب باشررند کسرری نیاید. 
هرچه اوباالترمی رفت رنگ سررتاره بیشررتر می پرید. طی مدد زمان کوتاهی 
تمنا تعداد زیادی آلو رسرریده واشررتها آور را ازشرراخه جدا کرد وبرای آنها پایین 

پایین آمدنش انداخت. به خواهش های سررتاره هم مبنی ب رکافی بودن آلوها و
ضایت داد  شاره کرده بود چید ور سوول ا توجه نمی رد .باالخره آلویی راهم که 
پایین بیاید.پایش رادرسررت روی شرراخه هایی می وذاشررت که زمان باالرفتن 
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شت که ناوهان نگاهش به  صلی دا صله زیادی باتنه ا انتخاب کرده بود.هنوز فا
مادر ا های ورد ومبهود  گاهش چشررم نه ن خا خل پنجره آشررپز تاد ، ازدا ف

 می رد..فریاد ترانه هولش کرد:
 
 …بازرفتی باالی درختا تمنا -
 

به جای این ه پایش راروی …هول شررردن همان واشررتباه لحظه ای هم همان
شرراخه بلند وقوی بگذارد روی شرراخه ای ناز  وذاشررت.پیش ازآن ه بتواند 

نیه چند ثا…ازدست داد وسقوط کردخودراکنترل کند ازهمان فاصله تعادلش را 
شد.دردی  ضچه ولو شلپ آب درهم پیچید وته حو شلپ  صدای چند جیغ و
ست ناله کند که دهانش  سرومچ پای چپش را حس کرد، خوا شت  عمیق درپ

 هم پر از آب شد.
 

احسرراس درد و خفگی می رد که دو دسررت قدرتمند زیربازوهایش را ورفت 
 رابازکرد واولین چیزی که دید، چشمهایوبیرونش کشید.سرفه کنان پل هایش 

نگران سررهند بود.انگاراوازآب بیرونش کشرریده بود.تاخواسررت حرفی بزند ، 
 صدای جیغ مادر مانع شد:

 
شو..این کاراچیه می نی ؟  - شی خیالت راحت …هزاربارنمیگم عاقل  تامنون 

 نمیشه!
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 کمی خودش راعقب کشید ، باصدایی مرتعش وفت:

 
 ن، چراجیغ می شی ؟چیزی نشده ماما -
 

سرررش به شرردد درد می کرد. دسررتش راروی محل درد وذاشررت اماغلظت 
ستش نگاه کند.غرق  شد تافورا به ک  د سبب  سرش  شت  سی ودلمه ای پ خی
خون بود. باردیگرصرردای داد وفریاد مادر بلند شررد ونگاه ترس خورده تمنا به 

سمت خود خم سر او را ورفت وبه  سهند فورا  شت.  کرد. بادیدن  سمت او برو
 زخم سطحی فورا وفت:

 
 سطحیه عمه، نگران نباش! -
 

سطح زخم کمی  سهند برای بهتر دیدن  شت.  ضد عفونی کنند بازو تارا با مواد 
سرش  سهند  شید اما  سرش راعقب ک موهای تمنا راکنارزد. تمنا باآخ کوتاهی 

 رامح متر ورفت:
 
 چیزی نیست، یه خرده تحمل کن. -
 

 ا  کرد ووفت:ترانه اش هایش راپ
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 ببین چه بالیی سرخودد میاری، چراتوعاقل نمیشی ؟ -
 

 تمنا بابغض وفت:
 
 خب ببخشید، من که نمیخواستم اینجوری بشه، توروخدا وریه ن ن مامان! -
 

عزیز با اعتراض سعی کرد دخترش را آرام کند.بعد ازچند دقیقه کوتاه کارسهند 
 رنگ پریده اش وفت:تمام شد. رهایش کرد و با نگاهی به صورد 

 
 خوبی ؟ -
 

 تمنابه آرامی سرجنباند . زن دایی وفت:
 
 بریم داخل ، االن بااین لباسا سرما میخوره! -
 

همگی برخاسررتند اما تمنا پیش ازآن ه اولین قدم رابردارد، دردی شرردید درمچ 
ستاره چنگ انداخت. دوباره همه به طرفش  پایش پیچید و ناخوداواه به بازوی 

 د. فرهاد بالفاصله پرسید:بروشتن
 
 چیه بابا ؟ پاتم درد می نه ؟ -



 173 وصال یتمنا

 
سرررتمنا خم شررد وازدرد چهره درهم کشررید. روی اولین پله نشررسررتند و دوباره 
سررهند به طرفش رفت. کمی پاچه شررلوارش را باالزد. با دیدن ورم مچ پای او 
سرررت ان داد وبه آرامی لمسررش کرد که اینبارجیغ تمنا بلند شررد و سرررش را 

 رآغوش پدر پنهان کرد تا کمتر التهابش را ببینند. ترانه با نگرانی وخشم وفت:د
 
 پاش ش سته سهند ؟ -
 

 تمنافورا سربلند کرد بی توجه به حال واوضاعش وفت:
 
 وای نه! کارم چی میشه ؟ -
 

 مادربا عصبانیت وفت:
 
 فعال ساکت باش تا ازدستت دق ن ردم. -
 

 عزیزبرای آرام کردن تران وفت:
 
 شلوغش ن ن مادر، استخون که به این مفتی ها نمیش نه! -
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توروخدا ازش جانب داری ن ن مامان! ازاین ارتفاع سررقوط کرد بعد شررما  -
 من نمی فهمم دخترم ازدرخت میره باال آخه!….میگید مفتی ؟ 

 
 فرهاد سری ت ان داد ووفت:

 
شررا بس کن! خواه…ترانه باداد وبیداد د اجازه نمیدی بفهمیم چی شررده!  -

 سهندجان چیزی معلومه یانه!…
 
شه، احتمال زیاد  - سته با ش  شه اما ف رنمی نم  شخص نمی تاع س نندازه م

 االن می بریمش بیمارستان، چند روزه خوب میشه!….فقط ضرب دیده
 

چندسرراعت بعد باپای ضرررب دیده اش روی تخت نشررسررت .دکترچند روز 
.ترانه پس ازنگاهی عصرربی اسررتراحت به پای مجروحش را حتمی کرده بود 

 ازاتاق بیرون رفت وتارا کنارش نشست.
 
 خوبی چشم سفید ؟ -
 

 تمنا سرت ان داد وپس ازنگاهی به درواه درآرام وفت:
 
 بایدبا فروشگاه تماس بگیرم تارا -
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 بذاربرای فردا، مامان االن عصبانیه ودوباره دادش بلند میشه -
 

 تمنا بااستیصال وفت:
 
 یه هفته بی خبرنرم اخراجم می کنند توراضیش کن، -
 

تارابانگاهی به چشمهای ملتمس او دست بلند کرد که ضربه ای ن ارش کند اما 
 باخنده بازویش رالمس کرد ووفت:

 
صبرکن  سه دربیاره ،  شاتوازکا وقتی اینجوری نگاه می کنی آدم دلش میخواد چ

 ببینم چه میشه کرد.
 

ستمنابالبخند وونه تارا را  ستید ب*و* صله  شد وبالفا ش رکرد. تارا بلند  اره و ت
 …وسوول جایش راورفتند

 
 …با دیدن شماره ای ناآشنا روی صفحه ووشی باکمی تعلل پاسخ داد

 
 بله! -
 
 احوال ِشما تمنا خانم، چی شدی دخترخوب! -
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با همین جمالد کوتاه بهنام ولحن صررمیمی اش راشررناخت، حتی لبخندش 

می برایش غریب بود، شررنیدن نامش بالحنی راهم تصررورکرد اماچیزی که ک
صررمیمانه ترازهمیشرره بود.بااین احوال خیلی مودب ودرعین حال صررمیمی 

 احوالپرسی کرد ودرادامه وفت:
 
ماس ورفتم  - عامری ت خانم  با ماس بگیرم،  باخودتون ت ید نتونسررتم  ببخشرر

 تابهتون اطالع بده!
 
نبودی که دچارحادثه بله، ازشون شنیدم، آخه دخترخوب چرا مراقب خودد  -

 نشی ؟
 

 درمیان جمالد بهنام طنزوخنده راتشخیص داد:
 
 پیش اومددیگه، حادثه که خبرنمی نه آقای ناصح! -
 

 باکمی م ث پرسید:
 
 میشه بدونم به خاطرچی می خندید ؟ -
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خنده کوتاه بهنام مطمئنش کرد که اشررتباه نمی کند اما بهنام ترحیح داد بحث 
 ام کند ووفت:راباوفتن بگذریم تم

 
 حاال کی می تونی بروردی ؟ -
 
 احتماال ازشنبه! -
 
خیلی خب! تااون موقع ی ی ازبچه ها جایگزینته اما بعدش حتما سررروقت  -

 بیا!
 
 اولتیماتوم می دید ؟ -
 
 خیر، سفارش می کنم! -
 

 تمناباتعجب ت رارکرد:
 
 سفارش ؟ -
 
خارج ازکشررور - ماهی قراره برم  قای الهی ببین ، من ی ی ، دو ، درنبود من آ

سفارش کنم دخترخوبی  ستم  ضاعو چک می نه.خوا هرروز بعدازظهر میاد واو
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شه، متوجه  شگاه خالی با شتم جاد توفرو شی.چون دلم نمیخواد وقتی برو با
 منظورم که هستی ؟

 
بله، حاال نمیشررد به جای ایشررون شررخص خوش اخالق تری مسرروولیت  -

 ِل جنگه!بپذیره، آخه آقای الهی باهمه درحا
 

 خنده بهنام کوتاه اما عمیق بود:
 
نگران نباش، تا مطیع قوانین باشررید کاری بهتون نداره، ضررمنا ایشررون خیلی  -

 هم خوش اخالقه وفقط درحیطه کاری جدیه! تمنا خنده آرامی کرد:
 
سعی می کنم کارمو باوجود آقای خوش اخالِق الهی حفظ کنم اما اوه نشد  -

 ن مدد خوشحال وممنونم.، ازهم اریمون تو ای
 
دیگه تعهد دادی دخترخوبی باشرری، زیاد سررخت نیسررت یه مدد احتیاط و  -

 مطیع بودن رو تمرین کنی!
 
 اتفاقا برامن عین ش نجه می مونه! -
 
 حاال یه مدد کوتاه تحمل کنی چی میشه ؟ -
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 یه دفعه صبرم لبریز میشه! -
 

 وتاه کرد ووفت:این مرتبه باهم خندیدند، باالخره بهنام سخن ک
 
به هرحال خواسررتم بیش ازهمه تورومتهد کنم تابروردم، امیدوارم سررالمتیتم  -

 هرچه سریعتر به دست بیاری وبروردی!
 
 ممنون، امیدوارم سفربی خطری پیش روتون باشه وبهتون خوش بگذره! -
 

بهنام تشرر رکرد وپس ازتبادل چندجمله کوتاه م المه اشرران تمام شررد وتمنا 
بی …به مدتی که قراربود تحت نظارد جناب هیوال باشرررد…و رفتدرف رفر

 ….آن ه ازبازی های پرشیطنت زمانه خبردارباشد
 

بچه هابادیدنش تقریبا به طرفش هجوم بردند.بازاراحوالپرسرری داغ بود.دخترها 
یک  باره اش راتبر بازوشرررت دو ند  بالبخ ند وپسرررها فقط  درآغوشررش ورفت

درا فراموش کردند.باهم حرس میزدند وواهی وفتند.تقریبا دقایقی موقعیت خو
صرردای خنده اشرران باال می رفت.یک باره نگین پاتند کرد ودرحال دورشرردن 

 وفت:
 
 …بچه هابدویید سرکارتون…اوه -
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بقیه بچه هابه تبعیت به تندی سررخن کوتاه کردند وبه طرس غرفه اشرران به راه 

 فت:افتادند.تمنا جاخورد وبه هانیه که هنوزکنارش بود و
 
 چرااینجوری تارومار شدند، مگه ِجن دیدن ؟ -
 

هانیه لب وزید وباچشم اشاره کرد که ساکت شود ودرهمان فاصله تمنا صدای 
 مسیحا را ازپشت سرشنید:

 
 علیک سالم خانم مقدم، باالخره تشری  آوردید ؟ -
 

 تمنا دست پاچه وفت:
 
 سالم آقای الهی، شما اینجا چه کار می کنید ؟ -
 

 ا با نگاهی جدی براندازش کرد:مسیح
 
 عذرمی خوام، اطالع نداشتم باید ازشما کسب ت لی  کنم! -
 
 اختیاردارید، متعلق به خودتونه! -
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 باضربه آرامی که به پایش خورد بی هوا صدایش باال رفت:

 
 …چرا لگد میزنی هانی، پام درد می کنه ها -
 

 ولوم وفت:هانیه باچشم های درشت وصدایی درکمترین میزان 
 
 چراداد میزنی ؟…آروم تمنا -
 

تمنا بااشرراره او به مسرریحا نگاه کرد که او باهمان صررالبت نگاه وکالم به هانیه 
 وفت:

 
 …خانم توکلی شما کارنداری اینجا ایستادی، بفرمایید سرکارتون -
 

باکمی م ث  به تمنا اطاعت امرکرد ورفت.تمنا  یه پس ازنیم نگاهی وذرا هان
 پرسید:

 
 یتونم برم سرکارم یاهنوزباید جلوی چشم شما بایستم ؟م -
 

مسیحا تا دهان بازکرد تمنا ناخوداواه قدمی عقب رفت که باعث شد مرد جوان 
 …بالحظه ای; م ث حرفش را باهمان لحن وصدای بمش ادامه دهد
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جت کردم، چون نبودی  - مام ح مه ات باه ووش کن چی میگم، من روز اول 

ضرجوابی تعطیله  دوباره مجبورم ت رار کنم. میخوای اینجا کارکنی لودوی وحا
باه،  که من هسررتم کوچ ترین اشررت مانی  تا ز کارتمرکز می نی،  وفقط روی 
ست، بی تذکرباید کارد  شتی درکار نی شه ووذ سوب می شتباه مح بزروترین ا

 روبدونی ومسولیتت رو بی اشتباه انجام بدی، روشن شد ؟
 

 تمنا با اعتماد به نفس وفت:
 
من کارمو خوب میدونم، احتیاجی نبود شما به خودتون زحمت بدید وت رار  -

 کنید!
 

 چهره مسیحا درهم شد ووفت:
 
یه مورد دیگه! من با آقای ناصررح خیلی فرق می نم، کم حوصررله ام و وقتی  -

برای ت رار شرردن حرفام ندارم، پس سررعی کن به جای ادعا کردن مطیع قوانین 
 باشی.

 
 ش کرد که مسیحا بی حوصله پرسید:تمنا درس ود نگاه
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 مفهوم بود ؟ -
 
 …بله، کامال -
 

 مسیحا ابرویش راباال برد:
 
 س وتت جوابم نبود! -
 
 حتما باید بگم چشم آقای رییس ؟ -
 

مسرریحابا اخم نگاهش کرد که تمنا با اشرراره ای به محل کارش ومراجعه کننده 
 ها وفت:

 
 م آقای رییس ؟غرفه درحال شلوغ شدنه ، اجازه هست بر -
 
 بیابرو، اینقدرم به من نگو آقای رییس، خوشم نمیاد. -
 

 لبخند شری به لبهای تمنا آمد وقدمی به عقب برداشت:
 
 چشم جناب رییس -
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قبل ازآن ه ترکش نگاه عصبانی مسیحا به چشمانش برخورد کند فلنگ رابست 
اقش میرفت، وکمی دورتر خنده اش رارها کرد.مسیحا همان طور که به طرس ات

 زیرلب غرزد:
 
شید  - سرکارتون با شتش همه اتون  حی  که بهنام ازم تعهد ورفته تازمان بازو

میگم نگو …دختره اعصاب خوردکن! …واال همین االن ازشرد راحت میشدم
 آقای رییس، میگه جناب رییس

 
به غیرازصربح واولتیماتوم مسریحا و بیشرتردیدن اخم های درهمش روز خوبی 

ا هوایش راداشررتند ودرصررورد خلود بودن غرفه های خودشرران به بود.بچه ه
چراکه اوررییس بداخالق وملقب …کمک او میرفتند البته به صررورد قاچاقی

شان حتمی بود.هانیه هم وامش  سوی تمنا می فهمید، توبیخ شده به هیوال از
 …شد وباهم ازفروشگاه بیرون رفتند

 
 ود وراهمونم ی ی بود!کاش هنوز خونه اتون همون منطقه قدیمی ب -
 

 تمنا بالبخند وفت:
 
 توهنوز بعد ازهفت سال میگی ؟ -
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 هنوزم نفهمیدم چرا باباد خونه رو فروخت ورفتید تواین آپارتمان! -
 

 تمنا با نگاهی استفهام آمیز براندازش کرد:
 
قیافه اد که به منگوال نمی خوره، آخه خنگ چند صرردبار بگم که اون خونه  -

پدرب بام نمی خواسرررت بیشررترازاون زیردین خواهر ش میراث  با زروم بود و
برای این ه حرس وسوء تفاهم پیش نیاد فروختش وسهم عمه امم داد . …بمونه

 روشن شد ؟…با مشورد مامانم وماها این خونه رو خرید.به قول جناب هیوال
 

قیم  یباهانیه همزمان زیرخنده زدند.غافل ازاین ه به خیابان رسیده اند و با صدا
شتناکی به خود آمدند، هانیه خود را به موقع  سطح زمین وترمز وح الستیک با 
ست ع س العملی به جا  ضعی  پایش نتوان شید اما تمنا باوجود درد  عقب ک

ن ازسربدشانسی هما…داشته باشد ودرست مقابل الستیک ماشین زمین خورد
یه که به هانپای مضروبش پیچ خورد وآهش بلندشد وباصدای بلند وبی توجه 

 نگران حالش بود واشاره های نامعلوم می رد وفت:
 
 ….سوار االغ شدی یاماشین جناب، این چه وضع رانندویه، مگه -
 

یک مرتبه با دیدن ابهت مرد اخموی باالی سرش الل شد وحیرد زده نگاهش 
 کرد، مسیحا سری ت ان داد ووفت:
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شد،  - ضافه  ست وپاچلفتی بودن هم ا سناتت د توکه مراقبت ازخودد به مح
 فقط روی زبونت کارکردی ؟…بلدنیستی تنها نیابیرون

 
ست، ناراحت ورنجوربابت پایش  تمنا خودش راجمع وجور کرد وبا اخم برخا

 وفت:
 
ید ، چون  - ندویتون وتمرین کن جای تمرین خشررونت، ران به  ما م بهتره  شرر

ید ونت عامی روزیربگیر یه آدم  جای زیردسررتتون  به  نه  بارمم  ید بهاین ش ون
 زوربگید!

 
شت اما  شین برو سمت ما شت به اوکرد وبه  سخرآمیز پ سیحاباپوزخندی تم م

 پیش ازسوارشدن میان در وماشین م ث کرد وبه تمنا نگاه کرد:
 
شن ، یه تنبیه  - شو ب  ستاش جور ستی که اززیر کاردربره ودو ست زیر د مزد د

 حسابی بود..
 

نا د مان حیرد زده تم بل چشرر قا فت وم ماشررین نشررسرررت این راو خل  ا
باحالجی حرس اودرذهنش ،  مد و به خودآ یه تمنا  ووازرافشرررد.بعدازچندثان

 باحرص لبهایش رابه هم فشرد:
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قده ای - نه ی روانی ع بازم ….دیوو باد نبود االن  با گه اموال  ی ی نیسرررت ب
 …عزراییل…هیوال…اینقدر مت بر وازخودراضی بودی

 
 :هانیه کم ش کرد تا لباسهایش را تمیزکند 

 
 ولش کن، پاد چطوره ؟ -
 
سالمه - سالِم  شده و شم هیوال قلم ن صال مگه قرار نبود ….به کوری چ ببینم ا

یاد، چی میخواد ازکله صرربح اینجا یل فقط بعدازظهرا ب م امیدوار…این عزرای
ستو  شی وتواین دوماه نتونی ازجاد ت ون بخوری ومام نتونیم قیافه نح چالق 

 ….هیوال…ببینیم
 

ه که کم مانده اززور وفشررارخنده ای کنترل شررده خفه شررود، بلند بادیدن هانی
 وفت:

 
 نمیری یه دفعه ؟…هان!  -
 

یه زیرخنده زد وضررربه ای هم ازسرروی تمنا نوش جان کردودرحالی که  هان
باحرص  اوهنوز غرغر می رد ، باپای لنگانش به سررمت دیگر خیابان رفت و

 …..کردوصدای بلند از وسط خیابان با هانیه خداحافظی 
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سعیش رابه کارورفت تا کمترین  شد، تمنا همه ی  سپری  درطی چند روزی که 
اشررتباه را داشررته باشررد. اصررال دلش نمی خواسررت دوباره مقابل نگاه مت بر 
وتمسررخرآمیز مسرریحا بندی اب دهد وسرررزنش بشررنود. مسرریحا هم سرررورم 

ظا مام برامور فروشررگاه هم ن با جدیت ت رد کارهای خود بود ودرعین حال 
می رد که همین موضرروع هم بچه ها را متعهد تر کرده بود تا بیشررتر به کارخود 

شت …اهمیت دهند سی ندا شوخی باک سر سیحای جدی که  در واقع بودن م
شت  سختی به دنبال ندا عده ای راهم تنبیه کرده بود یعنی به نفع هم بود وفقط 

بازکردن چشررمهای به محض  تا صرربح که تمنا  ش همه چیزخوب پیش رفت 
ودیدن ساعت مانند فشنگ از جا پرید ساعت ازهشت ونیم صبح وذشته بود. 

 ترانه به دنبالش که تقریبا می دوید رفت ووفت:
 
 حاال چرا می دویی ؟ نهایتا عذرخواهی کوتاهی می نی وتموم میشه. -
 

 تمنا کفش هایش را روی زمین وذاشت ودرحال پوشیدن با هول وفت:
 
ق اومده، فروشررگاه از پادوان وومر  بدترشررده، ازموقعی که سرررهنگ بدقل -

وای خدا کنه امروزم م ل دیروز صرربح نیاد …برای یک دقیقه هم توبیخ می نه
 واال چی ارکنم!
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ست مادر  شبیه جیغ خداحافظی کرد، کیفش را ازد صدایی  ساعت با  بادیدن 
ید.درطول راه مدام زیرلب دعا می رد وصررلواد  قاپید و با حالت دو بیرون دو

شاید درآن دقایق اورآشنایی تمنا رامی دید یا …می فرستاد که ختم به خیرشود
یا ازخنده بیهوش میشرررد آخه این همه اضررطراب …ازبهت خشرر ش میزد 

صیت تمنا عجیب بود. به  شخ ساعته درمقابل  شویش فقط برای تأخیری ی  وت
سپس برای دیدن اتاقک سید، ابتدا بادقت اطرافش رانگاه کرد و شگاه که ر  فرو
سینه  سوده ای از شید ، زمانی که اتاق راخالی دید، نفس آ شه ای وردن ک شی
بیرون داد وخداراشرر رکرد اما هنوز قدمی برنداشررته بود که باشررنیدن صرردای 
مسرریحا پاهایش میخ وب شررد وبرشررانس بدش لعنت فرسررتاد. باتشررویشرری 
با دیدن چهره  بازوشرررت.  به خونسررردی  بازسرررازی شرررده  درونی وظاهری 

وذاشرررتوا ب*و*سع یدن  نای تپ حا قلبش ب های درهم مسرری بازهم …خم 
بربدبیاری اش نفرین فرسررتاد چراکه ظواهر امرنشرران میداد امروز جناب هیوال 

سررعی کرد مسررلط رفتارکند وسررالم کرد.مسرریحا قدمی …هم تأخیر داشررته
های  ید چرا میخ وب چشررم نا نفهم بازار تم ته  یان آن آشررف فت ، درم جلور

چه چشررمهای »وداواه ازسرررش وذشررت خاکسررتری مسرریحا شررد و ناخ
اما نگاهش هم مانند صرردای بمش لحنی مح م را به رخ مخاطب …«ویرایی

 می شید که تزلزلی درخود راه نمی دهد.
 
تایم وزمان شررروع کار فروشررگاه درقرارداد منعقد شررده با شررما چه سرراعتی  -

 ذکرشده ؟
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 تمنا سعیش راکرد خونسرد باشد ودرست ومعقول جواب دهد.
 
 هشت.. -
 

 مسیحا ساعت مچی اش را. مقابل چشمهای دختر ورفت ووفت:
 
 االن ساعت چنده ؟ -
 

 تمنا با پررویی به ساعت خودش نگاه کرد ووفت:
 
 ُنه!….خودم ساعت دارم و احتیاجی به زحمت شما نیست -
 

 مسیحا ابروهایش. را بیشتر به هم نزدیک کرد ووفت:
 
 ؟دقیقا یک ساعت تأخیر داشتی، چرا  -
 
 …خواب موندم -
 
 …اش الی نداره، کامال قانع شدم -
 



 191 وصال یتمنا

 پوزخند مسیحا حرص تمنا رادرآورد:
 
 خودتونم همین االن رسیدید! -
 

 پوزخند مسیحا حرص وعصبانیت چشمانش را به نگاه دختر کوبید:
 
ِسَمتمون باهم تعویض  - آفرین! ! خوب حواست به همه هست، میگم چطوره 

 ؟بشه، موافقی خانم مقدم 
 
 ….ت یه برجای بزروان -
 
 درست جواب منو بده واال..….اندازه تمام هی لت زبون جاسازی کردی -
 

 تمنا تند وفت:
 
 واال نص  حقوقم به عنوان توبیخ کسر میشه! -
 
 ….حقته کل حضورد کسربشه ازاینجا -
 

 با نگاهی سریع به سرتا پای تمنا ادامه داد:
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یه بود وت - بل توج قا لت غیر حت قصرروراو یال را با خ تا  یه  خت حتم وبی
 لباسای فرمت کو ؟…تورختخواب نمونی اما دو

 
شید تا بابت این همه خودخواهی مردمقابلش  صدا اما عمیقی ک تمنا نفس بی 

 ع س العمل احمقانه ای انجام ندهد ووفت:
 
متاسررفانه دچارمشرر ل شررد وامروز حتما پارچه اشررو تهیه می نم تا دراولین  -

 …ت بشهفرصت قانون رعای
 

 مسیحا سری ت ان داد واشاره کرد:
 
 …برو سرکارد -
 
 …شماا جازه داده بودید وقصد مواخذه نداشتید زودتررفته بودم -
 

آخ که اور نمی وفت خفه میشررد اما به محض دیدن چشررمهای براق مسرریحا 
عذرخواهی کوتاهی تنگ حرفش چسررباند وقدم تند کرد، درهمان حال زیرلب 

 باخود غرزد:
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شانس منو اخالق وندتورو ببرهمر - شور  سرم …ده  شت  یه دفعه م ل جن ازپ
 ….ظاهر شد

 
سه  شغول مرتب کردن قف شده بود وم سرش خلود  ساعت نبود که  هنوز نیم 
هایی که مشتری کج سلیقه و مردم آزار به همش ریخته بود، ازاین کفری بود که 

تمنا هم عاقبت پشرررت چشررمی ناز  کرده ووفت به طبقه باال سررر میزند. 
شا   صوص پو ازحرص به خودش زحمت نداد تا بگوید فقط همین طبقه مخ

 است و بس!
 

 هانیه به محض تمام شدن کارش به سمت غرفه اورفت وآرام ومحتاط وفت:
 
س ته می ردم، خب خبرد دیر میای اون زبون  - شتم به جای تو  صبح من دا

 وامونده رو تودهنت زندانی کن، نمی میری که!
 

 ش راکج کرد وادای اورا درآورد:تمنا لب
 
 اوه مردم توجواب خانواده امو میدی ؟ -
 
 اخراجت می نه!…خب خیره!  -
 



wWw.Roman4u.iR  194 

 

نگ الل بودن بهم می  - فت.هیچی نمی وفتم َا با سرروال کرد، جواب ور با
چسبوند وبامبول در می آورد.کال این بشر یه نوع ناشناخته ازبشریت که هیچی 

 …برای جلب رضایتش جواب نمیده
 

 هانیه سری جنباند:
 
 توآدم بشو نیستی تمنا! -
 
 این جمله زیادی ت رار شده، یه حرس جدید بزن! -
 
یه ذره کوتاه کن بذار این چند صررباح بگذره …تمنا!  - جون من این زبونت و

ضه نمی کنه  شتر ازاین بدقلقی. کنی دیگه مالح صح برورده، به خدا بی وآقای نا
 ها!
 

وبه طرس انتهای غرفه رفت تا ادامه کارش را انجام تمنا پوزخند صررداداری زد 
 دهد:

 
قه اشررونو …مالحظه  - که آسرر اریس ی ته م ل آدمایی  یادد رف م ل این ه 

 چسبیده ویرداده به من واون شب اول نزدیک بود با آسفالت بلوار ی یم کنه!
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کاراد  - مه  مدی..ازبس ه به چشرررمش او قدر  که این ته  تقصررریرخود
 به بقیه اینقدر سخت نمی ویره!پرسروصداست، و اال 

 
 من به این مفتیا زیر بار حرس زور نمیرم. -
 
 یه ذره به حرس ووش کن، چشم سفید! -
 
 …جون من ازمنبر بیا پایین که حوصله اموسربردی -
 

 بی توجه به س ود ناوهانی هانیه ادامه داد:
 
مطیع به حرس اون هیوالی خون آشرررام ووش می نم اندازه همه عمرم برای  -

بودن کفایت می نه هه چقدر دلش میخواد حضررور منو ازاین نقطه حذس کنه، 
ضیم ساله ریا سه به …ف ر کرده م سرازکارمن دربیاره چه بر فی اغورثم نمیتونه 

ف رکنم اوه به جای مهندسی ت نسین وروه مرگ میشد …جناب مهندس هیوال
شتر بهش می اومد شتی…بی ضرد ملک المود هم ا به  اقیهرچند ف رن نم ح

تحمل چنین هم ار ازخود متشرر ری که نهایت فایده اش سرر ته دادن دیگران 
همین که اجالل نزول میفرمایند ورخ نشررون …ازسرررغرورش باشرره، پیدا کنه

 ….میدن آدمیزاد میخواد درجا سنگ وب کنه
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اعصررابش ازسرررفه های پشررت هم وتند هانیه خورد شررد وباحرص بیشررتری 
 بروشت:

 
 ….ن…وا…خب برو یه لی -
 

به معنای واقعی کلمه به مرز سرر ته نزدیک شررد.خفه شررد.حتی چشررمانش به 
مسیحا درست به ویترین ت یه داده بود .دستهایش …سوزش افتاد وتنش یخ زد

درجیب بود وِبر وِبر نگاهش می رد، ازچشررمهایش ترسررید. چشررم هایی که 
شم وحرص بود. هانیه هم با رنگی پریده کمی عقب ای شعله های خ ده ستاپراز

ضوح  سیحا ت انی خورد. تمنا به و س ود طوالنی تمنا م بود ونگاه می رد. با 
ازجا پرید و با تک قدم او عقب رفت.مسرریحا با قدم هایش بازی کرد وآرام آرام 
پیش رفت وبا صدایی عادی ترازحد معمول که بی شک آرامشی قبل از طوفان 

 بود ، وفت:
 
رایضررتون هسررتم. فقط ازیه مسرراله منتظرادامه ع…میفرمودید خانم…خب!  -

حیرد زده ام، چرا شما بادیدن دیو دوسر)باانگشت به خودش اشاره کرد(س ته 
 ازنظر شما این موضوع فقط مختص بقیه است ؟…نمی کنی ؟ 

 
 تمنا ناخوداواه دهان بازکرد:
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 نمی دونم، شاید برای س ته کردن من هنوز خیلی جوونم! -
 

 ستاده بود:مسیحا حاال درست مقابلش ای
 
ف ر نمی کردم این زبونی که بی شررباهت به نیش مار غاشرریه …خوبه..خوبه -

 نیست به راه بیفته!
 

یک باره تنها قدم باقی مانده توسط مسیحا طی شد وتمنا بابهت وترس به قفسه 
 پشت سرش چسبید.

 
پاشرررده بود، چشررمهای پرآتش مردجوان میان هیمه های خشررم  به  طوفان 

شبیه شوکی نابهنگام چشمانشم میسوخت .دستش ک ه باال رفت تمنا باحالتی 
شاید  شب ه ها یا  صورتش با  ست که  شت االن ا سرش وذ ست. از  رامح م ب
هم فیبر زخیم پشتی ی ی شود، اما مشت عصبی مسیحا به قفسه کنارصورد 
شم بازکرد. تمام اجناس زمین ریخت  شت زده چ اوخورد، تمنا ازجا پرید ووح

نگاه وطوفان هرم نفس هایی که درچند سررانتی صررورتش بود اما تمام تنش از
 لرزید، نفس ها وصدا وعطرتلخ مرد مانند وردباد ی سهمگین دورتنش پیچید:

 
بار - گه ای …ی  تا همین االن جور دی بده  گه اون زبونتو ت ون  بار دی فقط ی 

 کوتاش کنم!
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رق عباف ری که چون وذر نور وبه مهیبی یک سونامی ازسرش وذشت، خیس 
شد.مطمئن بود برای این مرد آتشین چشم مقابلش حتی مهم نیست که چندین 
شم بابهت وناباوری خیره به حرکتش مانده اند.کم مانده بود وریه اش  جفت چ
بگیرد که مسرریحا زل زده در چشررمانش، باحالتی کالفه وعجیب عقب رفت 

 واینبار دستش رامقابل چشمهای اوورفت:
 
که ف ر - باربود  به  آخرین  عد  عه ب ته دختر، دف جدادی جا خونه آبا وا کردی این

 روشن شد ؟…روش خودم زبونت ومی کنم ومیندازم جلوی وروها
 

 ی باره فریاد کشید:
 
 روشن شد ؟ -
 

فقط سرررتمنا با لرز ت ان خورد ومسرریحا بی م ث دیگری ، با قدم هایی بلند 
 روی زمینغرفه را تر  ومسررتقیما به سررمت پارکینگ رفت.تمنا سرررخورد و

نشست.بچه ها ازفرصت استفاده کرده ودوره اش کردند.هرکس حرفی میزد اما 
حسرری غریب به دلش چنگ …دختر  دیگر درحال خود نبود. فقط ترس نبود

می شررید صرردای او مانند باد درسرررش میپیچید..با آمدن لیوانی آب مقابل 
 ضح شد:لبهایش به چشمهای نگران هانیه زل زد. باالخره صداهای ونگ وا
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 خوبی تمنا ؟ -
 

جرعه ای ازآب رانوشررید وسرررت ان داد.بچه ها جزهانیه متفرق شرردند.باالخره 
 صدای لرزانش راه وم کرده حنجرش راشناخت:

 
 چی شد هانی ؟ -
 

 هانیه عصبی بود اما باتماشای حال بد او لحنی مالیم به کار بست:
 
 …سرد میاره که آخه تا کی اشتباه تمنا ؟ به خدا وفتم االن بالیی -
 

باره با مرور دقایقی پیش یخ کرد.دسررتش رابه  هانیه سرر ود کرد وتن تمنا دو
قفسه ورفت وبرخاست.انگار ضربه ای سهمگین بر سرش خورده بود، زمزمه 

 اش به ووش هانیه رسید:
 
 …دیگه جای من اینجا نیست اما  -
 

شمهای خا شت، چرا آن آدم مت بر وچ ستری را بقیه جمله درذهن وقلبش وذ ک
حسرری بزرگ ازنوع خجالت …حسرری دوره اش کرد…مقصررر نمی دانسررت

 ….درست مانند همان صاحب چشمهای خاکستری…وندامت
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کمربند حوله اش رامح م کرد و ازحمام بیرون آمد. مقابل آینه ایستاد. نگاهش 
نه هایش  روی موهای خیس و درهم ریخته اش که دور صررورد وروی شرررا

اما به جای مرتب کردن آنها انگشررتان زیر پل هایش پریشررران بود ، دور زد، 
لغزید وبه چشررمهای ملتهب وسرررخش خیره شررد. دیگر رطوبت وبخارحمام 
هم نمی توانست نقاب خوبی برای وریه ها وبغض های پنهانش مقابل خانواده 

ستنش می بردند صال آن ها هم پی به وری شد. ا چه …همه دنیا میفهمیدند…با
آن همه چشم خورد نشد وزمین نخورد ، پس بقیه هم  مگرمقابل…فرقی می رد

نداشرررت…رویش نه …توفیری  ها مام این درویری ذهنش ب می دانسرررت ت
است.دلیل بغض پنهانی که شبیه کوه روی سینه وسدی بزرگ درراه تنفسی اش 

شتباه نمی کرد…چیز دیگری بود…بود شد. …ا ضع  حالش بد  از این همه 
ید اما جز داغترشدن مردمک مرطوب دست هایش رامح م به پلک هایش کش

«  به در »چشررم هایش فایده ای نداشررت.برای لحظه ای ازذهنش وذشررت
درباضررربه ای کوتاه روی پاشررنه چرخید وعزیز وارد شررد.با دیدن او که …اما

 هنوز حوله به تن داشت تعجب کرد:
 
 حمام بودی ؟ -
 

ون نش دون دانگارتازه وضعیتش رابه یاد آورد.حس کرد ازشدد سرما پوست ت
شد.کمی درخود جمع شد وبه شوفاژ کنار اتاق چسبید. ودرهمان حین متوجه 

 ووشی همراهش دست عزیز شد.عزیز جلورفت و ووشی رانشانش داد:
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سی  - سررفت مادر، حتما ک صله ام  اینقدراین تلفنت روی میز قیم قیم کرد حو

 …اییز دزدهزودترم لباس بپوش تاسرما نخوردی عزیزکم، هوای پ…کارد داره
 

ووشرری رابا تشرر ری آرام وکوتاه از عزیز ورفت.سرررش راپایین انداخت وروی 
 صفحه صافش دست کشید، پیش ازآن ه عزیز ازاتاق بیرون برود، پرسید:

 
 مامانم زنگ نزد عزیز ؟ -
 

 عزیزایستاد ونگاهش کرد:
 
 چرا امشب میان اینجا، وفت میخواد توروهم ببره. -
 

 ه ای آرامتر پرسید:تمنا بام  ی چندثانی
 
 بهش وفتید من خونه ام ؟ -
 
نه! وفتم سرکارتی ولی دوباره قراره شب …مگه نخواسته بودی همرازد بشم -

 …بروردی همینجا
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فقط …مهربانی عزیز بهانه ای تازه شرررد برای ابری شررردن هوای چشررمانش
توانست باچشمهایش تش ر کند.عزیز حال بدش رافهمیده بود اما ازاصل قصه 

 احاال بی خبربود.قدمی نزدی تررفت وبا لحنی پرمهر ولطی  پرسید:ت
 
 چی شده مادر ؟ چراسرحال نیستی ؟…تمنا،  -
 

بالبخندی که خودش هم فهمید چقدر مضحک است وقطعا عزیز باورش نمی 
 کند، وفت:

 
 …خوبم عزیز -
 

عزیز با نگاهی پرحرس وصرردایی خاموش تشررویق به وفتنش کرد اما وقتی بی 
 ه دید کارش را، نفس عمیقی کشید وسرت ان داد:فاید

 
 …لباس بپوش وبیا چایی تازه دم بریزم براد تابخوری وورم شی -
 

 …لبخند تمنا ت رارشد واینبار به خاطر مهربانی بی م ال عزیز واقعی تر
 

به محض رفتن عزیز، ووشی میان انگشتانش لرزید.هانیه بود.آخرین ارتباطش 
از طریق پیامک بود که وفته بود دیگر به فروشررگاه نمیرود با او دو روز پیش و 
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اما در حال حاضر خانواده اش بی خبر هستند و منزل عزیز است. خواسته بود 
د بای…مبادا سررهل انگاری کند و با سررراغ ویری ازمادر همه چیز را به هم بریزد

د شرربی خیال ِهانیه … ف ری برای این تصررمیم ناوهانی می رد وبعد لو میداد
باره …ورفت تا لباس بپوشررد چند دقیقه بعد وقبل ازآن ه ازاتاق بیرون برود دو

 ووشی لرزید وشماره هانیه را دید، اینبار جواب داد:
 
 …سالم هانی -
 

 صدای عصبی هانیه درووشش پیچید:
 
 سالم وزهرمار دختره بیشعور، کدوم ووری خودتو قایم کردی ؟ -
 

 نش قورد میداد اما اینبار آرام وفت:هرزمان دیگری بود هانیه رابازبا
 
 خیلی ممنون ازاحوالپرسیت، تو خوبی ؟ -
 
این چرد وپرتا چی بود توپیامک وفتی وبعدم هرچی زنگ زدم به ریج ت  -

 …بلندشو زودبیا فروشگاه…کردن جوابمو دادی ؟ 
 
 …هانیه ببین -
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ز پیداش خفه شررو وفقط بدو بیا، شررانس آوردی که آقای الهی این دو سرره رو -
بابدبختی این چندروز بابچه هاجاتو …نشده واال اخراج روشاخت بود اعجوبه

سه روز آینده هم جنس جدید بیاد  شلوغه وقراره دو سرمون  پرکردیم ولی امروز 
 ….پاشو بیا تا نیومده…
 

حرفهای هانیه رامی شررنید اما حواسررش جای دیگری بود.درطی این یک ماه 
او می آمد و امور فروشگاه رابررسی می رد، اما حتی برای یک ساعتم شده بود 

که ازاین امرمهم دوری کرده بود تاده بود  فاق مهمی اف چه ات با …دراین دوروز 
 صدای داد هانیه به خودش آمدواخمهایش درهم رفت:

 
 چیه هانیه ؟ چراجیغ میزنی ؟ -
 
 …میگم معطل ن ن، پاشو بدو -
 
 …باشه -
 

صله  ت وباخداحافظی کوتاهی تلفن راقطع کرد، وف« خیلی خوبی»هانیه بالفا
 اما نفهمید قصد تمنا ازاین باشه وفتن ورفتن چیست!
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هنوز کمی مانده به فروشررگاه ازتاکسرری پیاده شررد. تپش قلب ورفته بود.نمی 
دانسررت چرا اینقدر مضررطرب اسررت.مسررلما حرفهایش رامیزد، او می شررنید 

لی هی که رنگی نبود.هنوز بادراصوشاید جنگی تازه به پا میشد اما باالتر از سیا
شنا برای چند ثانیه  شت که بادیدن قدم های تند مردی بلند قامت وآ صله دا فا
پاهایش به زمین چسرربید ودرتصررمیمش تردید پیدا کرد، اما برای همان چند 

شتش راهم …لحظه کوتاه سرنو شاید عاقبت  سرش نمی افتاد،  صلت از این خ
ا هانیه ت…س کشرریدن هم از تنش میرفتسرریاه می رد اما بااین حس توان نف

چشررمش به او خورد، پاتند کرد وعصرربی به طرفش رفت، بدون هیچ سررالمی 
 وفت:

 
 …ایشون اومد که…مگه نگفتم همون موقع بیا خیره سر -
 

 تمنا با اخمهایی درهم کشیده وفت:
 
 سالم می ردی بعد وازم میگرفتی ؟ -
 
 …بهخب احمق جون فهمید نیستی، چشاش عین عقا -
 

 تمنا ازکناراو رد شد ووفت:
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مراقب رفتارد باش تااین دفعه به جای من پنجه عقاب تو روح ووجدان تو  -
 فرونره!

 
 هانیه خش ش زد اما دوباره دنبالش رفت وبازویش راکشید:

 
 صبرکن ببینم، کجا ؟ -
 
 پیش آقا عقابه! -
 
 …میری که دوباره -
 
 دم، االن کاردارم.به بازجوییت چند دقیقه دیگه جواب می -
 

این راوفت وبی توجه به حرفهای هانیه به سمت اتاقک شیشه ای رفت.درست 
پشت در بازهم پاهایش شل شد وغرورش سدی مح م برقدمهایش کشید، اما 
جدانش  عه دوروز پیش ووریز مرد مغرور پشرررت این در و یادآوری مراف با

شد  سش…برغرورش چیره  سا شاید اح ست بلند کرد.…والبته   چند نفس د
عمیق کشید. به درزد وباشنیدن صدای خشک ورسای او وارد اتاق شد. مسیحا 
ندتند خط میزد.درهمان حال وبی آن ه نیم  پایین بود وبروه هایی رات سرررش 

 نگاهی بلندکند، وفت:
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 بفرمایید.. -
 

 تمنابا سرفه ای کوتاه لرزش صدایش راورفت:
 
 …سالم ، خسته نباشید -
 

لتی که بود باع س العملی تند سربلند کرد.انگاربرای چند مسیحا در همان حا
ثانیه خشرر ش زد.باهمان حالت که دسررتش اسرریر خودکاروبروه های رنگی 

گاهش تغییر کرد…بود لت ن حا ما  یه …ا ثان ند ما فقط برای چ تغییرکرد ا
اخمهایش …حتی فرصررتی نبود که تمنا پی به رنگ دیگر این نگاه ببرد…کوتاه

کار ید.سرررر هم کشررر تش رادر یردسررر ها ز وه  بر باره  بروشرررت ودو ش 
 صدایش ازهمیشه سردترولحنش تلخ تربود..…ورفتارشدند

 
 …می شنوم -
 

 باس ود تمنا دوباره سربلند کرد وبالحنی تند ادامه داد:
 
 کاری نداری اینجا چی ار می نی ؟…وقت برای هدر دادن ندارم -
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تحقیرشود،  ود بیش ازآنس ود کافی بود .نباید بیشتر ازاین می ایستاد، قرار نب
 سربلند کرد وآرام وفت:…فقط باید حسابش باوجدان خودش صاس میشد

 
بده ارم - عذرخواهی  نه ام بهتون  های بی ادبا تاروحرف بت رف مدنمم …با او

 همین دلیل وداشت.
 

ست تنش  شناخته ای رازیرپو س ود فقط نگاهش کرد.تمنا داغی نا سیحا در م
سان بود و سخت ترحس می رد.انگارشروع آ بااین حال دوباره به …ادامه دادن 

 حرس آمد:
 
عنی ی….غرض خاصی دربین نبود…بذارید پای یه لجبازی وحرص کودکانه -

 …ف رشو نمی کردم که 
 

 مسیحا به پشت ت یه زد ومیان کالم اووفت:
 
میدونی چه آبرویی ازمن بردی تو ؟ تابحال هیچ برخورد ناشررایسررتی بابچه  -

ه بعدش اعتبارمو زیرسوال رفته ببینم ، اما بایه رفتارکودکانه های اینجا نداشتم ک
 …تمام اعتبارم دود شد رفت هوا
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روه های خشررم ولطافت به هم آمیخته بود وتن عجیبی به صررردای مسرریحا 
میداد.چیزی که باعث میشررد مخاطب نتواند چشررم ازصررورد او هنگام ادای 

زیدن نامحسوس لبش پاره جمله هایش بردارد.ابرهای خیالی باالی سرش راباو
 کرد ووفت:

 
 حق باشماست.اشتباه ازمن بود اما جز عذرخواهی راهی به ذهنم نرسید. -
 
 خب ؟ ! -
 
 همین، میتونم دیگه برم ؟ -
 
 ف رنمی کنی من درنبودم هم اینجا رورها نمی کنم ودوروز نیومدی ؟ -
 
ناسبی چرا ولی قصدم خداحافظی وعذرخواهی باهم بود.می دونم شخص م -

 …برای هم اری باشما نیستم.برای همین قصد دارم 
 
اینجام خونه خاله اسررت وهرموقع دوسررت داشررتی میای وهرموقع دلت وزد  -

 میری، نه ؟
 

باره همان لحن جدی م ل پتک برسررر تمنا کوبید، حرصررش ورفت.زبان  دو
بازکرد جوابی دهد اما خودش راکنترل کرد.حوصررله جنگی دوباره رابااین مرد 
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ودخواه نداشت.بنابراین نفس عمیقی کشید تااندکی خودراتخلیه کند، سپس خ
 وفت:

 
سما ح م اخراج بدید، من هنوز  - شما ر من که وفتم نمیام، حاال اوه. مایلید 

 ایستادم.
 

 مسیحا سری ت ان داد ووفت:
 
 …رفتارتواصالح کن ومعقول تر رفتارکن تا -
 
 کنید. آقای الهی مجبورنیستید منو اینجا تحمل -
 

 مسیحا با اخم نگاهش کرد:
 
اوه قراربود مدیریت اینجا بامن باشررره، شرررک ن ن که همون روزاول اجازه  -

کاربهت نمی دادم اما خوشرربختانه آقای ناصررح یک ماه دیگه برمیگرده ومن 
مدد  تاخودش برورده، توهم دراین  نداش تعویض بشررن  کارم میرم.نمیخوام 

نداز وپشرررت سرررمن کارب به  کمتر زبونتو  باره ای  جدل دو تا  حرس بزن 
 روشن شد ؟…چون قطعا وذشت مجددی درکارنیست…پانشده
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شتنی  شید.حرس های اویعنی مجازبه بازو سرک ساس عجیب به قلب تمنا  اح
دوباره وهیچی بهتر ازاین نمیشررد.چیزی که ف رشررم راهم نمی رد.مسرریحا به 

سرت ان داد  شید اما  سرک وباهمان جدیت لبخند اونگاه کرد وف رش به هرجا 
 همیشه ادامه داد:

 
تا درس عبرتی برای  - نامعلوم روهم دوبرابر می کنم  بت  توبیخ این دوروز غی

 ….خودد ودوستاد باشه، حاالم بروکه سرم شلوغه
 

تمنا با ذوق آب دهانش راقورد داد وتشرر ر کرد.اورحقوق کاملش راهم نمی 
وشرررت تا برود که ورفت آنقدر خوشررحال بود که نمود ن ند.تشرر ر کرد وبر

شت م ث لحظه  صدایش کرد. وقتی با لبخندی جان دارتر بازو سیحا دوباره  م
 …ای مردجوان را روی چهره اش حس کرد اما خیلی کوتاه

 
ستم  - شنیدم، خوا سیرد بودنم رو شاهانه ودیو صیفاد  روزی که اومدم وتو

 بهت یادآوری کنم که احتیاج نیسررت فرم تهیه کنی، قصررد دارم سررفارش های
 …جدید بدم وهزینه اش باخود فروشگاهه

 
 تمنا خوشحال تر وفت:

 
 …اینجا عالیه آقای الهی، اوه اخالق شمام بهتر بشه -
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بادیدن اخمه ای درهم او سرراکت شررد وببخشررید وفت، فورا تا اوضرراع وخیم 
ترنشرررده بود بیرون رفت .مسرریحا سررری ت ان داد اما نفهمید چرا لبخندی 

به لبش آمد.درحال خودبود که در متعاقب ناخواسررته ازاین همه پر رویی او 
شیدی دوباره وفت، اما با دیدن لبخند  شد وتمنا ببخ ضربه ای کوتاه دوباره باز
بازاخم جای خود را در  مد و به خودش آ بار جاخورد.مسرریحا  او برای اولین 

 پیشانی اش ورفت:
 
 امر دیگه ای هم هست ؟ -
 

 اد:تمنا دست وپایش راجمع کرد وصاس ایست
 
ببخشید یعنی میخواستم اوه بشه امشبم برم ، چون خانواده ام ازحضور …نه -

 طوالنی مدتم بی اطالعند.
 
 تلفن چندسال اختراع شده تا ام ال شما اززیرکاردرنره! -
 
صره واختراع جدیدی برای اطالع  - سفانه درمواقع کابل بروردون مناطق تب متا

 رسانی وجود نداره.
 
 قت کم میشه!دوبرابرش ازحقو -
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 تمنا لبخند زد:

 
 …اش الی نداره.ممنون -
 

 قبل ازآن ه برود قدم سست کرد وتند وفت:
 
ید خیلی بهتره - باشررر خدا مهربون تر به  ید ولی  یاد …ببخشررر بهتون م

 خداحافظ…ف رکنم
 

سیحا چند لحظه  شم های متعجب او وریخت. م سرعت ازمقابل چ وفت وبه 
 دفعه خنده اش ورفت زمزمه واروفت: حیرد زده به دربسته خیره ماند. یک

 
 آخه توچقدر رو داری بچه ؟ ! -
 

این کلمه فقط روی زبانش رژه می رفت درذهنش خبردیگری …بچه! …بچه! 
قدر  مد چ یادش آ تازه  ماره  یدن شرر باد مد و به خود آ باصررردای تلفن  بود.

ست ازکجا آمده …کاردارد شی که هنوز نمی دان تلفن راجواب داد واینبار باآرام
 …..است
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اسپری عطر را زیرولو و روی دو ساعدش پاشید.ساعدهایش را بویید، خوشش 
چند ضررربه آرام شرربه ماسررراژ زیر ولویش زد وکتش …می آمد ازاین تلخی 

رابرداشرررت. همزمان بابیرون آمدن ازاتاق مهاسرررا رادید که انگار دنبالش می 
د داد.مهاساتنوشت..لبخند به لبش آمد وسالم سرخوش او رابامهربانی جواب 

 وفت:
 
 …راستی مسیحا اومدم بگم که -
 
 مسیحا جان، دوباره داری میری پسرم! -
 

صرردای مادر نگاه هردو رابه سررمت خود کشررید ومهاسررا وایی وفت.شررصررت 
مسرریحا خبردارشررد.حتما مادر دوباره برنامه ای چیده بود که مهاسررا را راحت 

 …طمئن ترشدنمی وذاشت.خصوصا وقتی حالت نگاه مادر رادید ، م
 
 …امروز باید اجناس تحویل بچه ها بشه وباید برم فروشگاه -
 

شته یقه کت او را ت اند  شگی، ورد ندا ست خاص مت برهمی فرح با لبخند وژ
 …وبه بازویش دست کشید

 
 پس امشب کارتو زودترانجام بده وبیاخونه که بیشتر کنارهم باشیم وببینیمت! -
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 وفت:مسیحالبخند محوی به لب آورد و

 
 مگه االن منو نمی بینید ؟ -
 
 حق مادری من فقط دیدن تو سرمیزشامه عزیزم ؟ -
 
مسلمه که نه! اما بیشترهم کنارتون باشه ، حضورم ت راری وکسل کننده میشه  -

 وحوصله اتونو سر میبرم.
 

 فرح با اخم نگاهش کرد:
 
 حضورتو ت رارناشدنیه!…شدی م ل پسر  های لوس -
 
 ون مادر، فقط میشه بدونم موضوع چیه ؟ممنون ازلطفت -
 

 فرح چهره متعجبی به خود ورفت:
 
 کدوم موضوع ؟ -
 

 مهاساوقت راغنیمت شمردتابند راآب دهد:
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 مگه خبرنداری که امشب خاله مهناز اینا مهمونمونن داداش ؟…اِ  -
 

فرح چنان چشم غره ای به مهاسا رفت که بیشتر شبیه تهدیدی برای یک مجرم 
 آینده بود.مسیحا نفس عمیقی کشید ووفت: دردقایق

 
متاسررفم مادر ، امشررب فوق العاده کارم سررنگینه، منتظر من نمونید، خوش  -

 بگذره.
 

 فرح ابروهای ناز  و طراحی شده اش رادرهم کشید ووفت:
 
سیحا جان - شب کاریهاد خط بزن م ست  شب رو ازلی بذاربرای …حاال یه ام

 یه روز دیگه!
 

 ووفت:مسیحا راه افتاد 
 
گاه  - به، برای فروشرر عدازظهر خیلی واج کارای امروز ب ید نمیشررره،  باورکن

 خداحافظ…به خاله اینا سالم برسونید…حیاتیه
 

 فرح به سرعت قدمهایش رابه اورساند ودلخور وفت:
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 …همین مسیحا، دوباره وفتی خداحافظ -
 

 مسیحاروی پیچ اول پله های مارپیچ طبقه دوم ایستاد ووفت:
 
 ی باید بگم ؟پس چ -
 

 فرح سعی کردبالحن لطیفش اورا قانع کند:
 
 جون مادر امشبو زودتر بیا -
 

 مسیحااخمهایش رادرهم کشید:
 
شم نمیاد مادر، لطفا ت رارش  - سم دادن درمواقع بی اهمیت خو می دونید ازق

 ن نید.
 
هربارکه مهمونمون هستند نیستی، اونجا …باشه، باورکن خاله ناراحت میشه -

 …ه به هیچ وجه نمیای! حق دارنهم ک
 
ید محفلی که احسررراس  - ید مادر، می دون دلیل این دوری کردن من خودتون

ناراحتی کنم حاضررر نمیشررم، ازاین وذشررته عالقه ای به دیدن مسررعود ندارم ، 
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شه، پس فواید  میترسم دوباره بح مون باال بگیره وموجب ناراحتی دیگران هم ب
 خدانگهدار…لطفا بیشتر اصرار ن نیدنیومدنم بیشترازبودنمه. پس 

 
همان موقع تلفنش زنگ خورد ودرحال صررحبت سررری خم کرد وبا قدمهایی 
صبی  سالن پیچید، فرح ع شدن درعمارد که در سته  صدای ب تند پایین رفت.

 ناخن هایش راک  دست دیگرش کشید وغرولند کرد:
 
ل اصرر توهم کپی پدرد ورفتارش هسررتی، می ترسررم درنهایت یه دختر بی -

 …ونسب وِدُمده نصیبت بشه
 

 مهاسا با اخم وفت:
 
 مامان مگه میخواد کت وشلوار بخره که میگی دمده ؟ !…وا -
 

 فرح عصبی نگاهش کرد ووفت:
 
یعنی چند دقیقه نتونسررتی …شررما نظرد رو برای دفترچه خاطراتت نگه دار -

 شاوه امشرررب دیرترازحد معمول…طاقت بیاری وزبونت وکنترل کنی تانفهمه
 …بیاد من میدونم وتو
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 مهاسا لب برچید وباحالتی لوس وفت:
 
به من چه ربطی داره مسرریحا ازملینا خوشررش نمیاد دوسررت نداره باهاش  -

 …ازدواج کنه
 
 …وفتم شما دخالت ن ن وبروبشین سردرست -
 

 مهاسا خنده ای ازسربی خیالی کرد:
 
 درس کجا بود اول ترمی مامان ؟ -
 

 شیطنت وتخسی ادامه داد: چند قدم عقب رفت وبا
 
منم اوه جای داداش بودم یه دختردمده رو …ولی اینوبگم به خاطرشررما میرم -

 …به ملینا ترجیح میدادم
 

 فرح تقریبا داد کشید:
 
 بروتواتاقت تا عصبی ترم ن ردی!…ساکت شومهاسا -
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سمت اتاق دوید.فرح هم درهمان طبقه روی  سا خنده اش راجمع کرد وبه  مها
س ستور قهوه ای غلیظ رابه پیش مبل ن صبی د شد وبا لحنی ع  افه ای رنگ ولو

 ….خدمت داد
 

با نگاهی به قفسه های تازه کارشده که نسبت به وذشته پرکاربردتر والبته بلندتر 
 …بود ، سری ازسررضایت ت ان داد

 
 خب خانم مقدم متوجه مار  ها وخصوصیاد اصلی اجناس شدی ؟ -
 
 ….مرتب کردنشون باخودم بله ، اوه اجازه بدید -
 

 مسیحا باابروی باال رفته به قدوباالی ریزنقش او نگاه کرد:
 
 اصال ازاین به بعد براد آسونه که اجناس روجابه جا کنی ؟ -
 
 قبل ازاینم قفسه هاخیلی کوتاه نبود، ازش برمیام ، نگران نباشید. -
 
 ی!خیلی خوب، پس دقت کن براد توضیح میدم که به مش ل نخور -
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مسرریحا درحال توضرریحاد کامل، برای دیدن قسررمتی ازقفسرره ها مجبورشررد 
سرررش راکمی باالتر ب شررد. نگاه تمنا ناخوداواه به بند زنجیره ای سررفیدرنگی 
تاد. پال   فت پیراهنش بیرون اف قه ه کامال ازی با چرخش وردن او  که  تاد  اف

ده وازدو سررفید ومردانه ای نام التین مسرریحا را به صررورد عمودی منقش کر
طرس به زنجیرقفل بود. چندثانیه زیبایی پال  حواس دختر  را برد ومحو آن 

مسرریحا متوجه حواس پرتی …شررد.زیبایی پال  درعین ظرافت چشررم نوازبود
اوشررد وصرردایش زد. وقتی جوابی نشررنید ومسرریرنگاهش رادر یقه خود دید 

 تعجب کرد. نگاهی متحیربه خود انداخت سپس با صدایی رسا وفت:
 
 باشما بودم، کجا رونگاه می کنی ؟ -
 

تمنا اینبار به خودش آمد اما هنوز نگاهش متوجه پال  بود وناخوداواه زبان به 
 وص  زیبایی آن وشود:

 
 وردنبدتون خیلی قشنگه! -
 

مسرریحا جا خورد اما اخم هایش درهم فرورفت وخواسررت چیزی بگوید که با 
ساس کرد ولوله ای شمهای دختر  اح شین به  چرخیدن چ سنگی آت شبیه  ورم 

زبانش به وفتن نچرخید بهت وس ود برصالبت همیشه …قلبش اصابت کرد
ماد تصویر مردم کهای قاب ورفته مانده بود که با ….اش به ح ومت نشست

شد  شدنی تمام  شمهای دختر  همه آن لحظاد ونگ وت رارنا پایین افتادن چ
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بود مده  یا ن جا نوز  ه جوان  مرد  حوال  حال وا ما  ن…ا لرزه ی ا پس  گار
شته شتری ویران کننده …وذ صا درآن روز پرجدل حاال به زلزله ای باری صو خ

منا ت…مبدل شررده بود.کالفگی آن روز به مبهود شرردن امروز امتداد یافته بود
 بی خبرازاحوال او وفت:

 
 …ببخشید، ناخواسته متوجه شدم -
 

 مسیحا دست وپایش راجمع کرد وسعی کرد مسلط رفتارکند:
 
 این حواس تو من باید چی ارکنم که فقط جمع کاربشه ؟با  -
 
 …حق باشماست..ببخشید -
 

باره ورمایی عجیب تن  باره آن نگاه درآن قاب جادویی وفتان ت رارشرررد.دو دو
 مردجوان را محصور کرد برای وریز نگاهش رادزدید ووفت:

 
 ،بهتره اینبار ی ی ازبچه ها کم ت کنه ازمرتبه بعدی خودد مسرروول باش -

 …من عجله دارم وباید برم
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سررپس باقدم هایی تند وبلند ، درحیرد حال خود و از مقابل نگاه مبهود تمنا 
 فاصله ورفت.

 
هرچه کارتابل ها رازیرورو می رد وزون ن ها را ورق میزد، مدار  مورد نیازش 
راندید. به ومان این ه منشرری ازسرررحواس پرتی آنها را ضررمیمه ن رده اسررت، 

تلفن رابرداشت واورا احضار کرد. دختر  به سی ثانیه ن شیده، عصبی ووشی 
 در زد و وارد اتاق شد:

 
 امری دارید آقای الهی ؟ -
 

مسرریحا کارتابل راروی میز انداخت وکالفه عینک ظری  مطالعه را ازمقابل 
 چشمانش برداشت وبا اخم هایی درهم وفت:

 
سان امرو - شرکت آی سناد مربوط به  شه مگه قرار نبود ا ز آماده داخل کارتابل با
 ؟
 
ضمیمه بقیه پرونده وروی میزتون آماده  - بله، منشی پدرتون منتقل کردند.منم 

 وذاشتم.
 
 پس لطفا نشونم بدید! -
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جام داده  بدون کوچ ترین اشرر الی ان کارش را  که مطمئن بود  دخترجوان 
سب کومدار  راپیش ازآمدن رییس روی میز وداخل کارتابل وذاشته است. با 

اجازه پیش رفت. با دیدن پوشرره طوسرری رنگ جاخورد . چطور رییس همیشرره 
منضبطش این کارتابل را ندیده است. نفس آسوده ای کشید وکارتابل رادرست 
شه را نزدی تر  شد وپو سیحا با اخم به جلو متمایل  شت.م سیحا وذا مقابل م

 کشید:
 
 …من چندین باراین کارتابل رونگاه کردم خانم اما -
 
ا سرراکت شررد با دیدن مدارکی که حقیقتا موجود بود واو م ل آدمهای ویج ام

 ومش کرده بود. متحیر وفت:
 
 من که اینو چندبارچک کردم. -
 

شدنش والبته باتوجه به اخالق خاص  سفید رو  شحال ازپیروزی و دختر  خو
 رییس جوانش بی منظور وفت:

 
 …این اواخربه هیچ وجه حواستون نیست آقای الهی -
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سرریحا چنان نگاهی به دخترجوان انداخت که به وضرروح رنگش پرید.همه م
ازنگاه سرراکت این بشرررهم حسرراب می بردند.پس بالفاصررله باعذرخواهی 
کوتاهی روی حرفش ماله کشررید وباکسررب ت لی  واجازه فلنگ رابسررت تا او 
فرصررتی برای سرررزنشررش پیدا ن ند ، در آن صررورد بی شررک وریه اش می 

فت باحالتی کالفه روان نویس را روی مدار  مقابلش وقتی منشرری ر…ورفت
پرد کرد. به پشتی صندلی ت یه زد. دستش میان انبوه موهایش فرورفت وچرخ 
خورد. اف ار عجیب همراه با حسرری غریبه تمام ذهنش را محاصررره کرده بود. 

دیگر معدالد عقل واحسرراس …به هم ریخته بود…سررردروم بود…ویج بود
البته به ومان …دش شرررده بود پایگاه جنگی پایاپایوجو…باهم نمی خواند

تمنای دل ومنع عقل حضررور …جدالی میان خواسررتن ونخواسررتن…خودش
یداری یان خواب وب نده او م غافلگیرکن هانی و که …ناو مه ای  یت زمز ها و درن

یب ت رار میشرررد باحالی غر واه زیرلب هایش  پلک …تمنا…تمنا …ناخودا
س شم  ساس مقابل چ سدی ازنوع اح شید.انگار تپش نبض هایش  روعقلش ک

وقلبش تصرراعدی باال رفت..تیک تا  ثانیه ها نجواکننده زمانی تازه ازدوره ای 
دلش برای دیدار پرمی کشررید ودرتصررور آن لحظه انگارکسرری …رویایی بودند

تاده بود…قلبش راازجا می کند به تنش اف وسرروسررره دوسرررت …وسرروسررره 
شتن شقی…دا سه عا سو شقی…و سی ک…عا س ون مطلق ی باره مانند ک ه در

مورد اصرررابت موجی مح م قرارویرد، پل ها وتنش باهم ازجا پرید. کالفه به 
موهایش چنگ زد و امتداد انگشررتانش روی دهانش را مح م ورفت. نفس 
شید، با منطق مح م  سرزنش اف ار مالیخوییایش ک شید. باز لب به  عمیقی ک

 وصدایی سبک ، سر خود فریاد کشید:
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به کی ف ر می نی ؟ ..به حماقتی محض! …اد نیستی پسرتومال این مزخرف -

خوب میدونی که فقط لحظه های باارزشت داره سوخت میره وال ی حواس …
بده…پرد شررردی جام  کارتوان چه آدم  پایین وم ل ب نداز  اون …پس سرررتوب

له اشررو  قت حوصرر که تو هیچ و یه زبون درازه  یه  بابق فاوتش  ها ت دخترتن
 روشن شد ؟…نداشتی

 
با هرت رار برای خود گار  له را ت رار کرد. ان با تح م جم بار و  ندین  ش چ

صندلی  ست منطقش  سش را پایین طناب داری میبرد که قرار ا سا خودش و اح
را اززیر پای دل بیرون کشررد. پوزخند تمسررخرآمیزی به اوهامش زد.عین ش 
سش رابه کار  سعی کرد همه حوا شید.  شم زد وکارتابل راجلو ک رادوباره به چ

درصفحه شطرنج بین عقل ودل مساوی مضحک …بازی باید تمام میشددهد 
احسرراس هنوز دسررت …اما به نفع کدوم حری  ؟ ! …بود پس کیش وماد! 

مام داد  با ت یده بود.. هانش رامح م چسررب قه داشرررت ود دوروردن منطق حل
ماد رانمی …حرکت می رد…وبیدادهای عقل وح م کیش هنوز بازی می رد 

 ….عشق فقط وهم نبود…زاین اوصاس بودپذیرفت..حری  قدرترا
 

شگاه  صد کرد آن روز تا آخروقت درفرو شرکت ق شغله  به دلیل چندین روز م
بماند وبه حساب ها وامور رسیدوی کند. بیش ازیک ساعت نبود که شروع به 
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سربلند کند، اذن دخول به  صدای در بی آن ه  شنیدن  سرورم بود که با کارکرده و
 …فرد منتظرراداد

 
 …رمایید، فقط سریعتربف -
 
 …خسته نباشید آقای الهی -
 

به  یده بود پن ند شرررد.هرچه ریسرر هایش ت یان خون دررو ید جر به خوبی فهم
شید، اما دل فقط …شد شماتت ک سوا کننده اش فریاد  ساس ر سر اح مح م 

سعی کرد خوددار وم ل همیشه مح م …کیش! …ذوق زده خندید ووفت عقل 
یه طول کشررید ت…رفتارکند..این یک دسررتوربود ثان مام این اف ار فقط چند 

وسربلند کرد. اولین چیزی که نظرش راجلب کرد، سینی کوچک میان دستهای 
برشرری ازیک کیک احتماال شرر التی ولیوانی که بویش داد میزد …تمنا بود

 …محتوایش نوشیدنی جز نس افه نیست
 
 کاری داری ؟…ممنون -
 

نه  قدمش درسرری باهر ید  فت ونفهم نا پیش ر به تم چه قشررقرقی  مرد جوان 
حقا که بازیگر …پاشررد..طوفانی که حتی یک نسرریم هم نشررانگرش نمیشررد

 سینی راروی میز وذاشت وچند قدم عقب رفت:…خوبی بود
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وفتم شرراید شررمام بدتون نیاد خسررتگیتون بایه برش کیک ونسرر افه ازتنتون  -
 بیرون بره!

 
شت ش ش هایی ندا صال عادد به پذیرفتن چنین پی سیحا ا ست همانم  ، خوا

لحظه دسررتش رادرکمال احترام رد کند اما نفهمید چرا ظاهر کیک اشررتهایش 
 …رابرانگیخت 

 
 حاال دلیل این پیش شی چیه ؟…ممنون -
 
 قطعا چاپلوسی نیست. -
 

 تمنا بانگاه معنادارمسیحا خنده آرامی کرد:
 
 …عذر میخوام..کیک تولد -
 
 خورده بشه ؟ وبه نام چه کسی باید…چه مناسبت خوبی…اِ  -
 
 …خودم -
 

 لبخندی بی موقع که معلوم نبود بابت چیست به لبهای مسیحا نقش زد:
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 پس تبریک میگم..این کیک خوردن داره! -
 

جانانه وخاموشی به خودنسبت « خا  برسر »به محض تمام شدن جمله اش
 داد وسریع بحث راجمع کرد:

 
 لط  کردی..حاال چندسالت شد ؟ -
 
 …هجده سال -
 
نده آرامش چشمهای تمنا را متعجب کرد تا حدی که به زحمت خودرا کنترل خ

و  مشرر …کال این مرد چند وقتی بود مشرر و  میزد…کرد تا نامربوط نگوید
زبان ذهنش راکنترل کرد تا شررری به پانشررود وزبان دردهانش به …به خل بودن

 …کاربیفتد
 
 به چی می خندید ؟ -
 
 …به کوچولو بودنت که -
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ه خودش آمد قبل ازآن ه وند بزند.قیافه تمنا هم دیدن داشررت.قطعا و مسرریحا ب
خوشرری که برمرد جوان ضرریافتی …رسررما خوش خوشرران رییس بود ازنظراو

 …پرازفحش وناسزای شیک به زبان غیرقابل کنترلش بود
 

 پیش ازآن ه تمنا حرفی بزند مسیحا جمله اش را تعویض کرد:
 
 …تبریک میگم وممنون از زحمتت -
 
شانه ا ین یعنی بیش تر وقتم رانگیر. تمنا عذرخواهی کوتاهی کرد وبیرون رفت.

شت سرکارش بازو سبت داد و سی…باال انداخت ودیوانه ای به مرد جوان ن حا م
مان دم  فه ه یک ونسرر ا ها برانگیز ک ظاهر وبوی اشررت ید. ظرس راپیش کشرر

شت وناخوداو ست. اولین ت ه از کیک را دردهان وذا ش   اهمقاومتش را درهم 
 …با خودش زمزمه کرد

 
 …تولدد مبا ر  قشنگترین اتفاق زندوی من -
 

پشررت چراغ قرمز متوق  شررد. ثانیه شررما رطوالنی به نظر آمد. باا نگشررتانش 
روی فرمان ریتم ورفت وزیرلب با خواننده ای که صرردایش ازسرریسررتم پخش 

ه ینمیشد ، همخوانی کرد.درهمان فاصله وردن کشید ونگاهی به چهره خود درآ
انداخت. برای چند ثانیه نگاهش روی زنجیر دوروردنش قفل شررد.یک جمله 
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باصرردایی آشررنا درذهنش ت رار شررد.نفهمید چقدروذشررت که باصرردای بوق 
صمیمی  سر به خودش آمد وحرکت کرد. اما درت شت  شداردهنده اتومبیل پ ه

 ناوهانی ازهمان تقاطع تغییر مسیر داد.
 

به شررال فیروزه ای رنگی که جزء  پشررت دراتاق لحظه ای م ث کرد.دسررت
شید وباوفتن  شیک جدید بود ک ی متعاقب زیرلب« خدایابخیربگذرون»اونیفرم 

ضررربه ای کوتاه به دروارد شررد.مسرریحا بادیدن او نتوانسررت لبخند محوش 
رامهارکند ومسررلما باچهره جدی همیشرره اش همان لبخند قاچاقی هم لورفت 

بابت خبط ناخواسررته ای شررماتت نمی وخیال تمنا را آسرروده کرد که دوباره 
 …شود

 
 مسیحا لبهایش رابادیدن فرم جدید باال کشید وسری ت ان داد:

 
 ازفرم جدید راضی هستید ؟ -
 

یدن همین سرروال احضرررارش کرده  جاخورد، یعنی فقط برای پرسرر نا  تم
سر ترآدم نبود….بود سروزبان تر وبی درد سربی …خوش  شانه ای از درعقل 

 ت:تفاوتی باالزد ووف
 
مورد اسررتقبال همه قرار ورفته وبچه ها دربهتربودن فرم جدید …بله ، ممنون -

 اتفاق نظردارن!
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 خوبه! -
 

 تمنا بام  ی وذراپرسید:
 
شید میپرسم - ستید پیش ازرفتن بیام دفتر…ببخ ضوع خوا  فقط بابت همین مو
 ؟
 

 باس ود ونگاه ثابت مسیحاکه سرازمفهومش درنیاورد، دوباره وفت:
 
 شید، امردیگه ای هم هست! اوه نه که میشه برم ؟ببخ -
 

 مسیحا به خودش آمد.چشم ازاو برداشت وکشو میز را بیرون کشید:
 
 کاری نیست فقط خواستم مجددا بابت کیک تش رکنم وتولدتو تبریک بگم. -
 

 تمنا لبخند به لب آورد همزمان باحرکت دست او وفت:
 
 ممنون، قابلی نداشت. -
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ته کوچک درون دسررت او که روی میز وبه سررمت او سرررخورد، اما بادیدن بسرر
نه اش کرده  یال پردازی دیوا جا خورد. ف رکرد وهم وخ ندش محوشرررد و  لبخ

 است ومسلما این بسته ربطی به او ندارد اما مسیحا وفت:
 
 اینم یه تالفی کوچیک بابت کیک پیش شی تولد شما ! -
 

فتار و حرکت خیطی ن ند. تمنا واقعا خودش وچشررمانش راکنترل کرد که ر
 لبخند نصفه نیمه ای زد:

 
 ممنون ولی من توقعی نداشتم، همون تبریک وتش رتون کافی بود. -
 
تاخیرمن هم  - ما دوسررتاد امروز هدیه اد رو دادن، ف ر نمی نم چندروز  ا

 باعث رد شدن دستم بشه.
 

که در قعرمغزش  له ای بود  جابود.جم مه  به ه قدرحواس این مرد فضررول  چ
سمت حالجی حرکاد ورفتار  شترین فعالیت ذهنی اش فعال درق شت اما بی وذ
مسرریحابود که نتیجه ای جزقفل شرردن مغزش نداشررت.بااین حال سرر ود 

 جایزنبود ووفت:
 
 وفتم که راضی به زحمت نبودم. -
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به هرحال من دوسررت ندارم مقروض ومدیون محبتی بمونم، اور این بسررته  -
 ه به درد شخص دیگه ای هم نمی خوره.روهم قبول ن نید ، متاسفان

 
ست ازکلمه  صال نمی توان ست هم دل را « هدیه»ا ستفاده کند.انگار می خوا ا

تمنا باتنها برداشت از رفتارمسیحا …راضی کند وهم عقل معترضش راریشخند
ن ارمسیحا کرد وبا اخم هایی که باهمه خودداریش « ازخودمتش ری»در دلش 

 درهم شد، وفت:
 
شه، راه دی - شته با ست که ف ر نمی کنم تفاوتی بانپذیرفتن من دا گه ای هم ه

 ممنون ازلطفتون..…اونم سطل زباله است
 

مسرریحا جاخورد وتمنا باترش رویی بروشررت تابرود .مرد جوان ت انی به خود 
صیغه ای بود، چرا اینقدر وند میزد ؟  سطل زباله چه  ست.  غرق …داد وبرخا

 سوء تفاهم ناخوداواه وفت: اف ارش برای رفع و رجوع این
 
 ….صبرکن تمنا -
 

ای بل ه به خاطر تمنایی که ج…پای تمنا به زمین چسبید، نه به خاطر دستوراو
وصدازدن کارمندش  ب*و*ساین مرد ع…جلل الخالق! …خانم مقدم راپرکرد

ستاد وزل زل …به نام ست.ای ضا رخ داده ا سفینه ای ازف شبیه آمدن  انگاراتفاقی 
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سیحا نگ ستبه م سوتی داده ا سیح…اه کرد.انگار خودش نفهمیده بود چه  ا م
 بسته را بی توجه به حالت نگاه او برداشت وبه طرفش ورفت:

 
مم ازحرف…ف رکن یه هدیه اسررت، م ل هدیه ای که ازبقیه دوسررتاد ورفتی -

ستم ندارم شدن د شتم جزاین ه عالقه ای به پس زده   واوه قبول…منظوری ندا
هاد حساب می نم که زیردینت نباشم. خصوصا زیردین ن نی هزینه کیک وبا
 …حاال تصمیمتو بگیر…حاضرجوابی م ل تو

 
صورد دختر  پیدا کرد. اینبار مقاوتی  لبخند میان آن همه بهت جایش راروی 

 ن رد وبسته راورفت، ضمن تش ر با شیطنتی نهفته درشخصیتش وفت:
 
 ز می خریدم.می دونستم ازیه کیک اینقدراستقبال میشه ، هررو -
 

خنده آرام مسیحا دختر  رات ان داد.نتوانست مانع تحسین درونش از جذابیت 
حق داره »این مرد خصرروصررا هنگام خنده کوتاهش شررود وازذهنش وذشررت 

 چقدر پررو…ازاین ف رخنده اش ورفت« جدی باشرره واال دخترا قورتش میدن
شان داد صدای شده بود.اورمی فهمید روی خوش به چه بی جنبه ای ن ه ؟ ! با 

 …او برسراحساس دخترانه اش کوبید که خفه شود
 
 فقط عالقه ای ندارم این موضوع به ووش دوستاد برسه خانم مقدم! -
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یغ بازسرررا وهامش ج« تمنا به اون قشررنگی وفتی، می میری یه باردیگه بگی»
 کشید وبه راه شیطنت زد:

 
 نگرانید که همه توقع کنند ؟ -
 
 رروز شیرینی جاد بخورم چون اصال عالقه ندارم.خیر، نمی تونم ه -
 
 پس حتما فقط قهوه تلخ دوست دارید ؟ -
 

 ابرو ی مسیحا باال رفت و درهمان فاصله قدمی عقب رفت ولب میز لم داد:
 
 ازکجا می دونی ؟ -
 
 ازاخالقتون معلومه! -
 

که می  نده ای آرام  ماد چهره اش شرررد، خ ید . مرد جوان  ند فت.خ این راو
ا تاهمینج….سرررت قلبی را به جنون نزدیک واز خط قرمز عقل بگذراند تاتوان

 …این تشر وفریاد عقل بود….«پس ساکت شو مسیحا»کافی بود 
 
 درمورد اخالق من نظربهتری نداری ؟ -
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 …بازم ممنون بابت زحمتتون…منظوری نداشتم آقای الهی -
 

 مسیحا دستانش رابغل ورفت وسرخم کرد:
 
 االم بهتربرید که دیرتون نشه.خواهش می نم، ح -
 

ثابت  گاه  بدرقه ن حافظی کوتاهی بیرون رفت واز خدا نا ضررمن تشرر ر و تم
 ….ومشتاق او غافل ماند

 
چند لحظه درهمان حالت ایسررتاد.سررپس باحالتی سررروردان وکالفه روی مبل 

این هدیه بابت چی بود ؟ اوه »ولوشررد.جمله ای درسرررش مدام رژه می رفت 
ب درسرروی دیگر مغزش، دل قدعلم « ه سرررش بزنه چی ؟ دختره خیال خام 

که بفهمه »کرد مه  باره جنگ آغازشرررد«..خب ب نه، من ازخدا بین دل …دو
 …وعقل

 
 آخه چی وبفهمه ؟ -
 
 حستو ؟ -
 

 عقل مسخره کرد:
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 کدوم حس ، بی ار ؟ -
 
شیدی تا داغ دیوانگی  - تواوه میفهمیدی که هنگام ویرافتادن دل پاعقب نمی ک

 مقدس عشق ُمهربشه! روی واژه
 
 …عشق یعنی -
 

با اعصابی خورد سر عقل ودلش باهم داد کشید تاخفه شوند وباز خودراتوجیه 
 کرد:

 
 فقط یه هدیه بود بابت تولدش، نخواستم ف رکنه مبادی اداب نیستم ، همین! -
 

 بعد دوباره با خود وفت:
 
ود نرفتم وحاال این اوه اینقدراین آداب مهمه چراتولد ملینا که دختر خالم ب -

 …غریبه
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یک دفعه ساکت شد. باز صدای قلبش بلند شد. این بار لب هایش هم درجبهه 
با احساسی که هنوز تیغ راروی شاهروش …زمزمه کرد…دل به نفع او کار کرد

 میفشرد تا ازبن وریشه نابودش کند:
 
ندوی  - ته ز یاهو و بی سرررو یای پر ه به نیسررتی تودن یه غری گه  گارتودی ان

 کوچولوی شیطون!…من
 

پلک های مسرریحا خسررته روی هم …باز دل خندید…عقل خسررته شرررد
 م ل شبهایی که میان خواب وبیداری زمانش تل  میشد.…افتاد

 
ستقبالش  شد. ترانه با لبخند به ا سالمی بلندباال وارد خانه  ست هایی پرو باد

م سالرفت ، اما به محض دیدن دستهای پراوخنده ای کوتاه کرد وضمن پاسخ 
 وخسته نباشید وفت:

 
 بازم براد هدیه تولد آوردن ؟ -
 

 تمنا باخنده ای نم ین سمت اتاق رفت ووفت:
 
چه کنیم مامانی ترانه، خاطرخواها زیادن دیگه! حاال میشرره بیای بگی بقیه  -

 عروس اروکجا جابدم ؟
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ترانه دنبالش وارداتاق شد وبادیدن چندین عروسک ریزودرشت جدید سرت ان 
 :داد
 
 اونجاهم شخصیتت لورفته دختر ؟ -
 

 تمنا لباسهایش راروی صندلی وذاشت ووفت
 
 آره، همه یا عروسک ورفتن برام یا اشانتیون وذاشتن روهدیه اشون! -
 
 خیلی خب، االن ولشون کن بریم بعد بیا جابه جاشون کن. -
 
 باشه، راستی بابا کو ؟ -
 
 خونه!زنگ زدوفت یه سرمیره خونه عمه بعد میاد  -
 

ترانه حین ادای جمله اش ع س العمل اورازیرنظر ورفت اما واقعا برای تمنا 
مهم نبود که پدرچه کاری خانه عمه بدون آنها دارد.باخودش خیال کرد ، حتما 
رفته تاسررری بزند، درصررورتی که به خوبی می دانسرررت پدر چنین اخالقی 

فت حتی اوربر مانی نمی ر هایی میه به تن قت  ای سررراعتی بود، ندارد.هیچ و
ید یاتی پیش آ جب وح تاق … مگرآن ه امری وا نه ا مک ترا به ک بل ازشرررام  ق
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رامرتب کردوهمزمان باتمام شردن کارشران پدرهم به خانه بروشرت.شرام رادر 
شغول نوشیدن چای  صرس کردند وبعد ازآن م شگی  ضای ورم کوچک وهمی ف

شد وتمنا در شوهروخانواده اش راجویا  صله به شدند.ترانه احوال خواهر آن فا
شمش  شی به اتاق رفت.به محض باز کردن کیفش یک دفعه چ بهانه آوردن وو
به بسررته هدیه مسرریحا افتاد.خودش هم نمی دانسرررت چرا باوجود آن همه 
کنج اوی که دوسررت داشررت زودتر داخل بسررته راببیند، کال فراموشررش کرده 

خت و وسط تبود.باذوقی که نفهمیدازکجا آمده است بسته رابرداشت وچهارزان
نشست. بسته راباالورفت. آنقدرزیبا کادوپیچ شده بود که دلش نمی آمد به آن 

 دست بزند.خندید وزیرلب وفت:
 
 این ه بیرونشه، پس داخلش چیه ؟ -
 

سعی کرد تاجایی که ام ان  سته نمود و شروع به بازکردن ب بعد با احتیاط کامل 
چه چوبی کوچ ی که دارد بسررته و زرورق هم آسرریب نبیند. بادیدن صررندوق

باکنده کاریهای ماهرانه بی نظیر نشان میداد، لبخندش جان دار شد.صندوقچه 
 راباال ورفت وزیرلب زمزمه کرد:

 
 …چقدرخوش سلیقه است این بداخالق -
 

به راحتی از طرح وجنس چوب میشد فهمید که هزینه کمی برنداشته است.اما 
ناوها بازی داد این محبت  فت ودقت آنچه دل دختر  را باظرا نی بود.جعبه را
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فل کوچ ش ذوق  یدن ق باد بازرسرری کرد. جای آن را مه  ند وه ازنظروذرا
ستفاده کند. به  شیک ازآن ا ست به عنوان یک جا جواهری  کرد.راحت می توان

ستی چه کرده بود آقای الهی سم …آقای الهی نه! …نه! ….را ست ا دلش میخوا
چرخ می  ن نش  با چرا روی ز ما  ند ا ک مه  مز می اورا ز ن هم  خودش  ید، 

دانسررت.دردل خنده ای بلند کرد.اینجا هم ازجذبه اش حسرراب می برد.برای 
بازکرد و اولین چیزی که دید واحسررراس کرد موج  کن اش بیشررتر درجعبه را
یه متوق   ثان عطرخوش ولهای خشرر یده رزبود، اما زمان وقلبش برای چند 

رابسررت  باورمی رد ؟ چشررمهایش…شرری براق وسررفید رنگ میان ولها…شررد
ومح م بازکرد.نه حقیقت داشرررت.کم مانده بود چشررمهایش ازحدقه بیرون 
بزند.دسررت پیش برد وووشرره زنجیرراکشررید. حاال پال  مقابل چشررمهای 

پال  وزنجیری درست م ل همان که دوروردن مسیحا …ناباورش تاب میخورد
ازسرش  عقل…برق نام تمنا داشت کورش می رد …دیده بود البته بایک تفاود

پرید وذوق زده ازجا برخاسررت. مقابل آینه ایسررتاد وزنجیررا دور وردنش قفل 
بابرخورد سررردی فلز روی پوسرررت ورمش، موجی از هیجانی آتشررین  کرد. 
شدن  سته  شد. انگار با ب شناخته دورقلبش زنجیر سی نا ستش خزید. ح زیرپو
قفل زنجیر، قلبش هم به آن احساس زنجیر شد.انگشتان داغش به نرمی پال  

ام ن…را لمس کرد. ازداخل آینه به آن خیره ماند .اینبار نتوانسررت مقاومت کند
قلبش حاال باسرعتی تصاعدی می …مسیحا با ناباوری زیرلبهایش زمزمه شد

 تپید
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 چ ارمی نی دوساعته ؟ بابا میگه دیگه نمیای ؟…تمنا -
 

یر نگاه سباشنیدن صدای ترانه بروشت. تازه وذر زمان رابه خاطرآورد. با دیدن م
 مادر به وردنبند باذوق وفت:

 
 خوشگله مامان ؟ -
 

باال ورفت  که دور وردن اوبود  مان طور  ند راه با تحیرجلو رفت. وردنب نه  ترا
 …ونگاهش کرد

 
 خیلی قشنگه! ازکجاآوردی ؟ -
 
 هدیه ورفتم. -
 
 ازکی ؟ -
 

 قبل ازآن ه عقلش به کاربیفتد زبانش کارکرد:
 
 …آقای الهی -
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که ن خا  برسررری ن ارخود همین  ید،  به طرفش چرخ مادر  ند ومتحیر گاه ت
شده بود ، کرد.بند را آب داده بود اما باید مح م نگهش  وزبانی که بی وقت باز

 …می داشت تا ترانه پوستش ران ند
 

 مادربااخم وفت:
 
 همون پسره که اون شب توجشن بود ؟ -
 
 …بله مامان ولی -
 

 وتند وفت: ترانه بالفاصله وردنبند رابازکرد
 
 همین فردا میری بهش برمیگردونی ! -
 

 باناراحتی وفت:
 
 چرامامان ؟ -
 

 ترانه مش و  وعصبی نگاهش کرد:
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هت داده  - یه ورون قیمتی روب هد هت چنین  نداره بی ج برای این ه دلیلی 
 اینطورهم که به نظر میرسه سفارش داده که ساختن!…باشه

 
 ت.ورون قیمت کجابود مامان، نقره اس -
 

 ترانه برآشفت:
 
 این پال  وزنجیر طالی سفیده!…نقره ؟ منوچی فرض کردی تمنا -
 

آنقدرهیجان زده بود که حتی دقت ن ردتاببیند جنس این فلز چیست اما ف رش 
 راهم نمی رد طالباشد. عصبی ازویجی خود وپیله کردن ترانه وفت:

 
 من که نفهمیدم طالست یا نقره! -
 
 وردونی .هرچی که هست برمی  -
 

 تمنا با درماندوی به مادرش نگاه کرد وترانه با اخم وتشروفت:
 
 اینجوری هم به من نگاه ن ن، همین که وفتم. -
 

 بروشت برود که تمنا فورا وفت:
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 زشته مامان، هدیه روکه پس نمیدن. -
 
 موقع ورفتنش به کارناشایستت توجه ن ردی، حاال میگی بده ؟ -
 
وبسررته چیه، بعدم براش کیک بردم، اونم وفت جای من نمی دونسررتم که ت -

 کیک تولدی که خوردم هدیه آوردم.
 
 مگه یه قنادی بهش بخشیدی که این کارو کرده! -
 
باشررره، میرم بهش میگم یاباید پولشررو ازحقوقم کم کنه یا برش میگردونم،  -

نه پیش خودم  تارکنم آبروم میره وف ر می  گه ای رف خدا طوردی به  به ؟  خو
یه آدم خیا التی شررردم.میگم چون خیلی ورون قیمته نمی تونم همینجوری از

 …غریبه بپذیرمش
 

 ترانه صاس به چشمهای دختر  زل زد:
 
 یعنی تو چنین ف ری توسرد نیست ؟ -
 

 تمنا باصداقتی آش ار وفت:
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 …نه به خدا -
 
 پس حتما ایشون یه خیاالتی داره. -
 

 اخم وفت:تمنا ناخوداواه زیرخنده زد که ترانه با
 
 انگاربدد نیومد ؟ -
 

 تمنا سعی کرد خنده اش راجمع کند:
 
نه این حرس ونمیزدی  - مل می  جا تح که چطور منو اون وه می دونسررتی  ا

ناصررح نیسرررت …مامان قای  ما آ ته اخراجم کنه ا تاحاال صررردبارمیخواسرر
بعد …یعنی اون وفته دلش نمیخواد تابروشتش بچه ها تعویض بشن…ونتونسته

ای ناصررحم دیگه کالهشررم بیفته طرس فروشررگاه نمیاد، مگه برای ازاومدن آق
 …بررسی اوضاع که اونم اغلب بعد ازرفتن بچه هاست

 
 …تمنا اوه کسی بفهمه که یه مرد غریبه به تو چنین هدیه ای داده -
 
الزم نیست کسی بفهمه، به همه میگم شما ورفتید، بعدم قرارشد بگم پولشو  -

 ازحقوقم کم کنه دیگه!
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 ازمن حرس نگیرتمنا، بهش پس بده واال دیگه نمیذارم بری! -
 

 تمنا جلورفت وآخرین تالشش راکرد:
 
اوه من ف ری داشررتم که این وردنبندونشررون نمیدادم وبگم هدیه آقای الهیه  -

 حاال این دفعه رولطفا ببخشید.…مامان
 

یه نگیرم هد گه بی ف رازکسرری  یدم دی بدم آبرم میره …قول م خدا پس  به 
 …خواهش می نم…امانم
 

صابی که این  شد، باتمام جنگ اع شمهای مظلوم وخواهش او کالفه  ترانه ازچ
 …دختر برایش درست می رد ، طاقت دیدن ناراحتیش رانداشت

 
خب - هت میگم…خیلی  نا دارم ب مه این …ولی تم وه درادا جان خودد ا به 

 ارمحرومت میهدیه قصد وغرضی باشه ومساله ای پیش بیاد نه تنها از ادامه ک
 کنم بل ه دیگه نمیذارم بادوستاتم رفت وآمد کنی، فهمیدی ؟

 
د. با یب*و*ستمنا جیغ کوتاهی ازسرخوشحالی کشید ومح م صورد ترانه را

 این ع س العمل انگار ترانه هم نرمترشد ووفت:
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فقط یادد باشه خودد خریدی، نری صاس توچشم عمه اد زل بزنی وبگی  -

 کی بهت هدیه داده!
 

 تمنا چشم بلند باالیی وفت وترانه وردنبند رابرورداند.
 

ریمود رافشرد وباجدا شدن لنگه های بزرگ وآهنین درب آماده حرکت شد اما 
با دیدن مردجوانی که درمرکز درها ودرسررت مقابلش ایسررتاده بود، حیرد زده 

 ازحرکت بازماند. بهنام دست ووشه ابرویش وذاشت وباصدایی رسا وفت:
 
 صیم رییس!مخل -
 

لبخندبه لبهایش آمد وبی معطلی پیاده شررد.با اولین قدم بلندش، بهنام مابقی 
سیحا  سخت درآغوش دلتنگ ومردانه هم فرو رفتند.م سیررا تندتر پیش آمد و م

 دستی به کت  او زد وباخوشحالی وفت:
 
 توِکی اومدی پسر ؟ چرا بی خبر ؟ -
 
 رییس ؟اول بگو بدونم منومیبری یا آژانس بگیرم  -
 
 بیا برو بشین خودتولوس ن ن! -
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 باهم داخل ماشین نشستند ومسیحابه راه افتاد..

 
 خب بگوببینم کی رسیدی ؟ -
 
 ساعت سه بودرسیدم خونه! -
 
خب استراحت می ردی امروزو …دیشب ساعت سه رسیدی واالن اینجایی -
 ؟
 
 نبود. ماینقدردلتنگ توعتیقه بودم که هیچی حالی…خستگی کجا بود بابا -
 

 لبخندبه لبهای مسیحا نقش زد وبا مهری متقابل وفت:
 
 منم دلتنگ شده بودم ولی بهتره امروزواستراحت کنی! -
 
تواین دوسه ماه اونقدرخالت توخوردن وخوابیدن …من خسته نیستم مسیحا -

سال تودلش مونده بود سه  نظرد  به…تقویتم کرده که دارم می ترکم.انگار این 
 چاق نشدم ؟
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ادسررتی که روی شرر مش زد به خنده افتادند.حقیقتا که آب زیرپوسررتش رفته ب
 …بود

 
 حاال کجا میری ؟ -
 
اغلب عصرمیرم فروشگاه البته امروزم شرکت دوتاجلسه ضروریه که اولیش  -

 نه بروزارمیشه.
 
 خب پس منوهمینجاپیاده کن ، میرم. -
 

 مسیحانگاه شماتت باری به اوانداخت:
 
سا - سته اوالهنوزیه  شگاه تا کارتو وکارمنداتو در عت مونده درثانی بایدبرم فرو

 وسالم تحویلت بدم!
 
راسررتی بچه ها همچنان قدیمی هسررتند یاازمقابل درکپی شررجرنامه …اوه -

 کاریمو بگیرم دستم وبرم تو ؟
 
 نه بابا، بخاطرتوهم که شده بود تحمل کردم. -
 

 بهنام خنده بامزه ای کرد:
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 ی خوبی هستن واذیت نمی کنند.می دونستم بچه ها -
 
 آره خیلی، خصوصا مورد سفارشیت.. -
 
 …آخ..آخ..خانم مقدم ومیگی -
 
 …جون بهنام صددفعه خواستم ازشرش خالص شم ولی -
 
مده - لت نیو یدونم…ولی د جا ….م یت عجیبی داره..اون جذاب جک  ورو

 …ناخوداواه ف رش می افتادم
 

بت کرد. تلخ شد. سوخت. ازکدام انگاری پت ی مح م به مغز سر مسیحا اصا
 …آتش نفهمید و بهنام بی خبرازحال اوادامه داد

 
 …پسرعمه اش حق داره ول کنه معامله نباشه -
 

 مسیحا میان آن حالواحوال عجیب جا خورد:
 
 مگه توپسرعمه این دخترروهم میشناسی ؟ -
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 اونشب توجشن شاهین آمارشوورفتم. -
 

 مسیحاباپوزخندی تلخ وفت:
 
 زکی تاحاال مأمورآمارشدی ؟ا -
 
 حاال دلیلش بماند..وفتم شاید خورد تو سرمون و باهاش فامیل شدیم. -
 

به دنبال حرفش قهقهه ای بلندسرررداد. اما انگار مته درسررینه مسرریحا فرو رفت 
هنوزنمی فهمید! ..شاید هم …وتمام حس وحال دقایق پیش ویران شد. چرا ؟ 

ندانسررتن  به  ید وخودش را  یب بود…میزدمی فهم فاق …یک چیزعج یک ات
مخش سررود کشررید، قلبش فریاد کشرریدنه! …غیرقابل هضررم بود..بهنام وتمنا

اما س ود « ِد..توهم حرفی بزن ، چراالل شدی ؟ »..احساس برسرش کوبید 
تنها نتیجه قشرررق درونش بود، محال بود این سرر ود سررنگین به این راحتی 

 ش سته شود..
 

تصررری با بچه ها به سررمت مسرریحا که دراتاق بهنام پس ازاحوالپرسرری مخ
 انتظارش رامی کشید رفت و با سرخوشی وفت:

 
 خدایی هیچ جا ایران خودمون نمیشه! -
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 مسیحابرخاست وبا لبخند نگاهش کرد:

 
 حاالبپا فوران احساس کاردستت نده! -
 

 بهنام چشم ی ازسرشیطنت زد:
 
 کنم. نگران نباش رییس، فضای فروشگاهتو من راتی نمی -
 

 …مسیحا خنده کوتاهی کرد
 
 پس بامن کاری نیست ودیگه برم! -
 
 بروولی بعدازظهراینجا باش که بریم آپارتمان من! -
 
خالت بفهمه پوسررتتومی نه. ضررمنا دل بچه هام تنگ شررده، امشررب روبریم  -

 …خونه ما
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مگه میشررره روحرس رییس نه آورد ، باشررره، دقیقا منظورمنم خراب شرردن  -
د ولی بایدبرم سرروغاتی هارو بردارم، اون خواهرجیغ جیغود تا روسرررشررمابو

 برسم مخمومی پ ونه اوه دست خالی بیام.
 
 مهاسا خوب از پس تو بر میاد، پس بگو راننده الزم داری! -
 

 بهنام لب وزید:
 
 بهم برخورد.…رییس!  -
 

پس مسیحا خنده …کلهم این بشرآزاد بود وتمام حرکاتش محض سخره ومزاح
تاه کرد ودستش رافشرد. از اتاق بیرون آمد. خواست بی تفاود وذر کند ای کو

اما مغناطیسی عجیب مردمک چشم هایش را به سوی خودکشید.همزمان تمنا 
هم ازکار فارغ شد واتفاقی بروشت تا تالقی نگاهشان فریادعقل مسیحار اخفه 

شت زبین پغافل از چشمهای تی…کند وپاهایش به دنبال اوامر ناشیانه دل بدود
دراین مدد کوتاه چه ها ازک  …ابروهای بهنام باال رفت…دیوار  شریشره ای

 …رفته واوغافل مانده بود
 
 تشری  می برید ؟ -
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شما، ازرفتار خیلی خوب  - صح نزدی ه! به نقل از شت آقای نا وفته بودم بازو
 من آسوده می شید!

 
 …خب دروغ که نگفتم -
 

 ود:سپس با خنده ای کوتاه و آرام افز
 
منظورم اینه که رفتارتون برای مدیریت کامال متناسبه..ف رنمی …عذرمیخوام -

شید شک و جدی با صی اینقدرام خ شخ شواهد اینطور …کنم درحیطه  یعنی 
 میگه!

 
 شواهد ؟ -
 
 منظورم به آقای ناصحه! -
 

 مسیحا ابرو باال انداخت:
 
 …شاید حق باشماباشه…که اینطور -
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شمانش هم صله چ شال دختر   درهمان فا شه  سفید را که ازوو شه پال   وو
سرری ح…بیرون افتاده بود، شرر ارکرد.دلش حالی شررد که ازتوصرریفش بازماند

اما آنقدرماهرانه چشم چرخاند که ابدا تمنا بوب برد او در …شبیه ذوق وشع 
 پی چیست!

 
 …موفق باشیدوخدانگه دار…خیلی خب -
 
 …به امیددیدار -
 

مردم ش به سرروی دختر  چرخ خورد، م ل  نگاه مسرریحاباع س العمل تند
سینه اش پیچید سته  ضای ب سی که درف سا ه نگاه ونگ وتندش دختر  راب…اح

 …توضیح واداشت
 
 بازکه تشری  میارید ؟ ن نه دیگه قرارنیست ببینیمتون ؟ -
 
 اوه بگم حدستون درسته خوشحال میشید ؟ -
 
 اوه بگم آره که اخراج میشم! -
 

چقدرخنده این …وبازدل دختر  حالی به حالی شررد مسرریحا خنده آرامی کرد
 …مرد دلنشین بود
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به …به قول شما…خیالت راحت باشه، من درکاربهنام دخالت بیجا نمی کنم -

 …امیددیدار
 

پای خود  پس رد هم در تر  را های دخ م فت وچشررر ند ور ک باالخره دل 
 …کاش برای همیشه نگاهت با من میماند…آرزویی دردلش وذشت…کشید

 
وفتگووخنده با بهنام وارد خانه شدند.لب بازکرد تا سالم کند که بادیدن  درحال

سم  شد وبه ر خانواده خاله مهناز جاخورد.نگاهی ونگ میان اووبهنام ردوبدل 
ادب پیش رفتند.پس ازاحوالپرسرری مختصررری باهمه ، به بهانه تعویض لباس 

فت تاقش ر به طرس ا تا  ن…ووذاشررتن وسرررایلش موق ند به با لبخ ناز م افرح
 رامخاطب قرارداد:

 
 چراخبرندادی بیایم استقبالت عزیزم ؟ -
 
ممنون خاله، قراربود بلیط برای آخرهفته دیگه باشررره که یک مرتبه برنامه ام  -

 عوض شد.مسیحاهم بی خبربود!
 

 اینبار مهناز پرسید:
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 بابا و مامان چطوربودن ؟ نمیخوان یه سفربیان ایران ؟ -
 
 یزی دارن ، احتماال اول تابستان میان!برای تابستان برنامه ر -
 

 مهران خودش رابه بحث نزدیک کرد:
 
 نشدهم مامیریم، خیلی وقته ازاون طرس بی خبریم! -
 

 بهنام به پسرخاله اش نگاه کرد:
 
اونجاجزغربت ودل تنگی که خبری نیسررت مهران، من تواین چندوقت کم  -

 آوردم، با وجود خانواده هم نتونستم بیشتربمونم.
 

 مهران پوزخند تمسخرآمیزی به لب آورد:
 
خب هرکی باید الیق شرررایطی که پیش میادباشررره، بایدبدونه چه بهره ای  -

 ازفرصتهاببره. هرکسی رابهرکاری ساختند بهنام..
 

 قبل ازآن ه بهنام حرفی بزند، مسیحا وفت:
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ه یی کجا…م ال مهران اشتباها ایرانی شده، اروپا می میره واسه ام ال ایشون -
هیچ بندوتبصره ومحدودیتی نباشه وازآزادی به بهترین نوع مم ن سوء استفاده 

 کرد، نه استفاده!
 

 مهران باپررویی وفت:
 
 بده آدم ازجوونی وزندویش لذد ببره! -
 

مسیحا که تازه به جمع پیوسته بود، مبل خالی کناربهنام رابرای نشستن بروزید 
 ودرهمان فاصله باپوزخندوفت:

 
 باتوئه، البته لذد تاجایی که به ک افت وذلت ن شه عالیه! حق -
 

 …ملیناجفت پاپرید وسط بحث پسرها
 
مسرریحااین حرفاچیه ؟ جوون تحصرریل رده وبااصررل ونسرربی م ل توکه …وا -

درچنین شرایطی رشدکرده که نبایدبااین اعتراضاد متمدن بودن خودشومساله 
 دارکنه!
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شه  - سالمت زندویموخد س وتم هم  شرکت ن ردن با دارنمی کنم.حاال اوه 
دردیسرر وپارتی های آنچنانی آدموازتمدن به دور می نه، ب نه! من اعتراضرری 

 ندارم.
 

 مسعودوفت:
 
 یعنی توتاحاال توهیچ بزمی نبودی ؟ -
 
 نه یعنی دروغ وکذب محض اما نه اون محفلی که توف رشماست. -
 
 …پس بی خبرم نذارکنج اوشدم بزمهای دوستانه توروازنزدیک ببینم،  -
 
باشررره، درثانی مردمتاهل  - باب میل شررما که من میرم  ف رنمی کنم جایی 

 ومسوول ابتدا نظرهمسرشومحترم میشماره، ن نه مخالفی مسعود ؟
 

سعود باغیظ  سرت ان « نه خیری»م وفت ومتعاقب نگاهی به مهرانا انداخت و
شد اما هرحرفی به دنبالش جنجالی سیحا درهم  تازه به راه می  داد.اخم های م

انذاخت که ترجیح داد درخلوتی دیگربه روی شرروهرخواهر احمقش بیاورد. 
 …ملینا ازحرس مسیحا وآبی که ول آلود به نظر رسید استفاده کرد وتورانداخت

 
 …پس شما هم درصورد لزوم منو بی خبر نذار -
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 رتواین دریاچه شررو»ازوقاحت ملینا کفرش درآمد اما باپوزخندی دردل وفت 

 «..ماهی ها برای توی ی مرده، پس تور پاره اتو جمع کنی
 
 …شماهم با برادرد بروبیشتر بهتون خوش میگذره -
 
 ….االن کی بود دم ازمرد مسوول و -
 
بله، مرد متاهل ومسرروول، ف رنمی کنم بنده تاحاال ازدواج کرده باشررم ولی  -

 …چشم به محض متعهد شدنم ادعاهامم ثابت می کنم
 

به  تا اورا ویربیندازدفرح  ده ای باخن…خیال خودش بهترین فرصرررت رایافت 
 کوتاه وفت:

 
 خودد تعلل می نی عزیزم واال همه چی آماده است. -
 

آنقدرواضررح به ملینا اشرراره کرد که خنگ ترین فردهم می فهمید اما مسرریحا 
 درکمال آرامش لبخند زد ووفت:
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اورشخص وکیس  چشم ،…همه چی آماده است جزشخص موردعالقه من -
 دلخواهم روپیداکردم بدون لحظه ای تعلل خیال شما روهم راحت می کنم.

 
ی یعن…یعنی کافی اسررت…لبخند از لبهای همه محوشررد. این یعنی مخالفت

 …کیش وماد…خیاالد خام
 

 مسیحا سرش را به مهاسا نزدیک کرد وآرام وفت:
 
 توهم که ول به خودی زدی ؟ -
 
شی، مامان  - شی به جون دادا شمی مراقبم بود، به بهانه حمام رفتن وو چهارچ

گه هم فرصرررت لودادن پیش  که دردسررترس نبودی، دی تاق  خل ا وبردم دا
 شرمنده..…نیومد

 
 سپس باذوق شانه هایش راباال داد ودستهایش رابه هم سایید:

 
 …شماکه خوب سرشونو به طاق کوبیدی، خوشم اومد -
 

سانا خوداواه چهره تمنا را مقابل ذهنش آورد و لبخندی  نفهمید چراحرکت مها
 عجیب لبهایش را باز کرد..
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 …شوخی کردم.میدونم توبرادرتو تنها نمیذاری -
 

 مهاسا با سرخوشی خندید که بهنام سرپیش برد ووفت:
 
 …درووش هم توجمع نداریم بی تربیتا..منم هستم -
 

 مهاسا وفت:
 
ونم نیم، حاال زود بگوبدوقتی توجمع یه آدم فضول باشه، مجبوریم پچ پچ ک -

 سوغاتی چی آوردی ؟
 

 بهنام تخت سینه خودش زد ووفت:
 
 یه پسرخاله خوشگل وخوش تیپ ودخترکش..دیگه چی میخوای ؟ -
 
کاذب بهش  - به نفس  ماد  که براش می میرن واعت ارزونی همون دخترایی 

 میدن، سوغاتی من کو ؟
 

 بهنام باچشمک ریزی وفت:
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م که ببینی غش کنی ولی باشرره برای بعد، االن جاش یه سرروغاتی براد آورد -
 نیست.

 
 …مهاساچشم ی حواله اش کرد وبه باقی مهمانی مسخره رسیدند

 
سیحا خنده اش ورفت .به طرس اتاق  ساوخنده بهنام، م صدای جیغ بلند مها با

 می رفت که بهنام مح م به اوبرخورد وپشتش پناه ورفت:
 
 می ریزه! این خواهرتوبگیر که االن خونمو -
 
 دوباره چی ارکردی ؟…خب مرض داری نیومده!  -
 
 مگه نگفت سوغاتی میخوام ؟ -
 

شت  سی دا شباهت به قوطی پپ سرخ وبطری که  صورتی  سا با  همان موقع مها
 …سررسید وآن رابه طرس بهنام پرد کرد

 
 توکی میخوای دست از مرض مردم آزاری برداری ؟…بی شعور -
 

کرد وازمقابل بهنام کناررفت.به صورد مهاسادست مسیحا خنده اش راکنترل 
 کشید ووفت:



wWw.Roman4u.iR  266 

 

 
 …بگوچی ارد کرده تاخودم حسابشو برسم -
 

 بهنام باخنده قوطی رابرداشت ووفت:
 
 …نوشابه خارجی براد آوردم کوچولوی جیغ جیغو -
 

 مهاسابه طرس بهنام خیزبرداشت که مسیحا مانعش شد ومابینشان راورفت:
 
یه نوع سرر - ندارهخب اینم  یه دیگه دختر، دادزدن  عقلش بیشررترازاین …وغات

 …نرسیده برای یه دوشیزه خانم محترم چی باید بیاره
 

ید ودرکسررری  جا درب قوطی راکشرر مه  درحین ادای جمالتش ، بی خبرازه
کمترازچندثانیه باپرش موجود نرم وبزروی شبیه خرچنگ روی صورتش، شوکه 

دکه مهاسررراتادقایقی پیش قوطی راانداخت وسرررش راپس کشررید.جالب بو
شدد خنده کبود سرخ بود وحاال از صبانیت  شدد ع سک را …از سیحا عرو م

روی سربهنام که کم مانده بود ازشدد خنده روی زمین پهن شود پرد کرد وبا 
 خنده وفت:
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نمیگی ی ی قلبش ضررعی  باشرره …بزنه لت وپارد کنه هم کمته…زهرمار -
 وپس بیفته دیوونه!

 
 توضعی  شده که من بی خبرم، ن نه صاحب پیداکرده ؟ازکی تاحاالقلب  -
 

 …به هیچ وجه متوجه طعنه بهنام نشد وبه راحتی ازکنارش وذشت
 
 جز اینم ازد انتظارنمیره خل ! -
 

 بهنام بی خیال شد وبه سمت مهاسا رفت:
 
 حاال آشتی کن تا بریم سروقت سوغاتی اصل! -
 

 مهاساسرش راباالانداخت:
 
 سته چیپس یوزپلنگ جاسازکردی ؟حتما اینبارتوب -
 

 بهنام شانه باالانداخت:
 
ست و  - صل هم ه شگاه، جنس مار  دارا ازماوفتن، نیای همه رومیبرم تو فرو

 …روهوا میبرن
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 …فقط بهنام اوه دوباره -
 

بهنام دست مهاساراکشید وداد او را درآورد..سروصدایشان تاساعتی بعدازنیمه 
 ….دشب هم طبقه دوم رابرداشته بو

 
 ) فصل چهارم (

 
شیشه ای نگاهش میان قطره های تند باران ورفتارشد.باعجله به  ازپس دیوار  
سررینه زمین وهرچه سرررراهشرران بود می کوبیدند تا به هدس برسررند.واهی 
آنقدرشررتاب داشررتند که دربرخورد باسررطح به اطراس می پاشرریدند وخورد 

ضررربه های ریتمیک این …میشررردند اما هدفشررران عالی بود نه ازنوع فانی
همانندموسیقی پراحساس دستان هنرمندی بود که روح واحساس جوانش رابه 
بازی می ورفت.حالی به حالی می شررد.بااین تفاسرریربازهم پلک برهم نهاد 
وروبرورداند. بیش ازی ماه بودهمه چیزبه روال عادی بروشررته، بهنام مدیریت 

سروسامان میداد، درواقع فروشگاه رادردست داشت واونیز به کارهای شرکت 
پایش بیش ازاین ریشررره  به نوعی خودش راغرق کارکرده بود که احسررراس نو
شعه  سربرمیداردتا باا شه محبت ازبدوتولد  درجانش ندواند.غافل ازاین که ری
پرنور محبتی غافلگیرانه سرررکشررد واال چگونه می شررود که عشررقی چندروزه 

له هربارکه بهنام خواسررت برای معادله عمری چنددهه را برهم زند.دراین فاصرر
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شید وخود راازآن حیطه جادویی  شگاه برود، بهانه ای ترا ضاع به فرو بررسی او
حاال به چه قیمتی خودش هم …دورنگه داشت.بایداین احساس کشته می شد

امروز زودتر وبی حوصررله ترازهمیشرره به خانه بروشررت تام ال …وامانده بود
شده بود.به موهایش چنگ زد وعصبی  استراحت کند اما انگارآرامش حرامش

وقتی جوابی نداشررت ، چشررمهای همیشرره « چه مروته ؟ »برسررردلش غرید 
مغرورش راپشت انگشتانش به استتارکشید شاید چشمهای اوفراموش شود اما 

توازجون من چی میخوای »بازهم زمزمه ای ازسررردرماندوی به لبهایش آمد. 
روی تخت ولو شررد. « غرور …غرورتومسرریحا»عقلش فریاد کشررید«دختر ؟ 

خسته بودازاین همه جنگ تن به تن احساس ومنطق..هیچ کدام هم کوتاه نمی 
با بلند شرردن صرردای زنگ ووشرری نیم …خسررته خسررته…خسررته بود…آمدند

خیزشررد.شررماره بهنام را دید.نفس صررداداری ازسررینه رها کرد اما پیش ازآن ه 
 …جواب دهد روی پیغام ویر رفت

 
حوصررله ندارم …ومه کجایی! فردا میام شرررکت جایی نروسررالم، هیچ معل -

شه سنگین  سابا  ستت می کنم رییس، حاال …ح سرازکارد دربیارم که در اوه 
 …تافردابای…مدام برای من غمزه بیا

 
شویقش می رد  شید. یک دل به رفتن ت سرقالب کرد وکمی اندی ستانش را زیر د

انگارازاین همه …پریداما نفهمید چرا ی باره ازجا …وسررویی به سرراکت ماندن
ی ووربابای هرچ»تقال خسرته بود ودرمقابل قد علم شرده عقلش فریاد کشرید 

خودش هم نمی فهمید چه وفت و چه …«عقله، میخوام یه روز دیوونه باشررم
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فقط راه افتاد تا دوباره عقل لعنتی یقه اش ران شیده و پشت پا …خواست وچرا
نای دل نزده تاد ب…به تم که دل جلواف تازدحاال  مه …گذارب های نی بادیدن برق

روشررن فروشررگاه وبچه ها که دیگرتک وتو  بیرون می آمدند، حیرد زده تازه 
نگاهی به سرراعت انداخت.ربع سرراعتی ازتایم پایان کاروذشررته بود. باحرص 

ید برای هیچ مد وجنگ مه راه آ مان زد.این ه به فر به در  »….مشررتی  اصررال 
دیربه ف رمی افتی، همون در  جای وندد بزنن که همیشه »باخودش غرید: «

اصررال نفهمیدچه چیزی رابه بهشررت تعبیرکرد، « اصررلیته، نه بهشررت مسرریحا
 واقعاآنجا چه می رد ؟ !

 
با اخم هایی درهم وجدی به سالم بچه هایی که ازکنارش عبورمی کردند کوتاه 
ست  شتنی دیگرنتوان ست دا صدایی دو شنیدن  جواب داد اما دریک نقطه وبا 

 «استپ »هد..دل دست مقابل پاهایش کشید ادامه د
 
شه که …سالم آقای الهی - سرراهتون با بااین عجله وقدم های بلند مانعی اوه 

… 
 

حاال  خت،  نه می سرررا ماهرا که  قابی  با ن ما  یک دل بیقرارا با  گاهش کرد،  ن
 …لبخندش راچه می رد

 
 انگارمنتظرید زمین خوردن منو تماشا کنید، نه ؟…سالم -
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این دخترکه داره کله پاد »لند دردلش شررنید که میان قهقه می وفت خنده ای ب

 «می نه! 
 

صدایش  شوند.آخ که  صداها خفه  سرش می کوبید تا  ستی بر اورتنهابود دو د
 بادل دربه درش چه می رد!

 
 توبیخ ن ردم ه*و*ساختیاردارید،  -
 

 برای وریز ازآن احوال بغرنج احساسی وفت:
 
 شماچقدردیرمیرید ؟ -
 
 می دونستم شما میاید صبرکردم بعد از زیارتتون برم. -
 

 مسیحاباتعجب نگاهش کرد وتمنا بازخنده اش راجمع کرد:
 
فراموش کردم شما اهل مزاح نیستید، کارمون یه کم بیشترطول …عذرمیخوام -

 کشید.
 
 پس بفرمایید تا بیشتردیرتون نشده. -
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ب مسیحا با حسی ساده نمی تمنا باخداحافظی ساده ای روبرورداند اما دیگرقل

فت برای  مانطورکه میر ند.ه ما یالش  بازهم خ فت و به همین زودی اور ید. تپ
شماره زند اما چندثانیه بعد  سربرورداند تا نگاهش رد قدم های او را  لحظه ای 

 با برخورد به جسمی سربرورداند. بهنام دست ت ان داد:
 
 !شایدچاه جلوی پاد باشه…به به رییس، کجایی بابا -
 

 سرت ان داد ووفت:
 
 سالم، هیچی، حواسم نبود. -
 

دوباره بروشررت اما دیگرکسرری راندید.بهنام این بارضررربه ای به شررانه اش زد، 
 …مسیحانگاهش کرد

 
 دارم باهاد حرس میزنم، اون طرس چه خبره که ول نمی کنی ؟ -
 

 دستی به موهایش کشید ووفت:
 
 جنسارونگاه می کنم! -
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 ی تنگ کرد:بهنام چشمانش راکم

 
 راست میگی ؟ جنسا ازدرمیرفت بیرون که زل زدی به اون طرس ؟…اِ  -
 
 ه ؟گ*ن*ا*هچرامزخرس میگی بهنام، میگم اطرافونگاه می کردم دیگه،  -
 
 این مرموزبودنته، انگار یه چیزیت شده! گ*ن*ا*ه -
 
 من سالم سالمم.. -
 
 پس اومدی برای حساب کتابا ؟ -
 
 …اروندارم.برداربریم خونه ماآره، اماحوصله اینج -
 
 تلفن جلودستت نبود زنگ بزنی بیام وخودد این همه راه نیای ؟ -
 

 مسیحابااخم وفت:
 
 خوبی هم به تو نیومده! -
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 اخم ن ن بهت نمیاد، اون وقت دلش تورونمیخواد. -
 

 مسیحاجاخوردوناخودا واه وفت:
 
 کی ؟ -
 

 بهنام باخنده وشیطنت وفت:
 
 می کنم، مگه مل ه دیگه ای فرمان روای قلب شماشده ؟ملیناجونوعرض  -
 
 …بهنام به خدا چنان میزنم که -
 
 بریم.…فیوزنپرون…استوپ بابا -
 
 کجا ؟ -
 
 خونه خاله ام! -
 
 اونجابریم چی ار ؟ -
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بهنام باظاهری متعجب دست روی پیشانی اووذاشت که مسیحابااخم دستش 
 راپس زد:

 
 چرااینجوری می کنی ؟ -
 
 واستم ببینم تب داری یانه ؟ انگاراصال حالت خوش نیستا.خ -
 

 مسیحادستی به طرفش پرد کرد:
 
 بروبابا.. -
 

 بهنام روی سینه شبیه صلیب نقش کشید وسرش راباال ورفت:
 
 یامریم مقدس )س( دیوونه شد رفت، خودد کم ش کن. -
 
 توکی ازدین مرتد شدی ؟ -
 
تدشررم، کافرنشررده دارم قربانی میدم، من به جدوآباد جفتمون خندیدم که مر -

ضرم  شفای توحا شم ارادد دارم اما برای  سالم تانفس می  بنده به دین مبین ا
 صدوبیست وچهارهزارپیغمبرو قسم بدم.داری ازدست میری
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 کم چرند بباس بهنام، بیابریم. -
 
 کجا ؟ -
 
 آپارتمان تو! -
 
 بیفت!آقااول ت لی  مارومعلوم کن که کجا بریم بعد راه  -
 
 بریم خونه تو، اصال حوصله خونه خودمونو ندارم. -
 
 ن نه بازخاله مهنازوعشقت ملیناجون دعوتن ؟ -
 

 مسیحاخنده اش ورفت واوراهول داد:
 
 …بیابروومشوبهنام -
 

سربهنام بازویش راورفت  شت  ست که ازپ شت میزبرخا ش ری کوتاه ازپ با ت
 ومتعجب وفت:وپیش بندی را دوروردنش انداخت.مسیحا جاخورد 

 
 این چیه ؟ -
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 بهنام تند تند ابروباال انداخت:

 
 …کارکن میخوام براد زن بگیرم، بدوبروظرفا روبشور -
 

 مسیحا بی تعلل دست اورا کنارزد وپیش بند رابه طرفش پرد کرد:
 
فرح خانم که مادرم باشه باسی سال قدمت بانویی هنوز ازاین کاران رده وراه  -

 توبند دوروردن من انداختی ؟…کنهآشپزخونه رووم می 
 
سرم…همین خاله خرابت کرده…دِ  - سرم….ازبس که وفته تک پ خل …شاه پ

 …پسرم
 

مسرریحا دسررتی ت ان داد که یعنی بروبابا وازآشررپزخانه بیرون رفت ودرهمان 
شنید.اما حال کل  سرآینده اش را صدای نچ نچ بهنام ودعایش برای هم صله  فا

و شد وکنترل را برداشت. شب ه ها ی تلویزیون را کل بااورانداشت.روی مبل ول
 زیر و رو کرد وعاقبت کنترل را روی میزپرد کرد، باغرولند وفت:

 
 …وسایلتم به هیچ دردی نمی خوره، م ل خودد -
 

 بهنام م ل اجل معلق مقابلش ظاهرشد وکنارش ولوشد:
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 حوصله اد سررفته ؟ -
 

اچاشررنی مسررخره بازیش کرد.به بانگاه مسرریحا ، به راه مسررخروی زد وعشرروه ر
 طرس اوخم شد ودست به یقه اش کشید:

 
 دوست داری سرورمت کنم عزیزدلم ؟ -
 

 مسیحا هولش داد وباغیظ وفت:
 
 …بهنام به قرآن میزنم -
 

 بهنام بااخم وفت:
 
 خب چته چندوقته هی رم می کنی ؟…دِ  -
 
 م ل این ه برم راحتترم..اینجا دیونه ام ن نی شانس آوردم. -
 

 اماپیش ازبرخاستن، بهنام بازویش راکشید واوراروی مبل نشاند:
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وه من تابرم می…بعدم کارد دارم…دیونه بودی، کرواتش ن ن بنداز وردن من -
 …بیارم..یه آهنگ توپ ووش کن

 
وخودش کنترل پخش رابرداشررت.تلویزیون راخاموش کرد وروی دکمه ) پالی 

) 
 
 
 
 
 

play 
 

 …زد وبرخاست
 

 شد همه چی، دنیام به هم ریختباتو شروع 
 

 وقتی که چشماتو دیدم یهودلم ریخت
 

 باتوشروع شدعاشقی، باتوشروع شد رویاهام
 

 نگاه من به زندوی، باتو عوض شدش برام
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 نپرس چرا، نپرس چطور

 
 نمیتونم براد بهونه بیارم

 
 امافقط بهت میگم، دوست دارم

 
 …..دوست دارم، دوست دارم

 
 بود، دنیاموزیرو روکنهیه نیم نگاهت کافی 

 
 مگه دل من میتونه، بهترازعشقت چیزی آرزو کنه

 
 بیخوابی سروقتم اومد

 
 نبضم ازاون لحظه فقط به خاطرتوبود ، میزد..

 
 ….نپرس چرا

 
 رامین بی با 
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ساس موزیک وخواننده بود که  صدای پراح سیحا در حال وهوای خود وغرق  م

 رد:بیاید. شماتت باربه بهنام نگاه ک دستگاه خاموش شد.تلنگری بود تا به خود
 
 ووش که نمی ردم ! -
 

 بهنام بانگاهی معناداربه چشمهایش زل زد:
 
 ازکی تاحاال حضرد واال آهنگای عاشقانه ووش میدی ومیری توی توش ؟ -
 
 ازموقعی که توفضول واعصاب خوردکن شدی! -
 

 بهنام خنده کوتاهی کرد:
 
 …بهانه جدید بتراش، قدیمی بود -
 

 سپس مچ دست اوراورفت ووفت:
 
تا …بازکن ببینم وفوری بگو چرا - نشرررد ونمی دونم ونپرس واین چرد وپر

 روهم نداره!
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 چی وبازکنم ؟ -
 
 ُمچتو ؟ -
 

 مسیحاخنده کوتاهی کرد:
 
 چی میبینی ؟…بیا اینم ک  دست …رمال شدی ؟  -
 

ت چند بهنام دسررت اوراکه مقابل چشررمهایش بازبود کنار زد و با پشررت دسرر
 ضربه متوالی و آرام روی قلبش زد:

 
 …مچ این ورفتارومیگم، مجنون بعدازاین -
 

 مسیحا چهره درهم کشید:
 
بهنام جون خودد اصررال حوصررله ندارم، دوپاره پای ملینارو به شرروخیای  -

مزخرفت بازن ن که حرفشم روح وروانمو عذاب میده، پس ساکت شوتادوباره 
 …داغ ن ردم

 
 یش برد وآرام اما مطمئن وفت:بهنام سرش را پ
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 حتی اوه جایگزین اسم ملینا اینبارتمنا باشه! -
 

تغییرچهره مسیحا بند را آب داد.لبخندبه لبهای بهنام آمد.قیافه اش دیدنی شد، 
 حیرد زده پرسید:

 
 منظورد چیه ؟ -
 
 تونفهمیدی ؟ -
 
 خیر، بگوبفهمم! -
 

 بهنام درحالت قبل خودعقب کشید :
 
 …ودتیخ…بروپسر -
 

سوایی پنهان کرد وبا وفتن بروبابایی کنترل  سیحا بی قراری قلبش را ازترس ر م
 رابرداشت که بهنام با بدجنسی وفت:

 
 …خوش سلیقه هم هست المصب…خودمونیما -
 



wWw.Roman4u.iR  284 

 

 مسیحادوباره نگاهش کرد که بهنام باابروهای باال رفته وپرشیطنت وفت:
 
 خوشگله.. ب*و*سهمون ع…پسرخالمومیگم -
 
 ه به سرد، نه ؟زد -
 

 بهنام صاس نشست وبراق شد:
 
 مسیحا زیرش نزن که میزنم توسرد وازد حرس می کشم. -
 

ست که بهنام دوباره روی مبل  س  ت ان داد وبرخا شانه تا سری به ن سیحا  م
 هلش داد، حقیقتا صدای داد مسیحا بلند شد:

 
 امشب چه مروته بهنام، قاطی کردی ؟ -
 
 یی، خره ازدستت میره ها.اونی که قاطی داره تو -
 
 کی ؟ -
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مسررلما ملینارونمیگم چون اسررمشررم که میاد تا مرز کهیرزدن پیش میری،  -
 …منظورم به همونه که امروز به خاطرش اومدی توش م بنده

 
 وبام  ی چندثانیه ای ت رارکرد:

 
 …تمنا -
 

مسرریحا خشرر ش زد وبی حرس به صررورد بهنام که قاطعانه حرس میزد خیره 
 .…ماند

 
با پررنگ شرردن لبخند معنادار بهنام دسررت وپای دلش را ازوسررط معرکه جمع 

ید به این راحتی برطبل رسرروایی خود می کوب ید  با ه خنده ای کرد ک…کرد، ن
 باپوزخند بهنام مواجه شد..

 
 خودد فهمیدی چی وفتی ؟ -
 
 ف رکردی منم مث تو به راه نفهمی زدم ؟ -
 

 باجدیت وفت:
 
 برو سروقت بعدی!جو  قشنگی نبود،  -
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 بهنام کفرش درآمد وصاس نشست:

 
مسرریحا این دخترت ه، م ل یه میوه …من اوه تورونشررناسررم که میرم میمیرم -

 …خوشگل ورسیده است که دست هررهگذری برای داشتنش جلو میره
 
 اینایی که میگی، به من چه ربطی داره ؟ -
 
 اون چشای وامونده اتوببند بعد حاشا کن! -
 

 ند وفت:عصبی وت
 
 اونقدرجربزه اش ودارم که ازپنهان کردن چیزی نترسم. -
 
 پس چرااللمونی ورفتی ؟ -
 
 این مسخره بازی روتموم کن بهنام ، چراجو  میگی ؟ -
 
 یعنی نه دیگه! -
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 کی چنین چرندی وتوکله توفرو کرده ؟ -
 

 بهنام انگشتش را نزدیک چشمای اوبرد:
 
 شت دختر مردمو درسته قورد میداد.این چشای بی حیاد که امروز دا -
 
 چشای من غلط کرد باتو که حالتشوتفسیر کردی! -
 
 مسیحانه دیگه -
 
 نه! -
 

بهنام سرررش را به سررمتی خم کرد ولبهایش رابا آسررودوی باال کشررید، به عقب 
 ت یه زد ووفت:

 
 …منتظراین نه قاطعانه بودم تاخودم پاپیش بذارم…چه بهتر…به در  -
 

بیه پتک برفرق سرررش کوبیدند وچشررم هایش ازحالت عادی انگارچیزی شرر
 خارج شد، تند وعصبی و عصیانگر وفت:

 
 …بهنام -
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شد شد. قلبش کرخت  شد. تلخ  شد. یخ  ساکت  یک قدم  ب*و*سکا…اما 

 …مانده تاواقعیت به جانش صاعقه زد
 

پس بهنام هم سنگ خودش را به سینه میزد و او بهانه بود. بانفس عمیقی عقب 
ست ش شدد درد ن ست لب بازکند اما از .نگاه خیره اش کم کم پایین افتاد.خوا

خفای قلب مچاله شرررده اش فقط سرر ود به دادش رسررید.غافل ازکن اش 
شت ت یه داد  شید.به پ شمهای مرموز بهنام که احوال داغونش رازیرورو می  چ

 وصدایش آرام به ووش بهنام رسید:
 
 …مبارکه…پس به ف ر افتادی -
 

با  ید  بازهم نفهم نام را  که اور نمیزد به قدرتی ولی حرفش رازد.حرفی  چه 
بازبود  درتردید نگه می داشرررت. اما حاال ک  دسررتش به وضرروح مقابل او
وخودش رابه بی خبری میزد.نفمید بازی می خورد..نفهمید اوربازیگراسررت، 

 …بازی با دل یعنی بازی با زندوی… ماهرتر از خودش مقابلش به نقش نشسته
 

قایقی وذشت وشایدهم ساعتی اما کند وسخت وذشت تاباالخره بهنام شاید د
 کمی خم شد وآرام کنارووشش وفت:
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ستم - شی ن نه که من حق خورنی صاحاب بگوخودک ص…به اون بی  صو ا مخ
 حقی که برای تو نشون بشه.

 
کاری رادوسرررت  فدا ید.این  حات ان نخورد.حرس هم نزد.فقط شررن مسرری

 خواند که دوباره با اندکی تامل وفت: نداشت.بهنام انگارمغزش را می
 
 …به من ف رن ن، خواستم ووشیوبدم دستت پسر -
 

 آرام وورفته وفت:
 
 تمومش می نی بهنام ؟ -
 
 ازچی میترسی تو ؟ -
 
 ازاین انتخاب اشتباه! -
 

وفت، باالخره واداد.زیرچشررمی نگاهی به بهنام انداخت.شررراید منتظردیدن 
شررد.نفس عمیق وصرردادارش رازسررینه بیرون  لبخنداونبود که نگاهش طوالنی

فرسررتاد ودسررتانش پشررت سرررقالب شررد، نگاهش هم به آرگ کارشررده کنج 
 …دیوارخیره ماند
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 چرا اشتباه ؟ -
 

 درهمان حالت پاسخ بهنام راداد:
 
 هیچی باهم جورنیست، معادله جواب نمیده! -
 
 بریز دور این طرز ف رمسخره رو مسیحا -
 

 سویش انداخت وسرت ان داد، بهنام دوباره وفت: مسیحا نگاهی کوتاه به
 
یه حال …باهم فرق دارید…میفهمم چی میگی…ووش کن مسرریحا - اون تو

وهواسرریرمی نه توتوی یه دنیای دیگه اما بهش ف رکردی چقدرمیتونه این تفاوتا 
 …سازنده باشه

 
 مسیحاباپوزخندوفت:

 
 ستان کنه.اونقدرکه مم نه به سال ن شیده جفتمونو راهی تیمار -
 

 صاس نشست وسرت ان داد:
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 …منودیوونه می نه بهنام -
 
 شایدم آدمت کرد. -
 

 بانگاه چپ چپ مسیحا ، بهنام خندید ووفت:
 
 جون تو ازاین روبه اون رومیشی، امتحان کن! -
 
 مگه میخوام برم لباس بخرم که امتحانش کنم! -
 
 با این تف راد ت لی  دلت چی میشه! -
 
 ن خواستنوبزنه، این دخترقطب مخالفهباید قید ای -
 
 برای همینم هست که جذبت کرده. -
 

 کالفه شد.به موهایش چنگ زد وعقب کشید:
 
 ازهرطرس که نگاه می نم دردسره -
 
 حاال توامتحان کن! -
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 ی باره عصبی وفت:

 
 آخه چیوامتحان کنم..بعدش چی ؟…د -
 
 روراست حرفتوبزن ویه مدد باهم باشین. -
 
 صله این جنگولک بازیاروندارم.من حو -
 
 ن نه همون شب اول میخوای بری توحجله ؟…قربون این همه صبوری -
 
 …به خدا…خفه شوبهنام -
 
بدی نزدم ، واال ماهرچی میگیم توفیوزمی پرونی - باهاش …حرس  میگم برو

سدد بعد اوه دیدی …حرس بزن شنا سش، بذار ب شنا یه مد د مح ش بزن، ب
 …همه این حرفاروهم ازاول بهش بزن…شمیتونی بروخواستگاری

 
 اون زبون درازم بی چون وچرامطیعه ومیگه بیامنوبشناس ببین میخوای یانه! -
 

 بهنام خنده بلندی سرداد:
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 …آی جون توبزنه پای چشمت من بخندم -
 

 باچشم غره چندین باره اوخنده اش راجمع وجورکرد ودست بلندکرد:
 
مسیحادارم میگم دست دست کنی مرغ  اما…باشه، جمع کن چشم وچالتو -

قضیه اون پسرعمه اش جدی بوده وخانواده اشم کامال موافقن، …ازقفس پریده
که مهم نیسرررت عاد ورفتم  جااطال وه م ل آدم …نپرس ازک عدشررم ا ب

یه رابطه سرررالمم کسرریو مجرم …منظورتوحالیش کنی حتما بهت ف رمی نه
 …ن رده

 
به دلخواه من پیش رفت، - مه چی  عالی چی ارکنم ویرم ه له جناب خا ه ب…با

شتن  ست من برای دا ضره باوجود خواهرزاده نازنینش یه قدم به خوا نظرد حا
 …تمنا برداره

 
 توهم مطیع خاله جونی و تا حاالهمه چی بروفق مراد مادرد بوده، نه ؟ -
 
 اینبارداستان فرق داره، نتونه بامن مخالفت کنه باتمنا تالفی می نه! -
 

 ا ولوکرد وابرو باال داد:بهنام خودش ر
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 ف رحضرد واال تاکجاها پیش رفته وافه نخواستن میاد.…اووه!  -
 
 حاالمیبینی که همه مش ل ازاون نیست ؟ -
 
حا - هاروهم داری…ببین مسرری وه میخوایش این سررختی  بروبشررین …ا

یت …ف رکن ما واهی برای ح که  قدربراد ارزش داره  خوب ف رکن وببین اون
 …بل همه علی الخصوص خاله وایسی یانه ؟ ازش مجبوربشی مقا

 
مسیحابازساکت شد. باز اف ارش حصاری دورمغزش کشیدند.همه حرس ها 

این فرشته »حقیقت داشت اما صدایی ازهمان لحظه در وجودش سربرداشت 
پلک هایش رابرهم نهاد وسرررش به عقب خوابید، « باارزش ترازاین حرفاسررت

 د:زمزمه اش آرام اما قابل شنیدن بو
 
 ارزششو داره…داره  -
 

 …لبخند بهنام ُمهرتاییدی براین مهربا ارزش بود
 

باخداحافظی سررریعی ازهانیه  با دیدن سرراعت بقیه کارش راتندترانجام داد و
جداشررد.باران آنقدرتند بود که کمترازیک دقیقه سرررما به تنش نفوذ کرد.برای 

دد ، می آمد نه بااین ش اولین باربود که از نیاوردن چترپشیمان بود.صبح باران
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بنابراین توجهی هم به تذکرمادرن رده وسرررخودبیرون آمد که اینم نتیجه اش 
بود.ووشی اش رادرآورد تا شاید شماره آژانس پیداکند اما ازآنجا که هیچ زمانی 
احتیاج پیدان رده بود پس شررماره ای هم درلیسررت نداشررت. درهمان فاصررله 

 …ود، بنابراین فورا جواب دادتلفنش زنگ خورد. بی شک ترانه ب
 
 کجایی پس تمنا ؟ -
 
 توراه، دارم میام. -
 
صی نیای تواین هوا - شخ شو…با سی  س…سوارتاک صبرکن باباروبفر صال تم ا

 …دنبالت
 
ی حتمابا تاکسرر…نگران نباش…تابابا برسرره که من سررینه پهلوکردم مامان -

 …میام
 

خیرخبری ازتاکسرری ترانه قانع شررد وباسررفارشرری مجدد ووشرری راقطع کرد.نه 
شد که  شن کوتاهش فروبرد وکمی در خود جمع  ستهایش رادرجیب کاپ نبود.د

و (  - ام -ماشررینی کمی جلوترترمزورفت وبوق زد.بانیم نگاهی به مدل ) بی 
فت نده اش ور یل بود خ بازار اتومب یدترین نوعش در جد ظاهرا  جب …که  ع

ند.اما اما فقط درذهنش وذشررت وبی اعتنا چشررم چرخا…تاکسرری شرری ی
انگارراننده قانع نشد دنده عقب ورفت ودرست مقابل پایش توق  کرد.بادیدن 
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شیشه ای که پایین آمد قدم عقب کشید اما صدای آشنایی نگاه حیرد زده اش 
 …رابرورداند

 
 شما چراهنوز ایستادی ؟ -
 

سالم»دردلش وفت  شگاه که خبری « علیک  صال اوکجا بود ؟ امروز درفرو ا
بود م…ن جاا مه  لب ه ق تن و لرزش  بود وکسررری ازحضرررورش  مان  ن وا

 …اف ارمسخره اش رادورریخت وسالم کرد…نگرفت
 
 ماشین کمی بد پیدا میشه! -
 
 …بیاباال -
 

 باتعجب وفت:بله ؟!
 
 …درست نیست بیشتربایستی …سوارشو می رسونمت -
 
 باالخره یه تاکسی میاد.…مزاحم شما نمیشم…خیلی ممنون -
 

 رد ووفت:مسیحادرطرس او را بازک
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 …تعارس ن ن، مزاحم نیستی، بشین خیس شدی -
 

نده بود جوانمروش کند وحتی  ما به روزی که کم  نه  چه مهربان شرررده بود ؟ 
به حاال که نه  به خودنداده بود،  مردد ایسررتاده بود که …زحمت عذرخواهی 

 مسیحادوباره وفت:
 
 …سوارشوتا مردم ف رن ردند مزاحمت شدم..بیا باال -
 

ست. هوای مطبوع باالخره  ش شین ن ش ری کوتاه داخل ما دودلی راکنار زد و بات
شد  شتردرخود جمع  سرمای بیرون رابه رویش آورد.کمی بی داخل اتومبیل تازه 
ماشرررین چرخ خورد.دردل  گاه کنج اوش درفضرررای داخلی ومجهز  ون

فت تت بشررره»و که …«کوف هد  نده بی موقع اف ارش رالو د نده بود خ ما کم 
 …آمدباصدای اوبه خود 

 
 کجابرم ؟ -
 
 …نمی دونم -
 

 مسیحا با تعجب نگاهش کرد:
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 خونه اتونو بلد نیستی ؟ -
 

 ازسوتی که داده بود ، کفرش درآمد وفوراوفت:
 
 …عذرمیخوام، حواسم نبود -
 
 پس آدرس دقیقو بگو تا با حواس پرتی هردومون روسردروم ن نی. -
 

حاال به رویش می آورد. با  اخمهای تمنا درهم شررد. انگارالتماس کرده بود که
 ترش رویی وفت:

 
 …ممنون…اونجا تاکسی راحت پیدا میشه…همین چهارراه اول پیاده میشم -
 
 …ف رکن باتاکسخ هستی…می رسونمت -
 
ضرد واال» سی منت نمیذاره ح شت اما « …تاک جمله ای بود که ازذهنش وذ

 به زبان نیاورد وفقط وفت:
 
 این باعث مزاحمت نشم.ممنون، ترجیح میدم بیشتر از  -
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 تلنگری به ذهن مسیحا خورد. لبخندی محو به لب هایش آمد وسرت ان داد:
 
منظوری …بهنام حق داره میگه روابط من باخانما از صررفر هم منفی میگیره -

 …عفوکنید وبفرمایید کجا باید برم…نداشتم
 

ش چشررمهای ورد تمنا واقعا دیدنی وجذاب شررده بود.خبری ازاخم دقایق پی
 نبود.رودربایستی راکناروذاشت و بی ت ل  پرسید:

 
 شما واقعا آقای الهی هستید ؟ -
 

لبخند مسیحا جان ورفت ونگاهش کرد، باحسی که دلش میخواست تا ته دنیا 
 …به همین زیبایی همراهش باشد

 
یادمه وفتی شرراید بیرون ازحیطه کاراون هیوالی خون آشررام نباشررم. نظرد  -

 تغییرکرده ؟
 

 نگاهش را دزدید تاشرم چشمانش رامهارکند: تمنا
 
تاکی  - یدونم شررما  ما نم بابت اون سرروءتفاهم معذرد خواهی کردم ا من 

 …میخواید به روم بیارید
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 به فراموش کردن اون روز ف رم ن ن..…همیشه -
 

ذهن تمنا به آن روز عقب بروشررت وبا یادآوری لحظه هایی که وذشررت تنش 
شد اما اینبار شرم ، نه ترسدوباره ورم  سیحا درمیان هجوم دیگری …از  وف رم

ازخواستن ها ورفتارشد. به جاده خیره ماند. ساکت شد تا دل وعقلش به نتیجه 
شاید همین حاال یک فرصت طالیی برای وفتن …ای از آن همه مرافعه برسند

بل دل  قا گارازشرر سررتش م یاری نمی رد..ان نه عقلش  ما چطور وچگو بود ا
نه کرده بو قدرکی یاریش را از او محروم می ردآن که دیگر  پا  کن …د  برس 

تندترازقبل کار می رد م ل ذهن مسیحا که با سرعت تمام اف ار و منطقش راکنا 
حرس دل به تاخت پیش میرفت …رمیزد تا این بار دل سررخنورشررود نه منطق

تاده بود پایش روی زانوازنفس اف قل پشرررت  به …وع لب  ما  دیگرطاقتی نبود ا
 …ل هم آسوده نبودسخن وشودن د

 
 …بعد ازاین فضای سبزنگه دارید پیاده میشم -
 

اما مسیحا به جای کم کردن سرعتش، دوباره پدال وازرا فشرد وازنقطه اشاره او 
 رد شد، تمنا باتعجب از رفتار وهمچنین س ود ناوهانی او دوباره وفت:

 
 ببخشید اما خیابونو ردکردید! -
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 سری ت ان داد و دور زد: مسیحا کالفه ازحواس پرتی خود
 
 ….حواسم نبود، عذرمیخوام -
 

 وزیرلب زمزمه کرد:
 
 احساسم باهم غارد چشاد شده.…هوش وحواس و -
 

کمی بلندترمی وفت قطعا تمنا میشررنید اما درآن لحظه فقط زمزمه ای ونگ به 
ووشش رسید که سرازآن درنیاورد. اینبارقبل ازرسیدن به خیابان تمنا هشدارداد 

س ش رکند وم شت تاخداحافظی وت شید.تمنا برو شیه جاده ک شین رابه حا یحا ما
اما حالت متفاود وخیره چشمهای ویرای مردجوان دست وپای دلش رالرزاند. 
فذ  نا گاه  ند آن ن حافظی کوتاهی ازب خدا با ید چرا هول کرد وخواسرررت  نفهم

 اما هنوز دستگیره در را ن شیده بود که مسیحا ناخوداواه وفت:…رهاشود 
 
 …تمنا صبرکن -
 

ازشنیدن نامش با آن صدای بم ودلنشین قلبش دستخوش هیجان شد اما نفوذ 
 تحیر بیشتربود تاجایی که رنگ نگاهش هم تغییرکرد..

 
 …بفرمایید -
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شرد، هنوز نمی  شتش راروی لب ف شت انگ شت وپ شم بردا سیحا کالفه چ م

 ….دانست چه باید بگوید
 
 …میدونی راستش….آ -
 

 وکالفه تروفت: سرت ان داد
 
 …هیچی…هیچی -
 

حا  مدن مسرری به حرس آ باره  ما دو جدا کرد ا گاه متعجبش را ازچهره او نا ن تم
 متوقفش کرد:

 
 چندلحظه صبرکن! -
 

 تمنا سردروم وکالفه پرسید:
 
 چیزی شده ؟ -
 



 303 وصال یتمنا

مسرریحا دسررت پشررت سرررش برد وبه موهایش چنگ زد.کاری که هروقت 
سررخن ، سرررنخ راپنهان کرده بود مسررتاصررل وعصرربی بود ت رار میشررد.کالِس 

سخت  شایدبعد وره کردن  شودچون  سک کند تاکالس دونیم  ست ری ونمیخوا
باالخره …می شرررد اما ناشرریانه عمل کردنش حداقل برای خودش محرز بود

 وفت:
 
 ازهدیه ام خوشت اومد ؟ -
 
لبخند به لبهای تمنا آمد.تا بحال …وفت هدیه…نه بهانه…نه تالفی« هدیه»

یامده بود وحاال بهترین وقت بود.ب فرصرررت مناسررب ی برای تشرر ر پیش ن
اف راین ه این مرد بابت پرسیدن چنین سوالی اینقدر سردروم شده است خنده 

این مسرریحا انگارهیچ ربطی به مهندس بداخالق مشررهورشرران …اش ورفت 
 …نداشت

 
ما جبران …ممنون - ما دلم میخواد حت بابتش تشرر رکنم ا فرصرررت نشرررد 

سرکنید البتهمیتونم خوا…کنم شو از حقوقم ک شه یه البته هم…هش کنم مبلغ ی
 …یادواری ازشماباقی میمونه ولی

 
 راه های دیگه ای هم برای جبران هست. -
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ست  سرنخی برای ادامه د سیحا که انگار به  تمنا جاخورد. منظورش چه بود. م
 یافته بود ادامه داد:

 
 میتونی به من ف رکنی ؟ -
 

ید. نگ از رخ دختر  پر بان قلبش  ر نه اش راه وم کرد وضررر نفس در سرری
 تصاعدی باال رفت، صدایش لرزید:

 
 منظورتون چیه آقای الهی ؟ -
 

 مسیحا کامال چرخید تا راحت تر به چشمهای ناباوردختر  نفوذ کند:
 
 …خیلی وقته این مساله کنج ذهنمه ، یه پیشنهاد..یه فرصت که  -
 

 بام  ی لحظه ای ادامه داد:
 
 …یه واژه به اسم خواستن و…خیلی چیزاروباهاد تجربه کنممیخوام  -
 

 تمنا م ل آتشفشان منفجرشد:
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 …بس کنید آقا -
 

شد. تمنا نگاه  ساکت  سیحا آنقدر ازع س العمل ناوهانی اوجاخورد که کال م
پرنفرتش رابرداشت تا ازبرابراو بگریزد .پیاده شد وراه مقابل رادرپیش ورفت که 

مسرریرمقابلش را سررد کرد. هوا سرررد بود اما هرکدام به  نفهمیدیک باره اوچطور
 …ی ی ازنفرد وخشم..دیگری دراوج هیجان وعشق…نوعی ورم بودند

 
 …بذارحرفموبزنم…صبرکن -
 
قای الهی ؟  - به …درموردمن چی ف رکردی آ قدر احمق ودم دسررتی  این

 براتون متاسررفم ..برای ظاهری که هیچ ارتباطی به…نظراومدم که اجازه بدم 
 …شخصیت 

 
 مگه من چه حرس بدی زدم! -
 

 تمنا بیشترسوخت وصدایش باال رفت:
 
شاد قطعا عادیه - ستم ومعنی حرفاتو خوب …برای تو وهم کی امامن احمق نی

 …ف رنمی ردم که…فهمیدم
 



wWw.Roman4u.iR  306 

 

وردنبند از پس ویرانه های عقل واحساسش به یادش آمد. آن راچنان کشید که 
شت سوخت اما نه بی شد ووردنش  سینه مردجوان کوبید …راز دلشپاره  آن رابه 

 وباخشمی که شاید بغض هم داشت، وفت:
 
 …برای خودم وخوشباوریم متاسفم -
 

 مسیحا قدمی پیش رفت:
 
 دوست داشتن اینقدر بده ؟ -
 
مه ه*و*سررحالم ازمرداب  - ندابش ه نه و بوی و که دم از زاللی مهرمیز ی 

 …جاروبرداشته به هم میخوره
 

خورد و تمنا با قدم هایی تند دورشررد. برق پال  میان مسرریحا ت ان سررختی 
شد سرش ت رار صدای او در شد و ست های ناباورمرد جوان خیس  کجای …د

باحرص ضررربه مح می به بدنه ماشررین کوبید وَاه …کاروند زد که نفهمید
 …همه احساس وخواستنش را با هم لعنت کرد…غلیظی وفت

 
به پال  نداخت و معلق میان دسرررت هایش زل  زنجیر را میان انگشررتانش ا

شرراید متنفر …ازخودش واحسرراسررش ناراحت…زد.حالش بدبود، خیلی بد
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به ذهنش خطورهم نمی رد چنین …متنفرنبود، دلخور بود…نه، … اصررال 
یدن شررردن  با کشرر که  فه وعصرربی غرق اف ارش بود  ند.کال واکنشرری ببی

 هزنجیرسررربلند کرد.خواسررت زنجیررا بگیرد که بهنام دسررتش راپس کشررید وب
 کمر زد. با اخم وفت:

 
 بده به من اونو! -
 

 بهنام باخیره سری یک تای ابرویش راباال داد:
 
 فرض کن ندم! -
 

 مسیحا باحالتی عصبی دست ت ان داد وعقب روی مبل ولوشد:
 
 در ..مرض داری دیگه! -
 

 بهنام با خنده فنجان چای رامقابل اووذاشت ووفت:
 
یدا کردی - که تو پ مال  اونم ازنوع…مرض  ندد هم  با وردنب با یا  جنونش..ب

 …نخواستیم…خودد
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سم  شت.دوباره ا شتی مبل وذا سرش را باالی پ سیحا تقریبا پال  را قاپید و م
شمانش تاب خورد وتاب خوردو شد..کاش حرفی نزده …تمنا مقابل چ دیوانه 

مانی وحسرررد و باپریشرررانی وپشرری حاال اینطور  که  ماری ….بود  با بیشرر
یرنشود. اما انگاربیشترازغرورش قلبش ضربه خورده ازاحساساد مختل  درو

 …صدای بهنام خلوتش رابه هم زد….بود
 
تی  - ف ور نه دق  ی م ل آ پال  و ین  کردی وا غل  ب غم  نوی  چرازا حاال 

 …وندزدی اومدی واخماتم توهم کردی واسه من…جلوچشمت
 

م ل آتشررفشررانی که دیگرتوان خودداری نداشررت، ناوهان خروشررید، تیزوبلند 
 وفت:

 
 …بفرما اینم عاقبتش…تعبیرخوابیه که توواسم دیدی دیگه -
 

 وردنبندراروی میزانداخت وبه موهایش چنگ زد.بهنام شوکه وفت:
 
چته ؟ دادبزنی وبه وردنبندی که اون خانم توسرررد …آروم برادرمن…یاخدا -

 زده نگاه کنی همه چی تغییرمی نه ؟
 
 …توروخداسربه سرم نذار…ول کن بهنام -
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 یه خورده وریه کن تااوج مصیبت بیشتربه چشم بیاد. بشین -
 
 اعصابم خورده میگم.…بهنام -
 
 روز روزش حضرد واال پاچه می ورفت حاال که شام تارته! -
 

سمت اوپرد کرد که بهنام با خنده جای خالی  سرحرص به  شتی از سیحا م م
 داد:

 
 …بفرما..محسناد ت میل شد -
 
 …بشین سرجاد…نمابهنام تمام حرصموسرتوخالی می  -
 
 حاال این چه ادا واطواریه درمیاری ؟…خب بابا -
 
 …نفهمیدی چی وفتم ؟ شدم س ه یه پول -
 
 …جهنم …شدی که شدی -
 

 مسیحاعصبی نگاهش کرد که بهنام وفت:
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یه ؟ !  - مدل حرس زدن …چشررراتو اینجوری تیزن ن، چ با اون  توقع داری 

 …درجابپره بغلت
 
 تی باهاش حرس بزن!مگه خودد نگف…چرد نگو -
 
 من وفتم چی بگو ؟ -
 
 چه میدونم، هرچی تووفتی ت رارکردم، همین! -
 
 من وفتم بروپیشنهاد اینجوری بده ؟ -
 
 چه جوری ؟ -
 

 کفربهنام درامد؛:
 
حا - بازن ن مسرری که دختره ف رکرده …دهن منو یه جوری حرس زدی  رفتی 

 ی ی هم…فتهشررانس آوردی فقط وردنبند وزده توسرررتور…قصرردسرروء داری
 پاچشت نزده خوبه!

 



 311 وصال یتمنا

 مسیحاکالفه وویج وفت:
 
 …من حرس بدی نزدم، اصال نذاشت حرس بزنم که سیم چسبوند -
 
 …ر  وپوست کنده پیشنهاد ازدواج میدادی اما باشرط یه دوره شناخت -
 
 …منم اومدم همینو بگم -
 
ش چند شبشم میگفتی ت لیف…آره جون عمه اد..صاس وفتی بیا با من باش -

 …معلوم باشه حداقل
 

 مسیحاداغ کرد:
 
 …چرا چرد میگی بهنام -
 
مدد  - یه  ماحصرررل حرس تو برای هردختری یعنی  چرد وتو وفتی خره، 

 ورفتی یاروشن ترد کنم ؟…خوشگذرونی وحال
 

مسرریحا خواسررت حرفی بزند اما برای چند لحظه سرراکت شررد، انگارفیلم به 
حرفهایش راچندین  عقب بروشرررت وزمان درچندسررراعت پیش ثابت شرررد.
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بارمرور کرد وجمالد آخراو مانند زنگ ناقوس درسرش پیچید. تازه فهمید چه 
 خراب کاری کرده است. ضربه ای مح م به پیشانی خود زد وسرت ان داد:

 
 …پس بگوچرا اونطوررنگ به رنگ شد…وای -
 
 …حاالخودزنی ن ن -
 
 حاالاین افتضاحوچطوری جمع کنم ؟ -
 
 …همونجورکه خراب کردی درستش کن…یدنونتو بچسبونیتا تنورداغه با -
 
 با این اوصاس ف رن نم دیگه فروشگاهم پیداش شه. -
 
 …معلومه که نمیاد. باید ب شونیش بیرون -
 
 آخه چه بهونه ای ؟…نمیاد بهنام -
 

 بهنام باچند لحظه تعمق وتعلل به مسیحانگاه کرد وسرت ان داد:
 



 313 وصال یتمنا

شترنداری - صت که اوه دوباره وند بزنی چاره اما فقط ی…یه راه بی ه راه و یه فر
 …ببین چی میگم…اش خودکشیته

 
بی حوصله وکالفه لباسهایش راروی صندلی پرد کرد وروی تخت ولوشد. از 
ش ر خراش  شتر..خدارو سوخت اما دلش بی شت وردنش می  شب هنوزپ دی

که  تپشت وردنش افتاده بود وموهایش مانع دید دیگران بود و اال جوابی نداش
به مادر بدهد.دست روی پوست سرد ولویش کشید. جای خالی زنجیراذیتش 
که پیش  خالی حسرری درقلبش آزارش داد. نمی دانسرررت مهی  جای  کرد و 
نگاهش را ورفت ومردمک چشررمانش رالرزاند تاوان چه بغض شرر سررته ای 
اسررت ، نتیجه کدام احسرراس شرر سررت خورده اسررت اما آسررمان ابری دلش 

به خیالش  عجیب ورفته وتنگ باورش نمیشرررد مردی که بی اجازه  بود.هنوز 
شت حاال باوفتن  ضورعجیب رادا صد خندیدن به این ح ست واوق شیده ا سرک

طلسم ش ست.بغضش …حرفهایی نامربوط به این حال وروز انداخته باشدش
ترکید وقطره ای زالل ازکنارپل ش سررر خورد.سرررش رادرون بالش فروبرد وبه 

با تداعی تصویرچهره مسیحا برسر دل ومرد خیالی پتویش باحرص چنگ زد، 
 فریاد کشید:

 
 …ازد متنفرم -
 

پل هایش را آنقدرمح م فشررارداد تا اشررک نتواند با نفوذ به سرراحل وونه اش 
نداشرررت..هیچ  ند.او هیچ ارزشرری  رسرروای این احسررراس مسررخره اش ک
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شگاه ثابت کند که می ماند ورویش  ست بارفتن به فرو شی..دلش می خوا ارز
ضش  شتنی بغ ست دا راکم می کند اما بعید بود بادیدن دوباره آن مرد مغروردو

کد  تر ین احسررراس…ن به ا نت  ع ل مرد دوسرررت …ای  فت  و می  باز 
 …خفه شو…بازوفت..خفه شو تمنا…داشتنی

 
 تمنا ! چراخوابیدی ؟…وا -
 

شد، کاش یک امروز رابی خیال بازجویی می  سرش خراب  مادردیگرازکجا بر
 …تی به چهره زد.اما هنوز بی حوصله وکالفه به نظر میرسید شد.نقاب بی تفاو

 
 میخوام بخوابم.خسته ام! -
 
 یعنی نمیخوای بری فروشگاه ؟ -
 

 رویش رابرورداند وبه پتویش پناه برد تا چهره مغمومش راپنهان کند:
 
 ….وفتم امروز نمیرم…نه! یه خورده خسته ام -
 

رفی هم نزد وباالخره تنهایش ترانه بی صرردا ومشرر و  تماشررایش کرد اما ح
وذاشت. تمنا مطمئن بود باید جواب این قطع شدن ناوهانی اشتغالش رابدهد، 
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اما همین که فعال هم مادر پاپیش نشررد خوب بود.اوردیشررب آن هوا ورسرریدن 
بامسیحا به خانه وآن ساعت شب نبود حتما به خانه عزیر پناه می برد تاآرامش 

..هیچ کجا اندازه آن خانه قدیمی وعزیز آرامش بگیرد ، حتما غروب می رفت 
تاغروب به هرنحوی بود روزمروی اش سررپری شررد.آماده بیرون رفتن …نمی رد

سررراغ ترانه رفت تا خداحافظی کند، مادر اندکی سرروال پیچش کرد و تمنا فقط 
صبح خانه عزیز خواهد  شنبه  شب تا سرباال جواب داد ووفت م ل هرهفته ازام

ترانه رضررایت به رفتنش داد وتمنا راه افتاد. به محض بسررتن در ماند ..باالخره 
مدام روی  که ازصرربح  یه بود  هان باره  ما دو بایلش زنگ خورد. حت نه مو خا
شماره بهنام لحظه ای م ث کرد..اما  صابش بود ، تلفن رادرآورد اما بادیدن  اع
شررترسررواری که دوال دوال نمیشررد، باید می وفت که دیگر چشررم دیدنشرران 

سرد جواب داد، ی ی نبود بگوید به این …اردراند شرد وخیلی  سخ را ف دکمه پا
اماازاین که اوهم …بنده خدا چه ربطی دارد که پسرخاله اش ناتو از کار درآمده

شگی اوراهم  شد کافی بود تا محبت های همی صدی دراین جریان دخیل با در
 …نادیده بگیرد

 
 بفرمایید -
 
 ی امروز ؟سالم خانم مقدم..چراشما نیومد -
 

 …من دیگه نمی تونم به این هم اری ادامه بدم آقای ناصح…سالم
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 چرا ؟ -
 
 …خسته ام ومیخوام استراحت کنم، همین -
 
 میتونم چندروز استعالجی بهت بدم. -
 
 …ممنون، نیازی نیست، بهترازمنم برای کارشما زیاده -
 
 ؟مش لی نداره اما ف رنمی کنی باید منو درجریان میذاشتی  -
 
 …معذرد میخوام…حاال درجریان قرارورفتید دیگه -
 

شید بهنام رابه خنده انداخته بود اما تمام  صی که میان جمله هایش می جو حر
 تالشش راکرد که سوتی ندهد وخیلی جدی وفت:

 
 …پس بیا تسویه حساب -
 
 …احتیاجی نیست، بمونه خدمتتون -
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نم اما من موظفم حق الزحمه مایل به ادامه هم اری نیستی مش لی نداره خا -
خدالعنت کنه این آقای » …اتو پرداخت کنم واال آقای الهی برخورد می کنند

 بی حوصله وفت:« الهی اتونو..
 
 …باشه، من تا نیم ساعت دیگه میام -
 
 …پس منتظرم، خدانگه دار -
 

تمنا باحرص ووشی راداخل کیفش پرد کرد وبرای تخلیه احساساد تندش به 
 …ی پناه بردپیاده رو

 
یل کرده  قدرزود امروز تعط جاخورد، چ گاه  تابلوی تعطیلی فروشرر یدن  با د
بودند.چون ازدرمخصرروص همیشررگی وارد شررده بود االن داخل بود وتازه می 
به  دید تعطیل اسرررت اما عجیب این درباز بود.بانگاهی اجمالی به اطرافش و

ردد کرد وخواست بروخیال نبودن بهنام ، تسویه حساب رابه روزی دیگر موکول 
 …که بهنام صدایش کرد

 
 پس چرا برمیگردی خانم مقدم ؟ -
 

شد.اولین باربود او را با اخم  سالم کرد که با اخم های بهنام مواجه  شت و برو
 …می دید.سالمش راهم جدی وخشک جواب ورفت
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 ف رکردم تعطیل کردید ؟ -
 
ر پنج شررنبه ها زودت بله، امروز به اصرررار قبلی بچه ها تصررمیم براین شررد که -

ما بودم حاال منتظرشرر تا نده هم  یل بشررره، ب نا ازاین ه برای آخرین …تعط تم
ستانش راببیند وخداحافظی کند رنجید اما چاره ای نبود، بهنام  ست دو بارنتوان

 به طرس اتاق اشاره کرد ووفت:
 
 …شما بفرمایید، من االن برمیگردم -
 
 …آقای ناصح من عجله دارم -
 

سیده بود وبه روی خودش نمی آورد  درحقیقت کمی س ون تر س ود و ازاین 
 اما بهنام باخونسردی دراتاق رابازکرد ووفت:

 
 …تاشما بنشینید اومدم…زود برمیگردم -
 

تمنا دیگرحرفی نزد .سرررش راپایین انداخت وداخل رفت.روی ی ی ازمبل ها 
ه تانشررسررت وبه میزمجهز مقابلش خیره شررد.با یادآوری برخی خاطره های کو

اما درانتها با بخاطرآوردن وسررتاخی مسرریحا لبهایش رابه هم …دلش ورفت
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فشرررد ومشررغول بازی بابند کیفش شررد.بیشررترازچنددقیقه کوتاه نگذشررت که 
به جای بهنام ، مسرریحا بود. تمنا  ما  ند ا بازشررردن درسرررچرخا باصررردای 
متحیرنگاهش کرد وف ری چون صراعقه درکسرری کمترازثانیه به مغزش کوبید 

با « . …ادرصرردی ف رن رد بازی درکاراسررت ومانند احمق ها اینجا بودچر»
شنیدن جمله او  ست اما با سیحا به خود آمد وفورا برخا صدای تلفن م شنیدن 

 خش ش زد:
 
 …معلوم نیست کارم کی تموم شه، توبرو، خودم میام -
 

 به وضوح لرزش قلب وتنش را حس کرد ونگاهش روی لبخند نادر او خش ید:
 
 م عرض شد خانم بداخالق!سال -
 

مت  به سرر قدمی  فت و جب چهره اش راور جای تع نا ت انی خورد.اخم  تم
دربرداشررت اما مسرریحا قدم بلندی عقب رفت وکامال به تنهادر ورود وخروج 
اتاق ت یه داد تا تمنا دوباره سرررجای خود بایسررتدوباخشررم نگاهش کند.اما 

دیگرش رابه یقه مسرریحا باخونسررردی دسررتی راداخل جیب فروکرد ودسررت 
 صافش کشید وفت:

 
 …سالمم جواب نداشت -
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 …ازپررویی اوخونش به جوش آمد ولبهایش رابه هم فشرد تاداد ن شد
 
 میخوام برم! -
 
 کجا ؟ حرس دارم! -
 
شه! ..لطفا برید کنارمن  - شته با شی بگردید که کرکردنش فایده دا دنبال یه وو

 عجله دارم.
 
 …کن بعد خودم می رسونمت اول بشین به حرفای من ووش -
 

 تمنا باپوزخندی ازسرخشم وحرص وفت:
 
 …لطفتون پیش ش به هم پیاله هاتون -
 

مسرریحا قدم بلندی برداشررت که تمنا ناخوداواه عقب رفت. تازه قوه درکش به 
سته تنها بود.  شت دیوارهای ب شم پ کارافتاد.بااو دراین محیط خاموش ودورازچ

سید سید ازاین رف…تر ست…تاراحمقانهواقعا تر سیحا دوباره ای اد باواکنش تمنا م
 وبه مبل اشاره کرد:
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 بشین حرس بزنیم. -
 

تمنا با چند ثانیه سرر ود سررعی کرد زبانش راکنترل کند مبادا کاردسررت خود 
 دهد ووفت:

 
 همینطوری می شنوم..چی اردارید با من ؟ -
 
 باید درمورد دیشب حرس بزنیم. -
 
ررفتن نقاب ازچهره آدمی که ادعای شخصیت دیشب موردی نداشت جز کنا -

 …وغرور می نه اما
 

صله اش راکمترکرد با او وحرس  شد وکم کم فا سیحا به هم نزدیک  ابروهای م
 او را ادامه داد:

 
 هوم ؟…اما یه دختربچه ف رکرده که ش وندتش -
 

 سرش راکمی نزدی ت برد ووفت:
 
 ساختی!االن خیلی خوشحالی که چنین رویایی واسه خودد  -
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تمنا ازبرق نگاه نافذ او ترسیدو خیره سری راکناروذاشت.راه بازکناراو را شاهراه 
شت،  شتی مبل وذا ستش راروی پ شد ود سیحا خم  شانس دید تابگریزد اما م

 …میزهم ازسوی دیگر راه تمنا رابست
 
 …واال…برو کنار -
 
 واال چی ؟ -
 

ند که پنجه همان تمنا باحرص خواسررت دسررت حائل شررده مقابلش راکنار ز
 …دست مح م بازویش راورفت

 
 تا ووش ندی به حرفام ازاینجا نمیری..خب ؟ -
 
 عالقه ای به شنیدن دوباره یه مشت مزخرس ندارم. -
 

بافشرراری که به واسررطه پنجه قوی مردجوان به بازویش آمد ، چهره اش درهم 
 شد وصدای عصبی او راهم شنید:

 
 …واال بهتره زبونتو کنترل کنی تمنا -
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 تمنا تقال کرد دستش رارهاکند ودرهمان حین هم باخیروی وفت:
 
 …کی اجازه داده به من دست بزنی، ولم کن  -
 

بارها شدن ناوهانی بازویش تعادلش را ازدست داد وناخوداواه روی مبل پشت 
سرش افتاد واولین چیزی که تشخیص داد آتش خشم زیر خاکستر نگاهی بود 

مد وتمنا ناخوداواه مضررطرب به پشررتی نرم بیشررتر که صرراحبش نزدی ش آ
مسیحا کمی خم شد اما با دیدن نگاه مضطرب دختر  کالفه عقب …فرورفت

 کشید وعصبی وفت:
 
 بلندشوبرو تاکار دست اون زبونت ندادم. -
 

تا  تمنا آب دهانش را قورد داد وخودش را فورا جمع وجورکرد ، برخاسرررت 
 فه مسیحا بیشترایستادن را جایزندید وازکنارشبرود، بانگاهی کوتاه به چهره کال

صدای آرام  ضش  شد، قبل ازاعترا شیده  سته کیفش بود که ک شد اما اینبار د رد 
 مسیحا راشنید:

 
 …قصد سویی نداشتم -
 

 با توق  تمنا نگاهش کرد وبا همان لحن آرام ادامه داد:
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شه اما خودم میدونم که ابراز عال - سون نبا شتباه بشایدباورش براد آ ود قه ام ا
 …یعنی سخت شد…ولی نشد…وباید سنجیده ترعمل می ردم

 
چشررمهای مبهود تمنا نشرران ازوذر ذهنش بابت آن سرروءتفاهم بود.مسرریحا 

 قدمی عقب رفت وکی  اورارها کرد، با اندکی م ث دوباره به حرس آمد:
 
حرفامو میسرنجیدم …مدد ها بودبرای مالقاد دیشرب خودموآماده می ردم -

نمی دونم چرابه جای به کاربردن جمالتی که …نمی دونم چرا خراب شررد اما
بارها ت رارکرده بودم تا بهت بفهمونم دچاریه دلبستگی ناخواسته شدم ، اشتباه 

سخ…التماس بلد نیستم…تعبیرشد ه*و*سشد وبه  شقانه وفتن هم برام  ته عا
 …چون هنوزم بابت احساسم به توویجم ولی

 
 زده دختر  قفل شد وآرامترازهمیشه وفت:نگاهش درچشمهای بهت 

 
 …ازاین مطمئنم وخواستم مطمئنت کنم…توقشنگترین اتفاق زندویم شدی -
 

 باس ود ممتد تمنا دستی به موهایش کشید ووفت:
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ما اوه درصررردی ف رمی نی هنوزم  - بده ا به حرفام ووش  اوه میتونی بمون و
صد م نامربوط وازسر سق ن شک ن ن که وفتن ای برو ولی…ه میتونی بری ه*و*

 نمیخوای چیزی بگی ؟…حرفابرام آسون نبود
 

ضربتی عمل کرد  حس…تمنا به خودش آمد.چقدر در عرض چند دقیقه کوتاه 
می رد االن است که صدای قلبش رسوایش کند، هر ومانی به ذهنش آمد ه بود 

اعتراس ازمردی که حضررورش رادرخیال هم …جز اعترافی که حاال می شررنید
 باالخره به زبان آمد:…آن همه فاصله شوخی نبود…صور می ردرویا ت

 
 …باورحرفاتون خیلی سخته وقتی که تا دیروز -
 
تا دیروز برام یه شرروخی بودی که حاال جدی ترین مسرراله زندویم شرردی..یه  -

مام یه خواستن برای ت…معادله که نتونستم مقابلش قدعلم کنم ودلم خواستت 
یادم داد یه تجربه دوسررت داشررتن…عمر این حس …که اول عاشررق شرردنو

سرعقلی که تفاوتم رابا تو دادکشید ، فریاد زد که میشه برای یه معادله نامجهول 
برای زندوی متفاود من غروروشرر سررت و اعتراس کرد..شرراید معجزه زندوی 

یه مساله که حتی دیگه نمی خوام حل بشی، فقط میخوام تو …من توشدی تمنا
شقی دفترچه خاطراد عمرم ب شناس عا شی وهرروز بابودنت حس غریب ونا ا

میشرره ؟ سرررتمنا ت ان خورد وبا یک کلمه توان ازقلب …روبرام یادآوری کنی
 مرد جوان برد:
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 نه! -
 

ش یده اش به  ست ونگاه خ ستی که خون برای لحظه ای درروهایش یخ ب به را
 مانند ضرررباتی ناهماهنگ ازیک« نه»لبهای دختر  چسرربید. واژه ناشررناخته

 …ولی چرا ؟ …نه…نه…نه…ناقوس درسرش پیچید..چندین وچندبار
 

 به سختی زمزمه کرد:
 
 چرا ؟ -
 

نگاه تمنا پایین افتاد وبه راه فرار وریزی زد اما مسرریحا سرردراهش شررد، حس 
نگاهی که تن دخترجوان را سرروزاند عجیب بود ، بغضرری درولویش ویر کرد 

 وقتی صدای ناباور او را شنید:
 
سته امو ترمیم کنم،  حداقل یه - ش  ضیح بهم بده که بتونم غرور توجیه ..یه تو

 خواسته زیادی نیست!
 

ست دلش ندهد، آب دهانش را فرو داد  صله ورفت تا هیجان کارد تمنا کمی فا
 ونگاهش کرد:
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 من قصد ش ستن وتالفی ندارم. -
 
 پس چی ؟ -
 
به …فقط یک ساعت بشینید ودرس ود به این مدد ف رکنید…یک ساعت  -

 نظرتون چنین رابطه ای عاقالنه است.
 

 مسیحا لبخند تلخی زد:
 
 به نظرد االن من عاقلم که جلوی روی تو ایستادم ؟ -
 

 تمنا باصدایی آرام وتلخ وفت:
 
 پس خوب دلیل منوفهمیدید ؟ -
 
 انگارتومنظور منو نفهمیدی! -
 

سی که به قلبش می کوبید تا وا د سا سته بود.ازجنگیدن بااح سته هتمنا خ د خ
 شد ووفت:
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فهمیدم..واکنش دیشبم تند بود..به اندازه لحن بد ی که ازشما شنیدم ومنو به  -
شتباه بزروی رخ  سط ا شم عذرمیخوام اما این و سوءتفاهم انداخت بابت شتباه و ا

یه معادله یاشررایدم قماربزروی روی …داده که فقط یه مسرراله ریاضرری نیسررت
 …سرنوشت

 
 یچیده!شاید حل شداین معمای پ -
 
 به بهای یه ش ست سنگین ؟ ..ارزششونداره! -
 
 توبرای من داری! -
 

قلب دختر  ت ان خورد..زلزله ای رخ داد که تمام تنش لرزید ومسرریحا ادامه 
 داد:

 
یه فرصررت میشرره به این عاشررق بی عقل داد، نمیشرره ؟ ..نمی تونی یه مدد  -

 شرراید به نتیجه…شرردکوتاه با این معادله الینحل سررروکله بزنی..شرراید حل 
سید شقی که …ر صلحت عقالنی روکم کرد..م ل عا شایدبازم محبت روی م

 …روی عاقلی مرد مقابلتو کم کرد
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شان به تخت ح ومت …س ود سنگین ..نفس ویر ودلهره آور میان س وتی 
شمهای تمنا روی ک  پوش نخودی رنگ وتمیز اتاقک میخ وب  ست.چ ش ن

شمان شنا مقابل چ سربلند بود که برق پالکی آ سش بند آمد.. ش ت ان خورد.نف
فل به ق…کرد ودلش آشرروب شررد.پال  میان انگشررتان بلند مسرریحا معلق بود

ست اما کدام  صاحبش میخوا شده اش نگاه کرد، دلش این یادواری را با ترمیم 
 …لعنت به هرچی عقل ومنطقی که…عقل

 
 …لعنت به هرعقل ومنطقی که قراره لذد دوست داشتنو ازم بگیره -
 
منا مبهود ازجمله ای که درذهنش وذشررت وبه زبان مسرریحا جاری شررد ت

 نگاهش کردکه اوقدمی پیش آمد وزنجیرراباالتر ورفت:
 
دل این پال  وزنجیرهم م ل یه قلبی که اسیرمنطق ومصلحته زود براد تنگ  -

تی ح…متعلق بهت میمونه حتی اوه بری…مال توئه حتی اوه نخوایش…شررد
 …ورد باقی بمونهاوه در رویای تمنای حض

 
سرخورد.به نرمی پال  وزنجیرراپس ورفت  ست دلش لرزید وعقل  کم آورد.د
مه ای آرام دلش راورم  بای مردجوان همراه زمز ند زی ند. لبخ هدیه ک تا دلش را

 کرد:
 
 به من اطمینان کن! -
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به لبهایش نقش پررنگ عشررق زد نگاه اوهم  وقتی پس ازنفس عمیقی لبخند 

به طل وع طالیی شرررد.دیگرخاکسررتر یک شررعله کوچک شرربیه سررحری رو
 …درچشمانش ندید..زبانه ای سرکش بود که تن دختر  راسوزاند

 
 ) فصل پنجم (

 
وقتی م المه کوتاهشان به پایان رسید ، ابتدا چندلحظه به ووشی میان دستش 

شد.قلبش تند میزد.تندتر ازهرزمان دیگر  سان نبود اما …خیره  شاید باورش آ
باختگی  یه د ذهن این دل که هرروز وهرشرررب حتی هرثان حقیقتی محض بود 

وقلبش ت رارمی شررد وجای خودرامح م ترمی رد.بدون هیچ تردیدی ووشرری 
رابه سررینه اش فشرررد وپل هایش رابرهم نهاد.ت رارصرردای ویرای اوزیباترین 

باوجود تلخی  تداعی کرد حتی  با برخورد پتوی ناز  …خاطره ها رادرذهنش 
اش سربلند کرد.ازدیدن سهند تعجب کرد اما لبخند هم به  مسافرتی روی شانه

 لبهایش آمد وتش رکرد.سهند کنارش روی پله ایوان نشست ووفت:
 
 مریض میشی!…سوز برس میاد دختر…چراتواین هوا بیرون نشستی -
 
 برس که کم میبینیم حداقل سوزش سرما مون بده عقده ای نشیم. -
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 د:سهند خنده کوتاهی کرد وسرت ان دا
 
 …ازدست تو -
 
 توچرااومدی بیرون ؟ -
 
 واسه فضولی توکارتو ؟ -
 

 تمنا با تعجب نگاهش کرد وسهند چشم ی زد:
 
 …بذارببینم یه دفعه خانما چه حالی میبرن -
 

تمنا خندید وضررربه ای آرام به بازوی سررفت اوزد که بیشررترخودش دردش آمد 
 ودرپی اعتراضی کوتاه وفت:

 
 …همیشه هم زورشون سرزنا بود….لترازکار دراومدنحاال که آقایون فضو -
 
 …زن بالست خداهیچ خونه ای روبی بال نذاره…باشه بابا..تسلیم -
 
 چلچراغ به سرد نزنه. ه*و*سخوب نگفتی چراغ که  -
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من یه سررتاره میخوام که اوه باهام باشرره هیچ چلچراغی درمقابلش نمیتونه  -
 دووم بیاره.

 
 شاعرشدی دکترجون! -
 
 چیه ؟ دکترا دل ندارن ؟ -
 

 تمنا پتورابیشتردور خودش پیچید ووفت :
 
 چراندارن ؟ ماکه بخیل نیستیم. -
 

 سهند لبخند زد وپس ازم  ی کوتاه وفت:
 
 حوصله اشوداری باهم حرس بزنیم ؟ -
 
 پس االن چی ارمی کنیم ؟ -
 
 منظورم اینه موضوعم وعوض کنم. -
 
 بامن به سرد زده ؟ دردودل ه*و*سحوصله اد سررفته که  -
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 دردودل نه ، حرس دل! -
 

 کمی جاخورد وسهند دوباره وفت:
 
 …میدونی تواین چندماه چقدربهت ف رکردم ؟  -
 

 تمنا دست وپایش راجمع کرد وسعی کردلبخند مصلحتی به لب آورد:
 
 تو لط  داری ؟ -
 
مو للط  نبود، نتیجه یه دلتنگی عجیب وتازه بود که تواون شررهر وریبان د -

 …البته بعد از دیدن دوباره تو…ورفت
 

شوخی اش راپس میگرفت …وای سهند ادامه نمیداد، کاش می خندید و کاش 
اور ترانه می فهمید پای سهند هم دراین به سرنوشت وخواستن اوبازشده است 
تازه ای راه می افتاد..همان امیربس  نه وفتن دارد، قطعا جنجال  وتمنا قصرررد 

 ابل ادامه حرفهای اورابگیر د وشنید:بود..اما نتوانست مق
 
 …میشه باهام بیای ؟ …من اواخرتابستان عازم کانادام تمنا -
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 سرتمنا پایین افتاد وبدون تعلل وفت:
 
 متاسفم سهند..لطفا ادامه نده. -
 

«  نه»سهند جاخورد وچند لحظه س ود میانشان حاکم شد، توقع شنیدن این 
 ومبهود پرسید:صریح وسریع رانداشت.به خودش آمد 

 
 نه! به همین سرعت ؟ -
 

 تمنا مستاصل به اونگاه کرد:
 
 …ببخش سهند ولی -
 
اوه دوسرررت نداری ازکشرروربری وازخانواده دورباشرری بگو، مطمئن باش  -

 ازدست دادن این سفرتلخ تروسخت ترازاین نه وفتن تونیست.
 

 …تمنا آب دهانش رافروداد.کاش میتوانست حقیقت رابگوید اما
 
 باورکن به خاطراین جورچیزانیست. -
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 پس مش ل چیه ؟ -
 

 س ود تمنا طوالنی شد که سهند با تاملی کوتاه وفت:
 
احتماال مش ل اون قدراساسی هست که امیرهم نه بشنوه ومن بتونم شانس  -

 …خودمو امتحان کنم..شانسی که کمترازامیر بود
 
 اشتباه ن ن سهند، جواب من ارتباطی به امیرنداره. -
 
مجبورنیسررتی …یعنی من حس ترسرری که توچشررماد دیدم، خطاسررت ؟  -

حت  یه را یت واسررره چ که جواب منف قانعم می ردی  وه  ما ا بدی ا جواب 
 …ترهضمش می کردم

 
 تمنا نگاهش را دزدید و آرام وفت:

 
 نمی دونستم توروانشناسی قراره تخصص بگیری ؟ -
 
سته پس - سم در ست داری…حد سی ودو شه ف رمی ردم …خودد ک امیربا

واین درویری اخیرتون بخاطریه مساله جزییه وحل میشه اما انگاردرمورد مساله 
 …دوم اشتباه کردم
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 امیرهمیشه یه پسرعمه برای من باقی میمونه! -
 
 میشه بدونم طرس کیه ؟ -
 

 باس ود تمنا و التهاب چهره اش سهند آرام وفت:
 
ه میخوام مطمئن شم کمطمئن باش ازحرفای امشب کسی باخبرنمیشه! فقط  -

 …راهی برای جلب توجهت ندارم، همین
 

 تمنا باتردیدنگاهش کرد، سهند لبخند زد:
 
 دوست نداری مجبوربه توضیح نیستی ؟ -
 
 میتونم م ل یه دوست بهت اطمینان کنم. -
 
 مطمئن باش، بهت قول میدم. -
 

 تمنا مرکزدیدش را عوض کرد وآرام وفت:
 
 نم به شخص دیگه ای ف رکنم.حدست درسته، دیگه نمیتو -
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 صدای سهند ورفت.شنیدن این جواب آسان نبودامابا مهربانی وفت:

 
 قابل اطمینان هست تمنا ؟ -
 
 اونقدرنمی شناسمش که باعقل ومح م بگم آره اما دلم خیلی بهش مطمئنه! -
 
نذارخیلی پیش بره - باش،  قب رابطتون  من هم جنس خودمو خوب …مرا

 …ه ای ومم نه اسیر حرفای محبت آمیزش شده باشیتوکم تجرب…میشناسم
 
اما اونقدرکه به خودم شررک دارم بابت شررخصرریت اون …ممنون ازنگرانیت -

 …امتحانشو پس داده…مطمئنم
 
 پس باید تبریک بگم، امیدوارم به نتیجه های خوبی برسید. -
 

 تمنابالبخندی کوتاه تش رکرد .سهند نفس عمیقی کشید وبرخاست:
 
 …ریم توتا بقیه بیرون نریختن وبه جرم دیوونگی نبردنمونبهتره ب -
 

متعاقب جمله اش هم خنده ای کوتاه کرد ودسررت او را ورفت تابلندش کند، 
 تمنا مقابلش ایستاد ووفت:
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 سهند ازاین موضوع دایی اینا خبردارن ؟ -
 
صمیم ورفتم خودم باهاد  - نه، یعنی مامان یه خیاالتی داره که وقتی فهمیدم ت

 حرس بزنم اما اونا بی خبرن.
 
 …میشه بی خبربمونن -
 
 من نه شنیدم تو استرس ورفتی ؟ -
 
 باورکن قصد ناراحت کردنتونداشتم ولی.. -
 
وه  - ما ا نه این حقوازد بگیره ا خاب داری وهیچ کس نمی تو توحق انت

مان جواب  ما بل درخواسرررت  قا ما مجبورم درم باشررره، ا تواینجوری راحتی 
 دم منصرس شدم که تو دلخورنمیشی ؟اوه بگم خو…بدم

 
 تمنا باخوشحالی ملموسی وفت:

 
 اینجوری درحق منم لط  کردی! -
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 …تابه خاطراین الطافمون به هم شبیه بستنی یخی نشدیم بهتره بریم داخل -
 

 ضربه ای روی بینی اوزد وباخنده وفت:
 
 …م ل بچگیاد اول هم دماغت سرخ شده -
 
 …بود شدیک…خودتو توآینه نگاه کن -
 

 باهم خندیدن وبروشتن که یک دفعه ف ری ناوهانی به ذهن تمنا زد:
 
 یه پیشنهاد براد دارم!….سهند  -
 

 سهند باتعجب ولبخند نگاهش کرد:
 
 چه پیشهادی ؟ -
 
 واقعا قصد داری ازدواج کنی ؟ -
 
 …اصال نمیتونم عشقتو بپذیرم دخترعمه…بهت بگم ناراحت نشیا -
 

 ضربه ای به دست اوزد ووفت: تمنا بااخم ولبخند
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 …لوس نشو -
 
 خب بگو! -
 

 تمنا لبخندی زد ووفت:
 
 ….توجشن تولد سوول بود…هانیه روکه حتما یادد میاد -
 

 آقای الهی با اخم وفت:
 
مسرریحااالن خسررته میرسرره وحوصررله ای …تموم کن این بازی روفرح خانم -

نداره خواهرد روقانع  اوه شررما نمیتونی خودم خانواده…برای بحث جدید 
 می نم

 
شررما چنین کاری نمی کنی، همه دوسررت وآشررنا میدونن که قراره نامزدی  -

 با این حرفا آبرومونو به خطرنندازید…نزدی ه
 
خانوا ده  - بل  خاطرحفظ آبروتون مقا فه! ب خال نامزدی فرح، پسرررد م کدوم 

 …خواهرد مهرانا کافی بود
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 مهاساهم دربحث مداخله کرد ووفت:

 
 به خدا ملینا اون چیزی نیست که نشون میده، من میشناسمش! مامان -
 

 فرحنازتمام عصبانیتش راسرمهاساخالی کرد:
 
 بروتواتاقت!…هرموقع صحبتمون درمورد توبود دخالت کن مهاسا -
 

 مهاساباناراحتی وفت:
 
شررمابخاطرخاله مهنازو بچه هاش زندوی روبه کام همه ماتلخ کردید مامان  -

 …بنقدر مصر به راضی نگه داشتن اونا هستید؟ نمیدونم چراا
 
 مقابل خواهرم بایستم ودشمنی پیش بگیرم راضی میشی شما ؟ -
 
کسرری ادعای دشررمنی بااونا رونداره، ولی مسرریحاروهم فدای خودخواهی  -

 ن نید.
 
 …وفتم برو ومداخله ن ن…ساکت شو مهاسا..وستاخی کافیه -
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د اما باشررنیدن سررالم بلند ورسررای مهاسررابا قهررو برورداند وبرخاسررت تابرو
 ….برادرش دوباره لبخند به لب آورد وایستاد. چقدربه موقع بود آمدنش

 
گاه  به ن نا  گذارد، فرح بی اعت له ب پاروی اولین پ حا  پیش ازآن ه مسرری

 دلخورهمسرش وفت:
 
 مسیحاجان زود آماده شو که بایدبریم. -
 

 مسیحاایستاد وباکنج اوی پرسید:
 
 کجا ؟ -
 
 خوایم تاجمعه توباغ لواسان دورهم باشیم.می -
 
 تواین هوای سرد ؟ -
 
 قرارنیست توباغ بریم، داخل ویال می مونیم. -
 

سیحادرعمل انجام شده  سازبانش رات ان داد وتنبیه مادررابه جان خرید تام مها
 قرارنگیرد:
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 میریم ویال خاله اینا، جشنه بزرگ نامزدی قراره جمعه شب بروزارشه. -
 

 اجاخورد:مسیح
 
 کی ؟…نامزدی -
 

فرح هم جاخورد، ف رش راهم نمی رد مهاسرررابا اسررتراق سررمع ازهمه چی 
باخبرباشد ، حتی پدرهم بی خبربود ونمی دانست چه برنامه ای درکاراست که 

 …مهاسا تمام نقشه هارانقش برآب کرد
 
مامان که به همه می وفت خودد …نامزدی شررما ودخترخاله جون دیگه -

 ه ملینا خریدی!حلقه واس
 

شد اما  شت ، درچندلحظه قدرد ادراکش قفل  سیحا دیدن دا قیافه بهت زده م
 …باصدای عصبی مادر ت انی خورد وبه خودش آمد

 
 چرامزخرس میگی مهاسا ؟ -
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خودتون به خاله وفتید بانظرش موافقید که مسرریحا رودرمقابل جمع توعمل  -
خانم زحمت دی جی روهم  انجام شرررده قرار می دید ، حتی برادرای عروس

 …برای ت میل ضیافت کشیدن
 
 ساکت شو دختر، تو ووش وایسادی ؟ -
 
 حقیقت داره مادر ؟ -
 

شت این  شه پ شان باهم لرزید، همی سیحا نگاه وتن صبی م صدای آرام اما ع از
 فرح سعی کرد همه چیزرا فرمالیته کند ووفت:…آرامش طوفان به پامیشد

 
 …ببین عزیزدلم -
 
 تم حقیقت داره این تبانی ؟مادروف -
 

به هم  ازصررردای بلندش همه جاخوردند، انگار بیش ازحدتصررورشررران او
 …ریخت

 
 تبانی چیه مسیحا ؟ من صالح تورومیخوام ؟ -
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 …واقعا خنده داره…صالح ؟ خنده داره  -
 
 چی خنده داره، این ه آرزوی دیدن سامان ورفتن تنهاپسرمودارم خنده داره ؟ -
 
 زندویم سامان بدم یاباسر بیفتم توقعربدبختی ؟میخواید به  -
 
 ملینا چه ایرادی داره ؟ -
 
 ایرادشوحسنش به من مربوط نیست مادر! -
 
 پس چرامیگی مخالفی ؟ -
 
 …چون دلم باهاش نیست -
 

 بام  ی کوتاه تصمیم آخرش راورفت وقاطعانه وفت:
 
 …هم دارماوه دلتون میخوادازدواج کنم مش لی نیست اتفاقا آمادویشو -
 

 فرح فورا با خوشحالی وفت:
 
 …اوه بانامزدی مخالفی…چی بهترازاین -



wWw.Roman4u.iR  346 

 

 
 …بادختری که خودم بهش عالقه دارم…نه باملینا مادر -
 

همه سرررجایشرران میخ وب شرردند، این جمله معانی زیادی به دنبال داشررت 
 ودرامتدادش جنجالی بزرگ بود، فرح طاقت نیاورد ووفت:

 
 کی ؟ به…خودد عالقه داری -
 
 …باهاش آشنا می شید…عجله ن نید -
 

شحالی  سرخو ساجیغی از شفته بازار مها شد ومیان آن آ شاد  شمهای فرح و چ
 کشید وباال پرید:

 
 خوشگله ؟…کی هست…الهی فداد شم داداش…آخ جون -
 

حرکت ناوهانی اومسیحا را ناخوداواه به لبخندزدن وا داشت اماصدای عصبی 
 رابااخم به هم ریخت:وبلند فرح نگاه وچهره اش 

 
 چی داری میگی مسیحا ؟…مهاسا ساکت شو وحرس بیجا نزن -
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 مسیحا چند ثانیه س ود کردتا آرامش کمی به دست آورد:
 
که خودم  - با اونی  ما  مادر ؟ ازدواج می نم ا حرفام روشررن و واضررح نبود 

 …میخوام
 
که م - بازی کنی، من اجازه نمیدم دختری  با آبروی من  علوم نیس تومیخوای 

 …ازکجا یه دفعه سروکله اش پیدا شده
 

 مسیحاعصبی ومح م وفت:
 
سی بتونه اغفالم کنه…لطفا توهین ن نید مادر - ضمنا …مگه من بچه ام که ک

بهتره درمورد دخترمورد عالقه من به جا ودرست قضاود کنید چون قول نمیدم 
 همیشه م ل امشب ساکت بایستم.

 
 پرید:فرح مانند وندم برشته باال 

 
وای مسرریحا …دختری که…بامن این برخوردو می نی ؟ بخاطر کسرری که -

 آره ؟…قصدکشتن منوکردی
 

 مسیحا معترض وفت:
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 مادر کافیه! -
 

 آقای الهی باالخره به حرس آمد:
 
 فرح بس کن، مسیحا انگاردرتصمیمش جدیه! -
 
سیحا - شه..اما باید اول منو کناربزنی م ه اجاز به خدا محاله بهت…جدیه ؟ با

 …بدم
 

مسرریحا دسررت کنارشررقیقه دردناکش وذاشررت وپلک برهم نهاد، آرام ومح م 
 وفت:

 
 …مجبوربه انتخابم ن نید -
 

 فرح فریاد کشید:
 
 …مسیحا عاقل شو..اون دخترکیه که -
 

کیفش راووشرره اتاق …اما مسرریحا خودش رابه نشررنیدن زد وپله هاراباال رفت
درد لعنتی مغزش راخورد.باصرردای پرد کرد وروی تخت افتاد.باز همان سررر
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تلفن عصرربی نیم خیزشررد تاآن را ووشرره ای پرد کند اما بادیدن نام تمنا روی 
صدای  شرد،  ش ید ولحظه ای بعد دکمه راف شتانش خ شی میان انگ صفحه وو
آرام تمنا راشنید که سالم کرد وکوتاه حالش راپرسید اما مسیحا فقط یک جمله 

 آرام زمزمه کرد:
 
 ای من بودی که داری همه زندویم میشی!کجای دنی -
 

 تمنا آرام وفت:
 
 اتفاقی افتاده ؟ -
 
 …یه جنجال …یه اتفاق بزرگ -
 
 …چی شده، نگرانم کردی -
 
 همین!…فقط عاشقت شدم…هیچی -
 

پل هایش را آرام برهم نهاد ودرسرر ود پرالتهاب میانشرران بازهم با احسرراس 
له اش رات رار کرد ید وجم یادی آرام کشررر ندن خودش …فر ما برای آرام 

 …ت رارکرد
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سرخیابان  سابی دیرکرده بود .به  ساعت مچی اش قدم تند کرد، ح بانگاهی به 
صبح تعجب کرد  سیحا در آن موقع  سید تلفنش زنگ خورد .بادیدن نام م که ر

 اما باخوشحالی جواب داد:
 
 …سالم -
 
 …بدوبیا که منتظرم…سالم ازماست خانم خوشگله -
 
 کجا ؟ -
 
 تو بگیرباال وروبه روتونگاه کن!سر -
 

سوی دیگر خیابان  شین در سیحا راداخل ما سربلند کرد وم شوق وناباوری  با 
دید. وقتی چراغ زد، ذوق زده خواست به طرفش بدود اما با ترمز ورفتن ماشینی 
مقابل پایش عقب کشررید وبانگاهی مضررطرب وعصرربی به راننده خاطی نگاه 

باشررنیدن …امیراینجا چه می رد…نمی شرردکرد اما خشررک شررد. ازاین بدتر 
 صدای سرحال او ازشو  بیرون آمد وپل ی زد:

 
شتی میرفتی ومم ن بود…شرمنده بدتوق  کردم…سالم دختردایی عزیز -  دا

 …بهت نرسم
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 باناباوری واخم وفت:

 
 تواینجا چی ارمی نی ؟ -
 
 …اومدم دنبالت -
 
 ممنون..نیازی نیست. -
 

 از کرد:امیر به طرفش رفت ودرراب
 
حاالم تادیرد نشرررده …بشررین لطفا..اوه نیای تا شرررب اینجا می ایسررتم -

 سوارشو..
 

 ) فصل ششم (
 

نگاه مستاصل تمنا به سمت مسیحا سرخورد که حاال میان دروماشین ایستاده 
بود ومبهود تماشررایش می رد.امیر مسرریرنگاه اورادنبال کرد اما پیش ازآن ه به 

سد تمنا بانامن سریع دعود اوراپذیرفت وپیش نتیجه ای بر ضاع  سب دیدن او ا
 …چشمهای مبهود او باامیررفت
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 باحالتی عصبی انگشتانش رابه هم فشرد ووفت:
 
 اصال ازاین رفت وآمدای بیجا سردرنمیارم امیر! -
 

 امیرباخونسردی وفت:
 
 ه!دلم تنگ بشه کافی…برای دیدن همسرآینده ام نباید بهانه ای داشته باشم -
 

 فی ازآب داغ برسرتمنا ریختند وبرافروخته وفت:انگارظر
 
 کی چنین قول وقراری وذاشته ؟ -
 
له که دایی قولتو بهم داده..حاال اوه بچگی …خیلی وقته - نزدیک سررره سرررا

 روفاکتور بگیریم..یعنی توبی خبری
 
شده - ضوع چندماهه که منتفی  صال ازابتدا هم برای من جدی نبود …این مو ا

 …صمیممو وفتهوبابا هم به عمه ت
 
 …من صبرم زیاده تمنا، اونقدربهت محبت می کنم که -
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 تمنا بی تاب میان حرس اوپرید:
 
محبتتو ن ارکسرری کن که قادربه پذیرفتنش باشرره نه من که حتی یه لحظه هم  -

 نمیتونم بهش ف ر کنم.
 

 امیرازکوره دررفت. مشت مح می روی فرمان ماشین کوبید :
 
که تورومیخواد..چرانمی  پس ت لی  دل المصرررب. - یه  وزبون نفهم من چ

 …من تورودوست دارم…فهمی تمنا
 

 تمنا آرام وفت:
 
 اما من یه نفردیگه رو دوست دارم. -
 

شین  شتناکی که ما صدای فریاد خفیفش ازنگاه تند امیربود یا ترمزوح نفهمید 
 …رادرحاشیه خیابان متوق  وبه دنبالش بوق های معترض رانندوان شد

 
 ؟چی  -
 

 …ازنگاه نامفهوم امیر ترسید اما راهی بود که تاانتها باید می رفت
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 …نه تو ، نه هیچ کس دیگه نمی تونه دوباره توزندوی من بیاد، چون -
 

باکشرریدن شرردن بازویش الل شررد وبی تعادل به سررمت امیرکشرریده شررد اما 
 باورفتن دستگیره مانع نزدیک شدن بیش ازحد اوشد ودادزد:

 
  ارمی نی ؟چی…دیوونه -
 

 امیر باحرص وخشم وفت:
 
 …مزخرس نگو تمنا…مزخرس نگو -
 
 امیردستم ش ست. -
 

 امیررهایش کرد وبه فرمان کوبید:
 
ه یه شوخی بی مزه است ک…منونمی تونی ازسرخودد به این راحتی بازکنی!  -

 خودد پسش میگیری!
 
 …اما من شوخی ن ردم -
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شمهای امیرنگاهش کرد.باحالتی که قلب دختر  ب سید ازغم چ ه لرزه افتاد، تر
 خیس مقابلش وناباور زمزمه کرد:

 
 …امیر..خواهش می نم -
 
 باتومن چی ارکنم ؟…من چی ارکنم …میدونی قلب منی تو -
 
 …من…توروخدا فراموش کن، باورکن طاقت دیدن ناراحتیتو ندارم -
 

 امیردست بلند کرد تاا وساکت شود:
 
 کیه ؟ -
 
 …امیر -
 
ه که تونسته یه شبه خا  بریزم روی خونه آرزوهای منو وقبرستونش میگم کی -

 کنه!
 
 …اون هیچی ازتونمیدونه -
 
 توکه میدونستی ! -
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 …ببین…شناختن ونشناختن اون فرقی به حال تصمیم من نداره امیرجان -
 
 …هیچی نگو…دیگه نگو…باشه -
 

جیب ع سپس ماشین رابه حرکت انداخت ودس ود تافروشگاه راند، س وتش
 زمانی که توق  کرد، تمنا با تردید وآرام وفت:…وناوهانی بود..دلهره آوربود

 
 امیریه لحظه ووش کن.. -
 
 …خداحافظ…بسه هرچی وفتی وووش دادم فقط برو -
 

یاده  حافظی آرامی کرد وپ خدا تاه ،  گاهی کو بان نا دیگرحرفی نزد، فقط  تم
یرجنجال به پان ند شررد.باکنده شرردن ماشررین ازجا قلبش فروریخت. کاش ام

ساده بگذرد شگاه …و سالنه به طرس فرو سالنه  شوبه رهایش ن رد و اما دل آ
سرمیبرد ، …رفت شتری که کم کم حوصله اش را با اف اری درویرسرش را به م

سررروکله میزد، نمی دانسررت چرااینقدر دلش شررورمیزند، بااین که نیم سرراعت 
ه دلش می خواست زودترببیشتراز آمدنش نمی وذشت اما خسته وکالفه بود و

باره انرژی  نگ خورد، ی  که تلفنش ز حال وهوا بود  مان  نه بروردد، دره خا
ورفت، شرراید مسرریحاباشررد، فورا ووشرری را ازجیبش کشررید و با دیدن حدس 
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درسررتش باخوشررحالی اشرراره ای به ی ی ازبچه ها کرد تا سرررجایش بایسررتد 
 وخودش کمی فاصله ورفت وتلفن را جواب داد:

 
 …سالم -
 
 کجایی ؟ -
 

 ازلحن کالم تند اوجاخورد، متعجب پرسید:
 
 خوبی ؟ -
 
 جواب منوبده کجایی ؟ -
 
 خب معلومه فروشگاه! -
 
 …تا پنج دقیقه دیگه بیا بیرون -
 

 تمنا متحیرونگران وفت:
 
 اوه چیزی شده.. -
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 …پاشوبیا بیرون تا نیومدم تواون خراب شده، آبروجفتمونو ببرم -
 

دبود که ناخوداواه سرررش را پس کشررید ونگاهش دراطراس آنقدرصرردایش بلن
چرخ خورد، بعید می دانست این داد به ووش کسی نرسیده باشد اما انگارواقعا 
شررانس آورده بود وحواس کسرری به او نبود، ناچارومضررطرب ازعملی شرردن 
اولتیماتوم او سرریع تماس راقطع کرد وبا اطالع دادن کوتاهی به بچه ها کیفش 

ش سیحا پا روی ….ت وبیرون زدرابردا شین ، م ستنش داخل ما ش به محض ن
ما  گاهش کرد.ا جب ومضررطرب ن نا متع هاد و حرکت کرد، تم وازن پدال 

 انگاراوجز تندکردن سرعتش قصد دیگری نداشت تاباالخره تمنا کالفه وفت:
 
 چی شده ؟ -
 

همان موقع مسرریحا درحرکتی ناوهانی به یک فرعی پیچید که اورتمنا خودش 
به موقع کنترل نمی رد کامال روی اوپرد میشد.ناراحت ازاتفاق صبح وبحث را

 با امیروحاال رفتارمسیحا وفت:
 
 پرسیدم چی شده ؟ -
 

شت که تمنا  شید وطوری طرس اوبرو سرعت به نقطه خلوتی ک سیحا باهمان  م
 …ناخوداواه عقب رفت وسرش به شیشه پشت سرش اصابت کرد
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 چراهمچین می نی ؟ -
 
 ضح ه خودد کردی، آره ؟من وم -
 

 ازصدای بلند اوچشمهای تمنا درشت شد:
 
 …نمی فهمم ازچی  -
 
 …نمیفهمی یاخودتوزدی به اون راه..یعنی -
 

 تمنا دلخوروعصبی وفت:
 
 توحق نداری سرمن داد بزنی! -
 
 …تمنا یه کاری ن ن که…حق ندارم -
 
 که چی ؟ ..ازاعتماد کردنم بهت پشیمون بشم! -
 
 اونی که داره بازی میخوره منم..…داره پشیمون میشه منماونی که  -
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 اونوقت به چه ح می من مجرمم ؟ -
 
شین  - ستم داخل ما ش شم توبی هیچ توجیهی ن حتما امروزمن بودم جلوی چ

 کسی که همه می دونند خاطرخواه سینه چاکمه، نه ؟
 
 منوکشوندی اینجا وبا این برخورد خواستی همینو بدونی ؟ -
 
 نگاربراد مهم نیست.نه! ا -
 
 به من توهین ن ن مسیحا! -
 

 مسیحادادزد:
 
 …تویی که منواحمق فرض کردی -
 

 تمنا کالفه وفت:
 
من توروهیچی فرض ن ردم..رفتن با پسرررعمه امم اینقدرحاد نبوده که االن  -

 مجبوربه شنیدن توهین وصدای بلند تو باشم.
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که فقط قصردد رقصروندش  من توزندویت چه نقشری دارم..یه مهره بازیگر -
 بود.

 
 …یه جوری حرس میزنی که انگار من التماست کردم و -
 

 مسیحا کالم اورابرید:
 
ستم - ستمت ولی بهت وفتم باهام بازی ن ن، …نه من خوا ساده دل خوا من 

 نگفتم ؟
 

 تمنا کالفه باصدایی که به سختی کنترل می ردتا بغضش رامهارکند وفت:
 
 رسیدی ؟چطوری به این نتیجه  -
 
شمام، عقلم نتیجه ویری کرد  - شگرس مقابل چ صحنه  صبح بادیدن یه  امروز

 …که
 
 که من به دردد نمیخورم، آره ؟ -
 

 مسیحاعصبی به موهایش چنگ زد وسرش راپس کشید:
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 …لعنت به من -
 
بهتره به جای لعنت کردن دلت به حرس عقلت ووش کنی که حرس درسررتو  -

 میزنه!
 

 د، تمنا بغضش را قورد داد ووفت:مسیحا تیزنگاهش کر
 
 …ماهی روهروقت ازآب بگیری تازه است آقای الهی -
 

 بروشت تا پیاده شود که مسیحا بازویش رامح م کشید وعصبی خروشید:
 
 …صبرکن ببینم -
 
 توهین دیگه ای مونده یافریادی تودلت بادکرده ؟ -
 
جلوی چشررمم …این رفتارد چه معنایی داشررت وقتی من منتظرایسررتادم و -

 راحت باعشق بچگیت راهی میشی! این چیومیگه!
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ی ار - چ جا ن ی تم االن ا یرودوسرررت داشررر م وه ا من ا گی ؟  چ ب دعشرررق 
تاسررفم…می ردم بدبینی تو ووسررراده دلی …م مه  تاسررفم برای این ه عا م واق

 …اما هنوزم هیچ اتفاقی نیفتاده…خودم
 
 به این زودی دلتوزدم ؟…منظورد چیه ؟  -
 

 ش را رها کند که مسیحا دوباره داد زد:تمنا تقالکرد دست
 
 جوابموبده.. -
 

 تمنا بلندوفت:
 
 اصال بودن باتوبزروترین حماقت…نمی تونم تحملت کنم…آره ..حق باتوئه  -

 دستموول کن!…زندویم بود
 

 مسیحا دندان هایش را به هم فشرد :
 
 این حرس آخرته دیگه ؟ -
 

 تمنا باحرص سرت ان داد:
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 …آره..همینه -
 

وباحرکتی دیگردستش را ازمیان پنجه سست شده اوبیرون کشید و پیاده شد که 
به محض پیاده شدنش هم ماشین مانند پرکاهی سبک ازجاکنده شد ودرعرض 
چندثانیه ازمقابل چشم های مه ورفته دختر محوشد اشک راه خود رابه صورد 

ا ب اوبازکرد وهمانجا درپارکی مجاورروی نیم تی سررردنشررسررت وصررورتش را
دست هایش پوشاند..شانه های قلبش آنقدرسنگین بود که شانه های نحیفش 
هم ازغصررره این شررروعی که زود به پایان رسررید و دنیایی خاطره برایش جا 

 …وذاشت ، بلرزد
 

هرچه بود سررخت …سرره روز یا اصررال یک هفته…نفهمید دو روز وذشررت
یب میزد بس کن ، ب…سررنگین بود…بود به خودش نه رکه هتنفس ویربود، 

ازهمین حاال ، قبل ازاین ه وابسته بشی خودشونشون داد ولی دوباره دلش وریه 
ستگیش به او درهمین مدد کوتاه هم بیچاره اش کرده …می رد ستگی وواب دلب

 …بود
 

م ل ی ی دوروز پیش ، خسررته ترازهمیشرره ، کوتاه وبی حوصررله ازدوسررتانش 
ست  سی راورفت ودرب ست.آدرس منزل خداحافظی کرد.مقابل اولین تاک خوا

سته به عقب ت یه زد شه خیس ازباران خیره بود ورد قطره …عزیزراداد وخ شی به 
هایی که به تن شیشه می کوبیدند رادنبال می رد تا تمام شوند..چقدر عمرعشق 
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تلفنش که زنگ خورد، حوصله جواب دادن … شبیه این قطره های باران کم بود
ود، بی آن ه به صفحه نگاه کند جواب نداشت اما می دانست مادردلنگران میش

 داد:
 
 …سالم مامان، نگران نباش، میرم خونه عزیز -
 
 …هرجای دنیا که بری دل منم اونجاست -
 

سوخت..به معنای واقعی سوخت. …انگارتبی ناوهانی به تنش حرارد بخشید
بغض ولویش رافشرررد اما دیگراحسرراسرراتی بودن بس بود. …تن ودلش باهم 

به ید  با تا همینجا کافی بود دیگرن تاختن میداد،  ب…اومیدان  اره قبل ازآن ه دو
مسیحا حرفی بزند تلفن راقطع کرد، قطره اشک سمجی باالخره ازووشه پل ش 
سرخورد که آن راهم بابیرحمی وخشم کنارزد.دوباره تلفنش زنگ خورد.دست 
صفحه  سیحا دوباره روی  ودلش لرزید اما غرورش مح م ایستادوی کرد.نام م

 اموش وروشن شد، اینقدر که تماس قطع شد، به فاصله کوتاهی پیام آمد:خ
 
 باید حرس بزنیم.…به اون تاکسی بگو نگه داره -
 

فت چه حرفی ؟ »باخودش و گه  جا خورد «دی عه  یک دف نداد.  ماجوابی  ا
واطرافش رانگاه کرد.سررعی کرد ازداخل آینه ماشررین هاراتشررخیص دهد اما 

 ام نگاه ملتهبش رابه سوی خود کشید:راحت نبود، دوباره صدای پی
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 …پیاده شو…پشت سرتم…کارد دارم -
 

صدای آمدن  ست چه کند که دوباره  سته بود ونمی دان ش صل ن ستا درحالتی م
 پیامک بی طاقتی او را رسوا کرد:

 
ودقیقه این لعنتی تا د…تمنا به خدا بازبون خوش پیاده نشی ، پشیمون میشی -

 ال دیوونه میشم..دیگه نگه داشت که هیچی وا
 

ووشی راباخیره سری داخل کیفش …حرصش ورفت ازاین همه دستورواوامر او
پرد کرد وبه پشررت ت یه داد، اما ضررربان قلبش ثانیه به ثانیه باالترمی رفت ، 
سوراخ  سینه اش  شهای قلبش  شدد تپ ست از ساس کرداالن ا تاجای که اح

ی چنداتومبیل وکشیدوشود، نفهمید ی باره چه شد که صدای بوق ووشخراش 
ستش رابه  شد که اوربه موقع د شدد جلوپرد  ستیک ها درهم پیچید وبه  ال
صدای معترض  صابت می رد. شه جلوحتی ا شی سربه  صندلی نمی ورفت با
شین  شمهای ناباورش به ما شنید فقط چ مردراننده درووشش پیچید اما چیزی ن

ده ابل تاکسری پیچیمسریحا بود که افقی وسرط بلوارراه رابرمردم سرد کرده ومق
 مردراننده بااعصابی متشنج پیاده شد ودادزد:…بود

 



 367 وصال یتمنا

ست رالیه آخه - شه جوون ؟ مگه پی ضع شینت می افتاد …این چه و خط رو ما
 …آخه…که من باید سرمایه زندویمومیذاشتم ومیرفتم

 
به طرس ماشررین آمد ودرطرس تمنا  به حرفهای راننده  اما مسرریحا بی توجه 

باران این بازکرد. تاه اوخیس خیس را مدد کو که درعرض همین  ند بود  قدرت
 …بود

 
 …بیاپایین -
 

 تمنا به خودش آمد واخم کرد:
 
 …من با توحرفی ندارم -
 

 راننده عصبی وفت:
 
 …بروماشینتوبردار جوون، سرراه مردموورفتی -
 

 مسیحااعتنایی ن رد ووفت:
 
 …من باهاد حرس دارم -
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 دخترم می شناسیش ؟ -
 

 به راننده خواست چیزی بگوید که مسیحا پیش دستی کرد: تمنا بانگاهی
 
 مردم ف رن نند مزاحمت شدم.…بیاپایین تمنا -
 
شوبرومارو ازکاروزندوی انداختید - ست جوونای …دخترجان پیاذه  خدایاازد

 این دوره وزمونه!
 

 تمنا عصبی شد ووفت:
 
 آقاشماراه بیفت برو -
 
 …چطوربرم، مگه نمیبینی دیوارکشیده -
 

سیحابرای ختم قائله  شید.م صابش راخرا شینهای دیگرهم اع صدای بوقهای ما
مسیحا بالفاصله ماشین راازسرراه …کی  اوراکشید ومجبورش کرد پیاده شود

 برداشت ومقال پای اوترمزکرد:
 
 …بیاباال -
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 تمنا باحرص وفت:

 
 من بادیوونه ها کاری ندارم. -
 
 …بیابشین بانقطه ضع  من بازی ن ن -
 
 …میام..اصال برای چی مزاحمم شدی ؟ بروتان -
 

 مسیحا دوباره دیوانه شدترمزکرد وپیاده شد، به طرفش رفت وجدی وفت:
 
ساعت  - سط همین خیابون کاری می نم که یه  شو یابه جون خودد و سوار یا

 …دیگه سراز کالنتری دربیاریم
 

تمناسرراکت وصررامت نگاهش کرد که یک مرتبه برقی درچشررمهای مسرریحا 
شررید ولبخندنامفهومی به لبش آمد، به طرفش رفت وآرام با لحنی متفاود درخ

 وفت:
 
 هب*و*سرررانتخاب باخودته اما به نظرم مقاومت کنی بهتره چون تجربه یه  -

 وافقی ؟م…ناب زیر بارون میتونه اولین وقشنگترین خاطراد مشترکمون باشه
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شت شد واوقدم آخر را بردا شمهای تمنا ورد شوکه بود…چ ست  آنقدر که نتوان
به نتیجه  تابخواهدحرس اورادر ذهنش حالجی کندو قدم ازقدم بردارد،  حتی 
برسررد ، نفس های ورم او روی صررورتش پخش شررد ، سررلولهای خاکسررتری 
مغزش احیاشد وقبل از هراتفاقی صورتش راعقب کشید ودودستش فشاری کم 

 ی صوردجان به سینه اوآورد تا فاصله اش راحفظ کند، چشمهای ناباورش رو
او خشرر ید. ازدرون میسرروخت اما لرزبه تنش افتاد، لبخندمسرریحا که پررنگ 
ترشررد اخم واضررطراب درچهره تمنا پخش شررد واینباراو را هول داد وعصرربی 

 وفت:
 
 …تواصال…تو اصال…دیوونه  -
 

سیحا  شده بودند. م ساختن جمالد وم  کلماد درهم پیچیده بود وانگاربرای 
 ت:دستش رابه نرمی ورفت ووف

 
 …داری میلرزی زیربارون…بیابریم -
 

پیش ازآن ه تمنا حرفی بزند کسرری شررانه مسرریحا را ازپشررت سرررکشررید که 
باغافلگیرشرردنش کم مانده بود تعادلش راازدسررت دهد، باخشررم لب بازکرد 

 ….حرفی بزند اما باشنیدن صدای تمنا اوهم ساکت شد
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 ….امیر -
 

 مچ اورادرهوا ورفت وفشارداد: دست امیرباال رفته بود که مسیحا به موقع
 
 …داری تند میری…آروم جناب -
 
 تندوکه تواومدی..ولی ش ستن پاد کاری واسم نداره. -
 

زبانه خشررم درچشررم هردومرد شررعله می کشررید، تمنا مضررطرب بازوی 
 امیرراکشید ووفت:

 
 چی ارمی نی ؟ -
 

ورتش صرر امیرتیزبه طرفش بروشررت ، آنقدرتند که تمنا ناخوداواه دسررت مقابل
 ….وذاشت وعقب رفت.اما بدترازنگاه اوصدای بلندش بود

 
سط خیابونی که هیچ ربطی به خونه دایی نداره چه غلطی  - شب و تواین موقع 

 اضافه کاری وایسادی ؟…می نی
 

 انگارسیلی سنگینی به صورد تمنا خورد اما هوشیارماند وعصبی وفت:
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 .مراقب حرس زدنت باش امیر، به تومربوط نیست -
 
 …کاری می نم که ربطش روبفهمی -
 

 خواست اورابه سمت خود ب شد که مسیحا مقابلش دیوارکشید:
 
 اون باتوهیچ جا نمیاد.. -
 
 …تاشرزندویت نشدم ب ش کنار -
 
 شرزندویم وعشقم هستی! -
 

 امیریقه اوراکشید وفت:
 
 …هنوزتاوان دست درازیت وندادی که -
 
 وسش دارم.ولش کن امیر..من که بهت وفتم د -
 

همزمان دونگاه به طرس دختر  چرخ خورد، هردو ناباور امادرسررت بادوحس 
شان  شید. هنوزنگاه سیحا خودش راعقب ک شد وم شل  ست امیر متفاود..د
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روی صررورد اومیخ وب بود که امیرقدمی سررسررت وکم توان برداشررت وبا 
 ناباوری وفت:

 
 توکه شوخی کردی اون روز ؟ -
 

ضش راقورد داد، ن شمهای تمنا بغ شد وبه چ سیحاجدا گاه کوتاهش ازچهره م
 ملتمس وش سته امیرچسبید:

 
جدی  - قدر قت اون ما من توعمرم هیچ و توخواسررتی شرروخی تلقیش کنی ا

 …نبودم
 

 سپس باقدم هایی آرام ومحتاط کمی نزدی تربه مسیحا ایستاد ودوباره وفت:
 
 حتی امروز بیشترازاون روزی که بهت وفتم، دوسش دارم. -
 

شت .عمیق نگاهش کرد نگاه سیحابرو سمت م نی س ود طوال…امیراینباربه 
شررد .باران حاال شررالق واربر سررروتنشرران می کوبید اما انگاربرای هیچ کدام 
به آنها  مفهوم نبود. رعد و برق عظیمی که آسررمان راروشررن کردتلنگری هم 

تاباورکن  دخورد. تمنا ضررربتی عمل کرد اما این تیرخالص برای امیرالزم بود 
 صدای ورفته امیر باالخره درآمد:…جایی درقلب اونخواهد داشت
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شه - شه …هیچ وقت ف رنمی کردم حقیقت تلخ زندوی من ازمرگ تلخ تربا با
 …باشه….تمنا

 
 دستش رابه طرس اوورفت ووفت:

 
 …ش ستن من یادد نره…باشه دختردایی ولی امشب ویادد نره -
 

 قلب تمنا لرزید وآرام وفت:
 
 .…امیر..من -
 

 لبخندی تلخ به لبهای مرد جوان آمد:
 
قت ونفرین نمی کنم - به …نترس عشرر که اززندویم  قت بودم  قدرعاشرر اون

 …ازد وذشتم همه زندوی من…خاطرد بگذرم
 

دیگرمعطل ن رد وبه سرعت به سمت ماشین بروشت، تمنا به دنبالش دوید اما 
ک های اشرر ی  ند، وقطره  ما جا به  باران  بادرفت وفقط  به سرررعت  ه روی او

 …این ش ستن زیادی تلخ بود…صورتش راه ورفت..شایداین حق امیرنبود
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 …باشنیدن صدای بوق وحشتناکی ترسید وهمزمان عقب رفت
 
 حواست کجاست تمنا ؟ -
 

 بابغض به مسیحانگاه کرد ووفت:
 
 …حقش نبود مسیحا -
 

 مسیحا آرام وفت:
 
 ه است.قسمت اون جای دیگ…تومال من بودی واسمت توسرنوشت من -
 

 سپس دستش را به سمت اوورفت ووفت:
 
بت می نم ثا…بیا که تازه میخوام ثابت کنم تاکجا میخوامت…بیابامن بریم  -

شم  شدنش ی ی ب که این دوروز اندازه یه عمرعذاب برام بس بود تابرای ت رارن
 من تازه فهمیدم توکی هستی!…شبیه خودد

 
ست های قو سرد ویخ زده دختر  که میان د ست  شد، عشق وبی د یش حبس 

باهم تنش راشررعله ور کرد بارها درخلوتش ووش ….تابی  که  یدآهنگی  شرررا
 …می رد، حاال به زبان خودش جاری شد
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 من تازه فهمیدم توکی هستی ؟

 
 قلبم داره دنبال کی میره

 
 بین من وآغوش پرمهرد

 
 این عشقه که تصمیم میگیره

 
 پویا بیاتی

 
ها ن تاب راورق میزد ووا هدس ک مادریغ بی  ند ا گذرا ها را ازنظر می ته  وشرر

ازفهمیدن معنای یک جمله..بی حوصله کتاب رابست وپشت کامپیوترنشست 
سرش راباع س های آن ورم کند، بازاین بهتربود ومجبورنبود  سعی کرد اینبار .
دقت کند.بعدازاتفاق آن شب مدام درحال جنگ باخودش بود والبته مسیحا که 

واده اش رادرجریان قراردهد یعنی سررخت ترین خواسررته بود هرچه زودترخان
سمت ماجرا ستی بود …ق شت.بااین ه به نظرش کاردر دیگرخبری ازامیرهم ندا

ست  برخورد آن شرب اما دلش آرام نمی ورفت، امیررا باتمام دردسررهایش دو
نا آرام بگیرد تاتم قه دردلش میمرد  کاش این عال قدر … داشرررت. ید چ نفهم
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.ترانه عصبی وارداتاق شد تارنگ ازرخ تمنا بپرد، وذشت که دراتاق ازهم بازشد
 انگار شیپورجنگ رازدند.، .ترانه باخشم وتشروفت:

 
حاالمیفهمم چرایه دفعه وناوهانی امیربد شررد وبهانه های جورواجورآوردی  -

 که نمیتونی قبولش کنی واین مزخرفاد!
 

سعی کرد لرزش  ست وآب دهانش راقورد داد.باهزارزحمت  ضطرب برخا م
 دایش راکنترل کند:ص
 
 مگه چی شده مامان ؟ -
 
 تاراچی داره میگه ؟ -
 

تنش ورورفت ولبش رامح م میان دندانهایش فشرد.نگاه رادزدید، تاراوارد اتاق 
 شد وبرای آرام کردن مادرش بامالیمت وفت:

 
 …به حرفای من وو ش کن مامان -
 
وه ت - نه ، ف رکرده ا بذار خودش حرس بز تارا،  ندازهتوهیچی نگو  وروپیش ب

 ازاشتباهش کم میشه ؟
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 تمنابی تاب سربلند کرد ووفت:
 
 کدوم اشتباه مامان ؟ -
 

 صدای ترانه باالرفت:
 
هاد - تاخی کنی ، …همین خیره سررری قدروسرر که این جازه داده  هت ا کی ب

سرراه آوردیم ؟ اون موقع که اون زنجیروپال  وآوردی  ف رکردی ما آبرومونو از
 میشه اما ازاین خبرانیست، فهمیدی فهمیدم داستان درست

 
 بغض راه ولوی تمنارابست ، باصدای مرتعش وفت:

 
 …مامان به خدا -
 
صرربرکن باباد بیاد وت لی  این همه خودسررریهاتو معلوم کنه، …سرراکت -

 …تولیاقت آزاد بودن ونداشتی! دیگه هم حق نداری بری تواون خراب شده
 

ن رفت.تمنا شررل شررد ولب تخت این راوفت وباخشررم بیشررتری ازاتاق بیرو
ستانش پنهان  صارد شت ح صورتش راپ شت خفه اش می رد. ست.بغض دا ش ن



 379 وصال یتمنا

کرد تااشرک رسروایش ن ند.تارا بادر  حال اوکنارش نشرسرت ودسرتهایش را 
 ازصورتش جداکرد که با دیدن چشم ها وصورد خیس اوجاخورد:

 
 چراوریه می کنی ؟ -
 

این  غضی که ش سته بودبهتمنا سریع روی صورتش دست کشید اماسیالب ب
راحتی بندنمی آمد ودوباره جوی تندوباریک اشررک ازسرررازیری وونه اش راه 
شرمنده ترش  ورفت.اینبارسرش رادرآغوش تارافروبرد تا هق هق وریه رسواترو

 ن ند.تارا بامهربانی موهای اورانوازش کرد وبامالیمت وفت:
 
 ی ؟حاالچراوریه می کن…باتوام تمنا…وریه ن ن، ووش بده ببین چی میگم -
 
 مگه نشنیدی مامان چی وفت ؟ -
 
مامان عصرربانیه اما آروم میشرره، باید بهش حق بدی..توکه اخالقشرروخوب  -

 میشناسی!
 
 …کارمن اینقدربد بود که -
 

 تاراصورد اوربلندکرد وبه نرمی وفت:
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 هتواشتباه ن ردی اما مامان بخاطرامیراعصابش خوردبود.نباید امروز که باعم -
 حرس زده بود منم حرس پیش می کشیدم.

 
 آه ازنهاد تمنا برآمد وبادرماندوی وفت:

 
 دوباره چی شده، وای خدایا! -
 
 …امیرپاشو کرده تو یه کفش که میخواد از ایران بره…هیچی -
 
 رفتن امیربه من چه ارتباطی داره ؟ -
 
 ش وابسررتهعمه میگه امیر بخاطر تو داره میره، میدونی که چقدرهم به پسررر -

شوبه  سه رفتن ساعت دوری روهم نداره چه بر ست وبه قول خودش تحمل یه  ا
نه نمیگفتی امیرم  وه تو که ا مان کرده  ما به  یه  یه ووال حاالکلی ور بت.. غر
صاب مامان خیلی به هم ریخته بود، منم  صه اع سرش نمیزد، خال ف ررفتن به 

تازه …ربی خبرازهمه جاموضرروع مسرریحارومطرح کردم که شرررد نورعلی نو
 …فهمیدم چه وندی زدم

 
 تمنا با بغض وفت:
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 …آخه چرا اینقدرمن بدشانسم ؟ آخه به من چه -
 

 ترانه که برای صدازدن تارابه اتاق بازوشته بود حرس تمنا راشنید وعصبی وفت:
 
بازی وندونم کاری داری امیروآواره غربت می نی وخانواده هاروهم  - بابچه 

 ختالس بعد میگی به من چه ربطی داره ؟میندازی وسط آتیش تفرقه وا
 
 مگه من وفتم که بره.. -
 
م غیرازاین…حتما یه چیزی ازتو ورپریده دیده وشررنیده که یهو زده به سرررش -

 …باشه االن همه دارن ازچشم ما می بینند، آخه مگه توعقل نداری تمنا
 
 پس به خاطرخوشایند دیگران زندوی من بایدنابودشه ؟ -
 
بازبونت نمی تونی منو خام کنی، اون حرفای قلم - نده، دیگه  یل من  به تحو

 موقع نمی دونستم داری ازآزادی ونامحدودبودنت سوءاستفاده می نی!
 
ضوع هیچ ربطی به امیرنداره، مگه  - ستفاده مامان ؟ به خدا این مو سوا کدوم 

 غیراین بوده هربارکه شماپرسیدید من وفتم نه!
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ست کیه هرف ری تومغ…ووش کن تمنا - صال معلوم نی سره که ا زته باف راین پ
باتو یدونم  پان ن واال من م به  یه …ازسرررد بیرون کن وآشرروب  نمی تونم 

سفیدی توتحمل کنم شم  شینم وطعنه های مردموبه خاطرچ  شیرفهم…عمرب
 شدی ؟

 
 یعنی من ازحرس مردم بی ارزشترم براتون ؟ -
 
 اوه بنابه رسواکردن باشی آره.. -
 

های او ازتاراخواسرررت سررپس بی توجه  بارش چشررم به چهره ی نیلگون و
زودتربیرون برود وخودش رفت. دوباره وریه ی عجیبی که کمتر کسرری ازتمنا 

 می دید شانه های ظری  دختر  را به لرزش کشید.تارا آرام وفت:
 
 …مگه من بهت نمیگم مامان عصبانیه، توباهاش بحث می نی -
 
 دچی ؟اوه تاصدسال دیگه هم همین حرفوز -
 
میدونی که حرفا ش موقع عصرربانیت ازته دلش نیسرررت، بعدم بابا که م ل  -

مامان ف رنمی کنه، عمه میدونسته چ ارکنه بل ه بتونه حرس خودشو به کرسی 
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بنشررونه، اوه بابا راضرری باشرره مامانم راضرری می نه، توهم نشررین ال ی آبغوره 
 ….ببین بچه منم بغض کرده…بگیر

 
ردکه ووشره اتاق ایسرتاده بود وبابغض نگاهشران می رد، تمنا به سروول نگاه ک

اش هایش راپا  کرد وآغوش به روی دختر  بازکرد. سوول خودش رادرآغوش 
 او پرد کرد وصورتش را تند پا  کرد ووفت:

 
اصررالمنم بامامانی ترانه قهرم که دعواد …خاله خوشررگلم وریه ن ن دیگه -

 …کرده
 

ه او ید وبه تارا نگاه کرد کب*و*سم سوول را تمناسعی کرد لبخند بزند. وونه نر
 با لبخند ولحن دلگرم کننده ای وفت:

 
 …قسمت کارخودشوپیش میره…ایشاالدرست میشه -
 

و تمنا ازته دل آرزو کرد تقدیرش پا وذاشررتن روی عشررقی که درکمترین زمان 
 ….درتمام وجودش رخنه کرده ، نباشد

 
بود.ووشرری راباشررنیدن آن جمله  اف ارش مانند دلش درهم پیچیده وسررردروم

رداد ودسررتهایش ازدوطرس البه الی موهایش فرورفت. بی  ت راری روی میزسررُ
ندن راوواه خوبی نمی  ما نه اش می رد.دلش این بی خبر خبری داشرررت دیوا
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ضوع دیگرنتواند به  شدن مو ست بعد از مطرح  ست. تمنا وفته بود مم ن ا دان
ذاشت واالن یک هفته ازقرار صحبت فروشگاه برود اما قطعا بی خبرش نمی و

شته بود وهنوز خبری ازاونبود سیبی راباال انداخت و درحال ورفتن ….وذ بهنام 
 آن نشست:

 
 جواب نداد ؟ -
 

 مسیحانفس عمیقی کشید وسرت ان داد:
 
 قراربود خودش تماس بگیره اما یه هفته است وخبری نیست. -
 
 خب شاید هنوز حرفی نزده! -
 
 اه نمیاد ؟پس چرا فروشگ -
 
 شایدم توموقعیتیه که نمیتونه باهاد حرس بزنه!…چه میدونم -
 
 چشم بسته غیب وفتی بهنام، اوه شرایط معمولی بود که بهم خبرمیداد. -
 

 بهنام شانه باالانداخت وبه پشت مبل لم داد.مسیحا کالفه دوباره وفت:
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الفت کرده نمیدونم چراحس خوبی ندارم، ن نه وفته شرره وخانواده اش مخ -

 باشن ؟
 
 …اوه اینی هم باشه که توف رخراب توئه باالخره بی خبرد نمیذاره که -
 

 سپس خم شد وظرس میوه رابه طرفش ُسردادوبا لبخند وفت:
 
 …حرص نخورمجنون، میوه بخور جون بگیری -
 

مسرریحالبخند وذرایی زد وخم شررد تات ه ای ازسرریب قاچ شررده رابردارد اما 
وهانی تلفنش یک دفعه بروشت که دستش زیرظرس خورد بابلندشدن صدای نا

 وتمامی محتویاتش بروشت وصدای معترض بهنام باال رفت:
 
 آروم بابا، انگارتاحاال موبایل ندیده! -
 

 مسیحا باچهره ای درهم وفت:
 
 این دیگه کیه ؟ شماره اش ناشناسه! -
 
 خب جواب بده، شاید ی ی کارواجب داره! -
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 خ رافشرد:بی حوصله دکمه پاس

 
 بله! -
 
 سالم، خوبی ؟ -
 

 باشنیدن صدای تمنا متعجب وفت:
 
 سالم، تویی تمنا ؟ -
 
 منتظرشخص دیگه ای بودی ؟ -
 

لبخند عمیقی به لبش آمد وازمقابل چشمهای فضول بهنام برخاست وبه طرس 
 اتاق رفت:

 
 معلومه که فقط چشم انتظارتوبودم عزیزم، خطت وعوض کردی ؟ -
 
شد، االنم نه! خط ب - شگاه اومدنم تعطیل  شد، فرو صادره  شما م نده بالورفتن 

 دارم باتلفن تارا صحبت می نم که اوه مامان بفهمه سروکارم باکرام ال اتبینه!
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 خنده روی لبهای مسیحا ماسید:

 
 چرا ؟ -
 
برای این ه جبهه مخالفت برعلیه توشرردیدا مجهزه، منم اینجاح م اسررارد  -

 دارم.
 

 فت:مسیحاکالفه و
 
 واضح حرس بزن تمنا، شوخیت ورفته ؟ -
 
 من حوصله خودمم ندارم، اونوقت شوخی می نم. -
 
 خب یعنی چی؟ -
 
 یعنی باید دور همدیگه رویه خط قرمز بی بروبروشت ب شیم که.. -
 

 مسیحا آشفته وفت:
 
 صبرکن ببینم، چی پشت هم میگی. -
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 ….خانواده ام مخالفن به شدد -
 

 سردی قرارورفت ویخ زد..باناباوری وفت:انگاردرهجوم با د
 
 چرا ؟ -
 
همه چی به هم ریخته مسرریحا، امیرداره ازایران میره وخانواده اش منومقصررر  -

 ….میدونن، ازطرفی خانواده خودمم دوباره دارن درتنگنا قرارم میدن که
 
سرعمه اد مجبوری ازمن بگذری، به خدا  - شتن پ تمنا اوه بگی بخاطرنگه دا

 شیمون می نم.همه روپ
 
من اوه میخواسررتم این کاروب نم که خیلی وقت پیش کارازکاروذشررته بود  -

 …ولی
 
 محل کارپدرد کجاست ؟ -
 
 بابابام چی ارداری ؟ -
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 دخترشومیخوام.برم به کی بگم ؟ -
 

 ازصدای بلند مسیحا جا خورد ووفت:
 
 رفتن توبی فایده است، بدترش ن ن. -
 
نه ب - پاکی روبریزی پس چی ارکنم من ؟ ن  که آب  نگ زدی  ته ز یه هف عد

 رودستم ؟
 

 باس ود تمنا، مسیحابی طاقت وفت:
 
 جون مسیحا حرس بزن تمنا! -
 
یه برخورد  - باهم  که اول  بام بود  با بام حرس بزنه، این نظر  با با پدرد بگو به 

 داشته باشن بعد تصمیم بگیره!
 
 خب خودم باهاشون حرس میزنم. -
 
سیحا! خانواده  - سنتی نه م سخت ویرن وهمه چی باید خیلی  من دراین موارد 

 ورسمی پیش بره.
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 باشه..من باپدرصحبت می نم. توآدرس محل کارپدرتوبرام بفرست.…باشه -
 

 تمنا بام ث کوتاهی وفت:
 
 …ف رن نم به این سادویا کوتاه بیاد…امامامانم مخالفتش اساسیه -
 

 …مسیحانفس عمیقی کشید، انگارکمی آرامتربود
 
 اونقدر ارزش ندارم که بخاطرم بتونی راضیشون کنی! -
 
اوه باشررنیدن این ه توهمه معنای زندویم شرردی دلت آروم میشرره میگم که  -

 …حاضرم به خاطرد باهمه دنیا بجنگم و ازهمه چی بگذرم
 

 لبخندی به لبهای مسیحا آمد و آرام و پراحساس زمزمه کرد:
 
 خیلی دوستت دارم عشِق من! -
 
 منم.. -
 

 مسیحا خنده اش ورفت:
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 ادامه اشوبگو!…منم خوشبختم عزیزم ولی توهم چی -
 
 ادامه اش باشه یه وقت دیگه! -
 
 …االن میخوام بشنوم -
 
 نمیشه! -
 

 مسیحا شیطنتش ول کرد ووفت:
 
 …اما یه شرط دیگه دارم تاقطع کنم…باشه -
 
 مردم آزارشدی ؟ -
 
 …بیا ببینمت…حسرد به دل موندم…نه!  -
 
 نا با استیصال وفت:تم
 
 …باشه برای بعد…فعال نمیتونم -
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 …پس پنجره اتاقتوبازبذار من شب بیام داخل -
 

 هوش ازسرتمنا پرید وتند وفت:
 
 چی ارکنم ؟ دیوونه شدی ؟ -
 
شبونه  - شو سخت نگیره واال دختر شم به پدرد بگوخیلی  میخوای دیوونه ترن

 میبرم.
 
  نه!بهش بگم شبونه منوازاین شهردورمی -
 
 …هیچ سدی مقابلم ایستادوی نداره، اینویادد باشه -
 
 من که وفتم تاآخرش هستم. -
 
 …پس یه بهونه جورکن وجمعه بعدازظهربیابیرون -
 
 …باشه اوه شد میام فروشگاه -
 
 …اونجا نه، هرجاراحتی برومیام دنبالت -
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ساس  - سخته ، االن مامان اینا خیلی رو رفت وآمدم ح سیحا به خدا  شدن، م

شه اما بااین قراره پنهانی مم نه  سن نیتم ثابت  شیمم که خاموش کردم تاح وو
 باشه ؟…یه مدد صبرکن بعد …همه چی بدتربشه

 
 مسیحانفس عمیقی کشید ووفت:

 
دلم خیلی براد تنگ شده ولی بیشراصرارنمی کنم که نمیخوام تودردسربیفتی  -

شاید نتیجه داد.  شتوب ن  شه -ولی بازم تال ، دیگه فعال کاری نداریخب …با
 ف رکنم مامانم اومده ؟

 
 مراقب خودد باش!…نه عزیزم -
 

سینه وبالخندی  ست به  شت وبهنام رادید که د سیحابرو شد، م تماس که قطع 
 معناداربراندازش می کند، خنده اش ورفت وسرجای قبلش نشست:

 
 هان ؟ چرا اینجوری نگاه می نی ؟ -
 

 ت وکناراونشست:بهنام ت یه اش را ازکانتربرداش
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اصوال مردای ایرانی پنج شنبه ها عشقشونو خونه نگه میدارن..تو چرا یه روز  -
 عقب افتادی ؟

 
مسرریحااول نگرفت اوچه می ووید اما یک مرتبه با چشررمهایی ورد به سررمت 
اوخیزبرداشت که بهنام م ل فشنگ ازجاپرید وباخنده ای بلند پشت کاناپه پناه 

 ورفت:
 
 …ن ن این کاراروچته بابا ؟  -
 
 می دونستی خیلی اون دهنت نسنجیده حرس تولید می نه ؟ -
 
به …زبونم نه دهنم…هول ن ن - اون ویری که تودادی واسررره جمعه هرکی رو

 …تعارس ن ن…میگم م ان مناسبم خواستی اینجا هستا…شک میندازه
 
 توووش وایسادی ؟…خفه شو بهنام -
 
 ….یزکردممجبورشدم..دیدم صداد نمیاد ووش ت -
 

 مسیحا باحرص کوسن مبلی رابه طرفش پرد کرد:
 



 395 وصال یتمنا

 …ازبس نفهمی والبی -
 
 …دمت ورم بابا…قربون صدقه هاتو تواتاق رفتی، اینجا توهیناتو آوردی -
 
 لیاقت آدم فضول بیشترازاین نیست! -
 
نه ازاون …خب حاال..ببخش رییس!  - ته  نه الب یا چی شرررد ؟ دومادمیشرری 

 …لحاظا..فعال زوده
 
 سیحاچشم غره ای به اورفت ونشست:م
 
 نرود میخ آهنین برسنگ.. -
 
اوه توقربون صررردقه کسرری رفتی و واسررره دیدنش بال بال زدی پس میخم  -

 توسنگ میره!
 
 …بهنام داری میری رومخم کم کم -
 
صابت - شد که نرم رواع شینم که پاهام …خب بگو چی  البته اول اجازه بده ب

 درد ورفت..
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وی مبل مقابل نشست ولبخند مسخره ای زد که مسیحاناخواسته وم ال با ترس ر
 خنده اش کرفت.بهنام دستهایش رابه هم سایید ووفت:

 
 خب بگو!…خنده اتوعشقه شاه داماد -
 
 نه این ه همه رونشنیدی ؟ -
 
 …حرفای تمنا روکه نشنیدم -
 
 …روتوبرم بهنام -
 
 میام میزنم پاچشمتا مسیحا..بگودیگه!…د -
 

 ی ت ان داد ووفت:مسیحا سر
 
 فعال پدرش خواسته باپدر حرس بزنه وبعدتاببینیم چی میشه! -
 
 خب این که خیلی خوبه! شهریارخان که همیشه هواتوداره! -
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مشرر ل ازپدر نیسررت، مادرموچی ارکنم ؟ ف رنمی کنم راحت روی خوش  -
 نشون بده!

 
 بهنام پوزخندی زد:

 
 واوه اون نپذیره بی خیال میشی! توهم که بدون اجازه خاله آب نمی خوری -
 
 این بارفرق می نه ، مطمئنم بادختره تالفی می نه! -
 

 بهنام دست ت ان داد ووفت:
 
صه کجارومیخوره! اول ببین دختره روبهت میدن بعد ف ر …اووه!  - سته غ ش ن

اونو ب ن ضررمنا نترس تمنا بااون زبون عریض وطویلش مودبانه ومح م روی 
 له اولشم سخت بگیره کم کم مهرش به دلش میشینه!خا…همه روکم می نه

 
 مسیحاسرت ان داد:

 
مشرر ل اینجاسررت که مادروخوب میشررناسررم ومیدونم حرفای توبهترین  -

 صورد ماجراست که شایدهیچ وقت اتفاق نیفته!
 
 …فعال به ف رقراری که درپیشه باش…درست میشه -
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سرت ان داد که باخنده بلند شید و سیحا نفس عمیقی ک طعنه  بهنام تازه متوجهم

 …اش شد واین بارضربه ای مح م راباکلمه )ابله( ادغام کرد وبرکت  اوکوبید
 

فرح با بهت به چهره خونسررر دمسرریحا نگاه کرد که شرراید هاله ای ازشرروخی 
به نظرمی  جدی ترومطمئن تر نه او از همیشررره  ما  بد ا یا گاهش ب درعمق ن

 عصبی وفت:…رسید
 
 ، درسته ؟حرفاد درحدشوخیه مسیحا -
 
اتفاقا ازهمیشه جدی ترم مادر، می دونیدکه درمورد مسائل مهم شوخی نمی  -

 کنم.
 
تواصررال این دختره روازکجا پیدا کردی که حاال اینقدرجدی درمودش حرس  -

 میزنی ؟
 
 چه فرقی می نه ؟…کارمند فروشگاه خودمون بود -
 

 فرح مانند اسپند روی آتش ور ورفت وباال پرید:
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ن نه قصدجون منوکردی …عقلت وازدست دادی مسیحا…خدای من…وای -
 ؟
 

 مسیحا با تح م وفت:
 
خیرمادر، نه زده به سرم، نه قصدحرمت ش نی دارم فقط میخوام ازدواج کنم  -

 وم ل هرپسری ازشما توقع همراهی دارم.
 

 فرح تند سرودستش رات ان داد:
 
 محاله مسیحا…محاله من یک قدم بردارم -
 
شما وبااحترام پیش  هرطورکه - سر شت  شتم همه جا پ ست دا مایلید، من دو

 …برم اما
 

 فرح با قیافه ای وارفته وفت:
 
چه اصرررل  - یه و که خودتم هنوزنمی دونی ک به دختری  به همین راحتی منو

 ونسبی داره می فروشی ؟
 

 مسیحا کالفه وعصبی وفت:
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ست مادر، مگه مبادله کاالبه  - شما ا ضمن…کاالستاین لحن بیان دورازشان 

 …تمنا خانواده خوب ومتشخصی داره که باپذیرفتن من بهم لط  می کنند
 
تادیروز همه …معلوم نیست چه بالیی سرد اومده…توروجادو کردن مسیحا -

 ….روپایین ترازخودد میدونستی وحاال به خاطریه دخترکه
 

 مسیحا برخاست و با تح م وفت:
 
سیدن  - ستید لطفاتوهین ن نید اوه مایل به همراهی من برای ر سته ام نی به خوا

شید اون دختر اینقدربرام ارزش داره که بخاطرش حتی ازهمه …مادر مطمئن با
 وذشته ام چشم پوشی کنم وخودم به تنهایی اقدام کنم..

 
دربهت فرورفت وفقط باحیرد به پسری که مقابلش قدعلم …فرح ساکت شد

 فت:کرده بود نگریست.شهریار به طرس مسیحارفت وو
 
من به …آدرس محل کارپدرشررو بده تا یه برخورددوسررتانه داشررته باشرریم -

 تواطمینان دارم
 

 وبا نگاهی به همسرش ادامه داد:
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 قراره جلسه رسمی اول وباپدرش میذارم.…همینطورمادرد -
 

فرح خشمگین وعصبی ازجابرخاست وبه طبقه باالرفت ودرهمان حین صدای 
 …کرد ودستور قرص دادحرصی اش رابرسرپیش خدمت خالی 

 
آماده ازپله هاپایین آمد. با دیدن مادرکه باظاهری بی خیال نشسته بود وژورنالی 

 راورق میزد، به طرفش رفت ووفت:
 
 چراشما نشستید مادر ؟ -
 
 یادم نمیاد قراری داشته باشم ؟ -
 

 شهریارنزدیک رفت ووفت:
 
 داشته باشیم.فرح خانم بلندشو، درست نیست برای اولین بارتاخیر  -
 

 فرحنازسرد وبی تفاود وفت:
 
 مساله مهمی پیش نیومده که براش ارزش قائل باشم. -
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 مسیحابااخم وفت:
 
 زندوی من برای شمااینقدر بی ارزشه ؟ -
 

 فرح برآشفت وبرخاست:
 
 نظرمن برای تومهمه ؟ -
 
 شماکه اصال تمنا روندیدی! -
 
 …عالقه ای هم به دیدن این دختره -
 

 تند وفت:مسیحا 
 
 …مادرخواهش می نم توهین ن نید -
 

 فرح دستهایش رامشت کرد وباحرص وفت:
 
این خانم نیومده این قدرعزیزه ولی من که مادرتم صررراس توچشررمم نگاه  -

 کردی وتوهین کردی!
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 مسیحا کالفه وفت:

 
 کی چنین اشتباه وخبطی ازمن سرزده ؟ -
 
 بل من ایستادی!همین حاال که باکت وشلواررسمی دامادی مقا -
 

 مسیحا دست به پیشانی اش کشید وسرت ان داد:
 
 …اصالزمان مناسبی برای جدل انتخاب ن ردید مادر -
 

 شهریار مداخله کرد ووفت:
 
 …بیا بخاطرپسرد…مخالفی قبوله اما بیااین دختروببین …باشه فرح خانم -
 
 بعداوه نخواستم پسرم بخاطرمن ازش میگذره ؟ -
 

 به مادرش کرد: مسیحانگاه تندی
 
 …من ازتمنانمی وذرم…هیچ کس نمی تونه باعث تغییرعقیده من بشه -
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 فرح ازراه دیگری واردشد:
 
سازواری  - سرنا سعود دوباره  سه، م میدونی اوه این ماجرابه ووش خاله اینابر

 …بامهرانا میذاره و
 

 مسیحا بلند وفت:
 
 !مسعود بیجا کرده، زندوی من چه ربطی به اونا داره -
 
 نداره ؟ ملینا خواهرمسعود که قرارازدواج باهاش داشتی ؟ -
 
شته  - شت دا سی ندادم که حاال ازعقوبتش وح من هیچ وقت هیچ قولی به ک

 …باشم، مگه دختری که االن شما دارید از رفتن به طرفش منعم می کنید
 
 …حداقل یه مدد صبرکن بخاطرمهرانا -
 

م رهاراخوب میشررناخت.باتح م مسرریحابه چشررمهای مادرش نگاه کرد.این 
 وفت:
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من تحت هیچ شرایطی منصرس نمیشم حتی اوه هزارسال دیگه بگذره، پس  -
 به هم خوردن این قراروتعلل کم ی به تغییرعقیده ام نمی نه!

 
 فرح لبهایش راباحرص به هم فشرد:

 
 پس هرکی قراروذاشته خودشم تشری  ببره خواستگاری! -
 

وژورنال رادسررت ورفت.مسرریحانفس عمیقی کشررید  دوبا ره روی مبل لم داد
 تاعصبانیتش راکنترل کند:

 
 بامن نمیاید ؟…مادربرای آخرین بارمی پرسم -
 

فرح اعتنایی ن رد، انگاراصررالنشررنید .مسرریحا با چند ثانیه م ث خداحافظی 
 کرد وبیرون رفت.فرح باحرص ووشه مجله رادردستش فشرد که شهریاروفت:

 
ئل راه  - حاال دو نداز فرحاز یدم مردمتشررخص ومحترمی …ن پدرشررومن د

 دختری که زیرنظراین پدر رشد کرده نباید اونقدرام بد باشه..…بود
 

 فرح با حرص وفت:
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تاببینن کجا …معلومه - اونقدرمتشررخصررن که کنترل دخترشررونونداشررتن 
 …سرپسرمردمو ورم خودش می نه

 
 شهریاراخم کردوناراحت وفت:

 
 …ای نیست که خام دلبری یه دختربشه مسیحا پسرچشم وووش بسته -
 
 حاالکه شده. -
 
 نمیای ؟ -
 
 اوه اون دختروخواست بایدهمیشه منوفراموش کنه! -
 

سرت ان داد وترجیح داد به جای بحث بیهوده با  س   سرتا شهریاراینبارفقط از
 ….پسرش همراه شود

 
به باپدرش جاخوردند.متعجب وکنج او بادیدن مسرریحاهمراه   خانواده تمنا 
دنبال علتی برای تنهایی آن دوبودند.مدد کوتاهی که وذشررت وتعارفاد اولیه 

 انجام شد، فرهاد باخوشرویی پرسید:
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 همسرتون تشری  نیاوردند آقای الهی ؟ -
 

 شهریاربانیم نگاهی به مسیحا بالبخند مصلحتی پاسخ داد:
 
خدمتتون  - عد باشررره ازجلسررره ب مت  ید، قسرر نده روقبول کن عذرخواهی ب

 یدامی کنند.حضورپ
 
 بزرووارن، مش لی که پیش نیومده خدایی ناکرده ؟ -
 
 نه..نه..ممنون.. -
 

 فرهاد با م ث کوتاهی وبادرایت پرسید:
 
 امیدوارم ارتباطی به این آشنایی نداشته باشه! -
 

 مسیحا عذرخواهی کوتاهی کرد ووفت:
 
 مخالفت اولیه اشون مانع حضورشونه!…حدستون درسته آقای مقدم -
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یار ند حتی شررهر جاخورد مه  حا …ه توقع این بی پرده وویی را ازمسرری
اما مسرریحا که می دانسررت شررایدمادر هیچ وقت قدم دراین خانه …نداشررتند

 نگذارد حرس وحقیقت را آش ارکرد.فرهاد با نگاهی به مسیحا پرسید:
 
 میتونیم دلیل مخالفت ایشونوماهم بدونیم ؟ -
 

وریزی به چهره تمنا متوجه فرهادشد مسیحا کمی جابه جاشد ونگاهش پس از
 ووفت:

 
حقیقتش خصوصیاد اخالقی خاص ایشون کمی بامن متفاوته وواها باعث  -

 …اختالس نظرجزیی میشه
 
 حاال این مش ل قابل حل شدن هست ؟ -
 
 من تمام تالش خودمومی نم. -
 
 واوراین اختالس پابرجاموند ومادرتون به این امررضایت ندادند چی ؟ -
 

 یاروفت:شهر
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یقین داشررته باشررید که حل خواهدشرردجناب مقدم، همسرررم به خاطرعالقه  -
 شدیدش به پسرمون باخواسته هاش موافقت می نه!

 
 موافقت می کنند یامجبوربه رضایت میشن ؟ -
 

نگاهی میان مسرریحا وپدرش ردوبدل شررد، معنای این سرروال به خوبی مفهوم 
 ی تامل دوباره وفت:ل*خ*تبود که فرهادبا

 
بنده ف رمی نم اورایشررون هم بارضررایت قلبی درمنزل ماشرررکت کنند بهتره،  -

صلی خانواده  صول وپایه های ا ضایتی ی ی ازا ضوعی که ازابتدا بانار چون مو
 آغازبشه ، درنظرم آینده خوبی نخواهدداشت ومنتفی بشه درست تره!

 
رد ، دلهره درنگاه تمنا ومسرریحارنگ ورفت ونگاهشرران روی هم این راثابت ک

 مسیحا تاب نیورد وپرسید:
 
 واوه مادرهیچ وقت راضی نشدند ؟ -
 

فرهاد نگاهی به تمنا انداخت ، دلهره واضطراب چشم های اوآزارش داد اما ر  
 وفت:

 
 …دراون صورد بهتره هم شما وهم دخترمن ازاین موضوع منصرس بشید -
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ود منا رو بتغییررنگ چهره مسرریحا به خوبی مشررهودبود.این بار نگاهش به ت

وهمه متوجه شدند اما اودر التهاب سربه زیرانداخت وفقط انگشتان خیسش را 
 درهم فشرد. شهریارسرفه ای کوتاه کرد تا حواس همه معطوفش شود:

 
حق باشررماسررت جناب مقدم، اوه این مسرراله اینقدرحائزاهمیته، بنده تعهد  -

شه اما تا اون زمان ضورشون اعالم ب سربا ح دخترتون امانت  میدم رضایت هم
 …قلب پسرمن هم اینجاست…
 

 فرهادلبخند زد وباخوشرویی وفت:
 
 دراون صورد باکمال میل درخدمتتون هستیم. -
 

 ….وبا تعارس آنها به صرس میوه به بحث خاتمه داد
 

ضع  سیحا هیچ کدام نتیجه نداد وفرح ازمو شهریار وحرس های م صرارهای  ا
که وفته بود ازدسررت داد ن تمنا، خودعقب نشررینی ن رد، حتی تهدید مسرریحا

 …مساوی بارفتن همیشگی اوست هم هیچ تاثیری نداشت
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شگی  شی راقطع کرد وبه تمنا نگاه کرد.درنظرش آمداین دختر  همی فرهاد وو
اوسررت که حاالاینقدرمعصرروم ومغموم نگاهش می کند.دلش به دردآمد وبه 

 …ه ای پرمهرنشاندب*و*سطرفش رفت.کناردختر  نشست وبرسراو
 
 بهتره این موضوعوفراموش کنی بابا، وویا قسمت نیست! -
 

لبها ومردمک چشررمهای دختر  ازبغض لرزید اما تمام تالشررش راب اربردتا 
 آرام وفت:…مانع ریزش اش ها شود

 
 …قسمت دست خودمونه بابا -
 
امایه رشررته این سرررنوشررت به دسررت مادرمسرریحاسررت که به هیچ وجه  -

یخواد تو رو به عنوان عضرروتازه خانواده بپذیره، یعنی نم…قصرردهمراهی نداره
 متوجه ای بابا ؟

 
 تمنادرس ود سربه زیرانداخت که ترانه وفت:

 
این خانم اوه به اجبارپسرررشررم پاتو این خونه بذاره، فردابزروترین معضررل  -

زندویت میشررره، چه اصررراری داری وارد خانواده ای بشرری که قراره عمری 
 تحقیرد کنند ؟

 



wWw.Roman4u.iR  412 

 

 ند کرد و با بغض وفت:تمناسربل
 
 مگه من چی ازاونا کم دارم که تحقیربشم ؟ -
 
صول مهمه…چرانمی فهمی دختر - صله طبقاتی ی ی ازا صال طرزحرس …فا ا

 غرور تو رفتارشون بیداد می نه!…زدن این خانواده بامافرق می نه
 
 تمام این حرفا بخاطر نیومدن مادر مسیحاست ؟ -
 

 ترانه چشم غره ای به اورفت:
 
 قبال کمی خجالت ومیشناختی نه ؟ -
 

تمنا با نیم نگاهی به پدرحقیقتا ازبی اباحرس زدنش شرررم کرد اما برای بودن 
 …بامسیحا بیش ازاینهابایدتالش می رد

 
 من فقط نظرمووفتم. -
 

 فرهاد موهای اورانوازش کرد وبامهربانی وفت:
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 خودتوتحمیل کنی!نظرد قطعامهمه بابا ولی اوه اونا نخوان تو نمیتونی  -
 
 …من چنین چیزی نخواستم .اما -
 
به  - واهی  ما  پافشررراری داره ا قه  حاهم روی این عال که مسرری یدونم  م

 …خاطرمصلحت وآینده باید ازدل وذشت
 

 تمنا برخاست تا برود اما لحظه ای م ث کرد وشرم راکناروذاشت:
 
سیحا ب - ضورم شه ویه دنیای خالی ازح صلحت ب ، هم بدهآینده ای که فدای م

 …حتی یه روزاون مصلحتم دوست ندارم…تهی ترباشه بهتره
 

به سرررعت قدم تندکرد ورفت.ترانه خواسررت چیزی بگوید اما فرهاد با اشرراره 
 …دست مانع شد تا اوبرود

 
 بعد ازبسته شدن دراتاق فرهادبه همسرش نگاه کرد:

 
ی فبارفتاروحرفاد لجبازش ن ن، دوستانه باهاش صحبت کن درصورد منت -

 …شدن موضوع راحت بادلش کناربیاد
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ست وحاالم فقط هوا  - صرخودتی فرهاد..وفتم اومدن این خانواده بیهوده ا مق
دونه  دیگه نمی…توسرررش افتاده..بازم ف رمی نه بادوروز قهرکارش پیش میره

 قصه زندوی فرق می نه!
 

 فرهاد سری جنباند که ترانه ادامه داد:
 
 …ون نده فرهادخواهشا این بارضع  بهش نش -
 
 …میدون جنگم که نیست…همدیگه رودوست دارن…جووونه…عزیزمن -
 
 پس با این اوصاس بایدمنتظربدترازاین رفتاراش باشم، نه ؟ -
 
نه! سعی می نم منصرفش کنیم واال هیچ تضمینی هم برای آینده ای که قراره  -

 مابراش درست کنیم نیست.
 

انه به دربسته شده اتاق تمنا، راه آشپزخترانه زیرلب استغفاری وفت وبانگاهی 
 ….رادرپیش ورفت تابه غذاسربزند

 
کالفه وعصرربی ازخانه بیرون زد.به عمرش اینقدربحث ن رده بود که حاال با 

 مادرداشت.شماره بهنام راورفت وتا اوپاسخ داد پرسید:
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 کجایی بهنام ؟ -
 
 سالمت کو ؟ بازخاله اوخت کرده!…خونه -
 
 …دارم، اوه میخوای بری کلیدوبده سرایدارمیام اونجاحوصله شوخی ن -
 
اقب بیامنتظرم فقط مر…تنگ غروب وتواین برس کجارودارم که برم…نه بابا -

 …باش خودتوزیرماشین ن نی ازعشق زیاد
 

شی راقطع کرد سخره اش کرد ووو شویی ن اربهنام وخنده م وارد خانه ….خفه 
د.بهنام با نگاهی به چهره درهم بهنام که شررد، دسررتش رافشرررد وروی مبل افتا

 وورفته اووفت:
 
 بازبحث باال ورفته که شال وکاله کردی اومدی اینجا ؟ -
 
 یه موقعاازدست این همه خودخواهی مادرمیخوام سربه بیابون بذارم. -
 
 فعال بیابونو کنسل کن که به دخترمردم قول دادی! -
 

 مسیحاآهی کشید وسرش رابه پشت ت یه داد:
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سه - ست دو ست ازتمناهم هیچ خبری نی ستم یه …هفته ا کاش حداقل میتون

 …بارببینمش
 
 من امروزدیدمش ؟ -
 

 مسیحاسریع سربلندکرد وبه اونگریست:
 
 دیدیش ؟ کجا ؟ -
 
پایین تر - یابون  تاخ بادخترداییش …دو فت ولی  مادربزوش می ر نه  گارخو ان

 میدونی که همینجاست دیگه..…بود
 

 وسپس برخاست، بهنام متعجب وفت: مسیحا چند لحظه س ود کرد
 
 کجا ؟ -
 
 شاید بتونم اونجا ببینمش! -
 
 میخوای بری درخونه مادربزروش، خل شدی ؟ -
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 …منتظرمی مونم شاید بیاد بیرون -
 

 بهنام باچشمهایی وردشده وفت:
 
 …نه! راست راستی زده به سرد…این موقع شب تنهایی بیادبیرون -
 
نمی دونم …رم، یه بارازاونجاباهام تماس ورفتشررماره خونه مادربزوشررو دا -

 چراووشیشوروشن نمی نه!
 
 …دیوونه ویری ازخودد درنیاری مسیحا به جرم مزاحمت میبرنتا -
 
 فعال کاری نداری ؟…نه -
 
 بیام باهاد ؟ -
 

 ….امامسیحا فقط خداحافظی کردوبیرون رفت
 

شماره اوکی کرد.یک بوق هم نخ ساعت انداخت وروی  ورده بود که نگاهی به 
 …تلفن جواب داد
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 بله! -
 

به پروازدرامد ودرقسررمتی ازآن خانه  باشررنیدن صررردای اوحس کردروحش 
 فرودآمد، آرام وفت:

 
 …سالم قشنگ ترین دلیل دلتنگیم -
 

 چند ثانیه س ود برقرارشد، متوجه بهت تمنا شد و دوباره وفت:
 
 ن نه مجنونت ونشناختی ؟…تمنا -
 

 ه آمد:صدای او آرامترازهمیش
 
 توازکجامیدونستی من اینجام ؟…مسیحا -
 
سه ، چهارساعتی هست پشت درمنتظرم تابرقای خونه مادربزروت خاموش  -

 شه ومهموناتون برن، به این امید که توبمونی ومن والتهابمو دریابی!
 

 تمناباناباوری وفت:
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 توکجایی االن ؟ -
 
 یرون ؟میتونی بیای ب…توماشین، نزدیک خونه مادربزروت -
 
 من چطوری بیام ؟…ساعت یک شبه مسیحا -
 
 غیرازتو مهمون دیگه ای هم داره مادربزروت ؟ -
 
 چطورمگه ؟…دخترداییم مونده -
 
 وفتم شایدیه مهمون ناخونده وعاشقم اونجا جاداشته باشه! -
 
 مسیحا.. -
 
که  از چراغای خونه هم پیداس…یادروبازکن من بیام تو…یابیابیرون ببینمت -
ببین اینبارم ل اون دفعه نیسررت …. مه خوابن واالتواینقدراروم حرس نمیزدیه

شده…که راحت بگذرم ست خودم وخودتودلم …دلم تنگ  یه دفعه دیدی کارد
 …دادم

 
 باس ود تمنا آرامتروفت:
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 …حتی چند دقیقه کوتاه هم نمیشه ؟ مقابل درمی بینمت ومیرم -
 

 تمنا باکمی م ث آرام وفت:
 
 …مسیحا…اما…دیگه دروبازمی نم بیاداخل حیاط تاچنددقیقه -
 
 …حواسم هست…نترس قربونت برم -
 

شین  سیحا بانگاهی به اطراس ازما شه ای آرام وفت وتلفن راقطع کرد.م تمنا با
برس آنقدرتند شده بود که خیسش کرد اما بی تردید به سمت خانه …پیاده شد

شد، تاری ی مطلق همه جا شت وهمین که درباز انگاربرق …راورفتقدم بردا
دررا آرام هول داد …کل منطقه ی باره قطع شررد اما لبخندبه لبهای مسرریحا آمد

شمک  سمان زندویش مقابلش چ شان آ ستاره درخ سپید برس  وزیرآن هجوم 
بال ردی …زد به دن که او وارد شرررد وهنوز  نا اصررالمتوج نشرررد  ما تم ا

سرکوب ج شید وبرای  ستی بازویش راک ضوراودرکوچه بود که د ی  یغ خفازح
 نترس!…منم…هیس -ازترس دختر  مقابل دهانش راورفت وآرام وفت: 

 
تمنا باشنیدن صدای اوپلک برهم نهاد ونفس آسوده ای کشید.مسیحا دستش 

 راپایین آورد وآرام پرسید:
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 خوبی ؟ -
 

تمنا که تازه چشررمش به آن تاری ی خوورفته بود وقدرد تشررخیص داشررت، 
 سرت ان داد:انگشت مقابل بینی اش وذاشت و

 
 اینجادرست ازپنجره آشپزخونه تودیده!…بیااونطرس…آره -
 

سیحاکمی  ستاد م شید، وقتی ای شت درختان بلند حیاط ک واورابه دنبال خود تاپ
 سرش را پیش برد ومحتاطانه پرسید:

 
 حاالامنه ؟ -
 
 نه! ولی خطرش کمتره! -
 

صورد یخزده مسیحاهمان طورکه نگاهش می رد، آرام انگشتان ورمش راروی 
 اوسرداد وزمزمه واروفت:

 
 میدونی چقدردلم تنگ شده بود بی معرفت ترین نازنین ؟ -
 
باورکن قبل ازاین که تلفن زنگ بخوره توکار پیچوندن ستاره بودم تابهت زنگ  -

 بزنم.
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 مگه دخترداییت بیداره ؟ -
 
 بلندبشه ببینه نیستم هوارمی شه!…اما چون کنارمن میخوابه…نه بابا -
 
یت بگو  - به حق د*ج*ا*و*زبه دختردای به حریم خصرروصرری مردم ن نه و

 خودش قانع باشه!
 

 تمنا باتعجب نگاهش کرد ومسیحاکمی نزدیک تررفت وکنارووشش وفت:
 
 آخه جای منواشغال کرده! -
 

درآن سرررما وونه های دختر  ورم شررد ونامش رامعترض صررداکرد، خواسررت 
سیحا درهمان حالت شد اما م صاری مح م  خودش راعقب ک ستهایش ح باد

شوکه  شید ودرآغوش بی تابش پنهانش کرد. تمنا جاخورد . دوراندام ظری  اوک
شررنیدن صرردای ضررربان قلب او خون رادرروهایش تندکرد اما …وملتهب شررد

خواسررت خود را کنارکشررد که فشرراراندکی به واسررطه دسررتان او به بدنش آمد 
 وصدایش را با لرزشی خفی  کنارووشش شنید:
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شترازاینهح - شم وتشنه…قم بعد از این همه جنون وبی تابی بی ترم  سیراب نمی
 می نه اما این تشنگی پر آرامش ، بهترین مرهم برای زخم دلتنگیه!

 
عطرتلخ اماخوش بوی مردجوان درمشام دختر  پیچید.دلش میخواست زمان 

به …متوق  شرود ودرهمین سرنگرمطمئن باقی عمرش رابگذراند..شریرین بود
 د زمزمه ای که کنارووشش بازهم نجواشد:حالو

 
حاال دلم عقلموغافلگیر کرده  - نت و مد بااو که …غافلگیرم کردی  نه  دادمیز

اماوقتی توجاد …بدون توهیچ جهانی وجود نداره هیچ دنیایی واقعی نیسررت
 …روی سینه ام باشه همه دنیاتوآغوشم خالصه میشه

 
 ش دست کشید:صورد او را به سمت خود برورداند و به وونه ا

 
 …توبایدهمه دنیای من باشی واالدنیاموآتیش میزنم -
 

سرش  سید و شتان اوکه روی لبهایش ر سوزاند، انگ برق نگاهش، تن دختر  را
شد شقانه  ست بلندکرد ومانعی برای ادامه این عا شد ، د شت …خم  بغض دا

 وزمزمه کرد:
 
 …دلشوره دارم مسیحا -
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ها کرد.به خواسررت او، باوجودتمام مسرریحاپلک برهم نهاد ونفس داغش را ر
 …خواهش دل ، احترام وذاشت وپس کشید

 
 دلخورد کردم ؟…قصدآزارد ونداشتم -
 
 شده! ه*و*سنمیخوام توخلود دلم روسرزنش کنم که درویر -
 

 مسیحا معترض نگاهش کرد:
 
 ….؟  ه*و*س -
 

 رهایش کردوبافاصله ایستاد:
 
بدپیش میرم هیچ وقت ن - معذرد …زدی ت نمی اومدممیدونسررتم اینقدر 

 ….عمدی درکارنبود…میخوام
 

 باس ود پرالتهاب تمنا نگاهش کرد وآرام تروفت:
 
 ازاعتمادد پشیمونی ؟…پشیمونی ؟ …یه چیزی بگو -
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 معلومه که نه! -
 
 پس نگام کن! -
 

 تمنا سربلندکرد وتازه شرم رادرچشمهای بی تاب اوباعشق آمیخته دید:
 
 شیمون نمیشم.هیچ وقت ازباتوبودن پ -
 
 داره همه چی ازتحملم خارج میشه!…حالم به هم ریخته تمنا -
 
 مادرد راضی نمیشه، نه ؟ -
 
سه وندیده - شنا شرطی …اون تورونمی نمیخوام توجیه کنم اما پدرتوچرا چنین 

 وذاشته ؟
 
 بارهاتوضیح داده. -
 
 توقانعی ؟…دل من قانع نمیشه بااین حرفای مصلحتی -
 
 بدون تونه! -
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ست شمهای اونگری صله راکم کرد وبه چ سیحادوباره بی تاب فا ن چقدرای…م
 باخواهش وفت:…معصومیت رادوست داشت

 
ازاین ه کنارچشررمه زالل …جادوی چشررماد داره اززندوی سرراقطم می نه -

 آخه تاکی ؟…ایستادم ومیدونم حقمه ولی تشنه باید بگذرم، کالفه ام
 

 تمنا بغض کرد وسرت ان داد:
 
 …منمی دون -
 
 یه باردیگه بگوتاآخرش هستی تا بتونم باخیال راحت برم!…بگو…تمنا -
 
 …برای من وتوآخری هم -
 

 انگشتان مسیحا روی لبهای اومهرس ود زد.خشم وعشق به هم آمیخت:
 
ادامه بدی دیگه به چشررراد نگاه نمی کنم و یه جوردیگه لباتوقفل می نم تا  -

 نامربوط نشنوم.
 

 اد:تمنا آب دهانش رافرود
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 بایدبروردم.. .…دیرشده…برودیگه مسیحا -
 
 …زیراین برس باآرزوی بزروی اومدم ودارم بایه حسرد برمیگردم -
 

 دستهای اوراورفت وبه طرس خودش کشید:
 
 …دل مابه هم محرمه…ازاین سخت ترش ن ن -
 

سبید سینه اوچ شتری به  شقانه  کاش برای این…سردختر  اینبا بارغبت بی عا
 …وهمه عمرش دراین نقطه دنیا وصال رامعنا می ردپایانی نبود 

 
سیحا واخمهای درهمش نگاه  شم به م سته بود واز زیر چ ش سردی ن فرح با خون
شب کار  شان میداد.باید ام صحبت باخواهرش ن سرورم  می رد وخودش راهم 

 …یا زنگی زنگ…یارومی روم…ی سره میشد
 
 چه خبراخاله ؟…خب مسیحاجان -
 

 به مهنازانداخت ولبخند یخ زده ای به لب آورد:مسیحا نگاه کوتاهی 
 
 جزروزمروی خبرخاصی نیست. -
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 خبرخاصی نیست یادوست نداری کسی خبردارشه! -
 

ازطعنه کالم خاله بوهایی به مشررامش رسررید، لبخند سررردش به پوزخندمبدل 
 شد:

 
 اخباری که ازووش شمادورنمی مونه! -
 

شررم به مادرانداخت که پوزخندی درحین جمله اش نگاه معنادارباته مایه خ
 نصیبش شد.مهناز دستی به یقه نیمه بازلباسش کشید وبالبخن وفت:

 
صیحت عزیزدلم…آره خاله جون - حرفت ونقل زبون مردم …البته ازمن به تون

 …بابت یه خبربی ارزش وکذب که برفرض حقیقت بودنش وذراست، ن ن
 

 مسیحا ابرو باال داد ووفت:
 
پس حضررورمهران دربزمهای شرربانه وهرخبر قابل شررنیدن …براوو خاله جان -

 *و*سهالبته ناوفته نماند که تفاود. عشق ابدی من با…ازش وذرا وبی ارزشه
 های مهران به روشنی روز وتیروی شبه!
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نک  ناهم دلش راخ های ملی یدن لب ند .جو نازپرا ر  وویی اش رنگ از رخ مه
 کرد. فرح نیم خیزشد واعتراض کرد:

 
 …مسیحا -
 
 خواستم حقیقت خبری که شنیدن مطمئن باشن. -
 

 مهران وفت:
 
هیچ دختری ارزش جنگیدن …چون اسررم منوآوردی دخالت می نم مسرریحا -

 …بی خیال…نداره
 
شایدی ی م ل احمقایی که باتوهستن ارزش نیم نگاه هم ندارن اما فرشته ای  -

 …که اشتباها زمینی شده وبه من جواب داده باهمه دنیا متفاوته
 
 توتاکی میخوای ازاین دخترحرس بزنی ؟…مسیحا کافیه -
 

 مسیحا تیزبه مادرش نگاه کرد ومطمئن وفت:
 
 امابه شما آخرین باره که میگم!…تاابد -
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شگی باالنگیرد ن ه باای…شهریارمداخله کردتا مقابل خانواده مهناز بحث همی
 …ازمسیحااین رفتاربعید بود اماانگاربه سیم آخرزده بود

 
 …صحبتاتون باشه برای بعد پسرم…یحامس -
 

شده اش  سید ودل خواهرکبود شاید به ول ر ضربه ای زیرتوپ زد  سعود هم  م
 شادشد:

 
 …اتفاقا اوه مسیحاحرفاشو بزنه ت لی  خیلی ازمسائل روشن میشه پدر -
 

 مسیحا صاس نشست وبه اوزل زد:
 
سعود - صی من ارتباطی به تو نداره م صو ص…زندوی خ  د داریاوه احتماال ق

چون …ازطریق مهرانارابطه درسررت کنی همین حاال پاشررو برو اما بدون مهرانا
 مم نه اجازه ندم به زندوی مضح ش باتوادامه بده.

 
 مسعودپوزخندی صدا دارزد:

 
 …شما بیل زنی، باغچه خودتوزیرو کن مسیحاخان -
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 …باغی توکویرخشک زنده می نم که چشم همه روبزنه -
 
باحضررور دختر - ما جازه هیچ صررحبتی رو هم حت بدون من ا پدرش  که  ی 

 …نداده
 
ورنیست اینط…شایداوه برای همیشه قید وذشته اموبزنم شرایط فرق کنه مادر -
 ؟
 

 رنگ ازرخ فرح پرید:
 
 نه ؟…قصد کشتن منو داری…عقلتوازدست دادی مسیحا -
 
 نه! اماتوتصمیمم تا این حدمصرم! -
 

 شهریاروفت:
 
هتره این پس ب…ا بپذیره تاحاال تموم شده بود پسرمپدرش میخواست توروتنه -

 بحث بیهوده تمام بشه!
 
برای پایان یافتن این بحث ازنظرشررمابیهوده که همه …من تالشررمومی نم -

 …زندوی منه یاهمراهم باشید یااوه بازم نه بشنوم قید منم برای همیشه بزنید
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 به فرح چشم دوخت وباتح م ادامه داد:

 
 قسم که برای همیشه میرم..اینم حرس آخرمه! به جون خودتون -
 

این راوفت وسرررالن را تر  کرد.همه هنوزمبهود میخ وب جای خود بودند، 
سوایی دل سیحا باآن همه غرور بعید بود این حرس و ر ست روی ….ازم فرح د

 …سینه اش وذاشت و وقتی ازحال رفت همه به طرفش هجوم بردند
 

د، مسیحات یه اش را ازماشین برداشت.پیش بادیدن فرهاد که ازشرکت بیرون آم
رفت وبا احترام سالم داد.فرهاد لبخند به لب دست مردجوان رافشرد وجویای 

 احوالش شد. مسیحا کوتاه پاسخ داد ووفت:
 
 میتونم چند دقیقه باهاتون صحبت کنم آقای مقدم ؟ -
 
 …بفرمایید منزل…حتما -
 
 رس دارم.ایجادمزاحمت نمی کنم، باخودتون ح…ممنون -
 
 …بفرمایید…بنده درخدمتم -
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 اوه مایلید کافه ای چندمترپایین ترهست، اونجاعرایضمو بگم. -
 

فرهاد مخالفت ن رد وچند دقیقه بعد داخل کافه نشررسررته بود.تا زمان چیده 
شدن سفارش ها روی میز مسیحا ساکت بود. مسیحا انگشت دور فنجان تیره 

اف ارش را منسررجم می رد تاحرفهایش را  کشررید وخیره به قهوه غلیظ درونش ،
 آسان تربیان کند.با طوالنی شدن س وتش، فرهاد به حرس آمد:

 
 …خب آقای الهی..من میشنوم -
 

 ودرهمان حین جرعه ای ازقهوه رافروداد.مسیحاسربلندکرد وبی حاشیه وفت:
 
 قصددارم مجددا ازدخترتون خواستگاری کنم! -
 

 لبخندبه لب فرهادآمد:
 
 کاروقبال انجام دادی! این -
 
 …اما ایراداتی داشتم که دست ردبه سینه ام بخوره -
 
 احتیاج به ت رارخوسته اد نیست.…شمامقبول بودید پسرم -
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 مسیحا بی قراروفت:

 
 پس اجازه بدید حرس ها زده بشه! -
 

 فرهاد نگاهی به عمق چشمهای بی تاب مرد جوان انداخت وپرسید:
 
 مادرتون راضی شدند ؟ -
 

 مسیحاسرت ان داد و نفس عمیقی کشید:
 
 هیچ وقت اینقدرسرسخت ندیده بودمشون. -
 
 
 
 
 
 حتما دالیل مح می پشت این نظرمنفی هست که شاید اشتباه هم نباشه. -
 
 من ومادراختالس نظرزیادی داریم. -
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 اینوکه نمی تونی اشتباه تلقی کنی!…امامادرته -
 
بت کردم حتی بحث کردم اما موفق آقای مقدم، من چندماهه بامادرصررح -

شونوجلب کنم ضایت شدم ر شون…ن ه دیگ…هیچ راهی جواب نمیده دربرابرای
 …باید چطورثابت کنم به دخترتون عالقه دارم

 
شین که نتیجه  - ست. یه عالقه تند وآت شتری نی شده، نیازی به تالش بی اثباد 

 مخالفت خانواده میشه دیدار پنهانی
 

 ا بهت به فرهاد نگاه کرد که او ادامه داد:هوش ازسرمسیحا پرید وب
 
یارم اما حاال میخوام شررمابدونی که من  - به روی تمناب نداشررتم  دوسرررت 

شب باخبرم شد ومنو درجریان …ازمالقاد اون  درواقع مادربزرگ تمنا متوجه 
 …وذاشت

 
 شرم درچهره ونگاه مسیحاپررنگ شد ونگاهش رادزدید، به سختی وفت:

 
 …اماباورکنید…کنیدحق دارید سرزنش  -
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س ود می نم به خاطراحترام به عالقه  - سرزنش هردوتون دارید اما اوه  جای 
ه او…عالقه ای که شرربیه یه تب تنده که زود عرق می نه…ایه که به هم دارید

 …غیرازاین بود این جریان پیش نمی اومد
 
من تاوان وسررتاخیموهرطوربخو اید میدم …زود قضرراود ن نید آقای مقدم -

 …اما
 
دلم نمیخواد از مهلتی که دادم پشیمون …بهتره این رابطه تموم بشه آقای الهی -

 بشم.
 
اجازه …تعهد میدم وبازم عذرمیخوام بابت جسررارتم…امرتون به دیده منت -

 میدید دوباره خدمت برسم ؟
 
 بدون مادرنه!…نه!  -
 

 مسیحاسرش راکالفه ت ان داد وپرسید:
 
 شمابگید من چی ارکنم ؟ -
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مادرتونه - با با این اوصررراس اور من هم موافقت کنم …منطقی ف رکن، حق 
ش ل بربخورید سی…مم نه بعدهادرزندوی به م شنا ما حت…شما تمنا ر ومی

ش ل میخوره، اور خدایی  شناختی، واهی بامادرش هم به م شم خوب  اخالق
ه به من رده بعدازازدواج نتونه رابطه خوبی با مادر برقرار کنه، زندوی بیشررترازه

خاب ویرکنی خیلی  وه برسررردوراهی انت کام خودد تلخ میشررره، اون موقع ا
ل شما و تمنا او…مش ل ترازحاالست، پس بهتره راهتون ازهمین نقطه جدابشه

 …جوانی هستید ، هنوز برای زندوی ودوست داشتن فرصت دارید
 

 مسیحاآرام وفت:
 
 …ارممن دوست داشتن وتجربه کردم وحاضرنیستم ازش دست برد -
 

 بام  ی کوتاه، آرامترادامه داد:
 
 …الزم باشه ازخانواده ام میگذرم اماازتمنا نمی تونم..باورکنید نمی تونم -
 
شررمافرصررت برای …این کاراشررتباه محضرره ومخالفت من ومح متر می نه  -

منطقی باش …عاشررقی دوباره داری اما خانواده وپدرومادرت رار نخواهند شررد
 …ودرست تصمیم بگیر

 
 …کجای دل منطق می ونجه ، شمابگید تا سرعقل بیارمش -
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درسررته اما میشرره این دوقطب مخال  ودریه مسرریرهدایت کردتاهریک به  -

اید شرر…اوه بامنطق پیش بری لذد عاشررقی هم بیشررتره…دیگری چیره نشرره
قسررمت و تقدیراینه وبودن شررمادرکنارهم به صررالحتون نیسررت شرراید هرکدوم 

به اون چیزی که میخواید باشررخص دیگه ای خوشرربخت ت باهم  رباشررره و
سید..من این حرفاروبه تمنا هم وفتم ستم که …نر امابازهم تاپایان ماه منتظر ه

درصورد رضایت مادرتون وباکمال میل تمنارو به شما می سپارم ولی اورنشد 
 …متاسفم

 
 مسیحا به تلخی وفت:

 
صلحت هاخیلی تلخه وخودخواهی ها تلخ تر - دل من  شمابرای نابودی…م

 فرصت تعیین می کنید ؟
 

 فرهاد دلش به درد آمد ووفت:
 
شت  - سرنو ست  شما برای تمنا نمی بینم ولی یه مواقعی د باورکن الیق تر از 

قوی تره، شرراید مخالفت ها فقط بهانه اسررت..بازم ت رارمی نم اورتونسررتی 
 ….مادر
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 مسیحاحرس او را با عذرخواهی کوتاهی قطع کرد:
 
تا …اوه این بارهم نه بشنوم برای همیشه اوناروهم فراموش می نمبه مادروفتم  -

ماه هم برای همیشررره ازایران میرم تب …آخر یه  قه ام  بت کنم عال ثا تا  میرم 
 …آتیشی بود که دنیاموسوزوند…تندنبود

 
 برخاست و تلخ تر ودرد آلودترازقبل وفت:

 
حترام شما دلم میخواست حداقل فرصت خداحافظی ازتمناروداشتم اما به ا -

ته  باد حرس دلم داشرر گه برای اث یل دی یه دل تا این فرصررتم ازقلبم میگیرم 
تی …باشرررم خ ب خوشررر براش آرزوی  که  ید  گ ب نا  م ت به  من  نب  جا از

 …خدانگه دار…ممنونم…می نم
 

با قدم هایی تند وبلند ازمقابل چشررمهای متف رومبهود  دیگرمعطل ن رد و
 ….مرد دورشد

 
یدن ب*و*سررسررال نومبار  بسررنده کرد وبابعد ازتحویل سررال، فقط به وفتن 

سرررسررری وونه پدرومادر مانند روزهای قبل دراتاقش پناه ورفت.روی تخت 
شورمیزد  شت ونگاهش کرد. دلش  شش بردا شت وروافتاد.پال  را از زیر بال پ

بعدازآن شررب …ومنتظر شررنیدن خبری بود، اما چه خبری هنوز سررردروم بود
سیحا راندید وحتی ستانی دیگرم ش سردزم شته با ست ارتباطی تلفنی دا د، نتوان
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ید نفس عمیقی کش…دیگر پدر هم حرفی نمیزد واین س ود ازهر چیزبدتربود
ویک دفعه صرراس نشررسررت.نباید وریه می رد..باید باپدرحرس میزد بل ه این 
بارقانع شود..بی خیاله چشم غره ها وسرزنش مادرشد.دررا آرام وشود وبیرون 

رامیان مشررتش فشرررد ودوباره نفس عمیق پال  …چراخلود بود…سرررکشررید
کشررید.به طرس آشررپزخانه رفت اما باشررنیدن صرردای آرام پدرومادر ازداخل 
ید  نام خودش راشررن ما وقتی  قدم سررسرررت کرد ا واه  ناخودا تاقشررران  ا

 …کناردیوارایستاد
 
حاالکه پسررره هم سرررعقل اومده ودسررت …تمنا هم فراموش می نه فرهاد -

 برداشته!
 

منا یخ بسررت.احسرراس خفگی کردتاجایی که زیرولویش خون در رگ های ت
دست کشید شایدبتواند آن پنجه نامریی را کنار زند وصدای وفتگوی آنها هنوز 

 …شنیده میشد
 
ن نه دل ش سته این دوتابچه دامن …دفعه آخرکه باهام حرس زد ترسیدم ترانه -

 …ویرزندوی عزیزدلمون بشه
 
 حاالبهش چی وفتی اون روز ؟ -
 



 441 وصال یتمنا

صررالح من اینه اما ازدوروز پیش که …پاکی وریختم رودسررتش که نهآب  -
ش م  شه بره خ شوکرده تابرای همی سرخاله اش باهام تماس ورفت ووفت کارا پ

 …مسیحا برای همیشه داره میره و…زد
 

سش روبه یخ  شنید. دلش چنان فریادی زد که ووش هایش را کر کرد. نف دیگرن
پاشرر دسرررت به دیوارورفت تاسررقوط …یزدوی بود وتوان پاهایش رو به فرو

ضرباهنگ ناموزون درمغزسرش بود…ن ند سیحابرای»یک جمله کوتاه یک   م
 «.همیشه رفت

 
خودش راداخل اتاق انداخت وبه نقطه ای زل زد.نفسررش کم کم تبدیل به یک 
کوه سررنگین روی سررینه اش شررد ، خواسررت فریاد بزند ، نتوانسررت وناوهان 

سرررت ان داد وزیرلب ت رار …تلخپرازهق هقی …بی صرردا…بغضررش ترکید
به سررمت ووشرری هجوم برد وبادسررتهایی مرتعش « محاله..…محاله بره»کرد

شد…»شماره ورفت اما صدای ت راری آن زن خبرمروش « خاموش میبا انگار 
رایاد آورشررد.ووشرری راپرد کرد وروی تخت افتاد.دیگرهیچ ابایی ازوریسررتن 

نداشرررت ند هم  خالی میشرررد…باصررردای بل اش مرهم می ک…کاش دلش 
شد…شد شد چیزی …کاش فراموش می شت وهرچه تنش داغتر اماهرچه وذ

جز آخرین خاطره وتنها خاطره ای که ازعطرتن اوبه جا مانده بود برایش تداعی 
 نشد..
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ترانه پتو را از روی سرررش پایین کشررید ونگاهی به چشررمان به خواب زده اش 
 انداخت:

 
 بیابیرون تارا اینا اومدن!…تمنا -
 

 ی جوابی نشنید بازویش راکشید که تمنا چشم بازکرد وبی حال وفت:وقت
 
 …اذیتم ن ن مامان، بذاربخوابم -
 
قدرمیخوابی - نه چیزی …چ مدی،  تاق بیرون او نه ازا حاال تا ازدیشرررب 

 …بلندشو…خوردی
 
 ورسنه نیستم، بذارید راحت باشم. -
 
یه  وپاشرر…میگم بلندشرروبگو چشررم! …تمنا داری خودتولوس می نی دیگه -

 چیزی بخورباید بریم خونه عمه اد..
 

 تمنا اینبارصاس نشست وباحرص وفت:
 
 …میخواید دسته ولم بگیرم وبرم برای عذرخواهی -
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 توکاری که بهت مربوط نیست دخالت ن ن! -
 
 …زندوی منم بهم مربوط نیست چه برسه به -
 

 ترانه با اخمهایی درهم وفت:
 
رچی سرر ود کردم انگاربی فایده پاشرروبامن بحث ن ن..خجالت ب ش ه -

 …بوده و
 

 تمنا ازکوره دررفت وبلندوفت:
 
 من.…توروخدامامان..سربه سرم نذار -
 

 اما با سیلی که خورد خفه شد وبهت زده به مادرش نگاه کرد:
 
زودم …دفعه آخرد باشه صداتومیبری باال..مقصرباباته که اینقدرپرو شدی -

 فهمیدی ؟ حاضرشوبیابیرون واال به زور میای،
 

نه که  باره  فت.دو فت ور نا شرر سرررت.سرررش …این راو باره بغض تم هزار
رازیرپتوبرد وصررردای خفه وریه اش راهم پنهان کرد ، تارا سررعی کرد ازدلش 
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درآورد اماحتی نتوانسررت پتورااز روی صررورد اوپایین کشررد وناچارا تنهایش 
 وذاشت.آنقدردرهمان حال ماندکه نفهمید چه زمان خوابش برد

 
شمهای مهربان .با سش درچ شود ونگاه خی شنا پلک و شتانی آ حس نوازش انگ

شت زیر پلک  سالم کرد.فرهاد انگ ست و ش صاس ن شد.تابه خود آمد  پدرقفل 
 …اوکشید و رد اش ش رانوازش کرد

 
 چندسال بود وریه اتوندیده بودم عروسک بابا! -
 

ه تتمنافورابه صررورتش دسررت کشررید ونگاهش رادزدید، زیرلب وباصرردای ورف
 عذرخواهی کم جانی کرد.پدر دست زیرچانه اش وذاشت وسراوراباال ورفت:

 
 بهش حق بده!…مادرد هم بخاطرتو ناراحته -
 

 تمنا سرت ان داد وبابغض وفت:
 
 همه حق دارن.…حق دارن -
 
 توهم داری، پس طعنه با بغض به بابا نزن -
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 منظوری نداشتم بابا -
 
 …خیلی خب، پاشوحاضرشو که بریم -
 

 مغموم وملتمس وفت:
 
 …باورکنیدکه…توروخدابابا -
 

 اما فرهاد ووش ن رد وبرخاست:
 
 …توپارکینگ منتظرتم…فقط یه ربع فرصت دارید -
 

عت  طا چاره ای جزا ما بازکرد ا نه اش  به وو باره راه  فت.اشرررک دو ور
ید این راه جدید زندویش بود…امرنداشرررت یک تمنای مطیع مطابق …شرررا

صررال نپرسررید چرامادربا تارا رفت، نپرسررید چرا رفت اما ا…خواسررت دیگران
باپدرتنها راهی شرد، شراید این هم به صرالحش بود.داخل ماشرین پلک برهم 

 …نهاد ، چشم هایش آنقدرخسته بود که خیلی زود خوابش برد
 

 چمدانش راازماشین پایین کشید و راه افتاد که بهنام مچ دستش راکشید:
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سیحا - شیطون بیا پایین م ست نمی کنهرف…ازخر ه هم خال…تنت هیچی ودر
 دیگه چی میگی…که کوتاه اومده

 
 باپوزخند سرت ان داد:

 
سم - شنا سی ، من مادرموخوب می شنا اول بخاطرمهرانا …تواوه خاله اتو نمی

گه نوش  ما دی گه داره پیش میره ا یه روش دی با حاال  لل کنم و میخواسرررت تع
جز جهنم کردن زندوی  موندن من…داروبعد ازمرگ سررهراب به چه کار آید ؟ 

بقیه فایده ای نداره، به پدرتمنا قول دادم سرراه دخترش نباشم..بمونم نمی تونم 
 …سراغش نرم

 
 خودتوآواره کنی تمنا فراموش میشه ؟…هرجابری آسمون همین رنگه -
 
 اون که فراموش می نه! -
 
یار - ندی روهم درن مای ه پدرش …چرد نگو وادای فیل با  باره  میریم دو

 ت می نیم.صحب
 

 مسیحا کالفه به موهایش چنگ زد:
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م یه میخوا…بذارخبرم برم شررراید آروم ورفتم وبروشررتم…دودلم ن ن بهنام -
 …باید باشم…مدد دورباشم 

 
سپس دسته چمدان راکشید وراه افتاد اما هنوز چندقدم نرفته بود که نورماشینی 

 انش وذاشتازروبه روبه صورتش خورد، با اعصابی خراب دست مقابل چشم
و رو برورداند اما باشررنیدن صرردایی سرررش به سرررعت بروشررت ونگاهش به 

 صورد مرد میخ وب شد:
 
 البته اوه سفری درکارباشه!…قابل خداحافظی هم نمی دونستی آقای الهی -
 

شد،  باکشریدن شردن انگشرت نوازشرگری روی لبهایش پلک هایش نیمه باز 
یداریش ن رد به ب قدام  ید بود تابحال کسرری اینطورا پدرش بع کاراز ه بود. این 

ما یه آنچه درخیالش بود ازجاپرید …ا بادیدن یک جفت چشررم آشررنا شررب
شید  سیحا کمی عقب ک صابت کرد، م صورد اوا سرش مح م به  سته  وناخوا

 وبا در  شوکه شدن اوآرام وفت:
 
 نترس!…آروم تمنا -
 

 تمنا به خیال توهمی که زده بود چشمانش رافشارداد وباخود وفت:
 
 …چراباباروداری مسیحا میبینی دختر..زده به سرد تمنا…دیوونه شدم -
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ست اورا از روی  سیحا د بی آن ه بخواهد حرفهای ذهنش رابه زبان می آورد.م
چشررمش پایین کشررید وزمانی که نگاه حیرد زده او روی صررورتش میخ وب 

 شد با لبخند وفت:
 
رویایی که …منیچون تورویای …م باشررم باید قبولم کنیب*و*سرراوه کا -

 حاضر نیستم ازش بگذرم
 

 تمنا آب دهانش راقورد داد وباتردید وفت:
 
 تو. ..اینجا. ..بابام. ..خونه عمه ام بودیم.…مسیحا  -
 

 مسیحا زیرخنده زد:
 
 …بااینایی که وفتی جمله بسازم -
 

نه! واقعا خواب ورویا نبود.حضررور اوحقیقتی محض بود.برای اولین بار پیش 
سررت به صررورد اوکشررید ، زبری ته ریشرری که کمترپیش می آمد قدم شررد ود

 درصورد اووجود داشته باشد درپوست لطی  دستش فرورفت .سرت ان دا::
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 توکه رفته بودی! -
 

 مسیحادستش رالمس کرد ووفت:
 
 …برای توموندم -
 

هایش شرر سرررت، اوراپس زد  نا وره خورد وسرررداشرررک  بغض درولوی تم
 وطلب اروفت:

 
 …بیخودموندی -
 

 مسیحاشوکه شد ودست پیش برد:
 
 …تمنا -
 

 اماتمنا دستش راپس زد ودرهمان حال وفت:
 
گه وولتو  - خاطره درسرررت کنی وبری..دی یه  مدی ال ی منوخام کنی و بازاو

 …دیگه…دیگه باور نمی کنم…نمیخورم
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سیحا  شید که م شدن ک ستگیره دررابرای پیاده  وریه مجالش نداد ادامه دهد ود
دسررت وپازدنهای …اورا درآغوش ورفت..مح م ودلتنگ باکشرریدن بازویش

اوهم نتوانسررت کارازپیش ببرد ودرنهایت فقط مشررت وره کرده اش راباحرص 
سیحا  سینه او کوبید، اما م سروی  شده ب*و* شان  ه ای نرم روی موهای پری

 روی پیشانی دختر  زد وکنارووشش وفت:
 
ی بعدشررم بذار یه اوه بازدن من دلت خالی میشرره هرچی خواسررتی بزن ول -

 …کمی هم دل دربه در من آروم بگیره
 

صورد اونگاه  سیحا کمی عقب رفت وبه  شدن تمنا وآرام ماندنش م ساکت  با
 کرد:

 
شتم می رفتم فقط بخاطرقولی بود که به پدرد دادم - وندم اینجا می م…اوه دا

یه دفعه مم ن بود بزنه به سرررم وشرربونه بیام …نمی تونسررتم بی خیالت شررم
شتم…تتسروق شتن ندا صدفراموش کردن ووذ شقمون ق سم به ع صد ق…اما ق

بت بشررره دروغ  ثا تا باشررم  مدد دور یه  نداشررتم..وفتم برم بل ه  یدن  بر
 …نگفتم..تاثابت بشه چقدرمی خواستمت..که هنوزم میخوامت

 
 به چشمهایش خیره شد وآرامتروفت:

 



 451 وصال یتمنا

 نعمری که باورفتنش جو…شررراید می مردم تا ثابت کنم توعمرمن شررردی -
 …میدم

 
قطره اشک دوباره ازووشه پلک دختر  سرخورد وهمان دم ضربه ای به شیشه 
ماشررین خورد.بادیدن مامورین واخمهای درهمشرران هردوبه خود آمدند وتمنا 
سوالها یی ت راری  ست. سیری روبه فرودواه پار  ا شیه م شین درحا تازه دید ما

ماره وبرای اثباد ش« نامزدهستند »پرسیده شد ومسیحا درپاسخ قاطعانه وفت
پدرتمنا راورفت که درمسیر جلوتربا بهنام می رفت. بابروشت آنها تازه ابهاماد 

تازه چه خبراسرررت پدرش مسرریحا را ازمقابل …برطرس شرررد وتمنا فهمید 
درفرودواه بازوردانده بود .ساعتی بعد درمسیر حرکت کردند واینبارفرهاد داخل 

ست  سیحا هم خوا ست و از م ش شین خود ن شودما شان  تمام حرس …همراه
 هایش را در جمالتی کوتاه خالصه کرد:

 
نمیخوام ازاعتمادم …فقط بهم ثابت کنید که میشررره به عشررق اطمینان کرد -

خانم الهی اجبارا رضایت دادن ومنم برخالس صالح دید عقل …پشیمون بشم
ضایت میدم شید …به حرس دل احترام میذارم ور شقتون با مراقب خودتون وع

فت با نخوره که آ باغ زی مام …به این  باوجودت که  ناراحترامی  ته درک الب
 …تفاوتاسرراهتون هست

 
 نگاهی به هردوانداخت وبالبخندی پرمهروفت:
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 …خوشبخت باشید -
 

شم وویی اش رات رارکرد، برای آخرین  شهای مادر، چ سفار سپردن  بابه ووش 
سخ قبل را ست همراهش برود اما اودوباره پا شان بارهم ازتارا خوا داد که خود

یدن وونه هردو خداحافظی کرد وبیرون ب*و*ستنهاباشند بهتراست، باالخره با
 …رفت.مسیحابادیدن اولبخند زد وت یه اش راازماشین برداشت

 
 احوال عروسک من چطوره ؟ -
 

 تمنالبخندزنان دست پیش آمده اورافشرد:
 
 خوبم، توخوبی ؟ -
 
 وخوب نباشی ؟مگه میشه درجوار یه خوشگل خانم باشی  -
 
پس حالت همیشرره بایدبه جاباشرره، چون ماشرراال حورالعین دوروبرد کم  -

 …نیستن
 

 …مسیحاخنده کوتاه اماعمیقی کرد 
 



 453 وصال یتمنا

مه  - یازازه یاد بی ن هام راه ب با وه  که ا یه عروسرررک کوچولو دارم  من 
 …حاالبشین تادلیلشم بگم …دنیام

 
به  مسیحاهم کامال باهم داخل ماشین نشستند.تمنابروشت بپرسد که همزمان

 طرفش چرخید، تمنا جاخورد که مسیحابالبخند معناداری وفت:
 
 …بن وخلود…کوچه اتون جون میده واسه الو ترکوندن -
 

 تمناخنده اش ورفت:
 
 ادبیاد جدیدبه کارمیبری آقای الهی ؟ -
 

 مسیحابااخم وفت:
 
تاعمرداری - که  واز آرتیسررتی ازد میگیرم  یه  قای الهی  باربگی آ دد یا این

بعدم این ادبیاد سررفارشرری بهنامه که خواسررته ونخواسررته تومغزمنم …نره
 …فروکرده

 
 دستش دردن نه..خب نمیخوای راه بیفتی ؟ -
 
 به خصوص باوجود یه عروسک محر  ؟…نگفتم خاصیت کوچه اتون چیه -
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 خب ؟ -
 

 مسیحا کمی به طرفش خم شد وآرام وفت:
 
 …ادسهم امروزو ردکن بی…خب نداره خانم -
 

شتش  شید وانگ صله منظوراورا ورفت وپیش از هرحرکت او عقب ک تمنا بالفا
 رامقابل چشمهای اوت ان داد:

 
 …هی آقا..من االن دست شماامانتم -
 

 مسیحابااخم عقب رفت:
 
 منظورد چیه ؟ -
 

 تمناباشیطنت ابروباال داد:
 
شررماهنوز نسرربتی …باالخره حالل وحرومی وفتن..محرم ونامحرمی وفتن -

 بامن نداری!
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مسیحاکمی نگاهش کرد، سپس یک لنگه ابرویش راباال داد وسرش راباحالتی 

 خاص خم کرد:
 
ولی …من سررال وصرربرکردم..چندروز دیگه هم روش…حق باتوئه…باشرره -

 تمناخنده بامزه ای کرد:…حواستو سرسفره عقد جمع کن تا کاردستت ندم
 
 …ایماون روز باهم کنارمی…فعال بروتادیرنشده…باشه -
 

 مسیحا ماشین راآماده حرکت کرد ودرهمان حال نگاهی مجددبه اوانداخت:
 
 …ببین ازحاال دارم میگم، بعدازعقد -
 

 اما صدای تلفن اجازه ادامه دادن نداد ودکمه هندزفری رافشرد:
 
 چطوری ؟…سالم مهاسا -
 
- ..… 
 
 چطورمگه ؟ -
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- ……… 
 

 تمنابه خوبی تغییرحالت چهره مسیحاراحس کرد:
 
 قراری نداشتیم ؟…یعنی چی که اونجایید -
 
- ……… 
 
 قول نمیدم حتی سربزنیم، چه برسه به این ه اونجا کارانتخاب کنه! -
 
- .…… 
 
 ….خداحافظ…وفتم باشه بعد…باشه تابعدزنگ میزنم…همین که وفتم -
 

سپس بانیم نگاهی کوتاه به تمنا ووشی راقطع کرد.تقریبا ووشی دست تمنا آمد 
 ان ازچه قراراست ، بااین حال محتاطانه پرسید:که داست

 
 چیزی شده مسیحا ؟ -
 
 مهم نیست! -
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 اماانگار بی اهمیتم نیست. -
 

 مسیحانیم نگاهی به اوانداخت ووفت:
 
راستشوبخوای مادر یه خیاط مخصوص داره که همیشه کاراشو انجام میده،  -

 …االنم مهاسا تماس ورفته که توروببرم اونجا اما
 
یگه اما نداره، مطمئنم مادرد آدم خوش سلیقه ایه وکار هرکسی روهم نمی د -

 پسنده..ازظاهرشون پیداست چقدر روی این مسائل حساسن!
 
 مجبورنیستی به اجبار کسی رفتار کنی! -
 
اجبار نیست، اتفاقا دوست دارم وکنج اوم ببینم این آدمی که مادرد قبولش  -

رین کارا که خرید لباسرره تموم میشرره بعدشررم تازه ی ی ازسررخت ت…داره کیه
 …میتونیم کارای بعد وبافرصت بیشتری انجام بدیم

 
 مسیحا مردد نگاهش کرد:

 
 مطمئنی ؟ -
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 …خیلی دلم میخواد ببینمش…تازه مهاساروهم میتونم ببینم…آره -
 

لبخند به لب مسیحا آمد وازاولین خروجی بیرون رفت تادرمسیر جدید حرکت 
طراس، آنجا را شبیه فروشگاهی ازلباس های شیک شب تا با نگاهی به ا…کند

سرراهش بود که تقریبا  سی یافت.آنقدرمان ن ومدلهای مختل   نامزدی وعرو
کسرری را نمی دید اما صرردای وفتگوها رامی شررنید، وویا مشررغول چانه زدن 
درمورد طرح لباسرری بودند. مشررغول تماشرررای اطراس بود که نگاهش روی 

سررت آن طرس برود اما باشررنیدن صرردای دخترجوانی پیراهنی زوم شررد، خوا
 …منصرس شد وبروشت

 
 …سالم داداش..ما اینجاییم -
 

مسیحا سری ت ان داد و پیش رفتند که مهاسا باقدم هایی بلند ونگاهی مشتاق 
 …خودش را زودتر به آنها رساند

 
 …وای خیلی خوشحالم میبینمت…سالم تمناجان -
 

این دختر  باریک وبلند قد که ته چهره مسرریحا را تمنا از اولین برخورد فهمید 
هم دارد همان مهاساست. به همان ورما با دختر  احوالپرسی کرد وصمیمانه 

 ید و دستش را فشرد.مهاسا با ذوق وفت:ب*و*سوونه اش را 



 459 وصال یتمنا

 
ن باید اسمتو میذاشت…میدونستم داداشم خوش سلیقه است اما نه تا این حد -

 …ملوسک از بس نازی
 
 خجالتم نده.…نونممم -
 
 …خجالتو بذارکنار که قرارنیست باهم از این حرفا داشته باشیم -
 

 کنارووش تمنا آرام ادامه داد:
 
البته به پای عاشررقانه های داداش مجنونم نمیرسرره ولی مام دوسررت داریم  -

 خوشگل خانم..
 

 تمناخنده آرامی کردکه مسیحا کنج او پرسید:
 
 دب نیست ؟پچ پچ کردن درجمع دورازا -
 
 شرمنده..…دخترونه بود داداش -
 

 همان موقع صدای رسا و یخ بسته فرح نیش دخترها رابست:
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 …ووهرخانم منتظره…پس کجایید شما ؟ خوش وبش بمونه برای بعد -
 

تمنا وقتی به فرح وچشررمهایش نگاه کرد ناخوداواه تپش قلبش اوج ورفت واز 
شد اما به خود نهیب زد که  شیمان  ست و باید دل این زن را به آمدن پ اول راه ا

نه اش  نه چندان دوسررتا تار  بارف به خاطرمسرریحا  یا کمترینش  دسرررت آورد 
کناربیاید. باهم پیش رفتند وسررالم کردند.فرح نگاه خصررمانه ای به تمنا ونگاه 
شم ناز  کرد.زنی  شت چ سیحا انداخت ویخ جواب داد وپ پرازدلخوری به م

 نم بود نگاهی به سرتاپای تمنا انداخت ووفت:که ازقرار معلوم همان ووهرخا
 
 ف رمی نم سررایز سررفارشرریتون بازم…ریزنقش ترازاونه که وفتید خانم الهی -

 مناسب نباشه!
 

 سپس بانگاهی به چهره دوست داشتنی دختر  لبخند زد ووفت:
 
 اما واقعا زیبایی اش ستودنیه! -
 

ده بود فقط توانسررت تمنا که درشررو  حرفهای ابتدایی زن درمورد لباس ندی
تشرر ری شررل و ول کند وبر وبرنگاهشرران کند. امیدواربود آنقدرحقیر شررمرده 
نشررود وحداقل بپرسررند چه میخواهد که باحرس فرح آه ازنهادش برخاسررت 

 …وفهمید نسخه پیچیده شده است
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 لباسو لطفا بگید آماده کنن بپوشه!…ماعجله داریم ووهرخانم -
 
 کدوم لباس مادر ؟ -
 

 لت مسیحا نگاه تیز فرح به طرفش بروشت:بادخا
 
 …لباس نامزدی ایشون -
 

نا ازلفظ غلیظ وتحقیرآمیز قدرتم که چ مد، دلش «ایشررون »وای  بدش آ
متوجه شدم چون برای  -میخواست جواب دندان ش نی دهد که مسیحا وفت:

 همین کاراینجاییم اما یادم نمیادقبال تمنا سفارشی داده باشه!
 
 ی ؟البته اوه صالح میدون…افیه بقیه کارها روبسپاربه منشما عاشق شدی ک -
 

نیش کالم زن دل دختر  راسرروزاند، مسرریحا برزخی شررد وخواسررت چیزی 
بگوید که تمنا برای جمع کردن بحث پیش دستی کرد ، درواقع خواست نشان 

 …دهدکه زبان هم دارد
 
 قطعا سلیقه شماستودنیه اما میتونم اول طرح کاروببینم ؟ -
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 ح پشت چشمی ناز  کرد وطرحی را از ژورنال مقابل دختر  بازکرد:فر
 
 اینه..حاالبروبپوش تاسایزد مناسب باشه! -
 

بادیدن طرح هوش ازسرتمناپرید..بی انصافی بوداور برچسب معمولی بودن به 
بازبود..عمرا آن رادر جشررن مختلط  قه پیراهن  ناکجا آباد ی تا  ما  باس میزد ا ل

 باصدای حرصی فرح سربلند کرد:…نامزدی به تن می رد
 
 پس چرا ایستادی ؟ -
 
 …راستش این مدل مناسب من نیست…آخه -
 
 چه ایرادی داره ؟ -
 
 …ایراد بزروش اینه که خوشش نیومده مادر -
 

ست  سیحا د صا وقتی م صو شت، مخ سیحا رنگ چهره فرح برو بااین حرس م
اح رد این افتضررتمناراورفت تابروردد که مهاسررا بالبخند وروی خوش سررعی ک

 راجمع کند:
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 …خب میپوشیدی شاید به دلت نشست…چراتمنا جان -
 
 درزیبابودنش ش ی نیست اما مدل بازیقه اش.. -
 

 اینبارووهرخانم وفت:
 
ستن عروس خانم - شیک ترین مدل ه سا دنبال بازترین و زحمت …همه عرو

 …ماروهدرنده والاقل یه بارامتحا ن کن
 

 شرد وباتح م وفت:مسیحا دست تمنارا آرام ف
 
 اجباری درکارنیست! -
 

اماتمنابانگاهی اجمالی به همه ترجیح دادبه حرس مهاسرراعمل کند.دسررتش 
مت راهروی پشررتی رفت به سرر هاسرررا وووهر  ید وهمراه م به …راکشرر فرح 

 مسیحاتوپید:
 
 چطوره ؟…میخوای به خاطریه لباس سرم دادم ب ش -
 

 مسیحاسعی کردآرام باشد:
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 اجازه بدید به میل خودش انتخاب کنه!…نیست مادر رفتارتون درست -
 
 …به میل خودش باشه که  -
 
اوه ذره ای بی حرمتی بشنوم، باورکنید برش میگردونم تاهرجاخواست …مادر -

 باخانواده خودش بره وخرید کنه!
 

 فرح مانند وندم برشته شد:
 
 متمن هنوزدرحیرتم که کد وم جاذبیت این دختر به دا…بس کن مسرریحا -

 انداخته وحاال به خاطرش داری سنگ روی یخم می نی!
 
همین معصررومیت ومهربونی که االن ازش دیدید ومیخواید چشررماتونو به  -

 به نظرتون هردختردیگه ای بود راحت همراهیتون می رد ؟…روش ببندید
 
 باوجودتوهمین یه ذره بچه هم سرم سوارمیشه! -
 

 مسیحاکالفه وفت:
 
 …ید ازاومدنپشیمونم ن ن…مادر -
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ندکی م ث پیش رفت  باا ند که مسرریحا فرح زیرلب غرولندی کردوروبروردا

 وبامالیمت وفت:
 
 …پس…شمامیتونید باتمنا رابطه خوبی برقرارکنید مادر -
 
حا همونطورکه آرزوی خوشرربخت  - به دلت میمونه مسرری همچین آرزویی 

 شدنت وبه دل من وذاشتی!
 

 مسیحاخشمگین عقب رفت ووفت:
 
ازاین به بعد ترجیح میدم سرر ود کنم وبارفتارتون تنهاتون بذارم، فقط پس  -

 فراموش ن نید که کسی حق کوچ ترین بی احترامی روبه تمنا نداره
 

فرح پوزخندی زد وروبرورداند.پوزخندی به معنای این ه این داسررتان به این 
 ت:فسادوی ها زیبا نخواهد شد. با بروشتن ووهرخانم ، فرح فورا با جدیت و

 
 سایزش مناسب بود ؟ -
 
 …آره، اندام متناسبی داره اما وویا نپسندید -
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 اخمهای فرح درهم شد که ووهردوباره وفت:
 
 …البته مدلشو دوست داره انگارفقط با بازبودن لباس مش ل داره -
 
 تقصیری هم نداره!…ازمد روزبی خبره خب -
 

مان  ند، ه تاخشررمش راکنترل ک ید  حا نفس عمیقی کشرر نا مسرری موقع تم
ومهاسرادرحال صرحبت بازوشرتند .تمنا بانگاه خصرمانه فرح لحظه ای م ث 

 ….کرد، سپس صدایش راصاس کرد وسعی کردریل س باشد
 
 …سلیقتون بی نظیره خانم الهی اما -
 
 …قرارنیست امایی درکارباشه -
 

 حرص تمنا درآمد، به عمرش این قدرصبوری ن رده بود، مهاسا مداخله کرد:
 
اونقدرباز نمیتونه …ش خیلی قشررنگ بودمامان اماراسرررت میگه خبتوتن -

 حتی نذاشت داداشوصداکنم توتنش ببینه!…بپوشه
 

 فرح با تمسخرپوزخند زد:
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 این روش کمی پیش پاافتاده شده دخترجون! -
 

تمناازطعنه کالم اووذشت ودرمانده به مسیحا نگاه کرد، اوهم کالفه به نظرمی 
ش این همراهی سرررزنش می رد.برای جمع شرردن رسررید وخودش رابرای پذیر

 بحث مهاساخواست چیزی بگوید که ووهروفت:
 
 اوه با مدل مش لی نداری، میتونم کت براد بدوزم. -
 

 تمنامستاصل وفت:
 
 کت فقط سرشونه رومیپوشونه امابازی اون لباس رونمیگیره! -
 
 ه لهی نزدیخب بیااینجا یه طرح نشررونت بدم که تقریبا هم به طرح خانم ا -

هم پوشیدوی داره والبته طبق آخرین مدروزه..همین امروز صبح اولین دوختشو 
 زدم وتن مان ن کردم که اوه شماخواستی کالطرح وتامدتی برمیدارم.

 
ش ر کرد ودوباره دنبال زن راه افتاد.با دیدن لباس مورد نظر زن  تمنالبخند زد وت

تدای  به که درواقع همان پیراهنی بود که دراب به دلش نشررسرررت لبخند  ورود 
پیراهنی دکلته ودرعین سادوی شیک که دامن دنباله داروکارشده ….لبهایش آمد
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شت ست دا سمت لباس دو شتراز هرق سی حرس بزند، …اش رابی قبل ازاین ه ک
 مسیحا وفت:

 
 همونی نیست که موقع ورودمقابلش ایستادی ؟ -
 

 داد: تمنابالبخند جنس لطی  پیراهن رالمس کرد وسرت ان
 
 به نظرد قشنگ نیست! -
 
 توکه توهرلباسی معرکه میشی البته سلیقتم حرس نداره! -
 

 تمنابه مهاسانگاه کرد که اوباخنده وفت:
 
 ازانتخاب داداشم واین لباس معلومه خوش سلیقه ای دیگه! -
 

 تمناخنده آرامی کرد ووفت:
 
 ممنون اما اینم سرشونه هاش کامال بازه! -
 
 یه شبه!…بیخیال تمنا -
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 ازاین شبازیاده! -
 

 ووهروفت:
 
حاالبروبپوش اوه خوشرررت اومده این ی ی راه چاره داره، دیگه باکت حل  -

 میشه، رنگشم دوست نداشتی ، براد دوباره می دوزم.
 

 تمنابانگاهی به رنگ نس افه ای پیراهن سرت ان داد:
 
 اوه باکت بازیش ورفته شه، رنگشم خوبه -
 
 …..بگم بچه هابراد بیارنش پس بروتوپرو تا -
 

چنددقیقه بعدپیراهن رادقسررمت پروبه تن داشررت، مهاسررا باذوق دسررت به 
 سرشانه برهنه اش کشید وچرخی دورش زد:

 
 …واقعابهت میاد..برم داداشوصداکنم بینه توتنت…وای تمنا -
 
 به مادرتم بگو! -
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 مهاسالحظه ای م ث کرد ووفت:
 
 …لیتمنا جان شاید نظرخاصی ندن و -
 

 ید:ب*و*سبا لبخند تمنا مهاساخندید ووونه اش را
 
شوبه …ازهمین حاالفهمیدم که توچقدرماهی دختر - شت خود سیحاحق دا م

 آب وآتیش بزنه!
 

تمناخنده آرامی کرد وبعدازرفتن او کت را ازدسررتیار ووهرورفت وپوشررید که 
رد ک حقیقتا چیزی اززیبایی لباس کم ن رد. فرح بی اعتنا وسرررد فقط نگاهش

ه بقی…اما درمقابل برق ولبخندنگاه مسرریحا به چشررم تمنااین سررردی نیامد
 زودترازمسیحابیرون رفتند که تمنا وفت:

 
 توچرانمیری ؟ میخوام لباسوعوض کنم! -
 

 مسیحا به طرفش رفت وباهمان برق نگاه پرآتش وفت:
 
 خب عوض کن! -
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 تمناچشم هایش را درشت کرد که مسیحا با خنده وفت:
 
 داقل این کت روشودربیار درست ببینم لباسو!ح -
 
 کت فقط سرشونه اموورفته! -
 
 …حاال همون -
 

 تمناابروباال انداخت:
 
 مامانم سفارش کرده محرم ونامحرم یادم نره! -
 

 مسیحااخم کرد:
 
 …تمناتالفی می نما…بازوفتی محرم ونامحرم -
 
 رودیگه!ب…سرش نزنهفعالبروبیرون لباساموعوض کنم ومامانتم ف رناجوربه  -
 

مسیحاانگشت تهدید آمیزی برای اوت ان داد وعقب عقب رفت که باخنده تمنا 
 ه ای با دست برایش فرستاد ووفت:ب*و*سازهمانجا 
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 اینو داشته باش تابعد به حسابت برسم. -
 

شت واوباالخره دل  ست روی وونه اش وذا شیرین کرد ود تمناخنده ای کوتاه و
 ….کند

 
م فرازونشیب به تندی سپری شد وباالخره روزی که برای رسیدنش روزها با تما

ثانیه هاهم نازکرده بودند ، رسید.زمانی که کنارسفره زیبا وتزیین شده عقدجای 
 شایدرنگ نفرد…ورفتند، نگاه تمنا چرخی خورد.دلش لرزید ازبرخی نگاهها

شه بود شم پررنگ ترازهمی شعله های خ صا دونگاه…زیر صو وچیزی که …خ
نادار فرح بودآزا ند مع گاه وپوزخ بازی …رش داد ن نایش این بودکه  یدمع شرررا

بایی راه افتاده اسرررت یداری، …زی بایک ب یایی که  یا..رو یه رو بازی شررب یک 
سیدازاین همه تالش ب*و*سکا شد.تر ستن…خواهد  ازاین …ازاین همه خوا

یای دربیداری اما فقط یک لحظه شرررد تا تمام ترس ودلهره اش بازجای …رو
عشررق دهد، نگاه ورم پرمهرمسرریحا ازداخل آینه قلبش را ازآن نفس  خودرابه

 بهانه عاشق شدنش…قلبش بود…تنگی نجاد داد..اودم مسیحایی عمرش بود
سومین بار وکالت …بود سیحابود واین کافی بود..پس هنگامی که عاقدبرای  م

ش ش  ساس وعمرش رابایک کلمه کوتاه)بله( پی ست باکمال میل همه اح خوا
 …مهربان کرد آن نگاه
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سی بی نظیر  شتانش باح شت که دراتاق عقدتنها ماندند وانگ زمان زیادی نگذ
تا  بازیگرکرده بود  فل شرررد، فیلمبردار آن دورا بش ق تان مردمحبو دردسرر
هنرخودرانشان دهد.مسیحابانگاهی به ظرس عسل خنده اش ورفت، انگشتش 

 رابه نرمی داخل آن چرخاند ومقابل لبهای تمنا ورفت:
 
 …از بگیری تالفی می نمو -
 

 تمناباشیطنت خنده ای کرد:
 
 …میدونم…دلت نمیاد -
 
 امتحانش مجانیه! -
 

صورتش راپیش برد  شه ای وفت و شت، تمنا با شیطنت درنگاهش جان دا برق 
سیحابه عمد پس کشید  ش ارکند م شت را اماپیش ازآن ه دندانهایش بتواند انگ

ید ، دختر  ا هایش رسرر به لب قداری ازعسرررل  مد وشرر ار وم یا تاه ن ماکو
خودراباپیروزی به دندان ورفت.عقب که رفت خنده وچشررمانش پرازپیروزی 
بود ، دسررت بلند کرد تالب آغشررته به عسررلش راپا  کند اما مسرریحا دسررتش 
راورفت وقبل ازاین ه فرصتی برای محک رفتارش به اودهد سنت دیرین شیرین 

یه ای که برتن دختر  تب ولرز ثان…شررردن کامش رابالب های اوتجربه کرد
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شد شتان وره خورده اش به تن تب داراو منتقل  شد ازانگ ستولی  که  زمانی…م
 …لب هایش که جای خودداشت…عقب رفت چشمهایش می خندید

 
یه تجربه ناب بودکه شرریرینیش هیچ وقت ازیادم نمیره..به این میگن طعم  -

 …مخلوط عشق وعسل وتالفی
 

شت ،  ست روی لب هایش وذا شیرینش را درکنار آن تمنا د ورم بود اما حس 
هاب دوسرررت داشرررت به …الت باترین تجر به بی شرررک زی اولین تجر

 نفهمیدچقدروذشت که مسیحا دوباره سرپیش برد ووفت:…بود
 
 …اینجوری نگام کنی قول نمیدم تاشب تحمل کنم -
 

 تمنا ت انی خورد وپرسید:
 
 شب ؟ -
 

ازه حضور فیلمبردار رابه خاطر باخنده آرام مسیحا نگاهش به اطراس چرخید، ت
نادر فیلمبردار هم  ند مع گاه ولبخ بارازشررردد شرررم داغ شرررد.ن آورد واین 
مزیدبرعلت شررد ونگاهش رادزدید.انگارحقیقتا این مرد چیزی به اسررم حیارا 
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نمی شررناخت.وقتی زیرلب این جمله رات رارکرد، مسرریحا باخونسررردی لبریز 
 ازعشق وفت:

 
 براد دارم. برنامه ها…تازه اولشه  -
 

 تمنا تیزنگاهش کرد:
 
 به همین خیال باش! -
 
 غیرازاون زنمی وکسی نمی تونه معترض شه!…خیال نیست وواقعیته -
 

 ازضمیرمال یتی که اوب اربرد غرق لذد شد ولبخند زد اما وفت:
 
 هنوز تا شروع زندویمون راه طوالنیه!…حرفای بابام که یادد نرفته -
 
 …عقد داماد میره مهمونی خونه نامزدشما رسم داریم بعداز -
 
 …ما از این رسمانداریم…شرمنده  -
 
 یعنی شمشیروازروبستی ؟ -
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 …مصلحته داماد هول -
 

 لبخندمسیحابازجان ورفت ونگاه معناداری ن ارش کرد:
 
شترمزه میده - درکه دلم اونق…صبرمنم م ل نازکردن تو زیاده اما تالفی کردن بی

 …چشممیخواد طعمشودوباره ب
 
 …من شوخی ندارما…حواستوجمع کن مسیحا -
 
 …مگه من شوخی دارم -
 

درمیان وفتگویشرران واهی آرام باهم می خندیند ودسررتوراد فیلمبردار رااجرا 
ستور یک  سمی کردند وزمانی که اود شقانه راداد، تمنا اعتراض کرد ب*و* ه عا

شرد وز ستانش ف سرخوشی خندید ، کمراورامح م میان د سیحا با ش یرووشوم
 نجوا کرد:

 
 …اذیت کنی قول نمیدم به نرمی ولطافت دفعه اول رفتارکنم -
 
 …منوتهدید ن ن مسیحا واال -
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باالخره بااعتراض همه …اما او مشررتاق تر از آن بود که به حرس اوووش دهد
هنگام ورودشرران چنان …فیلمبرداررضررایت داد وبه سررالن اصررلی باغ رفتند

حقیقت داشررت که عده ای ناراضرری …ده بودسررروصرردایی به پاشررد که کرکنن
شترازآن نفرد کم جان بود،  شادی جمع بی صال بودند اما  شمگین ازاین و وخ
خصوصا که برق عشق درنگاه آن دوهنگام همراهی مشهودترین راز فاش شده 

 …آن شب بود
 

 مهناز نگاه خصمانه اش راازچهره دختر  جدا کردووفت:
 
 ونجوری خون همه روتوشیشه کرد ؟اینه دختری که مسیحا بخاطرش ا -
 

 فرح با اعصابی ازهم پاشیده وحرصی وفت:
 
انگارمهره مارداره، هنوز نرسرریده شررهریارومهاسررا هم طرفشرروورفتن که من  -

میدونی که من …سررراکت بشررینم، مسرریحا که دیگه حرفی ازش نزنم بهتر ه
ین چقدردوسررت داشررتم ملینا االن کنارمسرریحا باشرره اما نمیدونم سررروکله ا

 …دختریه دفعه ازکجا پیدا شد که تمام برنامه های منو به هم زد
 

 مهناز ازتک وتانیفتاد ووفت:
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یدوارم  - ما ام یاده ا گارخوب ودرشررران خودش ز نا خواسرررت ی مل برای 
 …مسیحاازانتخابش پشیمون نشه

 
مطمئنم مسرریحااالن فقط مسررحورزیبایی تمناشررده وبعد ازیه مدد خودش  -

اومدن منم واسرره نگه داشررتنش بود واال نمیذارم این پشرریمون میشرره..کوتاه 
 …من هنوزم ملیناروبراش میخوام…دختربیش ازاین پیش بره

 
 ملیناکه تاآن لحظه ازحرص وغیظ موقت خفه شده بود به حرس آمد:

 
 …فعالکه عروستون پیش چشمتون نشسته خاله -
 
شه، حتی به عر - سته  سیحا خیلی زود ازاین دخترخ سی هم من قول میدم م و

 …ن شه
 

 ملیناشانه باالنداخت وسعی کردظاهربی تفاوتی به چهره ملتهبش زند:
 
شه برای  - شیمونم ب سرتون خیلی یه دنده ومغروره خاله، حتی پ می دونیدکه پ

شماهم  ست،  شدن به روی خودش نمیاره، البته برای منم مهم نی سته ن ش  سر
 …بذارید تواشتباه خودش بمونه
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ته اش ما برخالس وف خت وازذهنش  ا به آن دودو نه توزش را گاه حسررود وکی ن
 «میبینی برنده این بازی کیه آقا مسیحا»وذشت 

 
 صدایی کنارووشش وفت:

 
 ….یه ذره دیگه اینجوری نگاشون کنی، س ته روزدی ِملی -
 

 بااخم به مهران که باتمسخرنگاهش می رد وفت:
 
 توچی میگی ؟ -
 

 حا وتمناوفت:مهران بااشاره ابروبه سمت جایگاه مسی
 
سر - ست این پ سلیقه اش معرکه ا صب  ست این هلوروازکجا …الم معلوم نی

 …آورده
 

 ملینا چهره اش راباحالت اشمئاز جمع کرد:
 
 …بروببین خواهرنداره بگیری…آره -
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شموورفته - سه رقص …خودش چ شو وا اخالق نداره این دراکوال واال یه دورزن
 …قرض می ورفتم

 
 ازحرفاد به هم میخوره..حالم …خفه شومهران -
 

 مهران نگاه معناداری به اوانداخت:
 
 …بخوای میتونم کاری کنم دختره قیدشوبزنه…غصه اشونخور ملی -
 
 …که توهم ازآب ول آلودماهی بگیری دله -
 
 به اونش کارنداشته باش! -
 
شغال نمیده - سیحاباج به  سه روکم …م سبه باد نبره..اوه وا سفت میچ کالشم 

 شده این دخترونگه نداشت ! کنی هم که
 
 خب اوه دختره نخواستش چی ؟ -
 
 م التوروبخواد ؟ -
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صی  سرت ان داد ونفس حر مهران ابروباالانداخت وبه عقب ت یه داد که ملینا 
سعی کردنگاهش کمتربه آن دوبیفتد اما نگاه بی پروای مهران  اش رابیرون داد .

 …ازروی صورد عروس زیبا کنارنمی رفت
 

صشان به فرح حق داد آن لباس رابرایش انتخاب کند، تمناباد یدن جمع وجوخا
حقیقتا که لباسرهای برخی اززنان ودخترانشران بی شرباهت به لنگ حمام نبود 
وبه زحمت نیم مترپارچه برده بود.با اینحال خدا را ش رکرد که فرهنگ خانواده 

عا وذارد، واق مایش  به ن نداد خودش را آن طوربی پروا  جازه  گاه برخی اش ا ن
 ….باوجود پوشیدوی لباس هم معنای خوبی نداشت

 
 چراساکت شدی یه دفعه عروس م ؟ به مسیحانگاه کردولبخند زد: -
 
 واقعا اوه لباسی که مامانت مدنظرش بودومیذاشتی بپوشم ؟ -
 
 من که ندیدمش، چطور ؟ -
 
 اوه االن بخوام کتم ودربیارم چی ؟ -
 

 اخمهای مسیحادرهم شد:
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شتن می د - شت وذا شیدن وانگ ونی خطرناکترین بازی بایه مردچیه ؟ خط ک
شق من به خودد چنین راه حلی …روغیرتش سنجیدن میزان ع پس دیگه برای 

 …خودم روشنت می نم که چقدرعاشق وحسود وغریتیم…انتخاب ن ن
 
 …اشتباه ن ن مسیحا، منظورم این نبود -
 
نم م…ورکن دست من نیسمیدونم بادیدن جوجشن این سوالوپرسیدی امابا -

سیحا به  شی ازاین همه بی پروایی ندارم.لبخند که به لب دختر  آمد م دل خو
 لبهایش خیره شد وبااندکی م ث بالحنی پرحرارد وفت:

 
 امشب بیابامن بریم!…تمنا بی خیال رسم رسوم -
 
 کجا ؟ -
 

 مسیحاسرش راکمی پیش برد ووفت:
 
 فهمی که مردن براد چقدر راحته!اونوقت می…جایی که فقط خودمون باشیم -
 

شد اما اوروامیداد بعید  سرش ورم  ساس وحرارد نگاه هم تنش ازاین همه اح
بود بتواند یک سررال مسرریحا را با فاصررله تعری  شررده خانوده اش نگه دارد، 
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سمت  شتش را به  شد انگ شیطنت زد تااورا ازتب تن خودبیرون ک بنابراین به راه 
 کشید: اوورفت که مسیحا سرش راپس

 
 …یه دفعه دیدی منم شیک قاطی کردم…خیال خام به سرد نزنه مسیحا -
 
 …تحملم کمه چی ارکنم که دلم میخواد باهاد باشم -
 
 …درحال حاضرکنارمامانت باش بیشترخوش میگذره -
 

 مسیحا با لبخند سرت ان دادکه تمناخنده بامزه ای کرد:
 
 ال دل خوشی ازم نداره.اماف رکنم بدجوری به خون من تشنه است، اص -
 
 مهم قلب منه که فقط به عشق توتپش داره، این کافی نیست ؟ -
 

تمنانگاهش رابه عمق خاکسررترشررعله ورچشررمهای مردمحبوب وعاشررقش 
 دوخت وآرام وفت:

 
 باورکنم که این شررعله های…برای ورم بودن دل وزندویم همین نگاه توکافیه -

 رین شده ای خاموشش نمی نه ؟عشق تا ابد سرکشه وهیچ بارون تلخ ونف
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نه - با آب هم ورمیگیره وبیقرارترم می  له  بت می نم …این شررع ثا هت  ب
ه قلب تمنا پرازآرامیشی شد ک…بیشترازاونچه که توذهنت میگنجه دوست دارم

 ….نگاه داغ اوبه تنش هدیه داد
 

 بانزدیک شدن مهاسا نگاهشان ازهم جداشد:
 
ید مر - عداهم فرصرررت دار با..ب با ید، االن ای  باشرر ته  نه داشرر قا عاشرر اوده 

 …میخوایم زلزله به پاکنیم باخودتون…مجلسودریابید
 

 پشت سرش بهنام هم ظاهرشد:
 
 اعالن حضورکنم یاشبیخون بزنم به محفلتون ؟ -
 

 طنزلحن اوخنده رابه لبهایشان آورد ومهاساباحاضر جوابی وفت:
 
 زه کنی بهنام ، نه ؟توعادد داری درنزده واردحریم مردم شی وبعدکسب اجا -
 

 بهنام به اونگاه کرد وابروباالداد:
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چرابزرگ …عقب افتاده ای هامهاسا…چرامن ندیدمت…توهم اینجابودی…اِ  -
 نمیشی تو ؟

 
 هه..ازخنده پس افتادم بامزه..ن ن این کارو! -
 
پس غشرروهم بودی ومن بیخبرم..دیگه چه عیب وایرادی داری ؟ بگوبل ه  -

 …ه براد حلش کنمخودم دورازچشم بقی
 
 ریزمی بینمت بهنام! -
 

 بهنام خنده بلندی سرداد:
 
 پس چشاتم ایرادداره! -
 
 هرچی هستم ازتوبهترم پسره زشت.. -
 

 بهنام سرش راکمی پیش برد وباادا واطوارمسخره ای وفت:
 
 حاالکه واسه همین پسره زشت دخترامی میرن.. -
 

 مهاساخنده ای ازسرتمسخرکرد:
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 ستان هزارتختخواب وواسه کشته مرده های توتاسیس کردن!اصالبیمار -
 
 نه بابا ای کیود راه افتاده! خل نشدی هنوز ؟ -
 

 مهاساکفرش درآمد وضربه ای مح م به بازوی اوزد:
 
 …خل تویی و -
 
 …من ودخترخالم -
 
 …البته دخترخاله ملیناد -
 

 بهنام باخنده ای مجددوفت:
 
شدی بری ملینا  - سیحاتوکه خرن شامومخملی کنم م روبگیری، موافقی من وو

 وبرم سروقتش ؟ ببین چطوری غمبر  زده ؟
 

 مهاساباپوزخندوفت:
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 اتفاقا به همم میاین، جفتتون عقب مونده اید! -
 
 چیه حسودیت شد، دوست داری بیام توروبگیرم ؟ -
 

 مهاساچهره درهم کشید وش ل ی برای اودرآورد:
 
 دو..آره ازعشقت دارم پس میفتم ، ب -
 

 درآن میان بهنام زمزمه آرام مسیحاراشنید:
 
به جای مسخره بازی برواین مرتی ه ن بت وببریه ووشه کناربهنام تاهمه چی  -

 بهم زهرمارنشده!
 

بهنام باتعجب ردنگاهش رادنبال کرد وبه مهران رسررید، اخمهایش درهم رفت 
 ووفت:

 
توباغ پیدان نه  شررانس آوردی اتاق خالی…آشررغال اینجام دسررت برنمیداره -

 …واال
 
 …هرک افت کاری خواست ب نه اینجانباشه که به اسم جشن ماتموم شه -
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باش - باهاشررره …میرم زنگ خطروبراش میزنم..تونگران ن که  اون دختره هم 
 …دست کمی ازخودش نداره

 
 چی پچ پچ می نید شمادوتا ؟ -
 

 باصدای معترض مهاسابهنام کنارآمد ووفت:
 
یا - غه! جیغ جیغوبی خ یه شرررب جغج مایی …ل شررو چه هنرن بروببینم 

 دوتاکبوترعاشقمونم باخودد ببر وسط هیاهو که مجلس بترکه!…بلدی
 
 شمافقط دستوربده!…اطاعت امر -
 

 بهنام خنده کوتاهی کرد:
 
 …شماجاد روسربنده است که کالنبینمت -
 
 …بهنام -
 
ه النمن میرم به دی جی بگم یه آهنگ عشررقو…خیلی خب بابا..ببخشررید -

 …بذاره وبپریم وسط
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 چه عجب! -
 
 به شرطی که افتخاریه دوررقصو بدی! -
 

 …وچشم ی معناداربرای دختر  زدودورشد
 

شید ضاب وروانش خط می ک سته وکالفه کمی …شلوغی م ل مته روی اع خ
 عقب رفت که دستان مسیحادوربدنش مح م شد، اعتراض کرد:

 
 …توروخداولم کن مسیحا -
 

مه داشرررت مسرریحامتحیرحلقه  ماهنوز ریتم آهنگ ادا دسررتش راشرررل کردا
 واونیزمجبوربه همراهی بود، کمی سرش رانزدیک برد ونگران پرسید:

 
 خوبی ؟ -
 

 تمناخسته وکالفه وفت:
 
 این لباسم که تمام تنموخورد..…حالم داره به هم میخوره…خسته شدم -
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 مسیحادست پشت اوکشید:
 
 ازچی خسته ای ؟چراعزیزم ؟ جنس پیراهنت که لطیفه!  -
 
 اصالمیخوام برم بشینم دیگه!…ازطوالنی شدن بیخود امشب -
 

 خواست عقب برود که مسیحااورامح م نگه داشت وخواهش کرد:
 
 …به خاطرمن…چنددقیق دیگه تحمل کن آهنگ تموم شه -
 
 به خاطرتونبودیه لحظه هم این جشنوتحمل نمی کردم ؟ -
 
 چیزی ناراحتت کرده ؟ -
 

گاه وطعنه های برخی خونش به جوش آمده وصرربرش لبریزشرررده تمناکه ازن
بودلب بازکردتا دق دلیش راخالی کند اما همین که چشررمش به چشررمهای 

اویرری کرره بررخرراطرررش ازهررمرره …نررگررران اوافررترراد دلررش ترر رران خررورد
آرام همراهش شرررد وسررعی …پشرریمان شرررد ازاعتراضررش…چیزوذرمی رد

ن ازروشدن دستش میداد، با کردلبخندبزند..هرچندکه نگاه معنادارمسیحا نشا
 این حال وفت:
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 چیزی نیست، فقط خسته شدم. -
 

 مسیحابه چشمهایش زل زدووفت:
 
 چی شنیدی که اونجوری حالی به حالیت کرد یه دفعه ؟ -
 

ست نابودورش  سیحامیتوان شق م شت اماع زمزمه ها ونگاه های معنادارجان دا
 باشد پس با اطمینان وفت:

 
من خودموبرای خیلی …حضررورتوبرام بی معناسررتهرچی هم که باشرره با -

 سخت ترازاین حرفهاآماده کردم.
 

که  یه  مه اززندو باترین زمز هاهم زی نه  هاوطع مه زشررتی  وقتی تورومیبینم ه
 توروبهم بخشیده وهمین کافیه!

 
نگاه مردجوان پر از انوار نورانی عشررق وآرامش شررد.دسررتش به نرمی دوراندام 

یشررانی دختر  قرارداد..پراحسرراس وعاشررق اومح م شرردوپیشررانیش راروی پ
 زمزمه کرد:
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این ه همه دنیاتوآغوشم پنهان …حاضرم همه دنیاموبدم تااین لحظه ابدی شه -
 …عاشقتم پری رویایی من…باشه! 

 
وزمانی که لبهایش نرم پیشانی دختر  را لمس کرد همه آرامش وعشق را ی جا 

 …به اوهدیه داد
 

 ) فصل هفتم (
 

 تاق شد وبه اوکه مشغول جمع کردن موهایش بود نزدیک شد:ترانه وارد ا
 
 هنوزآماده نیستی ؟ مسیحاخیلی وقته منتظره! -
 

 موهایش را رها کرد و به سمت مادربروشت:
 
 ظاهرم مقبول هست مامان ؟…تموم شد -
 

شان میدادبراندازکرد  شه زیباترن سرتاپای دختر  راکه حاالازهمی شع   ترانه با
 وبه کنارمیززد:
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ی ی دودرجه روشررن ترشرردن موهاد کلی …میترسررم خودم چشررمت بزنم -
 تغییرد داده!

 
 اماخودم زیاد دوست ندارم مامان. -
 
 خودتوبرای اوآراسته نگه داری!…االن دیگه بایدبه دلخواه شوهرد باشی -
 

 سپس نزدیک تررفت ووفت:
 
شه - شرطی که باطنتم همین با ره ن سفارشام یادد…ظاهرد عالی ومقبوله به 

 …تمنا
 

 تمنا لبخند زد وسرخم کرد:
 
 …چشم، همه سعیمومی نم -
 
 مراقب…دخترم بعدازعقدتون اولین باره مهمونشررونی…ووش کن تمناجان -

مباد ا از سرررلج وروکم کنی حرفی بزنی که موجب …رفتاروحرس زدنت باش
 دلخوری شه ؟

 
 مگه دیوونه ام ال ی ناراحتی درست کنم ؟ -
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شن عقدیه کم بدقلقی کنه ، نه قربونت برم. - سیحا مم نه م ل ج .خب مادرم

شوهرد شه بزروترومادر شه …یه موقع جواب ندی ؟ هرچی با شت دربا یه وو
یه ووشرررت دوروازه گه دار…و یه …احترامشررونون خانواده  بااین  میخوای 

 …عمرسرکنی
 
 قول میدم..تموم شد ؟…چشم مامانم -
 
 نذاری وبری!آره به شرطی که ازاینجارفتی همه حرفاموجا -
 

با نده کوتاهی کردو ناخ ندباالیی وفت ب*و*سررتم مادر چشررم بل یدن وونه 
ودرسفارش آخرمادر که تاکیدداشت شب زیاددیرن نند سرخم کرد وبعد از آن 

 …..با هم ازاتاق بیرون رفتند
 

ساس ناراحتی می رد،  سته بود، اح ش ازاین ه دربرابرنگاه مت برواخم آلود فرح ن
باطرزنگاهش مرزی راتعیین می رد که درصررورد وذشررتن انگار ازهمین حاال

ما زیر این نگاه …ازمرز اخطار اول را دهد باشرررد ا سررعی می رد بی تفاود 
وس ود حاکم برفضا کم مانده بود له شود که صدای شهریارشبیه یک ناجی 

 عمل کردتاازدست وپازدن درآن باتالق خفه کننده رها شود:
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خانواده خواهرد وکوچولوش درچه …دنخب تمناجان..پدرومادرخوب بو -
 حالن ؟

 
بالع س فرحنازاین مردمهربان همیشه بانگاهش آرامش میبخشید، لبخند جای 

 خودراروی لبهایش پیداکرد:
 
 …ممنون، همه خوبن وخیلی سالم رسوندن -
 

 مهاسا رشته کالم رابه دست ورفت:
 
 میخوای بامانتوبشینی تمنا ؟ بیابریم لباساتوعوض کن! -
 
االخره صرردای فرحنازهم بالحن مقتدرومح مش البته درعین ظرافت زنانگی ب

صدازد تاتمنارابرای تعویض  سید که ی ی ازخدمت کارها را اش به ووش تمنار
ماپیش  جایش ت ان نخورد ا هاسرررااز ند، این یعنی م هایش همراهی ک باسرر ل

 ازبرخاستن تمنا، مسیحا برخاست ودستش راورفت:
 
 کنم! وظیفه منه که همراهیت -
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سیحانگاه کرد،  صل به م ستا شمهای دختر  دورنماندوم شم غره فرح ازچ چ
نمی خواسررت درهمین اول راه مسرراله ای پیش بیاید امامسرریحالبخندزد وبه 

 …سمت راه پله راهنمایی واورامجبور به همراهی کرد
 

مانتو راآویزان کرد ودستی به لباسش کشید، درهمان فاصله نگاهش هم دراتاق 
ازترکیب سرمه ای وخاکستری اتاق خوشش …وکس مسیحاچرخ خوردبزرگ ول

 آمد ولبخندزد:
 
 کارکدوم طراحه ؟…دکوراسیون قشنگی داره اتاقت -
 
 خوشت اومده ؟…طرح ودادم برام زدن…سلیقه خودمه -
 
نگ تره…آره خیلی - مه چی قشرر بت ازه به این …سرررویس خوا مدور طرح 

 …زیبایی ندیده بودم
 

 لبخند وفت:مسیحانزدیک رفت وبا 
 
براد …نمی دونی چه طرح معرکه ای واسررره اتاق خواب خودمون توذهنمه -

 …طراحی می نم خوشت اومد سفارش میدیم
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ب ارویری کلماد اشررترا  درزندوی قلب معصرروم دختر  راهنوز به هیجان 
سیحا صوصا درمقابل نگاه های عمیق ومعنادارم شرم می آورد، خ نگاهش …و

روشررت تاموهایش رامرتب کند وکمی هم براحسرراس رادزدید وبه سررمت آینه ب
ستاد و کمراو را درآغوش ورفت. به  سرش ای شت  سیحا پ شش غلبه کند.م سرک

 ید وب*و*سررخوبی التهاب واشررتیاقش راحس کرد. به نرمی الله ووشررش را 
 وفت:

 
نه کن وقتی  - کارجفتمون زاره..کم منوتشرر که  وه اینجوری ازمن روبگیری  ا

 …عه دیدی زن وبچه ام باهم اومدن خونه امیه دف…میدونی هالکتم
 

باع س العمل تند تمنا وبازوشت عجوالنه اش برای جواب دادن، مسیحاخنده 
ضربه کوتاهی که به درخورد  شرد. با شش ف آرامی کرد ومح م تراورا میان آغو
صا  صو سیحاخندید، خ صار آغوش اووریخت ودرمقابل اخم م تمنازودترازح

ح که لفظ خروس بی م مانی  به ز ید  مای مه بفر باوفتن کل مه کرد و ل را زمز
شررخص اجازه ورود داد.ی ی ازپیش خدمت هابود که برای اطاعت امرازفرح 
گاه  مان دم ن نانفوذکرد وه لب تم به ق بدی  ند.حس  مده بود صررردایشررران ک آ
شمانش وریخت.هزاران معنادرپس این تعجیل  سیحاراهم دیدکه ازچ معنادارم

مسررلمادرعرض چنددقیقه قرارنبود …زد شرررم هم به حال بدتمنادامن…بود
اتفاقی بیفتد که فرحناز رابه ع س العمل واداشررته باشرررد.مسرریحاباکالمی 
تندومح م پیش خدمت رامرخص کرد وتاکیدکرد که خودشررران برمیگردند 

 تمنا با کمی این پاوآن پاکردن وفت:…دختر  اطاعت کرد ورفت
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 …بریم، من حاضرم -
 

 به سمت خودکشید: مسیحابه طرفش بروشت واو را
 
 عجله ای نیست! -
 
 …آخه -
 
ن نه هنوزبحث حالل وحروم …میخوام بازنم یه کم خلود کنم…آخه نداره -

 وسطه ؟
 

 تمناکمی خودش را کنارکشید ووفت:
 
ست - سبی …نه! امابحث لجبازی هم درمیان نی همونطورکه االن موقعیت منا

 …نیست، پایین منتظرمونن
 

 …ش رابیرون فرستاد تا وندنزندمسیحانفس عمیق وعصبی ا
 

 دست به صورد اوکشید وکالفه وفت:
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 …اینجوری بخوادپیش بره من یه ماهم تحمل نمی نم چه برسه به یه سال -
 
 باشه ؟…بهتره بریم -
 

لحن معصرروم ونگاه دوسررت داشررتنی دختر  لبخندبه لبهای مردجوان آورد 
 وسرش راپیش برد:

 
 …باشه اماشرط داره -
 

 ….ین ه اوحرفی بزند، عطش عشق لب هایش راقفل کردوپیش ازا
 

ازاتاق که بیرون آمدند، مهاسرررا درحال باال آمدن ازپله هابود. با دیدنشررران 
 لبخندزد وپیش رفت:

 
 تمناجان چنددقیقه کارد دارم، میشه بیای ؟ -
 

سیحا ترجیح داد پایین برود ودخترها اینباربه  ستقبال کرد، م شرویی ا تمناباخو
 …ق مهاسارفتندسمت اتا
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نگاه اجمالی اش به فضررای اتاق لبخندبه لبش آورد.رنگ ودکوراسرریون فانتزی 
سابود. صیت پرانرژی مها شخ چرا اینجوری نگاه می نی تمنا ؟  -اتاق وویای 

 ن نه توهم بادیدن رنگ قرمز به یادظاهرکردن جن افتادی ؟
 

 تمناخنده اش ورفت وتعجب کرد:
 
 جن ؟ -
 

 مهاساخندید:
 
 خله دیگه!…یده بهنامه میگه اینجامیشه ن ظاهرکردعق -
 
 خوشم اومد ازش..…اتفاقااتاقت خوشگله -
 
 دراستفاده ازش است نائاتو آزادی..ف رکن مال خودد   -
 

 شیطنت چاشنی لحنش کرد وادامه داد:
 
 …البته اوه صاحب اتاق بغلی امون وذاشت شبانه روزی درخدمتم -
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 شست ولبخندزد:تمنامنظوراوراورفت.روی مبل ن
 
 …ازتعارفت پشیمون نشی بعدا -
 
سره بود - شم…عمرا..البته این عمرا دو شیمون  عمراداداش بذاره …عمرامن پ

 …عشقش تنگ دل من بمونه
 
 …اوه فرصتی پیش اومدکه مجبورشدم بمونم بهت ثابت می نم -
 

 مهاسابذاکنج اوی پرسید:
 
 مگه امشب نمی مونی ؟ -
 
 نه! -
 
 چرا ؟ -
 

 ت چهره مهاساخنده اش ورفت:ازحال
 
 چرا این طوری نگاه می نی ؟ -
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 من ف رمی ردم چندروزی بمونی خب ؟ -
 
 ت راری میشم.…همین چندساعت بسه -
 
 اذیتش ن ن!…داره داداشم گ*ن*ا*همسیحا …لوس نشوتمنا!  -
 
 …خب این ی ی ازاصول خانواده منه دیگه -
 
 ید رعایت شه ؟یعنی تواین یه سال همه این محدودیتا با -
 

 تمناسرت ان دادومهاسا لبهایش راجمع کرد:
 
سخت میگیرید بابا - شرایط یه دفعه ازدیوار خونه اتون …چقدر سیحا بااین  م

 نیادباال ؟
 
 بابام شرایطوبراش توضیح داده!…نگران نباش -
 

 مهاسانفس عمیقی کشید وسرت ان داد:
 
 باید خفه اش کنی داداش!بمیرم واسه دل عاشق وتب تندد که حاال حاالها  -
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 سپس باچشمک ولبخند به اوادامه داد:

 
 البته روزوکه ازش نگرفتن..جبران مافاد میشه! -
 

 تمنا ضربه ای آرام به بازوی اوزد ووفت:
 
 کاردیگه ای نداری تو ؟ -
 

 مهاساخندیدوبرخاست:
 
 چرا..یه دقیقه صبرکن! -
 

ی کتابهای مرتب چیده شده مهاسابه طرس کتابخانه اش رفت ونگاه تمناهم رو
 به وردش افتاد:

 
 راستی چه رشته ای ازپزش ی میخونی ؟ -
 
 مامایی! نگفته بودم ؟ -
 
 چرا اما شک کردم، خب چراتخصص نزدی ؟ -
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ضررمن این ه این رشررته رودوسررت دارم ، حوصررله درس زیادم نداشررتم! اوه  -

روهم خیلی  قهرای مامان نبود ترجیح میدادم هنربخونم ولی خب این رشررته
 دوست دارم.

 
 ترم چندهستی ؟ -
 
 راستی توچراادامه ندادی ؟…سه!  -
 

 تمناشانه باالداد:
 
 عالقه ای نداشتم البته االن یه کمی پشیمونم ولی.. -
 
 ولی نداره، همین امسال اقدام کن! -
 
 اتفاقاپیشنهاد مسیحام هست..تاببینم چی میشه! -
 
 شم غافلگیرانه بابانشه!زوداقدام کن واالقول نمیدم دادا -
 

 وونه های تمناداغی وولگونی شرم ورفت ومعترض وفت:
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 مها.. -
 

 مهاساخنده شیرینی کرد:
 
 عمه قربونش بره!….جون -
 

 تمنا خندید وچپ چپ نگاهش کرد.مهاسا دوباره کنارش نشست ووفت:
 
 اهمالبته عمه اول فدای این طرز نگاه کردن مادربچه باشه که دل همه امونو ب -

 …برده
 

کاش »تمنالبخند مهربانی زد واظهارعالقه کرد اماغصرره ای ته دلش چنگ زد
 …«نظر فرح ومهرانا هم این بود تابالذد بیشتری ازاین روزهایش بهره میبرد

 
صدای  صله ورفت و شده مقابلش ازاف ارش فا سته ای زیباکادوپیچ  بادیدن ب

 مهربان مهاساراشنید:
 
برای اولین باراسررمتوآورد مهرد ناخوداواه به دلم ناقابله..روزی که مسرریحا  -

بعدازاون اولین خریدی که رفتم یه یادواری کوچولوهم واسه توورفتم …نشست
 …که بدونی منم خیلی دوست دارم..لبته االن چندبرابر اون موقع



wWw.Roman4u.iR  506 

 

 
 …تمناغافلگیرشده، بسته راورفت وتش رکرد

 
 میتونم بازش کنم ؟ -
 
 …حتما -
 

یقی زیبایی که عروسررک رقصررنده ای رویش باآهنگ چرخ بادیدن جعبه موسرر
 میخورد چشمهایش برق زد..

 
 خیلی خوشگله مها..ازکجامیدونستی من عاشق این وسایل فانتزیم ؟ -
 
 آخه خودمم به این فانتزیاعالقه خاصی دارم، خوشحالم خوشت اومده! -
 

با نا قایقب*و*سرررتم باره ای کرد وپس ازد نه دختر  تشرر ردو  یه ای. بروو
 برخاستند تابه جمع بپیوندند..

 
 …مهاجان من اینوبذارم کناروسایلم -
 
 …باهم بریم -
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تمنابسررته را کنارباقی وسررایلش داخل اتاق مسرریحاوذاشررت وبروشررت که دید 

 مهاسا بانگاهی معنادار براندازش می ند..
 
 درو به رود قفل کنم بگم مسیحا بیاد.. -چرااینجوری نگاه می نی ؟  -
 
 …مها -
 
مت - یدزد یام م خالی …جون خودد اذیتش کنی م تاق  حی  نیسرررت این ا

 بمونه!
 

شت سوی فرح خانموکردم اینجا  ه*و*ساوه »درذهن تمناوذ شتر از حقارد بی
اما با شرروخی وخنده اف ارش را پس زد و با مهاسررا بیرون « موندوار میشررم

 رفتند..
 

ه ویج رفت.چبا دیدن میزرنگین وتزیین شررده با چندین نوع غذاودسررر سرررش 
خبربود ؟ قراربود لشگر ش ست خورده به این خانه پناه بیاورد ؟ باعقب کشیده 
شرردن صررندلی پشررت میز سررلطنتی نگاهش چرخید امامیان راه درچشررمهای 
سخره وروتحقرکننده فرح قفل شد، انگار پتک مح می برسرش کوبیدند.برای 

شد.د ست، تقریبا رها ش صندلی ن  ستهایشکنترل حال بدش بی حرس روی 
شترش  سخروتحقیرش بی شوند ومایه تم ستی رهان س شت تااز رازیرمیز نگه دا
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شایدوزکی  صا درمقابل نگاهی که تمامی حرکاتش را می پایید  صو شوند، خ ن
ستش بیفتد..آه  شنده د حالش ازاین دوئل خاموش …جدیدبرای آن نگاههای ک

به هم  نداشرررت،  کاد کردنش را ته وقصرررد  نداخ به راه ا مادرشرروهرش  که 
کاش مصلحتها وسفارشهایی که مادر آویزه ووشش کرده بودرادور می …وردخ

 …ریخت وکمترخون به دلش میشد اما
 
 عزیزم، چی براد ب شم ؟ -
 

صدای مهربان وآرام مسیحا کنارووشش حواسش رابه سوی اوکشید، خواست 
شیطنتی وذرابه ذهنش تلنگرزد شد اما  ش رکند وخودش غذاب  اهمه چر»…ت

نه ر طا تا بااین حرفا ازرونمیرماش مح که  بت می نم  ثا تارکنم ؟  ن« ف دی لبخ
 پرکرشمه پیش ش نگاه اوکرد ووفت:

 
 …کمی سوپ فعال -
 

مسرریحاکمی سرررش راخم کردونگاه زیرکانه تمنابه سرروی فرح چرخ خورد که 
شید وتمناچه قدربدش آمداز القابی که  شان می ک شمانش خط ون برزخی باچ

 …درشوهرردی  میشداحیانادرذهن این زن ملقب به ما
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صی که فرح میخوردبه جای غذا دلش  سیحا نهایت لذد رابردواز حر ازتوجه م
 به هم میخورد.مسیحاانگار فهمید حال اوبه جانیست وسرکنار ووشش برد:

 
 چیزی میخوای ؟ -
 

 سرچرخاند وناخوداواه وفت:
 
 شما ته دیگ نمیخورین ؟ -
 

سید امادرآن لحظه واقع سخره ای پر سوال م ست.نگاه متعجب چه  ادلش خوا
 مسیحاخنده به لبش آورد:

 
 نمیدونی ته دیگ چیه که خش ت زده ؟ -
 

 لبخندبه لبهای مسیحاآمد:
 
 …چرا..ولی تاحاالنخوردم -
 
 میشه امشب امتحانش کنی وشایدتوهم مشتری دائم شدی م ل من! -
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سوی  صاس فرح از صدای  سیحاباالرفت وهمان موقع زنگ خطربا ابروهای م
 یزخورد:دیگرم

 
شه به  - شماکه حرمتا روهمی شه،  ازآداب میزبه دورکه بحث وم المه پنهانی با

 یادداری پسرم، پس به ایشون هم ووشزدکن!
 

فت  بااین لحن می و کارآسرررانی «ایشررون»وقتی فرح  یدن خرخره اش  جو
حرص دختر  …میشررداورمادرمسرریحا نبود واحترامش برضررمه تمناواجب

خالی شرررد ومسرر قاشررقش  که بافشرررار بر مت عشررقی  فاع حر حا درد ی
 بود، وفت:« ایشون»ازنظرمادر

 
باشررم  - مانی  بان خوبی برای همسرررم دراولین میه نه میز ادب ح م می 

 …خودتون یادآور این موضوع بودید…مادر
 

 فرح باتمسخرسرعقب دادونیشخندی زد:
 
 تمناخانم چیزی احتیاج داری به پیش خدمت بگو!…صدالبته -
 

سیحا صدای تمنابه زورازحن ش رکند، همان دم دعا کرد م جره اش بیرون زدتا ت
له مسرریحا ازپیش خدمت  باپیش کشرریدن مسرررا ما  حرفی ازته دیگ نزند ا
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صدای زنگ دارفرح دوباره  ضرکنند. سرمیزحا ست کرد ظرفی ازته دیگ  درخوا
 شبیه ناقوس برسرتمنا کوبید:

 
 …ته دیگ میخوای چی ار ؟ این همه غذا -
 
مافراموش کردیم - یل  چون  چه طعمی داره، دل یگ روغنی وچرب  ته د این 

ست  شگلم خوا شدعروس خو شن..اتفاقاخوب  شه همه فراموش کرده با نمی
 …تامنم به یاددست پخت خانم جون ازش بهره ببرم

 
شهریاردلگرمش کرداماتیرتیز کنایه فرح غافلگیرانه ازقلبش  نگاه ولحن مهربان 

 ردشد:
 
 وی روبرای شماهم بازووکنم ؟باید جدای تمناخانم پرستیمخانواد -
 

وبی اعتنابه نگاه پرآتش مسرریحامسررتقیم به تمناکه همچنان قاشررق رادردسررت 
 میفشرد ادامه داد:

 
مسرریحاجان بهتره کمی …این درخواسررتها برسرررمیزغذای ما ممنوعه اسررت -

 آداب ماروهم به نامزدد ووشزد کنی!
 

 پیش ازمسیحاخودتمنا به حرس آمد:
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 ایی با آداب شما باعث درخواست نابه جام شد!ناآشن…عذرمیخوام -
 
بهتره ت رار نشرره چون ی باردرجمع یامیهمانی این اشررتباه پیش بیادکافیه تا  - -

 سوژه اقوامی که چشم به اشتباه مادوختن جلب شه!
 
 …اختالس سلیقه وذائقه شان شخصیت ومنزلت نمیاره -
 

شد ولبهای تمنا اززورحرص به هم ف سرخ  شمهای فرح  شرده ولی درکمال چ
 احترام ادامه داد:

 
 …اما اورشما میفرمایید من مخالفت نمی نم -
 

سرداد.  شقابش  ستورآوردن ته دیگ را لغوکرد ومیگو را در ب صش د فرح ازحر
مسرریحا نفس عمیق را به دادزدن ترجیح داد ونگاه تمنا با چنگاال دورون ظرس 

عد رافرو داد وپس  مه ب ند لق مت چ به زح تاه بازی کرد،  باتشرر ری کو ازآن 
 برخاست.مسیحابالفاصله دست روی دست دختر  وذاشت:

 
 کجا ؟ چیزی نخوردی ؟ -
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 ممنون..بیش ازاین ظرفیت ندارم.. -
 

 البته ظرفیت دلش راوفت تاهوارنزند.لبخند زورکی زد وعقب کشید:
 
 بااجازه اتون میرم کمی توباغ قدم بزنم! -
 

 ش دستی کرد و برخاست:مسیحاخواست چیزی بگوید که مهاساپی
 
 …منم باهاد میام -
 

سالن بیرون رفتند تا  ضایت لبخندزدودخترها از شد، تمنا با ر ساکت  سیحا م
شود سیحا یک دفعه منفجر صورتی …م شده اما  صدایی کنترل  یک انفجار با 

 ملتهب ازخشم:
 
 این چه رفتاریه مادر ؟ ! -
 

جویدن شررد.انگارنه  فرح باخونسررردی ت ه ای ازکاهورابه دهان برد ومشررغول
 انگارکه حرفی شنیده است.دست مسیحاروی میزمشت شد ومح مترپرسید:

 
 فرحنازخانم باشمابودم! -
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 نگاه عصبی فرح به سمت پسرش تیزشد:
 
 یادم میاد تاکید کرده بودم که باچنین اسمی صدام ن نی مسیحا! -
 
 پرسیدم این رفتاری که درپیش ورفتید چه معنایی داره ؟ -
 

 وم رفتارا ؟.کد
 
 توهین دیگه ای مونده که امشب باطعنه حواله تمناکنید ؟ -
 

 پوزخند فرح صدادار و عصبی کننده تربود:
 
صه اینه! …اوووه - شمابربخوره..فقط یه …پس ق شق  من که چیزی نگفتم به ع

یادآوری می نم ..اشررتباه توکه فعال پایداره، حداقل نبایدبذاریم  مسرررائلی رو
 بره! باکاراش آبرومون

 
 بادسیاه ببره آبرویی روکه تمنارودلخور کنه! -
 

 فرح مانند انباربارود منفجرشد:
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این تویی مسیحا ؟ پسرمغرور وباپرستیم من که همه طوردیگه ای درموردش  -
 …چه جادویی زیرپوستت کار وذاشت این دخترکه…ف رمی کردند

 
 دست مسیحاباال آمدوخشم درنگاهش شعله کشید:

 
هتک حرمت به شررخصرریتش بیش ازاین ادامه …اسررم داره وزن منهاین دختر -

 پیداکنه قول نمیدم مراعاد بیشتری کنم! فرح باحرص موهایش راعقب زد:
 
 نه عروس این خانواده!…حرفی نیست امافقط زن تو…باشه…زنت ؟  -
 
یه بارثابت کردم بهتون تاکجامیخوامش، الزم باشررره برای حفظش فراموش  -

 راین خانواده اممی نم که منم پس
 
 اون نمیتونه توروازمن بگیره مسیحا! -
 

 مسیحابرخاست وبه مادر خیره شد، مح م وبی تزلزل وفت:
 
مگه یه نقطه پایان مشق زندوی …هیچ قدرتی هم نمی تونه تمنارواز من بگیره -

 پس تموم کنید این بازی وتاقبل ازصبر تمنا، حوصله من تموم نشده!…وعمرم
 



wWw.Roman4u.iR  516 

 

تش ری کوتاه میز را تر  کرد.نگاه شهریار درس ود وسرزنش  این راوفت وبا
 به همسرش میخ وب بود که زن برآشفت:

 
 شماچرا م ل پسرتون نگام می نی ؟ -
 
یده اونم …بس کن فرح - جه م یه نتی نداختی فقط  که راه ا بازی  مه این  ادا

شه سیحا ازخانواده ا ست…انزجارم شی …این دخترالیق محبت توه پس خو
 …چه اتوضایع ن ن بابدقلقیوخوشبختی ب

 
 امافرح سرت ان داد وبی رحمانه برمیدان خودخواهی خودتاخت:

 
باید بره - میدونم چه کنم که شرررش برای …این دختر الیق هیچی نیسرررت، 

 …همیشه کنده شه! 
 
 فرح تمومش کن! -
 
ثابت می نم که این دختر فقط یه سرراحره اسررت نه فرشررته ای که دل ودین  -

 …مسیحاروبرده
 

 شهریارنفس عمیقی کشید ووفت:
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 …جوابی جزتاس  وس ود ندارم -
 

 …فرح بی اعتنابرخاست ودستور قهوهای غلیظ راصادرکرد
 

بانگاهی اجمالی به اطراس، حسش وفت دخترهاداخل آالچیق میان باغ باشند 
وبه آن سمت رفت اماباشنیدن صدای خنده اشان درمسیرورودی ویال تعجب 

شرردن بهنام شررصررتش خبردارشررد داسررتان ازکجا آب  کردوپیش رفت.بارؤیت
 میخورد.بهنام فورامتوجه شدودست بلند کرد:

 
 مخلصیم رئیس! -
 

 مسیحابالبخند دست اورافشرد :
 
 سالم، چه قدر دیگرکردی ؟ -
 
 وفتم دیرمیام رئیس! -
 
 اینقدرنگو رئیس بهنام، حالتو جامیارما! -
 
 بگم شازده دوماد خوبه ؟ -
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 اوبرد وآرام وفت: سرش راکنارووش

 
 شدی مگه ؟ -
 
 چی ؟ -
 
 به این زودی داماد شدی هول ؟ -
 

مسرریحابی تعارس ی ی مح م پس کله بهنام زد وخفه شررویی غلیظ ن ارش 
 کرد.بهنام دست پشت سرش وذاشت ووفت:

 
 ازجای دیگه درفشاری به من چه! -
 

 مهاسامعترض وفت:
 
 چراهمچین می نید شمادوتا ؟ -
 

 دومادجون!بگم قضیه رو 
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 مسیحاازپررویی اوخنده اش ورفت:
 
 …بیابروبهنام تای ی دیگه نزدم -
 

 بهنام خندید:
 
 پس برم باخاله وآقاشهریار یه چاق سالمتی کنم وبیام. -
 

 مهاساهمراهش شد:
 
 منم میرم زودبرمیگردم. -
 

 بهنام بازویش رامقابل اوورفت وووفت:
 
 ه بشی!افتخار داری با شاهزاده رویاهاد همرا -
 

 مهاسادست اوراپس زد وش ل ی برایش درآورد:
 
 …بیشترشبیه جادوورقصه هایی -
 
 مسیحاکدوم وری میرید ماچنددقیقه دیگه مخل خلود شیم.…به در  -
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 شایدقدم زدیم رفتیم طرس آالچیق! -
 

 مهاساوفت:
 
 اتفاقا منم میخواستم همونجاروبه تمنا نشون بدم. -
 
م..صررحنه های م بت هجده بعداون نیم سرراعت ماتانیم سرراعت دیگه میای -

 ممنوع..
 

 وفت ودررفت، مهاساخنده اش راکنترل کرد وبانگاهی به تمناچشمک زد:
 
 …منم رفتم..زودمیام..فعال…بیشعوره دیگه -
 

بارفتن آنها، نگاه مسیحا به سمت تمناچرخ خورد، م ث چندثانیه اش تمنارابه 
 صحبت واداشت:

 
 ینقدر تعریفشومی نه کجاهست ؟این آالچیقی که مهاا -
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لبخند به لبهای مسیحارنگ پاشید وباهدایت دست اورابه سمت پشتی عمارد 
 که باغ اصلی رانشان میداد کشید.

 
داخل آالچیقی که بایک حسرراب سرررانگشررتی تمنا دقیقا وسررط باغ آن خانه 
 اشرافی بود، روی صندلی هایی که شبیه کنده طراحی شده بود نشستند.بااین ه

حس غربتی خاص میان این همه تجمالد داشررت امالبخند ازآن همه زیبایی 
 وسلیقه به کاررفته هم به لبش نقش زد:

 
 اینجاخیلی خوشگله! -
 

 مسیحاراضی ازلبخنداو وفت:
 
پس حتماخیلی زود باید یه برنامه سررفربرای شررمال ترتیب بدیم تا بهشررت  -

 من عاشق ویالی شمالم..…کوچولوی منوهم ببینی
 
 چیزی که تورواینطوری سرذوق میاره واقعا دیدن داره ؟ -
 
 هیچی اندازه بودن باتومنوسرشوق نمیاره! -
 

 با لبخند تمناسرش راپیش برد:
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 بایه سفرکوتاه موافقی ؟ -
 

 تمناجا خورد:
 
 کجا ؟ -
 
 شمال..دوروزه میریم وبرمیگردیم. -
 

 تمنازل زل نگاهش کرد:
 
 همین االن!…بریم -
 

 ای کوتاه کرد ونو  بینی اوراکشید: مسیحاخنده
 
بازاینجوری شررمشرریرکشرریدی ؟ می دونی اینجوری نگاه می نی آدم دلش  -

 میخواددرسته قورتت بده ؟
 
 توولود ویرن نه یه وقت ؟ -
 

 مسیحا خم شدطرفش وبه لبهایش دست کشید:
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 تورخصت بده!…اتفاقا خوب بلدم هضمش کنم…هوم -
 

 مقابل چشمهایش کشید:تمناسرش راعقب کشید وانگشت 
 
 …زیاده خواهی ممنوع -
 

 مسیحااخم کرد:
 
 جون مسیحا ناسازواری ن ن که االن اون زنبور پیداش میشه! -
 

 تمناباخنده ای کوتاه صورد اورادرهمان فاصله نگه داشت:
 
 پس احتیاط کن تاآبروتو توبوق رسوایی فود ن رده! -
 
 به داشتن امشبت می ارزه! -
 

 …محوشد، مسیحا ازپیش روی بازماندومتعجب نگاهش کردلبخندتمناکه 
 
 چیه ؟ -
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 فقط تااین حد..برای یه شب.. -
 

بابراق شرردن چشررمهای مسرریحافهمید چرد می ووید، لب وزید وسرررپایین 
انداخت امابه فاصله ای کوتاه دوانگشت اوزیرچانه اش قفل شد وصورتش رابه 

م پیچید، طوفانی ناشناخته سمت خود کشید.ازدیدن نگاه شعله وراودلش دره
صررردای بم …میان آن خاکسررتری ترکیب شرررده باهزاران رنگ دیگر به پابود

 ومح مش قلبش رالرزاند:
 
 ادامه جمله اتوبگو! -
 

خواست سرپس کشد که دستان اوحری  شدند وبازهم مجبورشددرچشمان 
 …چشمهایی که حاالمعنایش حال دلش را به هم می ریخت…او
 
 چرد وفتی ، نه ؟خودتم فهمیدی  -
 
 آره! -
 

 …وفت آره تارهاشود امامحال بودمسیحابه این سادوی دست بردارد
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چی ازاون مغزکوچی ت وذشررت که اینقدربی رحمانه متهم شرردم به جرم  -
 …؟ من تورو واسه  ه*و*سن رده 

 
 رهایش کرد ونگاهش رابا دلخوری وغمی نهفته برورداند:

 
هت ازچی دری - باد عشررقم ب بت …غ کردمبرای اث ثا تا یدادی  فرصرررت م

تابیشررتر ثابت کنم ولی برای رداین اتهام حاضرررم تازمانی که خودد …کنم
شرایدراه حل مناسربی باشره! حاالم پاشروبریم که …باورن ردی دسرتتم. نگیرم

 …زودتربرسونمت
 

اماپیش ازاین ه برخیزد دسررت تمنابازویش راکشررید وصرردای بغض آلودش 
 …نگاهش را

 
 …معذرد میخوام -
 

 مسیحاکالفه به طرفش چرخ خورد:
 
 چته توتمنا ؟ ازچی ترسیدی ؟ -
 
این همه تفاود که م ل سرریلی امشررب …ازاین ه این فاصررله عشررقتوببلعه -

 …ازپشیمونی که وریبانت وبگیره…توصورتم خورد
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 منه لعنتی اینقدر بی اراده به چشمت اومدم ؟ -
 
 …مسیحا -
 
حت کنم..بمیری وبمونی - یالتورا باتش …مال منی بذارخ کاری ن ن برای اث

 …زیرقولم به پدرد بزنم
 

 نگاه تمناپایین افتاد، مسیحا آهی کشید وآرامتروفت:
 
همون روزی که پدرد درکمال احترام ولفافه خواسررت حریم دخترش حفظ  -

ست بردم شو …شه پی به تردیدی که درموردم هنوز ه بااین ه زنمی خط قرمز
 باغیرد من بازی ن ن…ه پای تعهدم بمونم اماپذیرفتم ، اونقدرم مردهسررتم ک

 …باعشقی که بهت دارم بازی ن ن تامجبورشم زیرهمه قول وقرارام بزنم…تمنا
 

 صورد اورابه نرمی نوازش کرد وکنارووشش زمزمه کرد:
 
تشنه …حقمومیخوام…بهاشم میدم…امامنم حقی ازاین حالل دل ودینم دارم -

 …ه زالل بی انصافیهنگه داشتن یه آدم هال  کناریه چشم
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 صورتش رامقابل چشمهای اوبرد ووفت:
 
 د..نگام کن بی انصاس! -
 

ه ب*و*سررچشررمهای مرطوب دختر  چرخ خوردودرنگاه بیقراراوقفل شررد.
شگی  شش پذیرای مهمان همی شد وآغو شانی اوطوالنی  سیحا روی پی پرمهرم

 زمزمه زیبایش ت راری بود امادل ترس خورده دختر  ورم شد:…قلبش
 
درویرعطرتنی که برای لمسش فرقی با مجنون …خیلی وقته که درویرچشماتم -

یه …من درحقیقت وکنارتو درتمنای حضورد هالکم…قصه ندارم..بایه تفاود
 …این فاصله نزدیک وکم دورش کن…کمی آروم کن این تن تب دارو

 
دسررت دختر  باال آمد ودریقه اوویرکرد، تن مسرریحا شرربیه یک کوره داغ شررد 

نه کردنش کافی بود ، درتب وتاب عشررق .برخ وردسرررانگشررتان اوبرای دیوا
شدن اوغافلگیرش کرد سمت خودبرورداند اماپیش وام  عم ط…صورد اورابه 

عشررق بالبهای او آنقدر مسرررت کننده بودکه نیازی به شررراب هفت سررراله 
چنان اورامیان آغوش مح م وتب دارش میفشرد که انگارقرار وذاشته …نباشد

سم حل کندبود دوتن د شبه دریک ج شایدچندثانیه …رایک  تمام حال خوبش 
بود که باعقب رفتن سررراو پلک ازروی چشررمهای ملتهبش کناررفت وبالذد 
شمهای  والتماس دوباره نزدیک رفت اما تمنا پال  دوروردن اوراباال ورفت وچ

 مسیحا میخ وب لبخند اوشد:
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 بهای عاشقیتوهمین االن بده! -
 

 واهش زمزمه واروفت:باصدایی آرام وپرخ
 
 ضدحال نزن عروسک ؟ -
 

 تمنادستش راحائل کرد ووفت:
 
 همین دودقیقه پیش دم ازمردونگی میزدی ؟ -
 
که میگن  - که این حال خرابم نبود پری کوچولو..این موقع اسرررت  مردنبودم 

 …لعنت بردهانی که بی موقع بازشه! بایدبرم حرفموپس بگیرم ازباباد
 
 بدی ؟بعدشم بایدمنوپس  -
 

سیحا سم ه ای نرم روی وونه اش زد وعقب رفت، اماهنوز پال  ویرکرده ب*و*
 درانگشتان تمنا فاصله رانزدیک ترمی رد، با لبخند وفت:

 
 عهدش ن میشما!…بااین احوال وتب تندمن بازیت ورفته -
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 بهای عاشقیتوندادی! -
 
 کپی این پال  بااسم قشنگ خودد که وردنته! -
 
 میخوام همیشه باهام باشه!…دارماسم تورودوست  -
 
 پس میتونیم عادالنه معامله کنیم. -
 
 …اولین یادواری عشقمه…باشه، اماامانت دستت باشه، وم شه می شمت -
 
بازی کن - بااحسررراسررم  آمپرم داره متالشرری میشررره وقول نمیدم …تمناکم 

 بیشترکنترلش کنم.
 

 ش مسرریحادسررتشتمناخنده آرامی کرد ووردنبندش راورفت اماپیش ازبسررتن
 راورفت:

 
قراری که بادسررت خودم دوروردنت …بذاراین وردنبند یه قرارباشرره بینمون -

 بسته میشه وجزمروم بازنمیشه!
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موهای اوراکنارزد وزنجیررابسرررت ، خم شرررد ولبهای داغش پوسرررت لطی  
 زیرولویش را لمس کرد:

 
 قول بده هیچ دستی پای قرارمون مهرقرمزباطل نزنه عشق من! -
 

های اوپرت رارترین دسررر فت ورد داغی لب هایش فرور یان ومو ت دختر  م
 ….مهرعشق روی تن لطی  اوشد

 
بانگاهی به ساختمان غول پی رمقابل دلش میخواست سوتی ب شد اماصدای 

شش زنگ زد سی نتونه به رفتار »مادر دروو شخص رفتارکن تاک عین یه خانم مت
بارا«.کودکانه اد خرده بگیره هنمایی مسرروول البی به نفس عمیقی کشررید و

سررمت آسررانسرروررفت ودکمه رافشرررد.باصرردای موزیک مالیم دسررته ول 
نام  مدن به بابیرون آ که  ماده ورود شرررد  جاکرد وآ به  جا رادردسرررتش 
ازآسانسورمجاور م ث کرد.بهنام با تواضع سری خم کرد وضمن احوالپرسی 

 تند وفت:
 
سی واالبعید ن - سه براش پیش اومده، بدو بهش بر ساعتیه جل سه  ست دو ی ی

 االفت کنه!
 

 تمنا وارفت:
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 توکه وفتی ازبرنامه ریزی امروزش باخبری وجلسه ای درکارنیست ؟ -
 
 بدو تانرفته!…آره، اما بخاطرتوازجلسه اشم میگذره -
 
 …باشه، بایدصبرکنم آسانسوردوباره پایین بیاد -
 
 بااون ی ی برو! -
 
شت دارم - شه های…وای نه! من ازارتفاع وح سور محرکیه برای  شی سان این آ

 …جوونمرگ کردنم
 

 بهنام خنده بامزه ای کرد:
 

شوبگو…خدان نه!  شه..پس باپیامک نتیجه ا سرورمش ن…با ستی زیادم   ن را
 …که بهش خوش بگذره ، زحماتمون دودشه بره هوا

 
انسورم آس…ازاون هفته تاحاال مخم ترکیدازبس تواین جمله رووفتی …بهنام  -

 …اومد..فعال
 

 بهنام باخنده درآسانسورراوشود وکمی خم شد:
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 شمابفرماییدتامرغ ازقفس نپریده!…اطاعت  -
 
 …خداحافظ -
 

آسرررانسررورباالرفت وصررردای ظری  زنانه توق  درطبقه موردنظرراووشررزد 
راهروی عریضی بود که …کرد.تمنابیرون رفت ونگاهی کلی به اطراس انداخت

لوی مدیریت چشم چرخاند وخیلی چندنفردرش رفت وآمدداشتند.به دنبال تاب
فضای …بی توجه به اطراس ضربه ای کوتاه به درزد ووارد شد…زودپیدایش کرد

دکوراسرریون شرری ش …بزرگ ومدرن مخصرروص مدیریت قابل سررتایش بود
 راپسندید اما صدای دخترجوانی مانع ازکن اش بیشترش شد ونگاهش کرد:

 
 امری داشتید ؟ -
 

 لبخندزد وپیش رفت:
 
 نباشید، میتونم آقای الهی روببینم ؟خسته  -
 

 ابروی دختر  باالپرید ونگاهش روی دسته ول او بازی کرد:
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 وقت قبلی داشتید ؟ -
 
 نمی دونستم بایدهماهنگ کنم.. -
 
 …ببینیدخانِم  -
 
 …تمنا مقدم هستم -
 
 خارج…ایشررون بدون وقت قبلی مالقاتی رونمی پذیرند…بله خانم مقدم -

سررول چه البته بفرماییدم…..میتونم براتون وقت تعیین کنمازبرنامه ریزیشررونه
 شرکتی هستید ؟

 
 …عرض شخصی داشتم خدمتشون..مربوط به شراکت نیست -
 
 …درهرصورد امروز غیرمم نه چون ایشون تاچنددقیقه دیگه جلسه دارن -
 

تمناخواسررت چیزی بگوید که دراتاق انتهای سررالن بازشررد ومسرریحا باتیپ 
خنده …درنظرش آمدکه این مرد چقدرخوش تیپ اسررت…رسررمی بیرون آمد

 بالبخندسررالم وخسررته…البته بیشررترازنگاه حیرد زده مسرریحا…اش ورفت
شمهای  ستش مقابل چ شردن د ضمن ف سیحانزدیک آمد و شیدوفت که م نبا

 متحیروکنج او منشی پرسید:
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 ِکی اومدی ؟ -
 
 چنددقیقه ای میشه! اماانگارتوکارداری! -
 

 دلنشینی کرد: مسیحالبخندزد واخم
 
 تاوقتی چنین میهمان محترم وعزیزی دارم کارهاکنسله! -
 

 روکرد به دختر  که هنوزحیرد زده بود وکم مانده ازفضولی بترکد ، وفت:
 
ند  - یداکن جای من درجلسررره حضررورپ ید  نگ کن ماه قای یوسررفی ه باآ

 …ونتایجووزارش بدن
 
 …بله قربان -
 
 …ودم، همسرم نباید معطل بمونند ضمنا ازاین به بعد من درهرشرایطی ب -
 

 چشمهای دختر  ازکشفش برق زد وصاس ایستاد:
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له …ای وای  - هی …چشرررم…ب ل نم ا خا نم  ی  م هی  کاش …عذرخوا
 …زودترخودتونو معرفی می کردید

 
 تمنا لبخندی زد :

 
 …بله، مقصرمن بودم..مهم نیست -
 

تبریک رفتارمهربان تمنابه دل دخترجوان نشررسررت وضررمن عذرخواهی مجدد 
سیحابه همان اتاقی که اوبیرون آمده بود،  ست م سپس باراهنمایی د هم وفت و

 تمنادسته ول رابه طرفش ورفت :…واردشد
 
 …قابل شمارونداره، جدیدا بلوارها روپرازول کردن -
 

 مسیحاخنده آرامی کرد:
 
یا ولسررتونه - که جای خودداره…این روزادن کدوم بلواری چنین …بلوارا حاال

 که موردپسند نازنیِن من واقع شد تاپیش ش مجنونش کنه ؟ والیی داره
 

 تمنای روی مبل لم داد وباشیطنت وفت:
 
 شرمنده! بگم دست زیادمیشه! -
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مسرریحاسرربدول را روی میز بزرگ باالی اتاق وذاشررت وخودش به سررمت 

 تمنابروشت:
 
 چی سفارش بدم ؟ -
 
 …هیچی!  -
 
 مگه میشه ؟ -
 
 ی بریم کمی خریدکنیم!اومدم اوه حوصله دار…آره -
 
 زنگ میزدی میومدم دنبالت عزیزم! -
 
 کاراشتباهی کردم!…دوست داشتم اینجاروببینم -
 

 مسیحاازهمان اخمهای دوست داشتنی، ی ی راحواله اوکرد ووفت:
 
 …تویه اشتباه توزندویت می نه اونم روندن بی رحمانه مردتشنه لب مقابلته -
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 اینم جزء مصلحته! -
 
 ه کوچولواین مصلحت وبی خیال شو!حاال ی -
 

 تمنا اخم کرد:
 
 دوباره شروع کردی ؟ -
 
 آخه دوباره دیدمت ودلم خواست! -
 
 …دلت خیلی زیاده خواهه -
 
 …زیادی خرابته قربون چشاد برم -
 

 تمناباقمردرعقرب دیدن اوضاع برخاست ووفت:
 
 …ازاین به بعداینجام نباید تنهابیام -
 

 ووفت: مسیحا باخنده برخاست
 
 قضیه ملخک وشنیدی ؟ -
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 …واسه مشت ش ارچی یه خرده درشتم…آره امااون ملخ ه ومن تمنام -
 
 واسه آغوش من چی ؟ -
 
 مسیحا.. -
 
 اونم به موقعش ثابت میشه!…باشه بابا -
 
 زودتربریم اوه کارنداری ؟ -
 
 نمیخوای یه چایی یاقهوه بخوری ؟ -
 
تمنا …ن رد ودقایقی بعدبه راه افتادندمسرریحا اصررراردیگری …نه! زودتربریم -

شه یقه اش ژست  سیحا باورفتن وو سرتاپای اورابراندازکرد.م ست به کمرزد و د
 خاصی ورفت :

 
 موردپسند واقع شدخانم ؟ -
 

 تمناابروباالداد:
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 تیپ اسپرد محشره!…عالیه!  -
 
 پس اون کت وشلوارو واسه چی بخرم ؟ -
 
 برای این ه بهت میاد! -
 
 شب به فرمایش شماتاکی خریدکنیم ؟قرارام -
 

 تمنااخمی کرد:
 
 خسیس! -
 
نه …اِ  - به مردو له کردی  مدیم توپی که او خب ازموقعی  مت میزنی ؟  چراته

 فروشی، پس خودد چی ؟
 
 …یه شب هم سهم من -
 

همان موقع فروشررنده نزدیک آمد وبه شرریوه خود سررلیقه اشرران را تحسررین 
ساده …کتان سفید وشلوارمش ی بودند ونظرآخرراپرسید.هردوموافق این بلوز

تمناخواست لباسهاتن مسیحابماند وباالخره رضایت به …ودرعین حال شیک



wWw.Roman4u.iR  540 

 

باتوق  ماشررین مقابل پاسرراژ …خروج ازآن مرکزخرید رابادسررتهایی پردادند
صت اورابگیرد وتمنا  شد تافر سیحاپیاده  ست اعتراض کندامام دیگری تمناخوا

 …به ناچاردنبالش رفت
 
 ینجاچی ار ؟اومدی ا -
 
ساژ قبلی  - شرکتیه که برای وروداجناس باهاش کارمی نم! م ل همون پا ساژ  پا

 بامدیریتش هم اری دارم!
 
 خب ؟ -
 
 یه سری ژورنال جدید داشت خوشم اومد، خواستم توهم یه نگاه بندازی! -
 
 برای فروشگاه ؟ -
 
 احتماال آره اما سری وارد شده جدیدتره! -
 
 ای ؟پس اینجاچی میخو -
 
 شایدپسندیدی!…وفتم که ازیه سری خوشم اومده -
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مدیرفروشررگاه  قک کنترل  تا مان ا به ه یه  قک بزروی شررب تا ید ا یان مرکزخر م
خودمسرریحابود که هردوواردشرردند، مرد جوانی بادیدن مسرریحابرخاسررت 
یای احوالش شرررد.پس ازدقایق کوتاهی مسرریحا مدل ژورنال  ومحترمانه جو

 پیش آمد وضمن دست دادن باتمناوفت: جدید راخواست که زن جوانی
 
 کارای تک وزیباییه!…همسرتون نمیخوان بازدیدکنن آقامسیحا -
 
 …حتما -
 

تمنالبخندی زد وبازن جوان همراه شررد ودرهمان فاصررله توضرریح مختصررری 
شنید سپیده بود  سرزن که نامش  سیحا وهم ستی م سم…دررابطه بادو ت به ق

 نارش نشست وآنهارادست تمناداد:مخصوصی رفتند وسپیده باچندژورنال ک
 
 همه اشون محشره! -
 

 تمنابادیدن ست های لباس خواب خنده اش ورفت که سپیده وفت:
 
 ی ی ازایناروبپوشی مطمئن باش مسیحاجای خندیدن قورتت میده! -
 
 واقعا اینا استفاده هم میشه ؟ -
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 شک ن ن!…ی ی ازاصوله  -
 

 …همه هم خوشش می آمدتمناهمان طورکه بروه هارارد می رد از
 
 بذاربگم نامزدتم بیاد، شایداون هم بخوادنظربده! -
 

 چشمهای تمناوردشد:
 
 واسه چی نظربده ؟ -
 
ن نه قراره واسرره درودیواربپوشرری..فقط اون این نوع خاصرروقراره توتنت …وا -

 یه دقیقه صبرکن!…ببینه
 

 …وقبل ازآن ه مخالفت کندسپیده بیرون رفت وبامسیحابازوشت
 
 …شماراحت باشید من االن برمیگردم -
 

 مسیحاکنارتمنا نشست وبی مقدمه ژورنال راورفت:
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 ببین ی ی دوتاش واقعامحشره! -
 

 وقتی دید تمنا خیره خیره نگاهش می ند خندید:
 
 چیه ؟ -
 
 هیچی! -
 
 پس چرا اینجوری نگاه می نی ؟ -
 
 بی رودرواسی بفرمایید داخل! -
 
 سندشم حی وحاضره!…چیه مگه ؟ مال خودمه!  -
 
 خیلی پررویی مسیحا.. -
 
 حاالکدوموپسندیدی ؟…عاشقتم پری کوچولو -
 
 شمابفرمایید! -
 

 مسیحافوراسروقت دوسه دست مدل رفت ووفت:
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بت  - حاالخودمم واردکردم بی نصرری گه!  به دی بذاره، خو ناروبراد  بگم ای

 نمیذارم.
 

 تمنالبخندی زد وباشیطنت وفت:
 
 دل دیگه پسندیدم.باشه، امامن یه م -
 

شل بودکه  شش  شان اوداد.نی ژورنال راورفت وورق زد وطرح انتخابی اش را ن
 اخمای مسیحادرهم شد:

 
 مانتوشلواربپوش بهتره که! -
 

 بام  ی چندثانیه ای ابروباالداد وباشیطنت وفت:
 
 بندینه هاش زیرورومی شه!…اماخوبه -
 

 رابلندکردکه مسیحاباخنده ای مخ تمنااز این بی پروایی اوسود کشید وژورنال
بلندعقب رفت.باورود سررپیده برخاسررتند ومسرریحابی توجه به چشررم غره های 

سپرد سفارش داد وتعیین رنگ رابه خودتمنا  ند تمناازلبخ…تمناهرچهارمدل را
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معنادارسررپیده خجالت کشررید وبارفتن مسرریحا رنگ بندی هارادید وناچارا 
اش بی دروپی رتر ازسرره مدل سررفارش داد..برع س تصررورش طرح انتخابی 

شد  سیحاچه ک شمهای م ست این چ دیگربود که خنده اش ورفت .قراربودازد
بادیدن پیراهنی کوتاه ومعقول که روبدوشامبر حریری پوشیده ترش …خدا داند

می ردآن راهم برای اوضاع فعلی مناسب دید وسفارش داد وباالخره بعد از یک 
ده به باخن…ظی کردند وبیرون رفتندسرراعت به همان اتاق بروشررتند، خداحاف

ند  نام خوا حا را ب نه ای مسرری که صررردای مردا ند  مت خروجی می رفت سرر
شتند شد و اکراهی …وبرو سیحا  شدن اخم های م تمنا به خوبی متوجه درهم 

 …که در دست دادن با پسرخاله اش بود
 
 …میبینم که باالخره راه توهم به این اطراس افتاد -
 

ستاخ تربودونگاه بی پروایش راب سعی ت…ه تمناچرخاند که انگارازلحنش و منا
کرد ازنگاه به این چشررمهای نافذحذرکند، انگار وقتی نگاه می ردبه خودش 
وطرزپوشررش شررک می رد، مسرریحاخودش راکنترل می رد تانامربوط نگوید، 
سخن کوتاه کرد وفورا ازمهران احوال خانواده راجویاشد وبه بهانه کار خواست 

وتاه کندکه بیرون آمدن دختری باظاهری زننده ازی ی ازغرفه ها که دیدارراهم ک
شد وآن دو قدم  شرش کم  صدایش زدتاخریدش راببیند  سمت مهران آمد و به 

راکه مسرریحابه مهران لقب دادشررنید ، همان «تن لش»تمنازمزمه…تندکردند
 …طورکه درلحظه آخرچشمک وقیح پسرخاله شوهرش رادید وتنش لرزید
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ماشررین نشررسررتند، هنوز ذهن تمنادرویرنگاه آخرنافذ وآن چشررم  وقتی داخل 
مه بی پروایی یب مهران بود ولرزی خفی  درقلبش ازآن ه وقتی م ث …عج

شقیقه  شتان اوروی  شت امابادیدن انگ سیحارادرراه افتادن دید، به طرفش برو م
هایش وپل  هایی که ازسررردرد برهم میفشرررد، یادش رفت به چه ف رمی رد 

 سید:ونگران پر
 
 چی شده مسیحا ؟ خوبی ؟ -
 

 مسیحادرهمان حالت وفت:
 
 یه سردرمزمنه که واهی اوقاد وریبان ویرم میشه ؟ -
 
 مس ن میخوای ؟ -
 
 داری ؟ -
 

تمناکیفش رابرداشررت وبرای یافتن مسرر ن جسررتجوکرد، خوشرربختانه هراس 
ازدردناوهانی دلش همیشرره یه بسررته همراهش بود.قرص راهمراه بطری آب به 

ساد وجرعه ای آب قرص رافروداد.چنددقیقه د ش ری  سیحاداد واوبات ست م
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ووتاه که وذشت مسیحابااحساس حال بهتری چشم بازکرد ودرجواب سوال او 
 وفت که بهتراست راه افتاد..

 
 خب بریم رستوران ؟ -
 

 تمناباتعجب وفت:
 
 …ساعت تازه شیش ونیمه مسیحا -
 
 …موفته باش…به این زودی خونه نمیبرمت -
 

 تمنازمان رابرای حرس زدن مناسب دید ووفت:
 
 بریم خونه بهنام ؟ -
 

 حاالنوبت مسیحابودکه باتعجب به اونگاه کند:
 
 خونه بهنام ؟ -
 
 چراتعجب کردی ؟…آره خب  -
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 مسیحاسرت ان داد:
 
 …اون توخونه بندنمیشه…همینجوری..باشه یه زنگ بزن بعدبریم -
 

شماره بهنام راور شن بلندبوداماتمناتمنالبخندزد و سردیررفتنا  فت.بااین ه داداو 
خونسررردبرخوردکرد ووفت تاچنددقیقه دیگر می رسررند.ووشرری راکه قطع کرد 

 خواست چیزی بگویدکه مسیحا آرام وفت:
 
تمنا به هیچ وجه حتی درمواقع خاص نمیخوام به مهران نزدی  بشرری..اون  -

 …بابهنام خیلی فرق می نه
 

 نگاهش کرد وادامه داد:
 
بازم اون ازجنس مهران  - ما ندارم ا که دل خوشرری ازمسررعود هم  یدونی  م

 …لطفااین حرفموفراموش ن ن..ازمهران درهرشرایط فاصله بگیر…نیست
 

ماذهنش درویرشرررد فاءکرد ا تاه اکت باشررره ای کو ند و به لبخ نا یعنی …تم
یده اوه د…بعدبه ذهنیت خودخندید…مسیحاچیزی دیده بود وبه رویش نیاورد

قد های اوبودبوداین جه دربطن حرف ی  نتی ران مه…رریل س برخورد نمی رد..
 ….ی  خط قرمزاست که عبوراز آن فاجعه آفرین میشود
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بازشرررد وداخل رفتند.درورودی  باتی  کوتاهی  آیفون راکه زدند دربی حرس 
سررراختمان هم بازبود.مسرریحاتمنارا به داخل هدایت کردامابادیدن برقهای 

 رساوفت:خاموش حیرد کرد وباصدایی 
 
 بهنام کجایی ؟ فقط برقای داخل رفته.. -
 

درهمین حین باروشن شدن برقها وسروصدای وآهنگ تولدد مبارك همدستی 
بال دلیلی  تد ودرذهنش دن بایسرر جای خود حاحیرد زده بر تامسرری کرد 

مد..چطورفراموش کرده …بگردد ندبه لبش آ تاریخ درذهنش ت رارشرررد ولبخ
 …بودامروز تولد خودش است

 
ل سالم واحوالپرسی باهمه متل  هایشان راهم باخنده جواب میداد.روبه درحا

 بهنام کرد وپرسید:
 
 تبانی کرده بودید ؟ -
 
 مدیربرنامه عشقت بود آقا..مابی تقصیریم.. -
 

 مسیحابه اطرافش نگاه کرد اماتمناراندید که بهنام وفت:
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 …نیم ساعتی بی خیال شو رفته حاضرشه تابیاد -
 

 واطوارخنده داری جلو آمد ووفت:سعید باادا 
 
 …مسیحاپاشوتاخانما نیومدن ازخجالت هم دربیایم -
 
 ن نه قراره بیام واست قر بدم ؟ -
 
 …قرارنیست..اجباریه   -
 
 من رقص بلدنیستم.…بروبابا -
 

وقتی …پاشررومیخوایم خوش باشرریم…نامزدیت معلوم بود…آره جون عمه اد
 ی مث توعاشق شد، رقاصم میشه!ب*و*سع
 

شان رفت  ستان شود وباالخره میان جمع دو ست حری   سیحاهرچه کردنتوان م
رهمان د…که بیشررتر می خندیند وبرسررروکول هم می کوبیدند تا بزم به پاکنند

که دخترهازودتربیرون  ند وسررروصررردا کردن  ندید قدرخ تاه آن قه کو نددقی چ
 آمدند..مهاساباخنده سری ت ان داد:
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 …سردستشونم بهنامه…طشوناینارو رهاکنی تاصبح همینه بسا -
 

ا مسیح…مردهابادیدنشان کم کم کنارآمدند وجمع حالت دیگری به خودورفت
شتاق براندازش کرد: ست وبانگاهی م ش . حاالتبانی می نی وبه من -کنارتمنان

 نمیگی پری کوچولو ؟
 
 اوه میگفتم که لذد این سورپرایز ازبین میرفت! -
 
 دیگه چه خوابی واسه ام دیدی ؟ -
 
 خوابای خوب ؟ -
 
 ازاونا که دوست دارم ؟ -
 

 تمناخنده آرامی کرد:
 
 …آره..امااز اون نوعش باشه برای سال بعد -
 
بده - مانی  یه خورده توتخفی  ز یام،  یه خورده من کوتاه ب یه کم …حاال  با با

 …بااین دل راه بیا! 
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 راه بیام یابدوم ؟ -
 
 …توقدمم بزنی، من راضیم -
 

س العملی نشان دهدیاچیزی بگوید بچه برسرشان ریختند قبل ازاین ه تمناع 
که  سررراعتی…که دل دادن وقلوه ورفتن برای بعدبماند وفعال مجلس رادریابند

 وذشت، بهنام سیستم راقطع کرد ودستهایش رابه هم کوبید:
 
 …دوستان هرکی ویتارشو آورده بیاد وسط -
 

ته ل بازوشررتند..البدوباره سررروصررداهایشرران باال رفت وچندنفری ویتاربه بغ
حا  مد ومسرری مه بود.خودش هم آ به ه بل  نام هم ازق فارش به گاراین سرر ان

 ویتارخودش راهم دید:
 
 تااتاق منم پیشروی کردین شما ؟ -
 

 بهنام بااشاره به مهاساوفت:
 
 سارق کنار ووشت بود ؟ -
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 مهاسا کم نیاورد:
 
 …متهم ردی  اول اونه که نقشه دزدی رو طراحی کرد -
 

 ویتارمسیحارادستش داد ووفت: بهنام
 
 پس مقصراصلی تمناس که برنامه ریز پایه بود. -
 

 مسیحادست بلندکرد:
 
 دعوان نید بابا..دستتونم درد ن نه! -
 
 ببین پای عشق که میاد وسط خودبه خود مش الد حل میشه! -
 

 باهم خندیدند امامسیحا ویتاررازمین وذاشت ودرمقابل اعتراض بچه هاوفت:
 
 حرفه ای که نمیزنم..ریتم کارشماهم به هم میخوره. من -
 

 بهنام ویتاررابغل اوانداخت:
 
 …به تمنانگاه کن خودکارراه میفتی -
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به همراهیش  کارسررراز نشرررد ومجبور حا نه مسرری ها ند.ب ندید باره خ باهم دو

 کردند.بهنام لب کاناپه لم داد ویه ورنشست:
 
 …خب دومادجون.تولدته..خودد انتخاب کن بریم -
 
 …من نمیدونم..حضورذهن ندارم -
 
مت  - خان یه ملودی داری توخلود واسررره  که داری..ف رکن  حضرروردل 

میزنی..البته وجدانا حرفاد سانسورشده باشه که جوون مجرده وچشم وووش 
 بسته زیاد داریم..

 
 آره..مخصوصاتو.عاشقانه هامم میذارم واسه همون خلود بیشترمزه میده! -
 

بچه ها باخنده قاطی شررد که بهنام صرراس ایسررتاد  صرردای هورا ودمت ورم
 وباصدایی رسا ساکتشون کرد، سپس رو به مسیحا وفت:

 
 من که میدونم میتونی ولی مرض داری شروع ن نی..برو اسیرمون ن ن.. -
 

 مسیحاخنده کوتاهی کرد:



 555 وصال یتمنا

 
 ی ی بیشتر پایه نیستما.. -
 
 …شروع کنه فعال شروع کن..بچه هاهرکی تونست ریتموبگیره بام  ش -
 

همه حواسها جمع شد وبه محض شروع ریتم صدای دست وسود بلند شد 
 …وهمه بی م ث همراهش شدند وهماهنگ شروع وهمخوانی کردند

 
 براد یه جمله مخصوص دارم

 
 تورومن قدقلبم دوست دارم

 
 میخوام ثابت کنم هرجورباشی

 
 نمیذارم که ازمن دورباشی

 
 به رویامی شونم باتوخوابو

 
 ازخوابم این تصویرنابونگیر

 
 مث آینه که دل میده به دیوار
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 منوتوقلب معصومت نگه دار

 
 نشون دادی که خوبم بلدی منوبه هم بریزی

 
 دست خودد نیست به خدابخوای، نخوای عزیزی

 
 کنج دلت واسه من یه جایی دست وپاکن

 
 توروخدامنوبااسم کوچی م صداکن

 
 نشون دادی لیاقت دوست دارم روداری

 
 ه لحظه ای جون میده واسه ع س یادواریچ
 

 ت ون نخورپل  نزن به هم نریزه ترکیب
 

 …حاالیه خورده عاشقونه تر آهان، حاالبگوسیب! 
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شان بهنام باخنده  ست های صدای د شدن  شدن آهنگ وبلند  به محض تمام 
برخاسررت وهمان آهنگ راپلی کرد واولین نفربود که دوباره میان جمع راورفت 

… 
 

 ه آوردند، مسیحادست تمناراورفت واوراکنار خودنشاند:کی  راک
 
 …امسال توهم توعمرمن شری ی پس باهم شمعو خاموش می نیم -
 

 سعید باصدای بلند وفت:
 
 مسیحاآرزوتو باصدای بلند بگو! -
 

 مسیحادست دوراندام دخترك انداخت وبالبخند نگاهش کرد:
 
 آرزوی من کنارم نشسته! -
 
 …اینم آرزوی ما واسه تو…دیگه تولدد باباشدیپس ایشاال تاسال  -
 

صرردای خنده همه بلند شررد وفقط نگاه تمنابود که وریخت.باالخره پس ازکلی 
خنده وسروصدا مسیحاآرام کنارووش تمنا همان شوخی بچه هارا آرزو کردالبته 
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با کمی تخفی  بیشررترکه تمنارابه خنده انداخت .سرررانجام دونفس ی ی شررد 
 …کی  خاموش شد 29ی شمارهوشعله رقصان رو

 
باپخش شرردن موسرریقی الیت، بهنام تمام برقا راکم وتقریبا جز فلشرررها وووی 

صنده نور شان آمد …های رق ش شترخو ضانبود. زوج هابی شن کننده ای درف رو
خودش هم دسررت …وتشرر رکردند وبهنام م ل همیشررره بالودوی جواب داد

 مهاساراکشید ومیان اعتراض اووفت:
 
 .حسودیم شد. -
 

هرکس حرفی زد وخنده اورابلند کرد امامهاسررافقط برایش خط ونشرران کشررید 
 …تاهمراهش شود

 
 تمنانگاهش را از بهنام ومهاساورفت که مسیحا آرام وفت:

 
 ف رکن اینابرن زیریه سق  چی میشه ؟ -
 

 تمناباحیرد به مسیحانگاه کرد واوبالبخند وفت:
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ن - نه ..ای تاحرس بز گه  باهم هزارجور دری وری می گه  یاد چیزی ب تام که  ه 
 خله!…بهنامه دیگه! …دعواشون میشه

 
 تمنا باشع  وفت:

 
 …ازهمه نظرمتناسب هم دیگه اند…خیلی عالیه -
 
 …آره..مخصوصا سروصدا -
 

 تمناخندید وحلقه دست مسیحادورکمرش تنگ ترشد:
 
سل  - انگیزه..تاجایی که دلم هوای مزه  ه*و*سشیرینی خنده اد م ل طعم ع

 شومی نه!کردن
 

 لبخنددخترك عمیق ترشد ومسیحا سرش راپایین برد:
 
نه ام کردی - که دیوو بایی بود  همینجوری براد می …امشرررب ازاون شرر

 …بااین ضیافت وحوری که مقابلم چظوری جون سالم به درببرم…میرم
 
 موقعی که اولین هدیه وقشنگترین یادواری عمرمودادی وفتم جبران می نم.. -
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 مانند دوووی پرنوردرخشید: چشمهای مسیحا
 
 پس توهم دوسم داشتی ؟ -
 
 …همیشه دوست دارم -
 

ستخوش هیجانی  سیحا راد شق م شیفته قلب عا لبخند ونگاه دخترك باآن لحن 
های نفس بر  گاه پر خواهشررش در چشررم خت بود.ن که کنترلش سرر می رد 

 دخترقفل شد :
 
 یه نیاز..یه تمنا..نه نگو!…یه خواهش -
 

 درجواب انتظاراو آرام زمزمه کرد:تمنام ث کرد و
 
 …اینبارقراره من به توثابت کنم عشقمو -
 

پیش وام شررد وبرای اولین باربی اعتنا به هرچه که بود وهسررت اعتراس کرد که 
ست ضوراو کمتر نی شرم هم …شاید نیازش به ح هرچند که داغی لبهایش به 

شیرین ترش می رد سینه مردمح…آمیخته بود اماهمین  شسرکه به  رد بوبش ف
 …فهمید این ورما آخرین آرام بخش تنش روی زمین است
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 تونمیخوای برنامه ریزی کنی برای سفر ؟ -
 

 مسیحاپاهایش راروی هم انداخت وفجان قهوه رابه دست ورفت:
 
اتفاقا ف رخوبیه.امااجازه بدید باتمناهماهنگ کنم تاخانواده اشررودرجریان  -

 بذاره!
 

 شهریار وفت:
 
 ازخانواده اش هم برای سفردعود کنی!ف رخوبیه  -
 

 قبل ازاین ه مسیحاحرفی بزند، فرح بااخم وفت:
 
 …من وفتم یه سفرخانوادوی برنامه ریزی کردیم -
 

 مسیحا متعجب به مادرش نگاه کرد:
 
 منم حرفی ازآدمای غریبه نزدم، وفتم میخوام باتمنا هماهنگ کنم. -
 
 منظورمن هم به همین دخترخانم بود. -
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 سیحا لحظه ای فقط متحیر به اونگاه کرد که شهریاروفت:م
 
 ازکی تاحاال عروس یه خانواده غریبه محسوب میشه ؟ -
 
 اززمانی که به زور واجبار وتهدید به خانواده تحمیل میشن! -
 

وین وچنبره زده ی باره عمل می رد.مسیحا عصبی  نیش کالمش م ل ماری زهرآ
با فاصررله هم وملتهب از توهین علنی مادرلب  به همان  ما زکرد حرفی بزند ا

پشرریمان شررد، بحث دراین مورد فقط آب درهاون کوبیدن بود وسررازکوك کردن 
ند  مل ن  تابیش ازاین تح خاسرررت برود هرکس برای رقص دلخواه خود..بر

 برای پنج -اماانگار فرح سرررش بدجوربرای جدل درد می رد که دوباره وفت:
 شنبه موافقی مسیحاجان ؟

 
ازاین لحن مادربیشتر درمی امد که انگار باپسربچه ای هفت هشت کفرمسیحا

 ساله سروکله میزند.ایستاد وبا لحنی کفری وفت:
 
 …همراه بااقوام درجه ممتاز خوش بگذره فرح خانم…خیر -
 
 این لحن بیان تازه اد ازکجانشأد ورفته ؟ -
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ن شرردن ممطمئن باشررید غریبه ها اونقدرمعصرروم بودن که ارتباطی باغریبه  -

 باشما داشته باشه!
 

 فرح باتمسخر نیشخندزد:
 
 درلفافه اعتراس به غریبه شدن کردی!…خوبه -
 

 مسیحابی پروا وفت:
 
 جز رابطه اجباری نسبی ، ارتباط دیگه ای هم میونمون نمونده! -
 

 کاسه صبرفرح لبریزشد وبرآشفت:
 
د زودرنگ عوض کردی وپشت پازدی به همه زحما…خیلی خوبه…خوبه  -

 …اون دختره…من
 
هرکس …برای هزارمین باره یادآوری می نم که اون دختره اسررم داره وزن منه -

به بعد کوچ ترین توهینی کنه منو تحقیرکرده، پس دیگه توقع سرر ود  ازاین 
 وسازش دربرابر این همه اهانت ونداشته باشید.
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که اینجوری را - قدرارزش داره  ید اون عه ازراه رسرر یه دف که  ما  طه زن شرر ب
شی ؟  سیاه کردی ومقابلم فریاد می  شدن این رابطه -خودتوبامن  صر تیره   مق

 تمنانیست مادر!
 

 فرح مقابل اوایستاد ووفت:
 
 منی که همه آرزوهای دنیاروبراد داشتم ؟…پس منم -
 
شررمادیگه …اونقدرکه تومخیله هیچ کس نمیگنجه…من اززندویم راضرریم -

 ازکدوم آرزوی سوخته حرس میزنید ؟
 
که میترسررم خیلی دیر  - باه بزروه  یه اشررت به آرزو تعبیرش کردی  که تو اینی 

 پشیمونت کنه!
 

ستاد  شید وروبرورداند که فرح مقابلش ای ست به موهایش ک صبی د سیحاع م
 ووفت:

 
 یه باربه من ووش بده! -
 
 به توهیناتون ؟ -
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 …مسیحا..تمنا به درد تونمیخوره -
 
 برای این حرفا خیلی دیرشده! -
 
 ق چشمهای فرح دل مسیحاراتارکرد:بر
 
فاقی نیفتاده - باطل میشررره…هنوزم ات که  ماهی روهروقت ازآب …یه عقده 

 …بگیری تازه است
 
مطمئن باشررید حلقه بریده …اون تورماهی صرریاد عمرمنه نه ناجی زندویم -

 …شده بین من وتمنا میشه طناب دارمن
 

 فرح باناباوری نگاهش کرد وسرت ان داد:
 
 …نه شدی مسیحاتودیوو -
 
اوه عاقلی درم تب شمااینه ودیوانگی رسیدن به خوشبختی محض من..من  -

 …ازهمه دنیا دیوونه ترم
 

 بروشت برود که فرح باحرص وفت:
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شق ومجنون - سرعا شه آقاپ شوقت …با سوایی ازبام همین مع ببین کی طبل ر

سبونه شونیت بچ سرحرص…بیفته ومهر بدنامی روی پی سیحانیم نگاهی از  م
وتأسرر  به مادرانداخت، نفس عمیقی کشررید وفریادش رابه احترام مادری او 

 پشت ورفتگی صدایش حبس کرد:
 
میترسم تاوان این تهمت بشه یه عمر دویدنتون دنبال حاللیت ازفرشته ای که  -

کنترلش کنید …واهمه دارم ازاین همه ت بروسرروء ظنتون…سررایه ای ازانسررانه
 رار تمومش کنید که بات…و به خاطرش ببریدتامجبورنشدید خیلی ازرشته هار

شممو به روتون میبندم تا توهین دوباره  شه چ ش  ن نید برای همی دوباره اش 
زه معج…تمنا فقط الهه عشررق من نیسررت…ای نشررنوم ولب به مقابله بازن نم

مه ندوی یاهم نمیفروشرررم…ز یای دن به هوای ر ید …این معجزه رو بذار
 …زندویموب نم

 
اتاقش پناه برد.دراتاق راچنان مح م کوبید تاشرراید همه آن  حرفهایش رازد وبه

سرریاهی هاازدیواره ذهن وقلب مادرهم پایین بریزد.روی تخت افتاد ودسررتانش 
رازیرسرررقالب کرد.به سررق  کارشررده اتاق خیره شررد امالحظه ای بعدکالفه 
برخاسررت که درهمان حین نگاهش درچشررمهای معصرروم دخترك درون قاب 

 رداشت وسرانگشتانش ع س رالمس کرد:قفل شد.قاب راب
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که …توازنفس بهم نزدی تری - خت بی ریشررره توبرهوتم  یه در باشرری  تون
 میش نه..ریشه عمرمنی..

 
ید.چقدردلش میخواسررت ب*و*سررنفس عمیقی کشررید وصررورد اورادرقاب 

حاال کنارش بود، به ی  همنفسرری..بای  عشررق بازی آرامش میگرفت.پل  
 …اش فشرد ودوباره درازکشید. اینبار آرامتربود برهم نهاد. ع س رابه سینه

 
شی ازجیغ هایی که زده بود تلؤتلؤ خوران کناری  سرویجه وولودرد نا سا با  مها

 رفت وخنده آنها ادامه دارشد.باهمان حال خراب اعتراض کرد:
 
 ….وای مامان سرم روهواست …به چی میخندید بی مزه ها -
 

 لبهایش ورفت تاکمی بخورد:تمناباخنده لیوان آبمیوه رامقابل 
 
باال - یاد  یه ذره فشرررارد ب که ترس …بخور بازی  خه دخترخوب این  آ

 …نداشت..فقط می چرخید
 
باید برم یه دکتر …نصرر  حال خرابش واسرره جیغایی که کنارووش ماکشررید -

 ویزیت کنه حلزونیش آسیب ندیده باشه!
 

 مهاسا پاکت آبمیوه راپایین آورد وباحرص وفت:
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 تی تنگ دل من نچسبی!میخواس -
 
اون وقت اون آقاخوش تیپه که ازسرررشرررب دنبالمون تاتی می نه خوش به  -

 حالش میشد!
 
 به توچه!…میشد که میشد -
 

 اخمهای بهنام درهم شد وخواست حرفی بزند که مسیحامداخله کرد:
 
 منم اینجا ستون بودم مهاساخانم، نه ؟ -
 

 یرانداخت:مهاسابانگاهی به او خجالت کشید وسربه ز
 
 …منظوری نداشتم که مسیحا -
 

سپس زیرچشمی به بهنام نگاه کرد که لبخندی مرموز به لب داشت، ش ل ی 
 …برای اودرآورد که نتیجه اش خنده ناوهانی بهنام شد

 
 خوددرویری داری بهنام ؟ -
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 دل درد دارم ؟ -
 
 چی ؟ -
 
 ه روده امشررب به وشررنگی مهمونمون کردی ؟ روده کوچی…ورسررنمه بابا -

بزروه روتموم کرده داره میره سروقت جاهای دیگه! مسیحا بانگاهی به ساعتش 
 متعجب وفت:

 
 ِا..چه زود ساعت ده شد! -
 
که  - گذره  قدر خوش می به حضرررد واال این نده زنگ زد واال  اونم شرر م ب

 ورسنگی وتشنگی نمیفهمی!
 
 خب بریم شام دوباره برمی وردیم! -
 

 مهاسابرخاست ووفت:
 
 کنید ازاین فرفره هاسوارشید من ی ی نیستم. ه*و*ساوه دوباره  -
 

 تمنا بامسیحاهمقدم شد ودرهمان فاصله وفت:
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 درمورد اون بعدا بحث می کنیم. -
 

بهنام کنارمهاساودست درجیب را افتاد.فاصله معینی بامسیحا وتمناپیداکردند 
 که وفت:

 
 …من دوست ندارم زیاد لوس ونازك نارنجی باشی -
 

 مهاساجواب رااز آستینش بیرون کشید:
 
 خب به درك..چ ارکنم ؟ -
 

 بهنام نگاه معناداری به او انداخت:
 
 درستت می نم! -
 
 …برو خودتو درست کن اول بعد بیاسروقت من -
 
 حاالاول اومدم سروقت تو تاباهم درست شیم، چطوره ؟ -
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 مضح ه! -
 
 !مهاسا یه چیزی بهت میگم دوباره قهرمی نی ها -
 
 …خب یه دقیقه زبون به دهن بگیر -
 
 دیگه نمیشه! -
 
 چی نمیشه ؟ -
 
 این ه نپرسم! -
 
 چیو ؟ -
 
 ی  کالم..زن من میشی ؟ -
 

مهاسالحظه ای میخ وب شد وبروبرنگاهش کرد.دلش ت ان خورد امابه خیال 
 ی ی از شوخی های همیشگی او دوباره راه افتاد:

 
 خیلی بی مزه شدی بهنام! -
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 ؟ دل ندارم ابراز عشق کنم ؟چیه  -
 
 بهنام یه چیزی بهت میگما! -
 
 …یه بله بگو وقالشو ب ن -
 

 مهاساچپ چپ نگاهش کرد:
 
 چه اعتماد به نفسی هم داره!…حتما..چشم -
 

 بهنام تخت سینه اش زد وخود شیفته وفت:
 
خوشررگلی وخوش تیپی ..دیگه چی …خوش اخالقی…پسررربه این ماهی  -

 میخوای ؟
 

 زخندزنان وفت:مهاساپو
 
 که مطمئنم نداری!…عقل -
 
 …عقل داشتم عاشق توجغجغه نمیشدم -
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 مهاسا دندانهایش راباحرص به هم فشرد:

 
 …بیخود کردی بچه پررو -
 
 چه بی خود ، چه باخود جدی جوابموبده! -
 
 خمره رنگ رزیه مگه ؟ خواستگاری کردنم بلد نیستی ؟ -
 
ما میخوای بشررینی ف رکنی - یه ؟ حت نام دارن چ مان ای ما ندارم.. قت  .من و

میان..بله بدی امشب زنگ زدم که ووله کنن وبیان..انگارتازه ماجرابرای مهاسا 
 جدی شد وبه بهنام خیره شد:

 
 شوخی می نی ؟ -
 

 بهنام لبخند زد ووفت:
 
 یه آره بگوتاببینی شوخی کردم یانه! -
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شرریطنت برق  مهاسررابه خودش آمد.تازه نگاه متفاود اوراشررناخت، جزبرق
سر به زیرانداخت  سته به لبش آمد و شیفتگی درنگاهش فوج میزد.لبخند ناخوا

 که بهنام با محبت وشوق کنارووشش زمزمه کرد:
 
 …خیلی میخوامت جغجغه -
 

 …جیغ مهاساکه بلند شد اوبا شع  خندید
 

 مهاسا ازمابین دوصندلی کمی جلوکشید ووفت:
 
 مسیحا..به تمناوفتی ؟ -
 
 چیو ؟ -
 
 ِا..سفرشمالو دیگه! -
 

 مسیحابانگاه معناداری به او از داخل آینه وفت:
 
 یادم رفت!…نه!  -
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تمنا آنقدراین مرد راشناخته بود که از تفاود لحن بیانش وتیزی نگاهش بفهمد 
این فراموشی ی  مصلحت است و نگاهش ی  اخطار برای دخترجوان..دلش 

صه دارشد ازاین ه این همه می دوید وهنوز سیحا با او  غ صله میان خانواده م فا
 بهنام مداخله کرد:…ناپیدا وطوالنی بود

 
 …قراره تشری  ببرید شمال ؟ اونم بدون من ؟ بابا دستخوش به این مرام -
 

 مسیحاوفت:
 
 یه حرفی شده ولی قطعی که نیست! -
 

 وفت وادامه داد:” وایی”مهاسا
 
 طعی نیست ؟چطورق…مامان قرار مداراشم باخاله اینا وذاشته -
 
مادر باهرخانواده ای قرار سفرتعیین کردن به من مرتبط نیست.یعنی من کارم  -

 …زیاده وفعال وقتم کم
 

 مهاسابااخمهایی درهم ولب ولوچه ای آویزان وفت:
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شو غمزه واداببینم - شید منم نمیرم..باملینا برم  شمانبا مهرانام …یعنی چی ؟ 
منا تویه چیزی بگو.به خدا خوش ت…که از کناردل شرروهرجونش جم نمیخوره

 میگذره!
 

صلحتی پنهان کند وبانقاب بی  سعی کرد بغض دلش رادرپس لبخندی م تمنا 
 …اعتنایی آبروی دل پرش رابخرد

 
 آخه من توموضوعی که بهم مربوط نیست چه دخالتی داشته باشم ؟ -
 

به طرفش چرخ خورد ودرنگاه غصررره داردختر قفل شرررد،  ند  نگاه مسرریحات
زنه ای سررنگین به دلش بسررتند ونفس سررنگین شرردازاین غمی که می انگارو

ست سببش خودش ا ست م ست دل …دان تمنا نگاهش راورفت تابیش ازاین د
پرغصررره اش برای آن چشررمهارونشررود. دلش ازهرچه ُپر بود برای او َپر می 
کشررید.لحظه ای ازسرررش وذشررت که غم اوکمتر نیسررت، شرراید اورتمنا 

باشرررد م نفس ویر آن لحظه شرروم ازنفس افتاد حتی وای که انگار درحج…ن
شه اش ضش رابا آب دهان فرو داد تا اش  …بااندی سا بغ صدای معترض مها با

 …غافلگیرش ن ند
 
 یعنی چی که به توربط نداره ؟ مگه توجزء خانواده مانیستی ؟ -
 



 577 وصال یتمنا

های “ مان همیشرررگی چشرررم حال وکالفگی رومه که این  مادری  ازنظر
رادرهمان حوالی دل رنجورش رهاکرد زبان  حرس“…مقتدرمسرریحا کرده، نه! 

 …به مصلحت همیشگی وشود، آن هم بالحنی به ظاهر بی تفاود وعادی
 
 …منظورم این نبود ولی خب این سفر دربرنامه مانبود -
 

مسرریحا نگاهش رات رارکرد ولبخند هم چاشررنی آن آشررفتگی پنهان چهره اش 
 شد:

 
کار دارم - ند روزی  ما چ هت بگم ا ید نتونم همراه  قراربود ب ووفتم شرررا

 توبدون من میری ؟…باشم
 
 ازکجامیدونی نمیرم ؟ -
 
 ای بی معرفت..یادد باشه! -
 

 مهاساباذوق وفت:
 
 ای جانم..حاالمجبوری کاراتو تنظیم کنی تابیای مسیحا! -
 

 مسیحاباتردید به تمنانگاه کرد:
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 مطمئنی میای ؟ نمیخوای باخانواده اد درمیون بذاری ؟ -
 

 نگاهش راکوتاه کرد تااز حالت نگاه استفهام آمیزاوبغض ن ند: تمنا
 
 …ف رنمی نم بتونم…شوخی کردم -
 

شید.برای اولین بارحرصش درآمد ودندان  سیحانفس عمیقی ک ساس کرد م اح
شید،  سوده می ک شدن اونفس آ سرباز  سیحا باید بخاطر از سائید، چرام به هم 

جایی برای حضررورش که  بازی بود  چه  نبود وفقط دسررتی  اصررال این 
 …دیگرراناعادالنه باال میبردند

 
 بازهم صدای معترض مهاساباال رفت:

 
 …ِا.تمنا -
 

 تمناحق به جانب وفت:
 
 من بی دعود هیچ جانمیرم. -
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 مسیحاخنده اش ورفت:
 
 کارد دعود بدیم خدمتتون چی ؟ -
 
 توکه کارداشتی ؟ کنسل شد ؟ -
 

سید ونگاهش به زهر سیحاما خند تلخ او ویرکرد.آنقدرتلخ که خنده روی لب م
به سرروی  ند وبحث را گاه بروردا ماتمنا زودن کامش هم همان طعم راورفت ا

 دیگرکشید:
 
 …من نمیام یعنی نمتونم بیام…شوخی بودحرفام -
 

 مهاسابا سماجت وفت:
 
 دیگه قرارنبود اینقدرام سخت بگیرن!…حاال توباخاتواده اد مطرح کن -
 

 ابی دیگر وشنیدن اصراری دوباره ناچاروفت:تمنابرای ازسربازکردن جو
 
 حاالببینم چی میشه! -
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امامهاسرا باهمین حرس هم ذوق کرد.اینباربحث به سروی دیگر کشرید وبهنام 
سید وباهم  صبرکنند، پدرومادر اوهم خواهند ر سه هفته ای  شد اور دو یادآور

 سیقرارشد موضوع درمیان وذاشته شود وهمه مطمئن بودند ک…راهی میشوند
 ….مخال  نخواهد بود

 
سیحا بی جهت  ساندند وبعد بهنام را.تمنا اعتراض کرد که چرا م سارار اول مها
راه راطوالنی کرده اسرررت اما او به بهانه احوالپرسرری باخانواده تمنا موضرروع 

 بهنام پیاده شد واز کنارماشین کمی خم شد:…رافیصله داد
 
 بیاید باال یه چایی بخورید! -
 

د وبه زمانی مناسررب موکول کردند، فقط مسرریحا پیش ازراه هردوتشرر رکردن
 افتادن وفت:

 
 من ی ی ، دوساعت دیگه میام همین جا! -
 

 بهنام باچشم ی معناداروفت:
 
 اوه تاصبح طول نمی شه، بیدارم. -
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کامش  نا نام عقب رفت و که به مت اوپرد کرد نده مشررتی سرر باخ حا مسرری
ام بوق کوتاهی زد وفرمان وذاشررت.مسرریحاهم بی خیال شررد وباوفتن زود می

 …راچرخاند
 

پا  نیم نگاهی به نیمرخ دخترك انداخت که انگار میان اف ارخودش دسرررت و
 میزد.انگشت روی وونه اش کشید که نگاه اومتوجه اش شد.لبخند زد:

 
 کجایی عروس  ؟ -
 

 تمنالبخندی نیم بند تحویلش داد:
 
 فعال کنارتو! -
 

کرد.حرفی راکه تاپشت لبهایش آمد پس طعنه کالمش لبخند مسیحا راکمرنگ 
 زد ونگاه به جاده کرد:

 
 به پدرد میگی داستان سفرو یاخودم باهاشون مطرح کنم ؟ -
 
 من نمیام! -
 

 مسیحا بااخم نگاهش کرد:
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 چرا ؟ -
 

تمناباهمان لحن که دراین مدد برای اولین بارسرد وشاید کمی به طعنه آمیخته 
 بود، جواب داد:

 
 خانواده ام مخالفت می کنند.خب ماهم رسم ورسومی داریم! چون میدونم -
 
شه.خودم باپدرد حرس  - ست وپا ویرمی شما دیگه خیلی داره د سوم  سم ور ر

 میزنم.
 
 احتیاجی نیست! -
 
برم مسرررافرد - بازنم  بهم …میخوام دوروز  عا  ما وشرررر که رسررر زنی 

 اش الش کجاست ؟…محرمه
 

 تمنا بانیشخندی وفت:
 
بیان ونگاهت پنهانش کردی وف رمی نی واسرره اسررتتارش جایی که زیرلحن  -

 موفق هم هستی ؟
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 اخم های مسیحا بیشتربه رخ کشیدند:

 
 چرا کنایه میزنی ؟ -
 

ست بحث راادامه  سیحا دلش نمیخوا شانه باال انداخت وچیزی نگفت.م تمنا 
شود.به راه دیگری زد بل ه  سربریده  ش ل احتمالی همانجا  شاید این م دهد ، 

 مراهیش کند:تمنا ه
 
 ن نه دوست نداری بامن باشی وداری بهونه میاری ناز بانو ؟ -
 

 تمنا زیرلب به تلخی وفت:
 
 …کسی ناز می نه که نازکش داشته باشه، نه منی که -
 

بانگاه تیزمسرریحا لب به دندان ورفت، قرارنبود اوبشررنود اما انگار ووشررهایش 
 ه حاشرریه بلوار کشررید، قلب تمناتیزتر از احتیاط او عمل کرد .وقتی ماشررین راب

هم برسرررش فریاد کشررید که چرا دنبال شررردرسررت کردن رفت اما دیر شررد 
 ومسیحا کامال به طرفش چرخید وجدی پرسید:

 
 …راه اومدن من بااون همه شرایط سفت وسخت خانوادوی تو بخاطرکیه ؟  -
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 تمنا سریع بروشت وبی ف رجواب داد:

 
 …حق دارن -
 
 نونی میخواد مانع ارتباط دلخواه من توهمین لحظه باتوبشه!چرا ؟ کدوم قا -
 

شروع کرد وبرخودش  شد.بد  شوبگراو دچار دلهره  صبانی وآ تمناازطرز نگاه ع
صبوری  شت پا به آن همه  صال چرا به طعنه اعتراض کرد وپ ستاد که ا لعنت فر

 چند ماهه زد.نگاه دزدید ووفت:
 
 تمومش کن..بریم تادیرترنشده! -
 
 علوم نشه نسبت من وتو چیه کنارمی وهیچ جا نمیری!تا م -
 

 تمنا باترس نگاهش کرد:
 
 منظورد چیه ؟ -
 
 …میفهمی -
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تمنا دل به دریا زد بابغضرری که موج به سرریگنالهای صرروتی اش می انداخت، 

 وفت:
 
 چیو میفهمم ؟ تهدیدم می کنی ؟ -
 
 تمومش می نی یاخودم ف ری به حال این بازی جدیدکنم ؟ -
 
شدم  اوه الل…احمقم نیستم..ف رکردی اوه ساکتم …من بچه نیستم مسیحا -

خوب …وحرفی نمیزنم ازسررر نادونی ونفهمیمه، نه! ..خوبم میفهمم چه خبره
 اون نگاه شماتت بارتو به مهاسا دیدم که از هزاربار ساکت شو مفهوم تربود.

 
 لقمه رودورسر خودد نچرخون..حرفتوبزن! -.

 
شبیه  بااین ه بغض…بااین ه دلهره دردلش می پیچید …ترسیدبااین ه ازنگاه او

 ی  سدمح م راه تنفسش رابسته بود اما وفت:
 
سفرد برس وبه من ف رن ن - صله موقت …برو به  شاید درامتدادش ، این فا

 نتیجه داد ودائمی شد!
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هنگام ادای این جمالد تند وپرلرز چشررمانش روی ناخن هایی می چرخید 
ستش راب سری …ه ظاهر وحرفها قلبش رادرخفا چنگ می ورفتکه ک  د درک

کمترازچند ثانیه حس کرد دسررتش از کت  جداشرررد ونگاه ترس خورده اش 
درامتداد ی  حرس به چشررمهای ترسررناك مسرریحا چسرربید، حتی ناله اش 

 درولوخفه شد:
 
 چی ؟ -
 

شمهای  شد.وردباد چ و ابه تته پته افتاد.دل وزبانش باهم به ل نت ولرزه ورفتار 
 …مسیحا..من -همه قدرتش راازتن کند وبی حسش کرد..

 
 …م ل بچه آدم اوه جرأد داری دوباره اون اراجیفتو ت رارکن -
 
 من خسته شدم.تو..…یه ذره ف رکن مسیحا -
 

 بافریاد اوخفه شد:
 
از من خسته …از چی خسته شدی ؟ از اون همه نازی که کردی ومن خریدم -

 شدی ؟
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قب کشررید اما قفل دسررتان او نشرر سررت، بی طاقت وبلند باتمام توان خودراع
 وفت:

 
 دستم له شد!…همه کاراد بازوره ؟  -
 

 مسیحا رهایش کرد واوتقریبا عقب پرد شد، با خشم وفت:
 
 قید همه چیوبزن!…بهت وفتم دیوونه ام ن ن -
 

 بی م ث پایش راروی پدال فشرد، تمنا بازوی پردردش راورفت وباترس وفت:
 
 ؟ کجامیری -
 

 باس ود او ودیدن نمایانگر سرعت بیشترترسید ولرزید:
 
 باید بروردیم خونه!…میگم کجامیری ؟  -
 
 خونه توازاین به بعد جایی که من میگم ومیرم. -
 

 تمنادادزد:
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 …مزخرس نگو مسیحا -
 
 …بشین سرجاد وجی ت درنیاد -
 
 …من باتو هیچ جا نمیام -
 
 معلوم میشه! -
 

 راورفت که مسیحاپسش زدوبا داد وفت:تمنا خم شد ودست او
 
 …میگم بشین تمنا -
 
 چی توسرد میگذره دیوونه! -
 

باسرر ود او وسرررعتی که هرلحظه بیشررتراوج میگرفت کامال به وریه افتاد، 
 پشیمان وملتمس وفت:

 
حا - باه کردم مسرری خدا ت رارنمی کنم…من اشررت گه دار…به  حا …ن مسرری

 …جون من نگه دار…توروخدا
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سرخ  سیده نگاه  شمهای تر سوی دخترك چرخ خورد.ی  نظربه چ سیحابه  م
وچهره خیس اوکافی بود تاماشررین باهمان سرررعت باردیگرکنارکشررد وتوق  
کند.وقتی صردای وریه وهق هق معصروم وترس خورده تمنا درفضرای کوچ  
ماشین پیچید، مشت مح م مسیحا هم به فرمان ماشین کوبیده شد و>لعنت 

بیش ازچند دقیقه ….میان موهایش همزمان شررد به من<غلیظش باچنگ زدن
کوتاه طاقت شنیدن هق هقی که شبیه طناب داردورولویش عمل کرد رانداشت 
شونتی آمیخته به بیقراری  ستش راباخ شت ، د سمت اوبرو سته به  .کالفه وخ
وعشررق کشررید ، لحظه ای بعد دخترك همچون پرنده ای کوچ  وجامانده 

که کمر با بغضرری  یب  مایی عج ته بود، درسررر لب مردجوان بسرر تل ق به ق
شش لرزید صارتنگ آغو سرش …درح شان وبی تاب بر سیحا پری سم ه ب*و*

 زد:
 
نا - یه عمرم…بس کن تم بانفس نفس زدن توازنفس می افتم …کاف دارم 

 …نفسم
 

 پیراهنش درمشت ظری  دخترك صید شد وباصدایی منقطع وفت:
 
 …خیلی..خیلی…خلی…دیوونه ای -
 
ن…من نفهم - یه غلطی کردممن دیوو که …ه ی احمق  خدایی  به اون  تورو

 …مگه من ُمردم…میپرستی اینجوری وریه ن ن
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 اینبارمشت مح م تمنا به سینه مسیحا کوبید وصدای لرزانش باالرفت:

 
 ساکت شو! ..دیوونه! -
 

 مسیحا پل  برهم نهاد وصورتش راروی سربغل ورفته اووذاشت:
 
خن  شرره اما بااین هق هق زخم به دل مح متربزن.هزاربار بزن.بزن تادلت  -

 من نزن قربون اش اد برم!
 

 تمنا اندکی که آرام ورفت، مسیحا بی میل عقب رفت وصورد اورابلندکرد:
 
 تموم شد ؟ -
 

 لبهای تمنا لرزید:
 
 خیلی بدی! -
 
 …میدونم -
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 …خیلی دیوونه ای -
 
چندبار وفتم …اماهرچی که هسررتم نفسررم به توبسررته اسرررت…مید ونم -

شه بدون تو م ل یه نطفه …چندباربگم ت رارن ن…نگو چه قدربگذره تا ثابت ب
خسرته …من خسرته ام تمنا…اماباز وفتی..باز ت رار کردی…پوك وبی فایده ام

شم ش بیهوده ست..ازتبی که …ازاین ک ستم نی سهمی که دارم وتود سته از  خ
سحرش داره ناز می نه.ازعقربه هایی که بدو…دوایی نداره شبی که   ن توجوناز

ولی کی پا کج …ازاین همه دلتنگی وعطش خسررته شرردم…می نه وجلونمیره
ی ک…کی بیشررتر ازمرز تعیین شررده اد عبورکردم…وذاشررتم ازخواسررته تو

 بدعهدی کردم که حاال شدم یه دی تاتوره زوروو بی انصاس ؟
 

 باپشت انگشتانش خیسی چشمهای سررفته اورا کنارزد ودوباره وفت:
 
شررمهایی که بغض کرده بود ولی هیچ وقت اینجوری شرر سررتن طلسررم چ -

 سیالب راه ننداخته بود، منه بی ارزشم..بودن بامنه ؟
 
 
 
 
 
 …میدونی که نیست -
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 پس این چرندیاد چیه که میگی ؟ -
 

 تمنا عقب رفت اما مسیحا مح م نگهش داشت:
 
 ساده ُسر نخور.مگه آسون به دستت آوردم که راحت به رفتنت رضابدم ؟ -
 
 …ولم کن مسیحا..وسط خیابونیم -
 

 مسیحا بی میل فاصله ورفت اما دست اورانگه داشت:
 
 میشنوی ؟ -
 
 …نشنیده میدونم حرفاتو -
 

 مسیحاتلخ شد:
 
اماخوب ووشاتو واکن …پس اشتباه ن ردم..ت راری شدم..دلزده اد کردم یا -

 …تمنا
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 …یه بارم توووش بده تامن بگم -
 
  ن!تمنا..دوباره دیوونم ن -
 
 بروردیم خونه! -
 
 برمیگردیم اما چندروز دیگه! -
 
 به چی لج کردی ؟ -
 
چی - ی ه یم …به  یر م بی دردسرررر یم و گرد ی م بر گه  ندروز دی چ یم و یر م

 …سرزندویمون
 

 تمنا برآشفته چون دقایقی پیش وفت:
 
 …مگه میشه ؟ میخوای همه بیفتن به جونمون که -
 
که برخال - که آبروشررون وریختیم ؟  تارکردیم ؟ که چی ؟  س میلشررون رف

ازاولم نباید این چندماه وصرربوری می ردم …تاحاال باهمه راه اومدم بسرره…
شد… شد بهترن شو کوك می نه…جزاین ه همه چی بدتر سازخود  پس…هرکی 

 دیگه مراعاد چیوکنم ؟
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 تموم صبوری که میگفتی به خاطرمن می نی همین بود ؟ -
 
شد طعنه تو که زیرلب وفتی  - شه خودموبه آخرصبوریم  وبه خیالت م ل همی

یای واال …کری میزنم نارب مه چی ک باه ماده شرری..تو مل کردم تو آ من تح
نداره وتوروهم  تاثیری  ید ی سرررال این خط قرمزهارو حفظ کنم..وقتی  با چرا

 باذهن پریشون وخراب به یه وادی دیگه می شونه چه فایده داره ؟
 

 تمناسربه زیرانداخت:
 
ردم تولحظه ای که ازذهنم وذشت بابت بودن بامن کم آو…درکم کن مسیحا -

 چقدرتحت فشاری!
 
خاطرهم ازهم  - به  بری ومن بروردم ف رکردی چی میشررره ؟ میگن  تو

ست!  سخره ا شتن.م شه اینم …وذ شمن می ست ود وقتی که اولین تیتر ذهن دو
ل  وکرکرده بود!  عاش ووش ف که اد بت عشررقی  قل …عاق مه این حرفا ون ه

شدن به درك سیاهه ، کجای …محافل  سم که بدون توتنگ و تباه کردن من ونف
 …اون مغز ودل کوچی ته ؟ 
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قطره های اشرر  دوباره روی وونه تمنا خطی باری  انداخت.مسرریحا کالفه 
 دست به وونه اش کشید:

 
 روح…نه روحی برام میمونه ، نه جسررمی…تونباشرری من فقط یه سررایه ماتم -

حث مسررخره رو…وجسررم من تویی به من …بس کن این ب بده  عذاب  کم 
 بذارتمومش کنیم بره!…وخودد

 
 تمناتندسربلند کرد وملتمس به چشمهای پرخواهش اوزل زد:

 
 توبه بابام قول دادی ؟…نه مسیحا -
 
 پدرد مرد منطقیه ودرك می نه! باهاش صحبت می نم! -
 
 االن این خواسته تومنطقیه آخه ؟ -
 
 ولی دیگه نمی شم!…نه!  -
 
 پس من چی ؟ -
 
 بروردیم براد عروسی هم میگیرم. -
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 تمناکالفه سرت ان داد:
 
چرامزخرس میگی ؟ عروسرری چیه ؟ من این همه ندویدم که حاال بازنده ته  -

ست دیگران..نجنگیدم براد  شدن برگ برنده بدم د شینم وبه جرم هوایی  خط ب
که دوباره یه بازی جدید …دورتنشون بود نه عشق ه*و*سکه تهش بگن حصار

 …که…یفتهراه ب
 

 هیچ کس نمیتونه حرس بزنه! -…
 
نزدن - گه االن  باه …م ت ین اشررر باا عذاب و کوه  ین  قراره ا نن ؟  یز م ن

 تاآخرعمروزندویمون دنبال خودمون ب شیم
 

 مسیحا پل  برهم فشرد:
 
 ووربابای حرس مردم! -
 
یه دخترنیسررتی تا داغ حرفای زیرلبی مردم دلتوبسرروزونه ومجبوربه سرر ود  -

 باشی ؟
 

 لرزان ومعصوم تمنا به دل مسیحا زخم زد واودوباره وفت: لحن
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حا - یام مسرری هاد م با بت کنم …اوه میخوای هرجابری بی حرس  ثا تا یام  م

ن فقط یه لحظه خودتوجای م…باالترازبودن باتو باارزشررتر توزندویم نیسررت
نارد میمونم  به این شررروع مصررربودی ک بازم  وه  عد ا بذار ب خانواده ام  و

 …فقط…تراضم نمی کنم.فقطومیام..حتی اع
 

شوری اش  لبهایش رادوخت وصورد برورداند ودرخود جمع شد، لحظه ای 
 بعد مسیحا چانه اش راورفت واورابه سمت خودبرورداند:

 
اوه میخواسررتم بی میل …این اشرر ا شررده ُمهرسرر ود تو وقاتل جون من!  -

 …توکاری کنم که پام روترمز نمی کوبید 
 

 …یگه یه مترهم این ماشین حرکت نمی نهتاتونخوای د…وریه ن ن
 

لبخند بغض آلود دختر مسیحاراآرام کرد، خصوصا وقتی اوسربه سینه اش نهاد 
 وازته دل وفت:

 
 خیلی دوستت دارم! -
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شدن تنش دراین  شید، چقدر به حل  شام ک سیحا آرام ورفت وعطرتن اورابه م م
شت اماباز هم به دل نه وفت تااور شته عطرجنون آمیزنیاز دا ا به دلخواه خود دا

 …باشد
 

ی  کرد وجرعه ای  هایش نزد به لب چای را جان  باتشرر رازدخترش ، فن فرهاد 
 نوشید:

 
 بیا بشین ببینم تمنا خانم! -
 

 تمنا با لبخند نزدی  پدر نشست ووفت:
 
 …جونم بابا -
 
 خب بگوببینم چه خبرا ؟…جونت سالمت عزیزبابا -
 

 ووش زد وساده وفت:تمنا دسته رها شده موهایش را پشت 
 
 …هیچی.سالمتی -
 
 پس انگارخبرا پیش منه!….سالمت باشی -



 599 وصال یتمنا

 
 نگاه کنج او تمناوترانه به او دوخته شد که فرهاد بالبخند وفت:

 
 اینجوری که شمانگاه می کنید من هول میشم! -
 

 باهم خندیدند وترانه وفت:
 
 این خبری که شما میگی باید شنیدن داشته باشه! -
 
شده از دوران داره  - سر منتقل  سه  شتر برای نازنین بابا که ف رکرده ما دیو  اما بی

 حجریم!
 

 چشمهای تمنا ورد شد:
 
 من بابا ؟ -
 
 توچرا نگفتی خانواده مسیحا واسه سفر، خواستن همراهشون باشی ؟ -
 

 تازه فهمید منظورپدرش چیست . نگاه متعجب ترانه هم حاال متوجه اش بود:
 
 برن سفر ؟ مگه قراربوده -
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 فرهاد وفت:

 
 اینجور که آقای الهی می وفت پایان هفته راهی هستن.. -
 

 وروبه تمنا ادامه داد:
 
 نگفتی بابا ؟…خب  -
 
 راستش ف ر نمی کردم شما اجازه بدید واسه همین وفتم نمیام! -
 
 وفتی نمیام یاوفتی بابام نمی ذاره ؟ -
 

 ت:تمناماند چه بگوید که فرهاد بامهربانی وف
 
من یه شرط وشروطی واسه حفظ رسوم وذاشتم اما دیگه اینقدرام دلم سنگ  -

 نیست که مانع لذد بردنتون از بهترین دوران وخاطره سازترین روزاتون باشم.
 

 تمناباتعجب نگاهش کرد:
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 یعنی ازنظرشما مش لی نداره ؟ -
 
 …کردمسیحا ثابت کرده قابل اعتماده ومیشه روش حساب …معلومه که نه!  -
 

یعنی اورفرهاد رفتار آن شررب مسرریحا را می دید بازهم همین نظررا داشررت ؟ 
لبخند به لب آورد واف ار منفی رادور ریخت، به ی  اشررتباه که درنیمه راه هم 
متوق  شررد نباید اطمینانش رابه مسرریحا از دسررت می داد وآن همه راه آمدن 

 شد وبا خوشحالی وونه باخواسته هایش رانادیده می ورفت.به راستی ذوق زده
 ید وتش ر کرد.فرهاد بالبخند وفت:ب*و*سپدر را

 
ازاین به بعدم به جای تنها به قاضی رفتن وجواب دادن ازقول بنده یه مشورتی  -

 کنی بد نیست، حداقل کار به آقای الهی وشرمندوی من نمی شه!
 

 تمناباخجالت ولبخند وفت:
 
 ماس میگیره!نمی دونستم پدرمسیحا باشما ت…ببخشید -
 
حاال اشرر الی نداره، من وفتم مانعی نیسررت اما میتونی خودتم به مسرریحا  -

شماد  شما که باوجود خانمیت ذوق چ شه! م ل  شحال می خبربدی، حتما خو
 معلومه!
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شد وبا سوونه های دخترك ارغوانی  صورد پدر به طرس ب*و* ه ای مجدد به 
 اتاقش رفت.بعد از رفتن او ترانه متعجب پرسید:

 
 چطورشده پدر مسیحا تماس ورفته ؟ -
 
به قول معروس شرراید میخواسررته منو تورو درواسرری قراربده که وفتم من کال  -

امان ازاین دختر! ..البته خانوادوی دعود به سفر کرد ولی بااجازه …خبرنداشتم
 شما من باعرض تش ر وشرمندوی عذرخواهی کردم که نمیریم.

 
م همسررفرشرردن صرربرایوب می طلبه! واقعا کار درسررتی کردی! با اون خان -

 درعجبم تمنا بااین زبونش تا حاال چطوری شر به پا ن رده!
 
 دست شمادرد ن نه، به خودشم میگی! -
 

 ترانه بادلخوری نگاهش کرد:
 
 وا..فرهاد چی درمورد من ف رکردی ؟ -
 
اما هوای دخترتم بیشررتر داشررته باش که …توخانمی شررماشرر ی نیسررت بانو -

 مش التشو سررو درواسی وخجالت پنهان ن نه! احتماال
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 حواسم هست، تو نگران نباش! -
 
 شام آماده است ؟…بله!  -
 
 …تمنا دل از تلفن ب نه ، میزو میچینم -
 
 ….دست شما درد ن نه -
 

سرراعتی به ظهرمانده بود که ماشررین وارد جاده فرعی و زیبایی شررد.انتهای این 
االخره ب”به نظر تمنا آمد ووقتی مهاسا وفتجاده باری  در سفید رنگ وبزروی 

تمنا مطمئن شد دقایقی دیگر داخل ویال خواهند بود. چشمهای تمنا ”رسیدیم
بادیدن ویالی بزرگ وواقعا اشرررافی خانواده الهی به وجد آمد، نه از اشرررافی 
بودنش بل ه بابت فضررای بی نظیری که صرردای امواج خروشرران دریا راهدیه 

شود می رد.چندین راه  ست به کجا منتهی می شت که نمی دان مختل  وجود دا
شت  سا کیفش راروی دوش انداخت وبه …اما حتما راهی هم به جنگل دا مها

 اونزدی  شد:
 
 من که اینجا روخیلی دوست دارم، نظر توچیه ؟ -
 
 به نظر فوق العاده میاد! -
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اد زنگ بپس به جونم دعاکن اینقدرتو ووش بابایی خوندم تاراضی شد به با -

شه اما داداش وقتی فهمید ول از ولش  سیحا ناراحت می بزنه چون معتقد بود م
 واشد. تمنا بااخم ولبخندی همزمان براندازش کرد:

 
 منظور ؟ -
 
 اتاقتو بامن شری  میشی ؟ -
 
 اوه خروپ  ن نی، از خدامه ؟ -
 
 اونوقت داداشم چی ؟ -
 
 میفرستیمش تنگ دل نامزد تو! -
 
شه ، مگه این ه اینبار عمرا  بره!  - سی هم اتاق نمی سفری باک سیحا توهیچ  ..م

 طلسم بش نه، البته من مطمئنم که میش نه!
 

 تمنا تاآمد حرفی بزند بهنام نزدی شان آمد وباخنده ای معنادار وفت:
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 شنیدم به دارودرخت خیلی عالقه داری تمنا! -
 

 تمنا متعجب ولبخند زنان پرسید:
 
 منظورد چیه ؟ -
 
 ون یه هفته مرخصی نتیجه چی بود ؟ا -
 

 ابروهای تمنا باالرفت وچشم هایش درشت شد که بهنام باصدای بلند خندید:
 
 …خیلی جلوخودمو ورفتم اونروز پشت تلفن منفجرنشم ازخنده -
 

 تمناهم به خنده افتاد:
 
 هانیه بهت وفت ؟ -
 

 بهنام فقط خندید که مهاسا باکنج اوی وفت:
 
 قضیه چیه ؟ -
 
 نا باخنده وفت:تم
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پام ضرررب  - خونه عزیز جونم پراز درخته ، منم یه باراز باالش افتادم پایین و

مهاسررا باچشررمهایی وشرراد شررده …دید که بابتش چند روزی نرفتم فروشررگاه
 درحد نعلب ی وفت:

 
 باال درخت چی ارمی ردی ؟ -
 
 …رفتم واسه سوول آلو بچینم که سقوط آزاد کردم توحوض -
 
 ه ای هستی تو ؟چه اعجوب -
 

 تمنا شانه باانداخت:
 
 همینه دیگه! -
 

 مسیحا که برای پارك کردن ماشین رفته بود ، به آنها رسید ووفت:
 
 شما که هنوز ایستادید..برید داخل دیگه! -
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سیحا  ساك کوچ ش راورفت که م سته  سا کنارهم راه افتادند.تمنا د بهنام ومها
 خم شد ودستش راروی دست اووذاشت:

 
 توفقط کی  دستیتو بیار، این بامن! -
 
 خودم میارم، سنگین نیست! -
 
 باشه، وفتم میارم. -
 
 چمدون مامانت سنگین تره، همین االن هم رسیدن! -
 

 مسیحا نگاه وذرایی به ماشین های همراهان انداخت ودوباره وفت:
 
 ولش کن تمنا! -
 
 نمیخوام. -
 

ست او آورد ک شارمح می به د سیحا اینبار ف ساك رارها م سته  ه آخ تمنا بلند ود
 کرد.معترض وفت:

 
 انگشتام له شد! -
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 مسیحا خندید:

 
 وقتی به حرس ووش نمیدی همینه دیگه کوچولوی ناز من! -
 
 محبت زورکی ندیده بودم. -
 

 مسیحابابرداشتن وسایل کنارش راه افتاد ووفت:
 
 حاال ببین! -
 

هم   شررامل نشرریمن، داخل ویال دلباز ومدرن وشرری  سرراخته شررده بود.
سرویس  شپزخانه ای بزرگ بود والبته راهروی باری ی که انتهایش به  پذیرایی آ
بهداشررتی ختم میشررد.طبقه دوم هم اتاقها بود باسررالن نشرریمن به نسرربت 
کوچ تری وی  نیم طبقه که سرروای این دوطبقه فقط شررامل چند اتاق بود که 

ظر پشت عمارد بود. مسیحا پنجره هایشان مشرس به دریا وازسویی هم به منا
شد.تمنا بادیدن اتاق  سایل مستقیم به همان نیم طبقه رفت ووارد اتاقی  همراه و
نتوانست لبخندش رانگه دارد. مسیحا وسایل راکنار سرویس خواب روی زمین 

 وذاشت ووفت:
 



 609 وصال یتمنا

 اتاق خوبه ؟ -
 

 تمنا درحال رفتن به سمت تراس وفت:
 
 …عالیه! خصوصا باوجود این مناظر -
 

سنگی ت یه زد ودریای  شد.به دیوارك  مانتویش رالب مبل انداخت ووارد تراس 
ستر دریا باز می  سالمش میدادند ومتانت واربه ب شا کرد.انگارموجها  آرام راتما

 وشتند.نفس عمیق وپرلذتی رابه ریه هایش کشید ووفت:
 
ی که امان از وقت…دریا پر از آرامش واحسرراس امنیته وقتی اینجوری آرومه!  -

 طوفانی بشه! ولی اون موقع هم دوسش دارم.
 
 من چی ؟…خوش به حال دریا -
 

ستاده ونگاهش  سیحا بات یه به چهارچوب تراس ای شت .م بالبخند به عقب برو
می رد.حالت نگاهش مانند وقتهایی بود که تمنا باید می وریخت.از کنارش 

 رد شد ووفت:
 
 ترسه!آدم می….چرا اینجوری نگاه می نی دوباره -
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 مسیحا به طرفش رفت ووفت:
 
 نگفتی ؟ -
 
 …دنبال احساس من نگرد چون چشمام یه آینه است مقابل همه خوبیهاد -
 

 مسیحا باشیفتگی نگاهش کرد:
 
 قربون این آینه های جادویی که من میمیرم براشون! -
 

تمنا خندید ولب تخت نشرسرت وبادقت بیشرتری اتاق راکن اش کرد.مسریحا 
 تخت وذاشت وکنارش نشست:کتش را روی 

 
 به نظرد چیزی کم وکسری نیست بگم تهیه کنند ؟ -
 
 نه، مرسی! -
 

 مسیحا دست به سمت دکمه هایش برد ومشغول باز کردن شد:
 
 پس تا من یه دوش بگیرم وسایلتو بچین! -
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 تمنا لحظه ای م ث کرد وبا تعجب نگاهش کرد :

 
 ؟مگه قراره اینجا بری حمام …صبرکن ببینم -
 
 نه، میرم وسط دریا! -
 
 اتاقای دیگه حموم نداره ؟…لوس نشو…اِ  -
 

 دست مسیحا روهمان چند دکمه اول متوق  شد وباتعجب نگاهش کرد:
 
 ور ؟چط…ولی پایین..فقط دوتاش مجهزه…اتاقای این طبقه است نائا چرا -
 
 خب برو تواتاق خودد! -
 

ه طرفش بروشررت واخمهایش انگار مسرریحا تازه فهمید او چه میگوید، کامال ب
 رادرهم کشید:

 
 این اتاق برامون کوچی ه ؟ -
 
 مگه میخوای اینجا بمونی ؟ -
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 نه! میرم باملینا هم اتاق میشم. -
 

 تمنا بااخم غلیظی وفت:
 
 االن اشهدتو خوندی ؟…هی آقا -
 

کمی نزدی ش رفت وبالحن معناداری …مسرریحا خوشررش آمد ازحسررادد او
 وفت:

 
 …درك نمی نه، مجبور میشم کهوقتی زن آدم  -
 

 تمنا چشمهایش راورد کرد وضربه ای مح م به اوزد:
 
 …می کشمت مسیحا -
 

 مسیحا خنده مستانه ای کرد:
 
 آخه تاوقتی تورو دارم، کی حالمو جا بیاره! -
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 بی حیا! -
 
 عاشق وبی قرار بامسماتره! -
 
 نشدی! ه قایق نشینیآقای عاشق پیشه پاشو برو تا اتاقا تموم نشده ومجبور ب -
 

 مسیحا دوباره اخم کرد:
 
 اومدم اینجا دوروز خوش باشم، ضدحال نزن! -
 
 من بامها قراروذاشتم هم اتاق شم.…شرمنده -
 
 بیخود! -
 
 یعنی چی بیخود ؟ -
 

 مسیحا اورا با حرکتی غافلگیرانه روی تخت انداخت وروی تنش خیمه زد:
 
شنیدی - ذا دربیارم، توهم بدقلقی کنی بامن اومدم دلی از ع…یعنی همین که 

 …خانم میخواد با مهاسا هم اتاق شه…من اینجام حی وحاضر…طرفی
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خواسررت نزدی  تربرود که تمنا مح م دسررتانش را روی سررینه او حائل کرد 
 ووفت:

 
 این جوری نمیشه حرس زد! اصال مگه نمیخواستی بری حموم ؟…پاشو -
 

 مسیحا دستش راورفت ووفت:
 
 …بعدا میرم…اصال بی خیال دوش ورفتن…حرسحرس بی  -
 

 درهمان فاصله ضربه ای به درخورد وصدای مهاسا راشنیدند:
 
 تمنا اینجایی ؟ -
 

وفت وتمنا با بدجنسرری خندید واز زیر دسررت اووریخت که او ”اهی“مسرریحا 
 آرام وفت:

 
 به موقعه اش حالتو جا میارم که نخندی! -
 

ن به سررمت برخاسرررت وسرررووضررعش رامرتب کرد .تم ید و جاپر ا فورا از 
 دررفت.مهاسا با نگاهی شیطنت باربراندازش کرد:
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 …اومدم بگم ی  هیچ به نفع من -
 

 اما تمنا فورا دستش راکشید واوراداخل برد:
 
 …وسایلتو بیار…همین اتاق خوبه دیگه -
 

 مسیحا چپ چپ ومهاسا باتعجب نگاهش کرد:
 
 …اما آخه -
 

 ه او وسایلش رابرداشت ووفت:بابلند شدن مسیحا ساکت شد ک
 
 بگم یه تخت دیگه بیارن براتون ؟ -
 

 مهاسا وارفته وفت:
 
 اینجا که اتاق خودته داداش! -
 
 تمنا اینجاراحته ، واسه من فرقی نمی نه! -
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 تمنا باخنده به مهاسا نگاه کرد:
 
 تخت مناسبه اوه تومش لی نداری! -
 

یحا بی حرس ازاتاق بیرون رفت ، مهاسا بات ان سررضایتش را اعالم کرد ومس
فقط نگاه پرخط ونشررانی برای تمنا کشررید که اوخنده اش ورفت.بعداز رفتن 

 مسیحا، مهاسا ضربه ای آرام به بازوی تمنا زد که او خندید:
 
 چرامیزنی ؟ -
 
 …داره ظالم گ*ن*ا*هداداشم  -
 
 ی  هیچ به نفع من! -
 
 سیحا به ف ر تالفی نیفته!وجدانا کله ام خورد به طاق ولی دعا کن م -
 

 تمنا بی خیال سراغ وسایلش رفت:
 
 نمیفته..اخالق منومیدونه، فعال بیا وسایلتو باز کن. -
 



 617 وصال یتمنا

 …سراغ ساکش رفت”خود دانی”مهاسا شانه ای باال انداخت وباوفتن
 

بعد ازصرررس غذا واسررتراحتی کوتاه، مهاسررا با پیامی که از بهنام ورفت بیرون 
به تمنا  ته  بالبخندی رفت الب یا منتظرش اسرررت واو که کنار در یاد آوری کرد 

موافقت کرد.چند دقیقه بعد بانگاهی به ظاهر معقول خود ازاتاق بیرون رفت 
شد.با عذرخواهی  صی  شخ سینه  سینه به  که در ابتدای پله ها نفهمید چگونه 

 کوتاهی خودش راکنارکشید که مهران وفت:
 
 اعث افتخاره!عذرخواهی چرا ؟ ..استشمام عطرشما ب -
 

تنش از کالم بی پروا ونگاه معنادار وناخوشرایندی که روی صرورتش بود به کز 
کز افتاد.حرس مسیحا در ذهنش ت رارشد واین بار برخود لرزید.سعی کرد بی 
اعتنا عبورکند از کنار این آتشی که از شرم و حیا وحرمت انگار نشانی نداشت 

 که زمزمه اوراشنید:
 
 …یوونه کننده که نصیب پسرخالمون شدحی  این عطر د -
 

ند  پا ت طل ن رد و ند .مع لب تهی ک قا نده بود از شررردد حیرد ودلهره  ما کم 
بالحنی آلوده چه بود ؟ چند پله  نه !  نه  بالحنی مسررتا کرد.منظور این صررردا 

 بیشترنرفته بود که با مسیحا برخورد کرد وفوری پرسید:
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 کجایی تو ؟ -
 

 مسیحا باتعجب نگاهش کرد:
 
مهاسرا تنها اومد که منم اومدم دنبالت، چطور …منتظر بیرون اومدن تو بودم -

 ؟ چیزی شده ؟
 

احساس کرد نگاه مسیحا پراز تردیدی است تااوح م تأیید بزند اما از آنجا که 
 دنبال دردسر نبود، لبخندی به لب آورد..

 
 آخه ندیدمت..…نه! ..همینطوری پرسیدم -
 

 افتاد ووفت: مسیحا بالبخند کنارش راه
 
 تقصیر خودته دیگه واال حاال حاالها خلوتمو ترك نمی ردم. -
 

 بانگاه تمنا لبخند خبی ی زد وادامه داد:
 
 ولی بعد دارم براد.. -
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تمنا خندیدوباشه ای وفت تانگاه مسیحا باتهدید روی صورتش دوربزند وباشه 
 اورات رارکند..

 
 خب حاال بریم دریا یا سراغ اسبا ؟ -
 
 نا درجاایستاد وباچشمهایی ورد وفت:تم
 
 اسب ؟ مگه شما اسب دارید ؟ -
 
 بهت نگفتم سورپرایز باشه، ن نه میترسی ؟ -
 

 تمنا باذوق وفت:
 
 من عاشق اسبم..…وای نه!  -
 
سوارکاری کنیم..االن رو  - صبح  شون بنداز تا فردا  پس بریم اول یه نگاهی به

 یریم سراغ دریا..موافقی ؟به غروبه وتاری  بشه مزه نمیده..بعد م
 

 تمنا استقبال کرد وباهم بیرون رفتند.
 

 ملینا تا لحظه بیرون رفتن آنها باحرص لبش راجوید وآخرطاقت نیاورد ووفت:
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شو درآورده..البته از بس این دختره ناز  - شور سرتون واقعا ندید بدیده خاله،  پ

 وکرشمه میاد حقم داره!
 

 بهناز با لبخند وفت:
 
ن نامزدیه دیگه خاله جون..بعدم دختره واسرره نامزدش ناز ن نه واسرره دورا -

ایشرراال …بهترین دوران نوش جون همه اشررون…مردای تو خیابون غمزه بیاد
 قسمت خودد که شد میفهمی منظورمو!

 
 مهناز پوزخندی زد ووفت:

 
به قول تو …ف رمی نی مسرریحا این دخترخانمو از کجا پیدا کرده - از همون 

 …باتور قروغمزهخیابون و
 
 وا..بهنام که وفت هم ارشون توفروشگاه بوده! -
 
 چه فرقی می نه بهناز! -
 
 …فرقش اینه که معلومه این دخترچقدرخانومه -
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 مهناز با خباثت به فرح نگاه کرد:

 
 نظر مادرشوهرش که این نیست! -
 

 فرح با حرص عقب نشست ودستش رات ان داد:
 
 بهش آلرژی پیدا کردم.…ردی مهناز ؟ باز تو این کلمه رو ب ارب -
 

 مهناز پوزخندی زد:
 
به  - قت تو میگی  مادربزروتم ن نن اونو یاری توهمین سررفر شرررانس ب

 مادرشوهربودن حساسی!
 

 فرح چشمهایش رادرشت کرد:
 
 قصد جون منوکردی بااین حرفاد ؟…وای مهناز -
 

 بهناز بااخم وتشروفت:
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این ه خانواده دختره نگران باشررن تو  به جای…چته توفرح..باشرره هم زنشرره!  -
 ترس برد داشته ؟ ..بعدشم حاللشه، چه اش الی داره ؟

 
 مهناز وفت:

 
 آخه تو از چیزی خبرنداری بهناز ؟ -
 
فرح مخال  بود ولی حاال که تمنا …اتفاقا درجریان همه چی هم هسررتم -

 …عروسشه باید کناربیاد
 

 فرح سرت ان داد:
 
 اصال متناسب مسیحا نبود ..این دختر…نگو بهناز  -
 
چه ایرادی  - قاری  باو نازنینی و به این  بریز دور این حرفارو خواهرمن..دختر

 داره ..
 
 اما از لحاظ طبقه خانوادوی واصول رفتاری به ما نمیخورد. -
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شقانه همومیخوان - ش الد وتفاوتام به مرور …مهم اینه که معلومه عا همه م
 زمان حل میشه!

 
 وتخم وفت: مهناز با اخم

 
چه دل خوشرری داری بهناز..سرررلجبازی نبود محال بود مسرریحا تن به این  -

 …ازدواج بده
 

 بهناز باتعجب نگاهش رابین دوخواهرش چرخاند:
 
 لجبازی باکی ؟ -
 
چون فرح مخال  بود این پسرررخواسررت حرفشررو به …معلومه بافرح دیگه -

 کرسی بنشونه!
 
نگاه مسرریحام میشرره فهمید چقدرزنشررو  از نظر من که اشررتباه می کنید، از -

 دوست داره!
 

 فرح باحرص وعصبی ناخن ک  دستانش کشید ووفت:
 
 وای ..تمومش کنید توروخدا..اصال بح شم اعصابمو تحری  می نه. -
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 بهناز سمت اوخم شد وبامهربانی دستش راورفت:

 
قبول که تمنا از نظر سطح وطبقاد …حرص بی جا میخوری خب خواهرمن -

ستهمال ستید اما اون دیگه االن عرو شما فرق می نه ودری  جهت نی ه ب…ی با 
میبینم …غیراز اون تمنا دخترخوبی به نظر میاد…خاطرپسرتم که شده بپذیرش

که توهمین یه روز چقدر مقابل اخم وتخم تو نرمش نشررون داده..باورکن اوه 
 نه!بخواد میتونه چنان مسیحا روجذب خودش کنه که قید همه اتونو بز

 
ف رکردی نخواسته، پس مسیحا واسه چی بارسفربست ومنوتامرز س ته برد  -
 ؟
 
سرنه وفتن پدرش بوده نه تحری  این  - سیحا  صمیم م شنیدم ت اونجور که من 

شته باش! ..براش مادرباش وراهنما صاس دا نه این ه م ل مل ه …دختر، پس ان
 عذاب بشینی وبرای چزوندنش نقشه سوارکنی!

 
صبیم واال خود - سیحا ازش ع شترازهمه ..جانب داری م شدم..بی سته  مم خ

 می نه!
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سیحا رفتاربد تورو تحمل می نه!  - سش اونم باید ح…طبیعیه، تمنا بخاطرم وا
 بهش باشه!

 
 کدوم رفتاربد ؟ -
 

 بهناز سفیهانه نگاهش کرد:
 
به  - یه که  چند موردشررو من دیدم توهمین چندبرخورد کوتاه..واال دخترخوب

 میگرده!رود برن
 

 ملینا طاقت نیاورد وباحرص وفت:
 
 یعنی شمام خام این دختره آب زیرکاه شدی خاله ؟ -
 

 بهناز شماتت باروفت:
 
 حاال توچرا اینقدرناراحتی ؟ -
 

 ملینا جاخورد از حرس ضربتی خاله اما زود دست وپایش راجمع کرد:
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شم نمیاد..اد - شتنی خو ست دا شما دو اواطواراش چون از این دختره به قول 
 حال آدموبه هم میزنه!

 
 ذاتا دوست داشتنیه!…واال من که اداواطوارخاصی بهش ندیدم -
 

ملینا چند دقیقه دیگر می نشست قطعا منفجر میشد.برای خالی نبودن عریضه 
سالن بود،  سعود درسوی دیگر  شانه ای با ال انداخت ورو به مهرانا که همراه م

 باصدای بلند وفت:
 
 شمام میاید ؟…میرم ساحل -
 

 نگاه مسرریحا میان اوودرخت…..بابروشررتن وموافقت آنها از ویال بیرون رفتند
 تمنا با اخم دست به کمرزد:…بلند سیب چرخ خورد وی  دفعه زد زیرخنده

 
 منومسخره می نی ؟ -
 

 مسیحا میان خنده وفت:
 
 …توچطوری این ادعاروداری ؟ …بنده بیجا می نم -
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 میخوای برم ببینی ؟ -
 
بایه عذرخواهی …نه خیر! هنوزاز جونت سرریرنشرردم بفرسررتمت باال درخت -

 مش لوحل می نم.
 
 اوه به مامانم قول نداده بودم که ترك کنم همین االن روتوکم می ردم. -
 

 مسیحا دستانش رابلندکرد به نشانه تسلیم:
 
 …پارچه سفید ندارم ولی زبونی میگم تسلیمم -
 

 خت:تمنابالبخند ابرو باالاندا
 
 …آفرین -
 
 …قرارنیست همیشه تسلیمت باشما -
 
 منظور ؟ -
 
 …حاال -
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 تمنا بی خیال به شیطنت نگاه او شانه باال انداخت ووفت:
 
 بریم سراغ اسبا ؟ -
 

مسیحا بات ان سرموافقت کرد وباهم به سمت اصطبل رفتند.مسیحا به سمت 
 اسب سفیدی رفت تاافسارش راباز کند که تمنا وفت:

 
 شه این سیاه رو بیاری ؟می -
 

سواری نمیداد،  سی  سیحا به ک شی که جزم سب چمو شاره تمنا به طوفان، ا باا
 لبخندبه لبهای مردجوان آمد:

 
 مگه نمیخوای خودد سواری کنی ؟ -
 
 واسه همین اینومیخوام. -
 
 بذارکمی حرفه ای بشی بعد ..طوفان چموشه وراحت سواری نمیده! -
 

 تمنا باخنده وفت:
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 …همینوبیار…زه م ل خودمهتا -
 
 باز پیله کردی دخترخوب ؟ -
 
 …اینونیاری ترجیح میدم اصال سوارکاری ن نم -
 

سیس”وزیرلب وفت سیحا لبخندزد ”.خ شنود.م سیحاب البته جوری وفت که م
 ووفت:

 
 ازتو خسیس ترم ؟ -
 
 من محافظه کارم! -
 
 اونوقت من چی اره ام ؟ -
 
 کسی که باید هواتو داشت. -
 
 س هواموداشته باش که یه دفعه هواپس نشه!پ -
 

 تمنا بانگاهی به چشمهای پرشیطنت اووفت:
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 نمیشه..نمیاری اینو ؟ -
 

 مسیحا دستی روی یال نرم وسیاه طوفان کشید ووفت:
 
 …بذار یه کم راه بیفتی بعد طوفان مال تو..میترسم بندازتت -
 

 تمنا به اسب نگاه کرد که باشیهه اوخندید ووفت:
 
 میگه شما بی خودی نگرانی، منو زمین نمیزنه، قول میده! -
 

 مسیحاخنده اش ورفت:
 
 من که حری  تونمیشم.…خیلی خب -
 

سررپس افسررارطوفان راباز کرد وبیرون برد.تمنا برای سرروارشرردن دچارمشرر ل 
سیحا کمرش راورفت وبا یه حرکت او  سخت به رکاب می رسید. م شد.پایش 

ند پرکاهی بی وزن بلند مان کرد وروی اسرررب وذاشرررت.درهمان حین هم  را 
 باخنده وفت:

 
 فقط راهپیمایی رودارو درخت ویاد ورفتی ؟ -
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 تمنا کمی جابه جاشد تادرست روی زین جابگیرد:

 
 …ایشون زیادی بلند تشری  دارن م ل صاحبش…نه خیر -
 
 …این اسب وصاحبش دربست پی ش به بانوی خوشگلم -
 

وع به سرررکشرری کرد وحرکاد تندش باعث درهمین حین ی  مرتبه طوفان شررر
شت اوروی  سریع پ سیحا باحرکتی  سبد. م سب بچ شد تمنا مح م به وردن ا
اسب نشست .بای  دست افسارراکشید وبادستی دیگر تمنا رادرحفاظ آغوش 
خودورفت تاضربه ای نبیند.باالخره باچند حرکت اسب آرام ورفت وباوضعیتی 

 روی موهای تمنا کشید: متعادل حرکت کرد.مسیحا باخنده دست
 
 …وقتی میگم چموشه زیربارنمیری -
 

 تمنا با اطمینان از رام شدن اسب کمی ازاوفاصله ورفت ووفت:
 
 …حاالکه آرومه -
 

 مسیحا سرخم کرد وکنارووشش وفت:
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تا من آروم بگیرم - ید آروم میشرررد  با یه …ن باربود احسررراس کردم ت  اولین 
 یه حس خوبی بهم داد.…واهتم

 
 …ه نرم او ساکتش کردب*و*سبالبخند بروشت حرفی بزند که تمنا 

 
 داره این اسب بیچاره..نمیری پایین! گ*ن*ا*ه -
 

 مسیحا اورابه خود چسباند ووفت:
 
 نه! ..داره تازه بهم مزه میده! -
 
 لوس نشو دیگه! -
 

مسیحا باخنده ای کوتاه افساراسب راکشید وخودش پیاده شد.تمنا دست دراز 
 ر رابگیرد امامسیحا بامالیمت وفت:کرد تاافسا

 
 بذارفعال من کنترلش کنم..دیدی که خطرناکه! -
 

بااو بود نا دیگراصررراری ن رد ، حق  یاورد …تم قت ن طا عد  قه ب نددقی ما چ ا
سیحا مردد موافقت کرد و درکمال تعجب دید که  شد.م سار صربه ورفتن اف وم



 633 وصال یتمنا

نافرمانی ن رد دل کند  باالخره ازاسرررب…اسرررب هم جزچندحرکت معمول 
 وپایین آمد.با لبخند به مسیحا نگاه کرد:

 
 …چطوربوداستاد مأیوس -
 
 توخودد استادرام کردنی، پس تعجب نداره ولی احسنت داره. -
 

تمنا به همان محوطه سرررسرربز پشرررت ویال رفت وزیرهمان درخت سرریب 
 نشست.نفس عمیق وپرلذتی کشید ووفت:

 
 چه هوای خوبیه! -
 
 !اوه خسته ای بروردیم -
 
 …اون اسب بیچاره خسته شد، من که خستگی حالیم نیست ولی اوه تو -
 

 مسیحانگذاشت حرس اوتمام شود ووفت:
 
 …بشین االن برمیگردم -
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افسرراراسررب رادسررت ورفت وبه طرس اصررطبل رفت.باوزیدن نسرریم مالیمی، 
سبزه ها باموهایش دچار حال  شد.بابرخورد  سبزه هادراز ب  شد روی  سه  سو و

د.لبخند به لبش آمد وباحس رخوتی عجیب پل هایش روی هم خوشایندی ش
باتم مالیم امواجی که درفاصررله ای نه  افتاد.صررردای درهم آمیخته پرندوان 
چندان دور ووش نواز وروح نواز بود.همه این نعماد ب ر برای صرریقل دادن 
روح لطی  دختر ولذد بردنش ازآن لحظاد کافی بود . زیاد نگذشررته بود که 

ی را درهمان حوالی حس کرد.به خیال مسیحا چشم باز کرد اما حضورشخص
بادیدن مردی که باالی سرررش ایسررتاده بود، برای لحظاتی درهمان حالت ماند 

 وی  مرتبه صاس نشست ووفت:
 
 اومدم ازتنهایی نجاتت بدم.…دیدم تنهایی…عصرد بخیر -…شما -
 

نالیز پایش راآ می رد، احسررراس  ازلحن ، لبخند ونگاههایی که ازسرررتا نوك 
خفگی کرد.انگار طنابی به این نگاه بسررته بود که باهرکلمه ای که ازدهانش 
بیرون می آمد، سررفت تر می شررد، جنس این مرد ازچه بود، نمی دانسررت اما 
شخیص داد..فورا خودش راجمع  شنش راخوب ت شمهای رو سیاهی چ جنس 

 وجورکرد تا روی پا بایستد که دست اوپیش آمد:
 
 ت کنم!بذار کم  -
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 تمنا به محض ایستادن فورا عقب رفت وتند وفت:
 
 ….احتیاجی نیست.خیلی ممنون -
 

 مهران سرخم کرد ودستش راانداخت:
 
 میگم دوست داری بریم اطراس یه قدمی بزنیم!…هرجور راحتی  -
 

 تاتمنا خواست جواب دهد، صدای مح م مسیحا ازپشت سرش وفت:
 
 ف رنمی کنم احتیاجی باشه. -
 

شید وپوزخندی برلب تمن صدای او ونزدی  آمدنش نفس عمیقی ک شنیدن  ا با
 مهران نشست:

 
 دیدم میزبانی بلد نیستی، وفتم جورتو ب شم پسرخاله! -
 

 مسیحا نگاهی به تمنا انداخت ولبخند زد:
 
 میری داخل ویال ؟ ف رکنم بچه ها برنامه جنگل چیدن ومهاسا منتظرتوئه! -
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قاب و به خوبی پشرررت ن نا  ید تم هایش رادید وفهم ند او، طوفان چشررم لبخ
نمیخواهد بیش ازاین آنجا بایسررتد، فورا اطاعت کرد وبااین ه می دانسررت اوبه 
گاه نفس بر مهران  که از. زیر ن فت.همین  ند ر کذب دورش می  نه ای  ها ب

 خالص میشد ، ارزش داشت.بارفتن اومهران باپوزخند صداری وفت:
 
 ادد بدم..چرادخترو پروندی طفل و ؟نامزدبازی بلد نیستی ، بیا ی -
 

 مسیحا قدمی به سمت اوبرداشت، با اخم وصدایی مح م وفت:
 
فقط یه مساله یادد بمونه ….خوشمزویت ارزون اونایی که براد له له میزنن -

 خوش ندارم دور و بر زنم ببینمت.مفهومه ؟…مهران
 

 مهران با بی پروایی به چشمهایش زل زد:
 
 برام نامفهومه!اصوال حرفای تو -
 
 دوست داری جوردیگه ای تفهیم امرکنم ؟ -
 
 …من هرجور عشقم ب شه رفتار می نم پس پارو دم من نذارکه -
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 مسیحا انگشت تهدیدش رامقابل چشمهای ه.ر.ز.ه .اوکشید:
 
شیربازی ن ن - شدارمیدم بادم  شغال فقط طعمه دندونای تیز …بهت ه چون 

 پس حواستو جمع کن!…شیر میشه
 

 ران سرشانه اوزد ووفت:مه
 
 پس حواست به بره اد باشه که طعمه شغال نشه! -
 

 باکشیده شدن یقه اش میان مشت مسیحا خنده بی پروایی کرد:
 
 شیرکه شاخ وشونه نمی شه! واو شاخ میزنه! -
 
به خدایی که کفتاری م ل توقبولش …دندوناد تودهنت زیادی کرده مهران -

ه بد سررمت تمنا بندازی تی ه پاره اد می نم.پس نداره قسررم اوه بفهمم یه نگا
 روشنه ؟…حرس اون دهن ک یفتو مزه مزه کن بعدباال بیاره

 
 چی شده مسیحا ؟ -
 

 باشنیدن صدای بهنام سربرورداند ومهران یقه اش رااز دست اوبیرون کشید:
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 هیچی، پسرخاله اد رم کرده! -
 

 مسیحا باغیظ وفت:
 
 واستو جمع کن!رم کردنموهنوز ندیدی، پس ح -
 

 مهران دست به یقه اش کشید وباخونسردی وفت:
 
 داستان جالب ترم میشه!…باشه -
 

 باقدم مسیحا به سمت اوبهنام بازویش راکشید وبه مهران تشرزد:
 
 مث این ه توتنت میخاره! -
 
 آره.میرم یه دوش بگیرم خارش ازتنم بیفته! -
 

 راه کج کرد.مسرریحا پوزخندی به چهره عصرربی مسرریحا زد وبه سررمت ویال
 زیرلب غرید:

 
 اوه بچه خاله نبود به حالل زادویش ش  می ردم. -
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 بهنام کنج اوپرسید:

 
 توچی اربه این سرخوش داری ؟ -
 
 …سرخوش نه کفتار -
 
 بازحرص کردی ؟ ولش کن هرغلطی میخوادب نه! -
 
 داره دور وبرتمنا می پل ه! -
 

 بهنام باچشمهایی وشاد شده وفت:
 
 ؟ هان -
 
 حس بدی بهش دارم. -
 
 ….بی خیال مسیحا.هرتن لشی هست به ناموس مردم کارنداره -
 

 مسیحا خیره وعصبی به چشمان اووفت:
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 تاحاال وند وک افت کاریاش لونرفته که اینو میگی ؟ -
 
حاالشم هست ، توزیادی حساس شدی، …باهرکی که بوده ازجنس خودشه -

 اخیالت راحت باشه!هوای تمنا روهم بیشتر داشته باش ت
 

مسرریحا سررری ت ان داد وهیچ نگفت.درف رفرورفت که به نحوی بتواند این 
چندروز کامال باتمنا باشرررد، اما باوجود مهاسرررا دراتاق او تیرش به سررنگ 
تاد  یاد قراره دوروز دیگراف تازه  ید و هایش کشرر به مو فه دسررتی  میخورد.کال

 وسربلندکرد:
 
 کاش اصال نیومده بودیم. -
 
حابی  - یال مسرری مارد …خ مه چی زهر که ه بخوای اینجوری ف رکنی 

 هیچ غلطی نمی نه این ن بت!….میشه
 
 …تا من باشم آره اما قراره دوشنبه روچی ارکنم که باید برم تهران -
 
 غصه نداره که!…صبح میریم کاراروتاظهر انجام میدیم وبرمیگردیم -
 

 مسیحا سری ت ان داد وکناراوراه افتاد:
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نگ بزنم ببینم صرربوری میتونه بره جای من یانه ؟ نمیخوام یه ثانیه هم باید ز -

 تمنا بدون من اینجا بمونه، اونم باوجود مهران..
 
 …حاالتاپس فردا..بیابریم که امشب قراره بساط کباب به پاکنیم -
 

بحث بین مهاسررا و بهنام داشررت باال می ورفت. البته بحث خوردن کباب که 
یداد هاسرررا را حرص م قه می  م به قه نام مشررعوس ازاین فتح عظیم  وبه

به  کارشررران  یده  به هم رسرر تازه  تا این زوج  نا ترجیح داد نابراین تم ندید.ب خ
مهاسررا وقتی دورشررد تازه خنده اش …دعوان شرریده اسررت ، مهاسررارادور کند

 راروکرد:
 
 …پسره پررو..شیطونه میگه!  -
 

 ت:تمنا باخنده همراهش به سمت صندلی های روی ایوان رف
 
 ازش نقل قول نمی کنند.…شیطونواصوال لعنت می کنند -
 
پس توهم شرریطونو لعنت کن ویه روی خوش به مسرریحا نشررون بده.تواین  -

ست روز ثابت کردی مح می! کله منم چنان مح م خورد به طاق که روبه  دو
 …کمارفتم
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 توجوش نامزد خودتوبزن! -
 
 ؟پس من اوه بخوام برم کنارش تومش لی نداری  -
 
 نه! خوش بگذره! -
 

مهاساباخنده ضربه ای به شانه اوزد وباهم روی نیم ست چوبی نشستند، دقیقه 
 ای بعد مهرانا وملینا هم نزدی  آمدند.ملینا درحال نشستن به طعنه وفت:

 
 بدکه نمیگذره مهاسا ؟ -
 
 نه، چرا ؟ -
 
 ؟مهمونی اینجا روترتیب دادین جشن نامزدیتو با بهنام اعالم کنی  -
 
 نه این ه ازووش شمادور مونده بود! -
 
نه! یه کمی شوکه شدم، البته این اواخر خبرای غافلگیرکننده تری هم شنیدیم  -

 که این توش ومه!
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ونگاه ناخوشرررایند وسررخره ورش رامتوجه تمنا کرد، جوری که کامال مفهوم 

اهی تبودتیرکنایه اش به سوی اونشان ویری شده.مهاسا بادرك موقعیت خنده کو
 کرد:

 
 مطمئنی ضربه ازجای دیگه نبوده ؟ -
 

 ملینا کم نیاورد و اینبار مستقیما روبه تمنا وفت:
 
 بذاراز دلیل شوك اصلی بپرسم.نظرخودد چیه تمنا خانم ؟ -
 

تمنا بی پروانگاهش کرد.روی این دختر زیادی بازبود ، پس مراعاتش اشررتباه 
 …محض بود

 
 ی باشه ؟تا دلیل شما ازاین شوکه شدن چ -
 
 خب ف رکن یه دفعه میون یه کل سیون بزرگ واصل، جنس قالبی واردشه! -
 

 قلب تمنات ان خورد امابه روی خودنیاورد وبه شیوه خودش پاسخ داد:
 
 معیارسنجتون ایراد داشته..طالیی که پاکه منت خاکو نمی کشه! -
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 به چشمهای اوزل زد وباپوزخند افزود:

 
هم نیست اونی که ادعای طالیی بودن داره! جنس که البته واهی درحد خاك  -

شه صل نبا شه…ا شش می ست که …ویران کننده هم جنس باارز اونی برنده ا
 وانده!

 
 ملینا کمی خم شد به طرفش ووفت:

 
 پس فاتحه مسیحا خونده است باهم نشینی یه جنس نااصل! -
 
ق مورد عشررچون راه وبه بیراهه زدی در…بهتره معیارسررنجتوبدی برای تعمیر -

 …من ومسیحا
 

 ملیناپوزخندی ازسرحرص زد:
 
کنج اوبودم بدونم توربافته شده اد ازچه جنسی بود …قشنگ حرس میزنی -

 که خاله هم باتموم نگرانیش نتونست ازدست وپای پسرش بازکنه!
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تمنا کم مانده بود سیلی جانانه ای نصیب این دختر با آن زبانی که ازهمه طرس 
ی رد، کند اما عشررق صرربوری رایادش داده بود واین بهترین شرربیه نیزه عمل م

 فایده اش بود.لبخندزد ووفت:
 
هرچی بود از تله ای که ورگ براش وذاشررته بود بی خطرتر وصررددرصررد  -

 …دوست داشتنی تربود
 

باسرررخ شرردن چشررمهای ملینا وطوفان عصرربانیتی که نفس هایش راتندکرد، 
اخراب ن رده اسررت اما بازهم برخاسررت تابحث واین دوئل همه تالشررش ر

 صدای حرصی اوسرش رابرورداند:
 
ازاین …متاسررفم برای مسرریحا بااین انتخاب.البته انتخاب که نمیشرره وفت،  -

سنگینی  شت..ارزش این که تاآخرعمر  شو ندا تودام افتادنی که ارزش قهرمادر
 آرزوی خوشبختیش رودوش خانواده اش بمونه!

 
 تمنا تیزنگاهش کرد ورك وفت:

 
بهتره تاسفتو به حال خودد بذاری، شاید مانعی برت ون وسلهای زیرزمینی  -

 …احساس حسادد بشه وزلزله ازاین کوچی ترد ن نه
 

 دیگرمعطل ن رد ورفت.مهاسا باعصبانیت به ملینا خروشید:
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صیتی ملینا..به چه حقی باتمنااینجوری حرس زدی  - شخ خیلی بی ادب وبی 
 ؟
 

 مهرانامداخله کرد:
 
 وچراجز میزنی ؟ دروغ که نگفت!ت -
 

 مهاسا باحرص وفت:
 
انگارتورو مجبورکردن که بامسعودازدواج کنی واالن برای ترس ازنیش وکنایه  -

 های احتمالی ازخواهرشوهر به ظاهرمحترمت دفاع کنی!
 

 مهراناسرخ شد وبانیم نگاهی به چهره برافروخته ملیناوفت:
 
 خیلی وقیح شدی ؟ مراقب رفتاروحرس زدنت باش مهاسا، -
 
 کی وقیح نیست درجمع حاضرما ؟ -
 

 ملینا باتمسخروفت:
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نامزد عزیزکرده برادرد  - ما  نگ …حت گات باوجوداین نزدی ی تن ته  الب

 بایدمنتظررفتارای بدترازاین ازتوبود.
 
به یه احمق  - باوجود کنه ای م ل توشررباهت  تاثیرقراربگیرم ،  قراربود تحت 

 پیداکرده بودم.
 
 ن دختره امل بگردی، رفتاروحرس زدنت بهترم میشه، چشم خاله روشن!بااو -
 
جنابعالی بشین خودتوفود کن که مسیحاهمین دختره امل وبه تو ترجیح داد  -

یای  ته براش می میره.هرچند جوری آتیش ورفتی که اوه همه آتش نشررران والب
 ه.تهرانم جمع شن توخاموش کردنش کم میارن..فود کردن که تاثیری ندار

 
عث  - با که توخانواده واقوام  ید  قت تووداداش جونت همین دختره هسررت یا ل

 آشوب وسرکوبه!
 
نه دیگه مادمازل.اشتباه کردی..قرارباشه کسی به چنین ترفیع درجه ای برسه،  -

یت قراردارین بل ازآن ه برود …تو وبرادرای محترمت تواولو ما ق برخاسرررت ا
 ادامه داد:
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بارود غیرد مسرریحا میزد، کاش تمنا اینقدرخانم نب - بار  یه جرقه توان ود و
شی بروردی تهران..حی  که  شبونه مجبور شی به پا می ردم که  اونوقت من آتی
تمنا پایه نیست..یعنی شایدتودرحدی نیستی که بخواداعصاب عشقشو بخاطر 

 د خوردکنه!
 

 مهراناباصدای بلندتشرزد:
 
 بس کن مهاسا..برودیگه! -
 

ره کبودشرده ملینا پوزخندی زد ورفت.دلش خن  شرده مهاسرا بانگاهی به چه
شد.بانگاهی  شاند اما از دلخوری تمنا ورفته  سرجای خودن بود ازاین ه ملینا را
سمت رفت وکنارش  سرهادید.به آن  ساط پ به اطراس اورا کناردرختی نزدی  ب

 ایستاد، آرام وفت:
 
 چرا اینجا تنها ایستادی ؟ -
 
 دم کناربایستم.ترجیح دا…اون طرس خیلی ورمه -
 

 مهاسا نگاهش کرد ودلجویانه وفت:
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 ….تمناجان من بابت مزخرفاد اون دختره -
 

تمنابامهربانی نگاهش کرد.بااین که ناراحت بود امالبخندبه لب آورد وحرس 
 اورا قطع کرد:

 
 …مهم نبود -
 

 مهاسا نفس عمیقی کشید وباتاس  وفت:
 
 امی دارم!باورکن شرم دارم ازاین ه بگم چنین اقو -
 

 تمناتلخ وفت:
 
 …همونطورکه مادرد خجالت می شه ازحضورمن و -
 

 مهاساتندوفت:
 
نا - چه …وای مزخرس نگو تم یده  مانم کمی مغروره واال خودشررم فهم ما

 جواهری هستی!
 

 باس ود تمنا، مهاسا آرامترادامه داد:
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 یآخه خیلی به مسریحا وابسرته بود ووقت…خب یه جورایی حسرادتم می نه!  -

عشق عجیبشوبه تودید این حس باالزد..خصوصا که مسیحا داشت بخاطرد 
تابره مه چی ومیزد یده مه …ق بل این ه قا یه کم صرربوری مطمئنم م با ولی 

 ….مهربونیت کم میاره
 

 بالبخندتمنا ادامه داد:
 
 به خدا مسیحا خیلی دوستت داره! -
 

 کرد: ت ل  اعتراستمنا به مسیحا که بابقیه مشغول بود نگاه کردوازته دل، بی 
 
 …منم خیلی دوسش دارم -
 

وچقدراین عشررق ومحبت دخترك پرشرریطنت و بی مباالد وذشررته راتغییرداده 
 بود..

 
 دقایقی بعد مسیحا باظرفی از کبابها به آن دونزدی  شد ووفت:

 
 شما مغز همدیگه رومیل می کنید ؟ غذامیل ندارید ؟ -
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 وسه اشان کرد به خوردن وبعد ازآنبوی اشتهابرانگیز ووشتهای پخته شده، وس

درآن میان ….بهنام هم باسررروصرردای همیشررگی به جمعشرران ملحق شررد
واه نگاهی روی تمنا سررنگین شررد.بروشررت وبا دیدن مهران کنارملینا  ناخودآ

فورانگاهش رادزدید وسعی کرداین احساس …ولبهایی که ت ان خورد، یخ کرد
 …ش ن ندرابه دست فراموشی بسپارد تا ازدرون ویران

 
 وارداتاق که شد مهاسارا آماده بیرون رفتن دید، با تعجب وفت:

 
 جایی میری ؟ -
 

 مهاساباتعجب نگاهش کرد:
 
 مگه تونمیای ؟ -
 
 کجا ؟ -
 
 ….بهنام وفت بریم ساحل..ف رکنم امشب بازبیخوابی زده سرش -
 

 تمنابالبخند ابروباالانداخت:
 



wWw.Roman4u.iR  652 

 

رید، شما ب…به مسیحاوفتم نمیام…آهان.نه ! راستش میخوام یه دوش بگیرم -
 …خوش بگذره

 
 تنهایی که نمی ترسی ؟…باشه هرجورراحتی -
 
ی تواومدی اوه نتونسررت…اتفاقا اتاقوکامال تاری  می نم ومیخوابم…نه بابا -

 تحمل کنی آباژورو روشن کن!
 

ساوونه اورا سمها سمت ب*و* شت وبه  شب بخیروفت.تمنا هم لباس بردا ید و
حوله مقابل آینه ایسررتاد، نگاهش به سررمت ی ی ازلباس حمام رفت.وقتی با

خوابها بروشت.لبخند به لبش آمد، بدش نیامد آخرین انتخابش را در آن خرید 
 اجباری امتحان کند.

 
ستینش فقط دو بند باری   سرتا پای خود نگاه کرد.یقه وآ شید وبه  پیراهن را پو

ت سیحا بااین وضعیی  لحظه ازذهنش وذشت م…بود وبلندایش تا باالی زانو
یه حریر و بلندش راتن کرد ووره اش  اوراببیند، تنش داغ شرررد وبالفاصررله رو
رامح م کرد.انگار واقعا اوبود.ازکارهای خودش خنده اش ورفت.وره راشررل 
کرد.موهای خیسررش رادرهمان حالت رها کرد.مهاسرراهنوز نیامده وسرراعت 

ند ند ما تاصرربح بیرون می  ما  ی  دوبود.حت نه ای …نزد خت شرررا ندا باال ا
د انقدری طول ن شی…وباخاموش کردن برق به سمت تخت رفت.زیرپتوخزید
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ستش به خواب رفت س شی ازتن به آب زده و ساس عطش والبته ….که نا با اح
 ت ان های خفی  تخت پل هایش نیمه بازشد وزمزمه وارپرسید:

 
 مها اومدی ؟ -
 

ورویه لباسررش اماجوابی نگرفت، احسرراس ورما کالفه اش کرد، نیمخیز شررد 
راووشرره ای پرد کرد ودوباره خوابید اما باحلقه شرردن دسررتهایی دوراندامش 

شد شیار شیهو شت ، وقتی …وفرورفتن درآغو سا آغوش مردانه ندا ش  مها بی 
سریع نیم خیزشد اما قبل از  سی به پوستش برخورد کرد باحرکتی  حرارد وخی

نش راورفت این ه صرردایش هم ازولو خارج شررود، دسررتی مح م مقابل دها
فت خت فرور نگ … وروی ت هایش رات با ترس نفس  تن سرررنگین مرد 

شت …وچشرمهایش راوشراد کرد میان آن تاری ی مطلق قدرد تشرخیص ندا
 وفقط صاحب آن تن داغ کنارووشش زمزمه کرد:

 
 صداد درنیاد!…..هیس!  -
 

انگار با حسرری ناشررناخته تمام قوای تنش رفت.نفس درسررینه اش راه وم کرد 
چرا چشمهایش ی  باره پرشد وسررفت.قدرد تعقلش درآن ثانیه ها  ونفهمید

ی کوتاه ازک  رفته وفقط سررردی مرگ رازیرآن دسررتان پرقدرد حس کرد. با 
صویرنیمه  شم هایش به ت صورتش ، چ سمت  سر او وپیش آمدن به  شدن  بلند
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وزمزمه ای دوباره کنار ووشررش شرربیه ی  …روشررنی ازی  چهره آشررنا افتاد
 شد که ناجی روح ترس خورده اش از بیداری بود: خواب رویایی

 
 آبرومون میره!…جون مسیحا دستموبرداشتم سروصدا ن نی -
 

انگاربه همان فاصررله کوتاه که روحش ازتن پرکشررید، قدرتش بازوشررت وبه 
سمتی  سیحا ازروی دهانش کناررفت، اورا باتمام نیرو به  ست م محض این ه د

 ، بی اعتنابه سفارش اوبلندوفت: هل داد و باصدایی لرزان وخشمگین
 
 …دیوونه ی -
 

اما به محض بلندشدن صدایش دوباره مسیحا مح م تن ولبهایش رابه اسارد 
 کشید وباچشم هایی فراخ وفت:

 
 …خب مگه…میگم آروم -
 

ی  مرتبه باخیس شدن سرانگشتش وحس هق هقی خفه ازاو ساکت شد.کمی 
 دست کشید..زمزمه کرد:ازتن اوفاصله ورفت وحیرد زده به صورتش 

 
 وریه می نی ؟…تمنا -
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 دخترك باحرص اوراکنارزد ونشست:

 
 …نزدی  بود س ته کنم ازترس…دیوونه شدی -
 

ست  سش زد وخوا سمت خود برورداند اما تمنا پ ست واو را به  سیحا برخا م
 برخیزد که دستان محصورشده دورتنش اجازه نداد:

 
 کجا ؟ -
 
 …میرم بمیرم -
 
 وریه کردی ؟میگم چرا -
 
 ترسیدم..نمی فهمی ؟ -
 
 جزمن کسی نمی تونست باشه!….ازچی ؟  -
 
 نمی دونستم اینقدرخلی واالدروشش قفله می ردم. -
 

 مسیحاخنده آرامی کرد:
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 وقتی به زبون خوش راه نمیای همینه دیگه! -
 

تمنا با حرص لبهایش رابه هم فشرررد وخواسرررت برخیزد که مسرریحا نگهش 
 یظ وفت:داشت.تمنا باغ

 
 اصال با اجازه کی اومدی اینجا ؟…ولم کن -
 

 مسیحا صورتش رانزدی  برد.حرارد وشیطنت نگاهش تن دخترك راسوزاند:
 
ضور …اومدم بخوابم - شدم باح سابی بی خواب  ش لیه ؟ البته االن که ح م

 لباست ازهمون خریدای آخره ؟…این حوری بهشتی
 

شده به خودش نگاه ک شمهایی ورد  شبی ….رد .وایتمنا باچ کرد  ه*و*سچه 
یافتی درراه اسرررت ، بیجا  ند.! اور می دانسرررت چنین ضرر این پیراهن راتن ک
نه ای که ف رکرد وریز ازمیان پنجه های مسرریحا بود.وقتی  به تنهاوزی می رد.
دست اوکناررفت، از فرصت استفاده کرد ومانند خرووشی رهااز صید ازتخت 

به حمام پناه  تا حداقل  ببرد اما سرررعت عملش انگاردرمقابل او پایین پرید 
به جای قبلش  بااهرم دسررتان او اززمین جداشرررد و صررفربود که خیلی زود 
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بازوشت.تازه فهمید م ث اوازچه بوده. شرم وعصبانیت به هم آمیخت ومشت 
 به تن نیمه برهنه اوکوبید:

 
 دست به من بزنی لهت می نم مسیحا! -
 

 پرخنده وفت: مسیحا دستهای اورامهارکرد وبا لحنی
 
 اینقدرام والبی نیستم.…نترس -
 
 …با زبون خوش دارم میگم برو -
 
 …اوه نرم ؟  -
 
 ….من میرم -
 
نه دیگه عشررق من..نشررد..وفتم یه آهوی خوشررگل یه شرریرورسررنه رواینقدر  -

نه ی  نمی  باش…تحر از دسرررت من فرارمی نی ؟ …نگفتم منتظرتالفی 
 …حاالموقع تعبیریه خواب شیرینه ….

 
 …مسیحا به خدا بخوای -
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شید  ست وپازدنهای او عقب ک اما اومجال نداد و لبهای دخترك راقفل کرد.با د
 ومح م نگهش داشت وپیش از آن ه حرفی بزند صدای پربغض اوراشنید:

 
اوه میدونستم این قدرسوء استفاده وری هیچ وقت بهت …خیلی بی شعوری -

 اعتماد نمی کردم.
 

 مسیحا وارفت:
 
 …محرمی..حاللی…فاده چیه تمنا ؟ زنمیسوءاست -
 
 توقول دادی! -
 
 …سرقولم هستم -
 
 پس بااین وضع اینجا چی میخوای ؟ -
 
 …اما چرانمی فهمی که بهت نیاز دارم…قول دادم قبوله -
 

سیحا روی  شتهای ورم م شود که انگ شوده  ست به اعتراض و بازلبهای اوخوا
 لبهایش مهرس ود زد:
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گذرمن…حق منی…توسررهم منی - بده…می تونم ازد ب ازاین …بهم حق 

 …تشنگی هالکم
 

انگارنگاه دخترك اسیرطلسم خاکسترشعله ورنگاه اوشد.دوباره لبهای مردجوان 
 به کنارووشش چسبید:

 
 بذارخاموش…تومیوه ممنوعه من نیسررتی..پس بذارباعطرتنت سرریراب شررم -

 …شم آروِم جونم
 

رکه مای تن اوراحس کرد.اینبانگاه پرتمنایش به نگاه ساکت دخترك چسبید.سر
ه واه ب*و*سررنزدی  رفت پل های اوحجاب شرررم برنگاهش کشررید وشررد 

های او همراه ….او های البالی مو یاز ودسررت جابود وقتی تن پرن اعتراض بی 
 ….لحظه ساز ناب عاشقی شد

 
دلش هنوزی  خواب طوالنی ترمیخواست اما نورساطع شده ازخورشید مانع 

پل  هایش بی میل باز شررد وغلطی جهت مخال  لذد ازاین خواب میشررد.
زد. احسرراس خسررتگی ودردی زیرپوسررتی برایش عجیب بود.نی میخیز شررد 
ودسررت به موهای درهم ریخته اش کشررید.برخاسررت وبی توجه به ظاهرش 
سمت حمام رفت. داخل  ستقیم به  سوس م شناخته ونامح ستی نا باهدایت د

چه حس خو که  ید. وای  گارتنش راآرام وانی از آب ولرم درازکشرر بی بود.ان
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یاد  یاز یان کم  گار چیزی دراین م یب بود.ان ی  چیز عج ما چرا می رد.ا
سرش رابه باالی وان ت یه داد وباهمان احساس ….شایدهنوز خواب بود…بود

 ویج کننده پل  برهم نهاد که باضربه ای به درازجاپرید:
 
 دوش میگیری ؟…تمنا -
 

 می رد ؟صدای مسیحا بود، اودراتاق آنها چه 
 
 آره، .. -
 
 فقط زودتربیاکارد دارم.…باشه عزیزم -
 

بازوشرررت اما درعرض  به همان حالت قبل  باره  باشررره ای وفت ودو زیرلب 
ازه ت….مسیحا…چندثانیه انگارضربه ای مح م برسرش خورد وسیخ نشست

یداری یادظاهرش موقع ب تاد و همه تنش داغ شررردازشرررم …یادشرررب قبل اف
سی که آزارش داد دستانش را میان موهایش فروکرد برای وریز ازاحسا…وخشم

 وبا حرص وفت:
 
 …..خفه اد می کنم مسیحا -
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حوله اش را پوشررید وبیرون رفت.بی رمق لب تخت نشررسررت.اورترانه بوداالن 
که  فت  به هوا می ر بل “دادش  له نشررین روی م باحو بارنمیگم  گه هزار م

نش حس کرد. بااین ف ر دوباره صرراس نشررسررت ودردی را در بد”…یاتخت
ش ش داشت  ستی دیگر برسرخودش زد.ا شت وبا د ش مش وذا ست روی  د
شدکه این  صال چه  سرش می ورفت ؟ ا درمی آمد.ترانه می فهمید چه ولی بر

با بغض برخاسرررت که نگاهش به پیراهن دیشرررب ووشررره تخت …شرررد ؟ 
افتاد.باحرص مچاله اش کرد وپرتش کرد سررمت در اما ی  لحظه خشرر ش 

شد وپی سیحا خورد وآن راباتعجب ورفت. تا به زد.درباز سینه م صاس به  راهن 
 خودش بیاید مسیحا داخل آمد ودررابست

 
 اینوچرا پرد می نی ؟ -
 

 بابغض وحرص وفت:
 
 به توچه! بروبیرون! -
 

شت که تمنا تقریبا ازجا پرید  شد وقدمی به طرفش بردا سیحا ورد شمها ی م چ
 ووفت:

 
 …میگم بروبیرون -
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 د دست بلندکردووفت:مسیحا میان حیر
 
 …فقط…االن میرم…خیلی خب!  -
 

 پشتش رابه او کرد و با صدایی عصبی تروفت:
 
 …زودتر -
 

یان  قه خورد وصررورتش م های او دور کمرش حل عد دسررت ظه ب ند لح ما چ ا
 موهایش فرورفت.انگارتمنا را برق ورفت.باحرکتی تند پسش زد وبلند وفت:

 
 ن!نشنیدی چی وفتم ؟ به منم دست نز -
 

 مسیحاقدمی عقب رفت وبانگاهی به سرتاپایش آرام ونگران وفت:
 
 چت شده ؟ -
 
 به تومربوط نیست.زودتربرو تا این دفعه جیغ نزدم. -
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ست، ترجیح داد به  صبی ا شنیدن ندارد وع صد سیحاکه دید اوبه هیچ وجه ق م
تاق بیرون  قب ومردد ازا قدم ع ند به او چ مان طورخیره  هد.ه حرفش ووش د

شده حوله فرورفترفت. بغ سرش دریقه کیپ  ست و ش  خودش …ض تمنا 
هم نمی دانسررت چه مروش شررده..فقط انگار دیگر چشررم دیدن اورانداشررت. 
برای حفظ ظاهر لباس مرتبی پوشررید وموهایش راخشرر  کرد اما حس بیرون 
رفتن ودیدن بقیه رانداشت.همان جادوباره روی تخت ولوشد. سرش رادربالش 

ویری درذهنش رژه رفت.تحمیلی درکارنبود وقطعا خودش فرو کرد ودوباره تصا
نفهمیدچقدروذشررت که باصرردای …کاش اشررتباه می رد! …هم مقصررربود اما

 مهاسا به خودش آمد:
 
 چقدرتوامروز میخوابی دختر ؟ -
 

 پتو را ازرویش کنارزد وافزود:
 
 پاشوببینم تنبل! -
 

 با دلخوری نگاهش کرد که مهاسا با لبخند وفت:
 
 خیرباباخوش خواب!ظهرب -
 

 به طرس اوقلت خورد ووفت:
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 تودیشب بروشتی ، نه ؟ -
 

 مهاساباشیطنت خندید:
 
 یه جایگزین بهتربراد فرستادم که! -
 

 تمنا نیم خیزشد که مهاسادررفت ووفت:
 
 حاال چی شده مگه ؟ چقدرعصبانی هستی ؟ -
 

 لبهایش رااز زورحرص به هم فشرد ووفت:
 
 …نه من، نه تودیگه …یادد باشه مها -
 

وپشررت به اوروی تخت افتاد. مهاسررا تعجب کردازاین واکنش تند..شرروخی 
 راکناروذاشت ونزدی ش نشست:

 
 یعنی قهری ؟ -
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ش ی روی  شانه اش راورفتوبرش ورداند.بادیدن قطره ا شد و س ود اوخم  با
 وونه اوجاخورد وپرسید:

 
 چی شده ؟ -
 
 حاالمن چی ارکنم ؟…خیلی بدی مها -
 

 اچشمهایی وردشده وفت:مهاساب
 
 چیوچی ارکنی، اتفاقی افتاده مگه ؟ -
 

 باصدای خفه ای وفت:
 
 حالم اصالخوب نیست.…نمی دونم -
 

 مهاسالب به دندان ورفت وبام ث کوتاهی پرسید:
 
 میخوای معاینه اد کنم ؟ -
 

 تمناازجاپرید:
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 واسه چی ؟ -
 

 مهاسا سفیهانه نگاهش کرد:
 
 ه ؟ خیر سرم مامایی میخونم.خب بذارببینم مش لت چی -
 

 تمناچشمهایش رادرشت کرد:
 
 نه ! حرفشم نزن! -
 
 …مگه نمیگی حالت بده ؟ شاید احتیاج به داروداشته باشی..البته -
 
 داروواسه چی ؟…وای مهاچی میگی -
 
 اصال دیشب چی شده که توشدی عین طوطی که تول  میره ؟…ای بابا -
 

 دزدید.مهاساخنده اش ورفت:لپهای تمناول انداخت ونگاهش را
 
 عین لبوشد.…ببینش توروخدا -
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 …مهاسابه خدا میزنم -
 
 جای تهدیدمن بگوببینم مطمئنی اتفاقی افتاده ؟ -
 
 من ..چه میدونم مها! -
 
 میخوای بگی توهپرود بودی نفهمیدی چی شده ؟…یعنی چی چه میدونم -
 
 …عین داداشت -
 
رمن چندتاسرروال بپرسررم.ازتوآبی ورم بی حیام ؟ خب بگودیگه.. اصررال بذا -

 نمیشه!
 

ضربه ای به  صی که جواب همه نه بود  ص سوال تخ سپس باردی  کردن چند
 تمنازد ووفت:

 
یعنی بایدکت  بخوری درحد المپی .این زانوی غم بغل ورفتنت سررر یه تن  -

یام همه تصررور …خیالت راحت..یا زیادی رله ای …دردمعمولیه که طبیعیه ؟ 
 وهمه که من میگم ازخود نامزد آتیشیت بپرس، بهترجواب میده!اد ذهنیت ت

 
 تمناباحرص وفت:
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 عمرا دیگه نگاش کنم، چه برسه بخوام باهاش حرس بزنم! -
 
 چراداداشم ؟…وا -
 
شم بگوطرس من پیداش ….ازبس پرروو - شم کن..به شم ، دادا توهم کم دادا

 …نشه که مالحظه رومیذارم کناروتنهایی برمیگردم تهران
 
شن!  - سازبوده که دلت نمیاد ازتخت …وای چه خ حاال خوبه اونقدر خاطره 

 دل ب نی!
 

تمنای  دفعه منفجرشرررد ومهاسرررایاخنده ای بلند دررفت وبهانه ای دسررت 
اودادتابیرون برود. مسرریحا درانتهای همان نیم طبقه به تراس ت یه داده وغرق 

ما اوب فت ا به طرفش ر نا مدن تم بابیرون آ که  جه راه کج کرد ف ربود  ی تو
وزودترپایین رفت. مسیحا قدم تند کرد وبازویش راورفت .تمنا عصبی دستش 

 را پس کشید وقبل ازآن ه اوچیزی بگوید، وفت:
 
شه  - شاید براد ورون تموم  به نفعته برای حفظ موقعیتت طرس من نیای واال 

 …آقای الهی
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 …برجا نگه داشت مسیحا بهت زده خش ش زد وتمنا سریع پایین رفت واو را
 

صورد وتنش  سنگینی نگاههایش را روی  سراغش نرفت اما سیحا  صرم تاع
ست پذیرایی  ست ود ش سرمیز غذا هم برای حفظ ظاهرکنارش ن حس می رد.
اورارد کرد.نگاههایی متوجهشان بود ونمی خواست آتودست بقیه دهد بنابراین 

ه دارد.خسته وکالفمجبوربود بالبخند وعزیزمی که باغیظ ادا شد خودرادورنگه 
شته درذهنش  شب وذ شترش به ت راراتفاقاد  سل کننده که البته بی ازآن روز ک
بود، از پیشررنهاد مهاسررابرای رفتن به سرراحل اسررتقبال کرد وبیرون رفتند. روی 

 تخته سنگ متوسطی نشستند که مهاسا بامهربانی وفت:
 
 برم براد صندلی بیارم رو این سنگ خیس نشین! -
 

 س ه اش کج بود با تعجب پرسید:ازآنجا که 
 
 الزم نیست. -
 
 خب سرما و رطوبت تشدیدش می نه!…مگه دلت درد نمی نه -
 

شتر ازدردتنش ازخجالت  سا بی شت امابا این حرس مها ضع  دا هنوز بدنش 
ولی بازهم باوجودآن …عذاب کشررید.کاش زود وانداده بود تا مهاسررا بفهمد

ی  ترازاونمی شرر ظه نزد باکمی حرس زدن آرام نگرانی درآن لح تا خت  نا
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شود.هرچند که دوری وسردی بامسیحابیشتر ازهرچیز آزارش میداد.باس وتش 
مهاسررارفت تاباصررندلی بازوردد.تمنا هم ترجیح دادبه سررفارش او ووش دهد 
سرش  شت  شنا پ شته بود که باحس عطری آ شود. خیلی نگذ شترن تادردش بی

شق این تلخی بو سیحا بود. عا شته انگاربه تنش لرزید.عطر م شب وذ د که از
خورد شررامه اش رفته بود.پل  برهم نهاد.اور پاپیش میگذاشررت بی شرر  این 
صدای او به  شین  صدایی جزنوای دلن شنیدن  لجبازی وقهر راتمام می رد اما با

به تن …سرررعت بروشرررت ومهران رادید این لعنتی چرا عطرمرد محبوبش را 
تبدیل میشرررد نگاهش می رد که  میهمان کرده بود.باتعجبی که کم کم به اخم

 مهران وفت:
 
به این  - بابت این قدرنشررناسرریش.آدم نامزدی  به مسرریحا وفت  باید  چی 

 خوشگلی داشته باشه وتنهاش بذاره!
 

 ازنگاه ولحن صاس وبی پروای اوبدش می آمد، پوزخندی به لبش آمد:
 
 …پرکنیدوشمام انگار فقط درانتظار تنهاموندن کسی هستید تااوقاد فراغتتون -
 
باش - باش..آره عزیزم…خودمونی  حت  عا …را که قط به مردی م ل من  خو

 اریه!افتخ…قدرجواهری م ل تورو میدونه به ف رپر کردن اوقاد فراغتش باشه
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که  های آلوده ولحنی  گاه نا مورمور شررردازاین ن ازآن می  ه*و*ستن تم
 باتمسخروفت:…چ ید

 
 …م کننده اشبهتون میاد آب کننده جواهرباشید تا ترمی -
 

 …مهران بلندخندید وتمناچقدربدش آمد ازاین قهقهه شیطان نما
 
 لحنتم م ل خودد دوست داشتنیه! -
 

سرخ  ش ید.نگاهش  سیحا درهمان حالت خ شد که بادیدن م لبهای تمنا کج 
 وعصبی بود که شانه مهران راکشید:

 
 تواینجا چی میخوای ؟ -
 

 وفت:مهران درکمال آرامش دست اورا کنار زد و
 
 نامزدخوش مشربی داری!…صحبت می کردیم -
 
 یه سری مسائلو بهت یادآورکنم شاید لحنتم تغییرکنه! -
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عصرربانیت ازمیان ت  ت  کلمه هایی که ازمیان لبهای به هم فشرررده مسرریحا 
نای مبهود هم نمی  به تم گاه آتشرررینش  یان ازن تراوش می رد ودراین م

ای که م ل مته براعصرراب هردوی  مهران به تمنا نگاه کرد وباخنده…وذشررت
 آنها می کوبید، وفت:

 
 جدی چطوری این بداخالقو تحمل می نی تمنا ؟ -
 

شاند امادرلحظه ای کوتاه  سرجایش بن شمهایی ناباور لب بازکرد تااورا تمنابا چ
 وباتصمیمی اشتباه، خبیث شد ولبخند م ش مرگ مایی به مهران زد:

 
 عشق آدموصبورمی نه! -
 

ید.قدمی برداشرررت چشررمهای مه به کبودی ورای ران برق زدوچهره مسرریحا 
تاچیزی بگوید اما مهران باشنیدن صدای تلفنش وآمدن مهاسا چشم ی معلوم 

 برای تمنازد ووفت:
 
 …فعال مسیحا…خوشحال شدم ازاین مصاحبت شیرین -
 

اوکه دورشد، تمنا به مسیحا نگاه کردوقلبش فروریخت. چقدر ترسناك بو داین 
بادیدن مهاسررا ازفرصررت اسررتفاده کرد وخواسررت رد …دورفته مقابلشنگاه دو
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شود که بازویش مح م میان پنجه اوویرکرد ودنبالش به پشت. عمارد کشیده 
ازپله های بیرونی واردنیم طبقه شرردند.انگارتمنا الل شررده بود وفقط ….شررد

شبیه ی  عروس  خیمه شب بازی میان دستان اواز سویی به سوی دیگرکشیده 
سیحا باحرص درراباز کرد وتقریبا تمنارا می  شترکشان بود.م صد اتاق م شد.مق

به داخل اتاق پرد کرد وبعد دررامح م پشررت سرررش بسررت وقفل کرد..تمنا 
 عصبی ومبهود به زبان آمد:

 
 چته تو ؟ چرا اینجوری می نی ؟ -
 

ست او به  سیحا عقب رفت که با هدایت نامالیم د صبی م بااولین قدم بلند وع
شد وبادندانهایی  سینه صورتش متوق   سانتی  سیحا درچند سبید .م دیوارچ

 کلید شده وفت:
 
 توچه غلطی داری می نی ؟ -
 

 چشمهای تمنا ورد شد وباحرص وفت:
 
 …درست بامن حرس بزن، اصال -
 
من به توچی وفته بودم ؟ این ه نمیخوام به این تن لش نزدی  باشرری.وفتم  -

 یانه ؟
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 .حرفاد برام مهم نیست -
 

باغیظ این راوفت وهولش داد که مسرریحا شررانه اش راورفت ومح م ترازقبل 
 اورابه دیوارکوبید تا آه ازنهادش برآمد وعصبی وفت:

 
 چراوحشی شدی ؟ کمرم خوردشد! -
 

ید،  ندتپش قلب اوراشررن که تمناصررردای ت له راکم کرد  مسرریحا آنقدرفاصرر
 …انگاربلندتراز صدای پرخشمش بود

 
باردیگه چنین  - بد میبینی یه  یاد ،  ه پس دسرررت رونقط…حرفی ازدهنت درب

 …ضع  من نذارتمنا
 
 نقطه ضع  تو یه چیزی بود که دیشب حلش کردی! -
 

 مسیحا چانه اورامح م فشرد:
 
 زنمی..وظیفته!…خوب کردم -
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قلب تمنادرد ورفت وخواست کنارش زند اما تالشش بی نتیجه ماند وباصدای 
 حرصی وفت:

 
بازوتم نشررون - باشررم! …دادی زور  یده  دیگه چی مونده ازمردونگیت نفهم

 …کاری نداری بروکنارنفسم بنداومد…
 
 …اون روی سگ منوباالنیار تمنا -
 
 دیگه کدوم رومونده که پنهان مونده باشه! -
 
 …یادد باشه خودد خواستی -
 

باحرص  هارکرد و تااوبخواد برخیزد، تنش رام خت پرد کرد و به طرس ت اورا
 وفت:

 
یاد ل - باج غیرد می ز باوجود مهران ازم  که حاال  وذاشررتم  به الالد  ی لی 

 ویری، نه!
 
دنبال بهونه جدید میگردی ومیدونی دوسررتت دارمای دروغی دیگه جواب  -

 …نمیده
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 مسیحا عصبی برخاست وشانه های او راکشید تامقابلش بنشیند
 

 .توچرا این قدردری وری میگی ؟ من چی کم وذاشتم براد ؟
 
 …سه اد مهمم کهمگه وا -
 
صبح راه انداختی، مگه من چی ارکردم ؟ مگه  - تمنا بس کن این بازی روکه از

 انتظار نابجایی ازتو که حالل منی داشتم ؟…چی خواستم ؟ 
 
 پس من چی ؟ آدم نبودم که درك ن ردی ؟ -
 
 چیودرك ن ردم، تو نه میگفتی وناراضی بودی من دست بهت نمی زدم!…د -
 

احق بااو بود.خودش خواهان شررد واال محال بود مسرریحا بی دراین موردقطع
رضایتش نزدی ش شود.بی حرس اوراکنارزد وروی تخت دراز کشید وصورتش 

 را زیر پتو برد .مسیحا پتو را کشید که تمنا مانع شد و با بغض وفت:
 
 …برومسیحا..بذارتنها باشم -
 

 مسیحادستش راپس کشید وبرخاست:
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خواسررتی …مهاسررارفته تواتاق من…ن امشرربم همینجامباشرره امایادد نره م -

ولی یه چیزی …میتونی شرررال وکالهم کنی که منه غریبه زیادی نزدی ت نیام
یادد نره.اینبار نزدی  مهران ببینمت یابهت نزدی  بشرره، خون اون مردك پای 

 ….خصوصا باغیرتش…پس با این غریبه لجبازی ن ن …خودشه
 

مد ودرا پایین آ نا یدپتوازصررورد تم به هم کوب حا مح م  مه …تاق رامسرری ه
شد شرد واینبا رنه بابت …چیزبدتر سربه بالش ف سته  ش  ضی  تمنا دوباره بابغ

ن این ه ازرفتارش پشیما….دلخوری ازمسیحا بل ه بابت دلخورشدن ورفتن او
بود دروغ نبود، خصرروصررا پس از برخورد آخرمسرریحا اما دلخور هم بود.دیگر 

رون برود وکسرری راببیند، خصرروصررا چهره دلش نمی خواسررت ازآن اتاق بی
دلش میخواسررت زودتر این سررفر تمام شررود وبروردد اما …منحوس مهران را

یده بود  بارها د تاد. به تنش می اف مادر ف رمی رد، لرز خفیفی  به  که  همین 
شمهای طرس می فهمد  شنیده بود که بای  نگاه به چ سته ازووش وکنار وناخوا

ید باره دلش ازمسرریحا ورفت فا…چه خبر اسرررت واور می فهم جعه بود.دو
اما جنسررش که از …وخودش راهم لعنت کرد بابت تسررلیم شرردن دربرابرش

سررنگ نبود، احسرراس وعشررق وافری که به اوداشررت دسررت وپای مقاومتش 
ست سا به خود امید میداد اما باز …راب درآن بین واهی هم بات رار حرفهای مها

رفت ، اتاق را ترك ن رد.سر میز تا مهاسا دنبالش ن…برمی وشت سرخانه اولش
شام اثری از مهران نبود.شاخ  هایش ت ان خورد، بوی اتفاق می آمد. مهاسا 
درفرصتی مناسب وفت که خوشبختانه او شر ش راکم کرده وبه تهران بازوشته 
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واه لبخند به لبهایش آمد ونفس آسرروده ای کشررید.انگار هرباراو  اسررت.ناخودآ
 …آمد ازنگاه هایی که زیرورو می کشید رامی دید راه نفسش بند می

 
شغول بازی  شب همراه بهنام م سوده بود وتا  سیحا هم انگار خیالش دیگر آ م
هان  گاهش راهم از او پن که سررعی داشرررت ن یب بود  باشررطرنج بود وعج

دیروقت بود وکم کم همه شب بخیروفتند. باز بامهاسا به سمت اتاقها راه …کند
 افتاد.. .

 
 احتیامو بردارم میرم!من فقط لباس ر -
 

 تمنا بااستیصال وفت:
 
 مردم آزارشدی ؟ خب چرا همینجا نمی مونی ؟ -
 

مهاسررا وسررایلش را کناری وذاشررت وبه طرس اوبروشررت.کنارش نشررسررت 
 ودستهایش رابا مهربانی ورفت:

 
شه، من نمیخوام م ل مانع عمل کنم - ست داره کنارتو با سیحا دو درکش …م

 کن یه ذره!
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ساکت  صورد اورا به تمنا  سا بااندکی م ث  به نقطه ای دیگر نگاه کرد که مها
 طرس خود چرخاند ووفت:

 
سال تفاود  - سه ، چهار شاید تواین  سته منم م ل خودد بی تجربه ام اما  در

سررن تجربیاتم دربرخورد بادیگران وعلی الخصرروص بخاطر رشررته تحصرریلیم 
رهم فاقی افتاده باشه اما اوبااین ه اصال ش  دارم ات…دراین موارد بیشترباشه! 

 …حتی بارداری هم تواین دوران…رخ داده طبیعیه
 

 باچشمهای ورد شده تمنا، مهاسا بلند زیرخنده زد:
 
 چشاد پرید بیرون که! -
 
 میخوای س ته ام بدی ؟…توروخدا تودلم وبیشترخالی ن ن مها -
 
 خدا ن نه دیوونه! ..دارم م ال میزنم! -
 
 ی از این م اال واسه من نزن!جون هرکی دوسش دار -
 
با - با خب  یه…خیلی  فاق طبیع یه ات  بیخودی خودتودرویرش…فقط میگم 

به نظرم …شما االن رسما ازدواج کردید پس این ادا واطوارها بی معنیه! …ن ن
شی وتموم شی، نهایتش یه ویزیت می سیحا حرس بزن وبذارمطمئن  اما …بام
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سیحا ساله …ندارهباورکن عاقبت خوبی …دوری ن ن از م شم اوه دیدی م بعد
واقعا جدیه باخانواده اد صحبت کن که مراسمتون زودتربروزار شه تا از شراین 

 البته بازم دارم بهت میگم که احتماال اشتباه می نی!…دلهره هام راحت شی
 

حرفی برای وفتن نداشررت، درواقع حق بااو بود، حتی این حرفها رابارها ازتارا 
ختل  شررنیده بود اما بازهم یاد ترانه وحسرراسرریتش که می هم به نقل قولهای م

با ورود مسیحا …افتاد یخ میزد وتمام دلخوشیش دود می شد وبه هوا می رفت
به اتاق، مهاسرررا بالبخند برخاسرررت وپیش از آن ه ی ی از آنها حرفی بزند ، 

 وفت:
 
 …ببخشید، االن وسایلمو برمی دارمو ومیرم -
 

کرد وبا سرراك کوچ ش رفت.تمنا سررنگینی نگاه  وفورا همه چیز راجمع وجور
باچند حرکت کوتاه زیرپتویش  یاورد و  به روی خود ن ما مسرریحا راحس کرد ا
خزید.برق که خاموش شررد، به خوبی سرررما را حس کرد، قلبش با دلهره تپید، 
خصرروصررا وقتی ت انهای آرام تخت وویای آمدن مسرریحا شررد.اما برخالس 

لمه ای هم از اونشررنید چه رسررد به تصررورش چند دقیقه وذشررت وحتی ک
بین دواحسرراس ویرکرده بود.دلش …کوچ ترین حرکت برای نزدی  شرردنش

سو هم غرور  شت اما از ی   شی راکه حاال تجربه اش کرده بود رادا هوای آغو
وترس اجازه نمی داد واکنشرری نشرران دهد.به خیال این ه اوخوابیده اسررت آرام 
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ش ی نگاهش کرد.اولین چیزی که حس کرد  ومخفیانه زیرپتو چرخ خورد ویوا
شتنی اش که  ست دا شتنی بود وبعد نیمرخ چهره دو ست دا بوی آن تلخی دو
صورد  شانده بود.دلش برای لمس  ست چپش مقداری از آن راهم پو ساعد د
گاه  ته اش ن های بسرر به چشررم ند کرد و اوضررع  رفت ، کمی سرررش رابل

صو…کرد شید تابهتر سته کمی نیم تنه اش راجلوک ین رد اوراببیند. درهمناخوا
سینه اش  ست او دورکمرش پیچید وغافلگیرانه روی  صله نفهمید چه وقت د فا
فرود آمد.صدای آرام او درووشش وانگشتان نوازشگرش البه الی موهایش فرو 

 رفت:
 
شه چی ارکنم  - سلوالم هالک شو ورفته وت ت   سهامم بو با این عطر تنی که نف

 زیبای بی احساس من!
 

سرررش راباال ورفت وبه چشررمهای براق او خیره شررد، انگشررتانش تمنا کمی 
بااحتیاط باال آمد وروی صررورد اولغزید ، نفس های عمیق اومحسرروس بود، 

 آرام زمزمه کرد:
 
 اوه بی احساسم چرااین قدرتورو دوست دارم ؟ .. -
 

 برق نگاه اوبیشترشد سرتمنامیان شانه ووردن اوفرو رفت:
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حا - ید مسرری تت  برخوردم…ببخشرر باور کن خیلی دوسرر ما  باه بود ا ا شررت
 …نباشی من می میرم پس حرس از غریبگی نزن…توآشناترین حسی…دارم

 
ضای نیمه تاری  اتاق  شد، درف شان عوض  سیحا چرخی خورد واینبار جای م
سیحا  شان به نوری محتاج نبود، م شق شنه وپرع ضح نبود اما نگاه ت چیزی وا

 ید:*سب*وموهایش رانوازش کرد وپیشانیش را
 
میدونی امروز اندازه تموم عمرم دلم براد تنگ شررد ؟ با ضرردحال امروزد  -

تموم حال خوب دیشرربم خراب شررد ، باورکن اوه میدونسررتم این قدر آزارد 
 …میدم

 
 من فقط دلهره بعدو دارم. -
 
 آخه دلهره چی عشق من ؟ -
 

 به سختی وباجمالتی تی ه پاره ازشرم وفت:
 
 …اوه بفهمه که…یحامامانم خیلی تیزه مس -
 

 مسیحا باتعجب سربلند کرد ونگاهش کرد:
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 چیو بفهمه ؟ -
 
 چی بگم من ؟…وای مسیحا…اوه بدونن که …تو خانواده منونمیشناسی -
 

 مسیحا دست اورا از روی صورتش کنارکشید وحیرد زده وفت:
 
 باتوام.به من نگاه کن ببینم!…چی داری میگی تو ؟ مگه چی شده ؟  -
 
 ی بگی منظورمونفهمیدی ؟میخوا -
 
 نه! -
 
 مسیحا من صبح تا ت ون خوردم درد توتموم تنم پیچید، یعنی. -
 

شد وبا صورتش ول انداخت او خم  سیحا  سبالبخند م ه ای نرم بروونه ب*و*
 اش وفت:

 
 من که وفتم سرقولم هستم.…اشتباه می نی قربونت برم - -
 

 ضربه ای آرام به بینی اوزد: تمنا زل زل نگاهش کرد ومسیحا باخنده ای آرام
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 البته اوه توحرفی نداری -
 

شش  تمنا مشرت مح می به بازوی اوزد ومسریحا باخنده ای مجدد اورادرآغو
 مح م فشرد:

 
 پس بگو ناز وادای خانم ازصبح بخاطرچیه ؟ -
 
 خیلی بدی مسیحا.. -
 
ش یمن که وفتم اینقدرام والبی نیسررتم اما نمی دونسررتم نفسررم تااین حد پ -

 ….رفته
 
 من پیش رفتم یاتو که.. -
 
 من که چی ؟ -
 

حا مح م نگهش داشرررت و  ما مسرری ند ا ید وروبروردا گاهش رادزد نا ن تم
 کنارووشش وفت:
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توقع نداشررته باش بااون همه تهمت واعصررابی که ازجفتمون خورد کردی  -
 تالفی ن نم!

 
 هنوز آثارجرمت مونده! -
 
نازم! عشرر - یاده عروسررر   فت توز یاد..نتیجه اش میشررره خب ظرا ق منم ز

شرررمندویم قربونت برم اما دلیل نمیشرره به جرم متهمم کنی چون باید تحملم 
 کنی!

 
 تمنا به طرفش بروشت ولبخندزد:

 
 خیلی پررویی! -
 

 مسیحا سرش رانزدی  برد وبا لمس پوست لطی  اوآرام وفت:
 
 …اسمشو هرچی خواستی بذار..اما من فقط عاشقتم -
 

ست های دختر شی رفت د شواز آغو شی وپس زدن. به پی سرک ك اینبار به جای 
 ….که همه ی آرامش رابرایش معنا می رد

 
 خدا بامنه وقتی توبامن عجینی
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 کی میگه بده عشق پاك زمینی

 
سته بود  شد .هنوز خ سنگینی ازهم باز شگر پل هایش به  شتانی نواز باحس انگ

یدن چهره  باد ما  بت ودلش خوابی طوالنی ترمیخواسرررت ، ا بان وپرمح مهر
 مسیحا لبخند زد:

 
 …صبح بخیر -
 
 …صبح توهم بخیرعزیزم -
 

شد وبا شود که آغوش اومانعش  ست بلند  سخوا ه ای کوتاه برموهایش ب*و*
 وفت:

 
 …خسته ای، بخواب…الزم نیست به این زودی بلندشی -
 

 سرش راباال ورفت وخواب آلودپرسید:
 
 پس توچرابیدارشدی ؟ -
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 ش وذشته که ترسیدم بخوابم، مزه اش بپره!به من اونقدرخو -
 

وونه های دخترك داغ شرررد وسرررش را درآغوش اوپنهان کرد، معترض وآرام 
 وفت:

 
 …خیلی پررویی -
 

 مسیحامح م فشارش داد وبالذد وفت:
 
 …عاشق این سرخ وسفیدشدنتم..بایدعادد کنی -
 

سینه اش زد خندید وموهایش راغرق  سربه  ضربه مح می که اوبا سببا ه *و*
 …کرد

 
 ببین دوباره زحمت یه تعویض لباسووذاشتی وردنم! -
 

 تمنا باتعجب نگاهش کرد:
 
 راستی چرالباس بیرون تنته ؟ -
 
 دلم نیومد خداحافظی ن رده برم!…ف رکردی واسه چی بیدارد کردم ؟  -
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 تمنا صاس نشست وبه طرس اوبروشت:

 
 کجا ؟ -
 

د دخترك راپشت ووشش داد مسیحا کنار نشست وموهای پریشان روی صور
 ووفت:

 
 …یه جلسه مهم دارم که مجبورم بروردم تهران -
 
 تهران ؟ تنها ؟ من چی ؟ -
 
نام میرم - بابه نه!  که  ها ما االن …تن هت نگفتم ا که ب دیروز مطمئن نبودم برم 

 تابعدازظهر برمیگردم.…مجبورم
 
 خب نمیشه منم بیام ؟ -
 

 مسیحابالبخندوفت:
 
 رفته قراره تاآخرهفته بمونیم ویال ؟ امروز تازه دوشنبه است. م ل این ه یادد -
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 آخه بدون تو سختمه! -
 
کاری  - یه قراردادمهم  وه نرم  جا ت ون بخورم ولی ا باورکن دلم نمیخواد ازاین

 ازدستمون میره!
 

 تمنا بناچارسرت ان داد:
 
 …پس مواظب خودد باش، زودم بیا -
 

ب قربان صدقه اش رفت که ضربه ای به مسیحا دوباره درآغوشش کشید وزیرل
 درخورد وصدای مهاساآمد:

 
 …داداش -
 

 مسیحا برخاست ووفت:
 
زیزم باشه ع…حواست باشه تمنا..به رفتاروحرس کسی اهمیت نده تامن بیام -
 ؟
 

 تمنابالبخند سرش راخم کرد که مسیحا به طرفش خم شد وچانه اش راورفت:
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 نودیوونه کردی تو!خب بااین لبخند وچشمای خمارکه م -
 

ه کوتاه اما عمیق او به خداحافظی مخصوصی تمام ب*و*سخنده آرام دخترك با
 …شد

 
 مهاسا سرش رابه بالش فشرد وخواب آلود وفت:

 
یه روز میگه …ازدسررت این داداش عاشررقمون به کجا پناه ببریم نمی دونم!  -

زنه زنگ میبرو تواتاق من، میخوام خودم پیش عشررقم باشررم، یه بارکله صرربح 
 شدیم بادیگارد عشق آقا!…میگه بیا عشقم تنها نباشه من باید برم کاردارم

 
 تمنا به سمت اوچرخید وباخنده ای کوتاه وفت:

 
 الهی قربون این بادیگارد مهربون برم.من شرمندتم که اسیرد کردم. -
 

 مهاساالی ی ی ازپل هایش راباز کرد وکمی نگاهش کرد.تمنا باتعجب وفت:
 
 شده ؟ چی -
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 ابروی مهاسا باالرفت ولبش کج شد به لبخندی معنادار:
 
شما بفرمایید چی شده ؟ امروز دنده بیدارشدن عوض شده یا مش ل دیروز  -

 حل شده ؟
 

 تمنا باخنده ضربه ای آرام به اوزد:
 
 کنج اوی ممنوع! -
 
 به! ما دلمونوخوش کردیم عمه شدیم. -
 
 مها! -
 
ها و - به دل  نگفتم ال ی بزروش…م کردی وچیزی نشرررده! ..بیخودی خون 

 خودد وداداشم کردی!
 
 باورکن حالم دست خودم نبود! -
 
ش رهمون اولین بار بدقلقی کردی واال االن که  - سه اولین بارطبیعیه.خدارو وا

 خوبی خداروش ر..اصال رنگ ورود بازه!
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دیگر …کردتمنا اینبار بابالش مح م به سراوزد ومهاسا خنده اش رازیرپتو خفه 
 هرچه کردند خوابشان نبرد وبلند شدند.

 
 کمی سربه سرهم وذاشتند وبااحساس ورسنگی مهاسا برخاست ووفت:

 
 …تامن برم لباس عوض کنم توهم برو تندی دوش بگیربیا -
 

بالشرری که تمنابرایش پرد کرد به دربسررته  این را لحظه آخروفت ودررفت و
 …اصابت کرد

 
جای خالی مسرریحا سررخت بود.وقتی تماس  تاظهر راحت وذشررت اما تحمل

شد شحال  شنید که بعد ازناهارباز میگردند خو نهایتا تا چهاروپنج …ورفت و
 …بعدازظهر دوباره کنارش بود وهیچی بهتر ازاین نبود

 
صدای فرح  شتهایش کمی کور بود وتقریبا باغذابازی می رد که با سرمیز غذا ا

 سربلندکرد:
 
 ری ؟شما چرا درست غذاتو نمیخو -
 

 مغزش ت ان خورد وباتعجب نگاهش کرد که فرح ادامه داد:
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 اوه ماهی دوست نداری، بگو غذا ازبیرون براد بگیرن! -
 

سختی آب د…این فرح بودبااین لحن لطی ..غیرقابل باوربود برایش هانش به 
 رافرو داد ووفت:

 
 واال ماهی دوست دارم.…یه کمی بی اشتهام…ممنونم -
 
مسرریحا ف رکنه درنبودش به همسرررش سررخت وذشررته، پس دلم نمی خواد  -

 رودربایستی ن ن وچیزی خواستی بگو!
 

ش رکرد.بااین ه به رویش  شوق بود.ت سر  لبخندی که ناخوداواه به لبش آمد، از
آورد به خاطرمسیحا هوایش رادارد اما همین هم ازاین زن غنیمت بود.خصوصا 

 زمانی که بهناز باخنده وفت:
 
 روسشونوخوب دارن!مردم هوای ع -
 

ولبخند ونگاه فرح رادید، اشررتهایش بازشررد.وای که چقدرهمه چیزخوب بود 
البته غیراز چهره های خانواده مهناز واسررت نائا مهرانا که نگران بازتاب این روی 
خوش مادرش به تمنا بود.ملینا زودتر ازهمه ازپشررت میز برخاسررت وراه اتاق 

ع تاسررراعتی ب یه هم  فت.بق نا رادرپیش ور ند، جز تم گل شرررد د راهی جن
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ومهاسرراوالبته شررهریار که خواب راترجیح داد.تمنا هم بدون مسرریحا ماندن 
راترجیح داد.اصرررارش به مهاسررا برای رفتن هم نتیجه نداد وکنارش ماند، البته 
فقط توانسررت ی  سرراعت کنارش بنشرریند واول خمیازه وبعد خواب اسرریرش 

گین عصررراما تمنا هرچه کرد کرد.نتیجه بی خوابی صرربحش شررد خواب سررن
خوابش نبرد.حوصله اش سررفته بود.نگاهی به ساعت انداخت که تازه سه بود 
ساعت دیگر داد.کالفه مجله ای راورق میزد که  سه  سیحا قول آمدن رابه دو وم

 …نگاهش به اسبی مش ی افتاد.ی  دفعه ذوق زده برخاست
 

سمت طوفان ستقیم به  شد وم صطبل  رفت که درآخرین  وارد راهروی عریض ا
 قسمت اصطبل قرارداشت.دست به پوزه ویال سیاهش کشید وبالبخندوفت:

 
 چطوری دوست خوبم! -
 

ی  دفعه اسررب شرریهه بلندی کشررید وتمنا ناخوداواه عقب رفت وباتعجب 
 نگاهش کرد که همان موقع صدایی ازپشت سرش وفت:

 
 ازاحوالپرسیای شما خوبه خوبم! -
 

روبه رو وپاهایش به زمین چسبید.اوآنجا چه می رد سریع بروشت ونگاهش به 
 ؟
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وقتی لبخند معنادار اورادید قلبش به تپش افتاد ونگاهش به طرس دربروشررت 
تااو  قدمی عقب رفت  قدم مهران،  مدن اولین  باپیش آ ته بود.یخ زد و که بسرر

 سرجای خود بایستد:
 
 سالمم جواب نداشت ؟ -
 

 فت:سعی کردترس واضطرابش راکنترل کند وو
 
 شنیدم رفتیدتهران..برای همین ازدیدنتون جاخوردم. -
 
 جاخوردی یاترسیدی ؟ -
 
 برای چی بترسم ؟ -
 

 بازهم آن لبخند که حالش رابه هم میزد:
 
آخه میدونم …ظاهرا رفتم تهران تاخیال نامزدمزاحمت راحت بشرره…خوبه!  -

 …ته باشیمامروز نیست ومیتونم باخیال راحت یه مراوده دوستانه باهم داش
 

 م ث کرد وبالحنی که تن دخترك رابه لرزه انداخت ، ادامه داد:
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 …البته شایدم عاشقانه!  -
 

سرش پیچید سیحا در صدای م شد و سنگین  سش  دلم نمیخواد به مهران ”نف
باشررری ی   لبش رافشررررد”نزد ق یرد ”، دادش  باج غ مهران ازم  باوجود 

مسرریحا …یاد بوداین نگاه همان هشرررداربود..همان فر…وای…وای”…نگیر
 کجایی ؟

 
اوقدمی جلوآمد وقدمهای ترس خورده دختردوباره عقب رفت، مهران ابروباال 

 انداخت:
 
 توکه وفتی ازمن نمی ترسی ؟ -
 

 تمام جرأتش راجمع کرد ووفت:
 
 …نمی ترسم اما مسیحا دوست نداره که -
 
 عالقه مسیحا که مهم نیست، مهم تویی! -
 
 باشید!بهتره مراقب حرس زدنتون  -
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 عصبانی میشی دوست داشتنی ترمیشی! -
 

 تمنا عصبی وفت:
 
 کی به شما اجازه داده بااین لحن صحبت کنی ؟ -
 
 درثانی برای ارتباطمون صمیمیت بهترازاجباره.موافقی ؟…تو…اوال شما نه!  -
 

درادامه جمله اش قدمی بلند برداشررت که تمنا برای ناکام ماندن دسررت پیش 
به دیوارکی که زین آویزانش بود برخورد آمده اش خود راع قب کشررید وندید 

قابلش  حاال اودرسرررت م ید و نارکشرر فت وخود راک کرد، کمرش ضررع  ر
 چشمهای ناپاکش حال دخترك رابهم زد: ه*و*س…بود

 
 بهتره قدم دیگه ای برنداری! -
 

مهران خنده ای کرد..خنده ای دلهره آور که شیپور ی  جنگ رامیزد..جنگی تن 
 …نابرابربه تن و

 
 …چرا ؟  -
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 مسیحا االن میاد.….من باید برم -
 
 مزاحممون نمیشه!…نترس عزیزم..تااین ضیافت تموم شه اونم اومده…ا -
 

پشررتش که به سررختی دیوار خورد سررربرورداند، آه ازنهادش برآمد ، قرارنبود به 
این زندان دوراز آن عمارد دل خوش کند.بروشررت ومهران درسررت ی  قدم 

ه اوایسررتاد ودسررتش باال آمد.تمنا خواسررت اززیر دسررتش بگریزد اما مانده ب
 بازویش ورفتار شد وصدای اوکنارووشش حالش رابه هم زد:

 
 …ف رکردی خیلی زرنگی کوچولو -
 

 صورتش رامقابل صورد اونگه داشت وپالك نام مسیحا راباال آورد:
 
شین بهتریم - ست من جان سیحا نی سمش …باورکن مواقعی که م شه نباپس ا

 …راحت ترم
 

که اش  نا روی صررورد مهران شررو تان ظری  تم سرریلی سررنگین انگشرر
ما  ید چرا وردنش سرروخت ا فاده کرد وهولش داد. نفهم یت اسررت کرد.ازموقع
ست  شت به زندوی بود، د شبیه بازو اهمیتی نداد وفقط رسیدن به بیرون برایش 

مجال مهران لمسررش می رد ، خودش رازنده نمی وذاشررت اما فقط چند قدم 
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وریز یافت ، دسررتی آلوده ازپشررت سرررچون ماری که دور صررید خود بپچید، 
با ندش  تاب خورد، جیغ بل قاطی “احمِق و افتی ”دورتنش  فت  به اوو که 

شد.درآن بین …شد ستهای اوبلند  ست وپازدنش بی فایده بود وروی د اما .د
ین الگد مح می باپایش به اوزد.نفهمید به کدام قسررمت تنش خورد اما آنقدر 

حیوان صفت راعصبی کرد که به طرفی پرتش کند.روی انبوهی از کاه فرود آمد 
 وصدای خشن اوراشنید:

 
 یادد باشه خودد خواستی وحشی! -
 

بابغض سربلند کرد وبادیدن دستی که به سمت دکمه هایش رفت ازجاپرید اما 
باورفتارشرردن وزمین خوردن دوباره اش، درد بدنش میان درد قلبش وم شررد 

 را ازته دلش فریاد کشید”مسیحا”نامو
 

 بهنام نیم نگاهی به نیمرخ مسیحا انداخت وبااخمهایی درهم وفت:
 
 چته توپسر ؟ چرایهو این ش لی شدی ؟ -
 

مسیحا کالفه وخسته ازدلهره ای که ناوهانی وریبانش راورفته وآن سردرد مزمن 
 وهمیشگی تشدیدش می رد، شقیقه هایش رافشرد ووفت:

 
 این سردردلعنتی معلوم نیست چی ازجونم میخواد!…ور میزنهدلم ش -
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بده، ووشرررت  - یه متخصررص نشررون  به  هت میگم برو خودتو  وقتی ب

شه یه کوفتی میده که اینجوری رنگ  صب میگرنم با ست.اوه این الم بده ارنی
 ورود م ل میت نشه!

 
 مسیحا سرش رابه عقب ت یه داد وپل  برهم نهاد:

 
 …یالفقط سریعتربرو تاو -
 

نده بود.دلش پیچ  ما فل  غا عه ای رخ داده و فاج گار  حس عجیبی داشرررت، ان
میخورد وهرچه هم شررماره ویال رامی ورفت کسرری جواب نمی داد.تمنا هم 

 …فقط دامنه این حس بد فزونی می یافت….خاموش بود و
 

به ویال که رسیدند، بی تعلل وباقدم هایی بلند به سمت ساختمان رفت .کسی 
 ای بلند وفت:نبود.باصد

 
 کسی نیست ؟ -
 

 همسر سرایدارازآشپزخانه بیرون آمد ووفت:
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 جزپدروخواهر وخانمتون نه..همگی رفتن جنگل! -
 

مسیحا منتظر توضیح بیشتری نشد و به طبقه باال رفت که با دیدن پدر و سری 
که میان دستانش بود ، حیرد زده برجا ایستاد .انگار شهریار حضور او را حس 

ه قبل ازحرس زدن اوسررربلند کرد.بادیدن چهره ملتهب پدر، نگرانی به کرد ک
 جانش چنگ انداخت وبه دنبال عصربخیری سرسری پرسید:

 
 اتفاقی افتاده پدر ؟ -
 

سینه بیرون داد  شبیه آه بود از شتر  سنگینی که انگاربی ست ونفس  شهریاربرخا
 وشانه اش رافشرد:

 
 کجایی توپسرمن ؟ -
 
 …ز قرار مالقاد دارم وخب وفتم که امرو -
 

 م ث کرد وبادلهره ای که چشمانش را بی تاب نشان می داد، ادامه داد:
 
 تمنا خوبه ؟ -
 
 تواتاقه! -



wWw.Roman4u.iR  702 

 

 
ید.دراتاق راباز کرد که  بادو ازپله های نیم طبقه باال دو مسرریحا معطل ن رد و

 مهاسا باترس برخاست ونگاهش کرد:
 
 سالم داداش! -
 

سیحا به تن مچاله  شمهایش فراخ نگاه م شد و چ شده روی تخت میخ وب 
 شد:

 
 چی شده ؟ -
 

 پیش که رفت بادست پدر متوق  شد:
 
 ازاسب افتاده، چیزی نیست. -
 

مسیحا بانگاهی کوتاه به پدر به سمت تخت رفت وکنارتمنا نشست که شهریار 
 دوباره وفت:

 
 زمینش زده!…رفته اسب سواری وسراغ طوفان -
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رد وبغض نگاه خیسری که به زحمت کنترلش می رد، مسریحا به مهاسرا نگاه ک
 مبهوتش کرد، خصوصا وقتی مهاسا باصدایی لرزان وفت:

 
 …تقصیرمنه، وفتی نذارتنها بمونه ولی -
 

یرون  ب هق  هق  با تاق  ند واز ا ک مام  ت له اش را م ج نداد  جال  م یه  ور
 زد.شهریاربالبخندی کامال مصنوعی وفت:

 
 …شهخواب بود تمنا رفت بیرون..نگران -
 

 مسیحا به نیمرخ تمنا که باموهایش پوشیده شده بود، آرام وفت:
 

 خیلی ضرب دیده ؟…تقصیرخودمه که رفتم، ووربابای قرارداد
 

 شهریارآرام وفت:
 
 …هواشو داشته باش…بیشتر ترسیده پسرم -
 

بانگاهی دیگر به دخترجوان بیرون رفت.مسرریحا خودش راکنار  این راوفت و
د ، کنارش خزید وخواسرررت در آغوشررش بگیرد اما به اوکشررید وپتوراکنار ز
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محض پیچیدن دسررتش دورتن او، تمنا مانند برق ورفته ها ازجا پرید وجیغ 
 کوتاهی کشید که مسیحا نیمخیز شد ومیان حیرد اورا نگه داشت:

 
 …منم…نترس …هیس -
 

چهره وچشررمان ترس خورده تمنا روی صررورد اومیخ وب شررد ونگاه ناباور 
نزدی  رفت وصررورد اورا باال …کبودی ووشرره لب وزیروردن اومسرریحا روی 

 ورفت، زمزمه کرد:
 
 …تمنا -
 

همین کافی بود تا تن لرزان ومتوحش دخترك درآغوش اوبلرزد.وریه ….همین! 
نفس هایش را به …ای سرروزناك وبلند ..وریه ای که قلب مسرریحا را ازجاکند

بابت این غفلت اورا مح م میان تنش فشرررد وخودش را…شررماره انداخت
لعنت کرد. نفهمید چقدر وذشت تا لرز تن اوکم شد..سرخم کرد.آرام صدایش 

 زد واوبیشتر به تنش چسبید.صدایش به زحمت ازولویش بیرون آمد:
 
 سردمه!…بمون…نرو مسیحا -
 

 مسیحا موهایش رانوازش کرد ووفت:



 705 وصال یتمنا

 
 قصد جون موکردی…مگه نگفتم طرفش نرو…مگه نگفتم اون اسب وحشیه -

 …که
 

 باوریه تلخ دوباره اوپشیمان وفت:
 
 ببخش عزیزم، مقصرخودمم که تنهاد وذاشتم ورفتم. -
 

هرچه مسریحا درباب دلداری وآرام کردنش می وفت، هق هق اوتلخ تر ونفس 
شتر  شد وبی شتر درخود جمع  شتر لرزید.بی شد.بی سامان تر می سرو هایش بی 

خبراز همه جا هم  خواهان اوشرررد.عاقبت مسرریحا کنارش دراز کشررید وبی
آغوشررش شررد. وقتی ازاتاق بیرون رفت ، بهنام باچهره ای سرررخ وعجیب به 

 طرفش رفت:
 
 چطوره مسیحا ؟ -
 

 مسیحا سری ت ان داد ووفت:
 
 جواب پدرشو چی بدم ؟…نباید می رفتم…لعنت به من -
 
 …اوه ویرش بیارم که -
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شت ودرچهره سیحا برو شدن حرس بهنام ، نگاه متعجب م ت کبود اوثاب باقطع 

 ماند:
 
 کیو ؟ -
 
 اون مردك االغی که نتونسته یه اسب وحشی ورام کنه! -
 

سا هم به دنبالش شد! …این راوفت وازپله ها پایین رفت ومها سی  سفرنح چه 
 شهریار آرام وفت:…
 
سرم - ضرب ….صبح بروردید پ شه راحت تره..دکتروفت بدنش کمی  خونه با

 دیده واال موضوع مهمی نیست!
 

انگار …حا سررری ت ان داد اما ذهنش هنوز درویر زخم وکبودی تن اوبودمسرری
 ……شبیه کوفتگی ساده نبود

 
شود اما نه  ضربه ای مح م به دهانش خورد تاخفه  صدازد،  سیحا راکه  نام م
تنها سررراکت نشرررد بل ه ازت  ت  سررلولهایش برای فریاد کشرریدن کم  

صدای پار شی ترشد. شترتقال کرد او وح ست.هرچه بی سشخوا شدن یقه لبا  ه 
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ستهایش درمهاری   سمی درقلبش فرورفت .د شاخه ای  سه  شنید انگار  راکه 
دسررت او وتنش زیرسررنگینی جسررم متعفن او درحال له شرردن بود.التماس 

کم  خواسررت اما انگار ته دنیا بود ولحظه رسرریدن ی  مرگ …فریادزد…کرد
شررد وناخن نفهمیدچه شررد که دسررتش آزاد ….تلخ در آغوش ناپاك و آلوده او

ستش پیچید،  سر مهران عقب رفت ود هایش. باتمام توان دروردن اوفرورفت..
 ازدرد جیغش بلندترشد ودهان ک ی  اوباصدایی مرتعش کنارووشش وفت:

 
 …نمی خواستم آثاری روتنت بذارم ولی خودد خواستی -
 

وبه دنبالش حیوان صررفتی اوودردی که زیرولویش پیچید تا بااحسرراس خفگی 
شود.صدای شیهه اسب بلند شد .انگار برای وفای به صاحبش خود را  هم آشنا

شده می کوبید بل ه رهاشود که نتیجه آن همه تقال  ب*و*سبه دیواره های مح
باعث شرررد بچرخد  که  تادن زینی ازروی دیوارك کوتاه روی کمرمهران بود  اف

سمت دردوید اما شود . با آخرین توان به   اوپایش ولحظه ای کوتاه تن تمنا رها
سب اینبار درصدای نعره …راورفت ودوباره زمین خورد ودوباره شیهه ا صدای 

ه پل  ک…مرد پیچید وآخرین توان ازتنش رفت..دسررتی روی هوابلندش کردو
تاق  بود.ا یرش  خاکشررر خورد و تن  کرد  حس  که  یزی  چ ین  ل وشرررود او
ندهد آنجا چه می  که اهمیت  بد بود  ما آنقدرحالش  مسرریحاراشررناخت ا

ضش کند.سررچر خاند ومسریحا رادید.صرورد به خواب رفته وخسرته اش بغ
راسررنگین کرد تاتحملش ن ند.شرر سررت وبرخود لرزید.هق هق کرد وبه خود 
پیچید.چشررمهای نگران او باز شررد ونیمخیز شررد.درآغوشررش فرو رفت.تب 
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بدش می  قدر ازاین ضررع   قدر دلش می خواسرررت بمیرد.چ داشرررت.چ
ه تب بااین …رای به این حال افتادنآمد.ازدختر بودنش که نقطه ضررعفی بود ب

ست دور  شید اما تمنا د سیحا پتو راروی تنش ک شت اما ازدرون می لرزید.م دا
ماس کرد نرود خت والت ندا فقط …دیگرهیچ مصررلحتی هم نبود…وردن اوا

ه هایش ی  اکسرریر آرام بخش بود ك. تن ب*و*سررر…بااوبودن آرامش می رد
 دردمندش راآرام می رد..

 
 ید:ب*و*سای خیس اونگاه کرد وپشت پل  داغش رامسیحا به چشمه

 
 خوبی عروس م ؟ -
 

 سرت ان داد وصورتش رابه سینه اوفشرد وبابغض وفت:
 
 منو می بخشی ؟ -
 

 مسیحا باعشق نوازشش کرد:
 
 اونی که باید ببخشه تویی عشق من! -
 
 دیگه تنهام نذار..هیچ وقت.. -
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 مسیحا صورد اورابلند کرد ووفت:

 
 م چرارفتی که اینجوری شه!من نبود -
 
 خیلی بد بود که..…توروخدا دیگه نپرس -
 
 باشه اشتباه کردم..تووریه ن ن..…باشه -
 
 وردنبندم وم شد!…مسیحا -
 
 ن نه این کبودی هم بابت همینه ؟ -
 

 تمنا فقط بااش  سرت ان داد وانگشتان او روی تیروی تن او رانوازش کرد:
 
 .هیچی ارزش اش  تورونداره!دوباره براد درستش می نم. -
 

ه ، ب*و*سبعد ازآن خط ُهرم نجیب نفس هایش روی زخم تن اوراپرکرد.باهر 
قطره اشرر ی ازووشرره پل  تمنا سررر خورد، اور مسرریحا می فهمید بازهم این 

 …بدون او بی ش  میمرد…میمرد…یخ کرد دوباره…آغوش ارامش می رد یا
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 ) فصل هشتم (
 

شد.ی سپری  سعی روزها بی وقفه  شت وتمنا دراین مدد    ماه خیلی زود وذ
کرد اتفاق پیش آمده را به دسررت فراموشرری بسررپارد .کسرری هم دیگربه رویش 

ازسوی دیگر بعد ازبازوشتشان مسیحا مصر شده …نیاورد آن تلخی منحوس را
سم ازدواج راپیش بیندازند صحبت کند تامرا تعلل  این…بود که زودتر بافرهاد 

نده وبی معن ته کن بار که …ا بودخسرر ما هر ازخدایش بود زودتر تمام شررود ا
میخواسررت مطرح کند، اتفاقی میفتاد یا شرررم باعث تاخیرش می شررد.چراکه 
صمیم  سال بعد بود وتازه دراولین ماه پاییز بودند.تاباالخره ت شان برای بهار قرار

 …ورفت تارا را پیش بیندازد
 

 مسیحا نگاهش کرد وپرسید:
 
 چی شد باالخره ؟ -
 
 باتارا درمیون وذاشتم، قراره بامامان اینا صحبت کنه! -
 
 فردا جایی کاردارم واال میرفتم تاخودمم باپدرد یه صحبتی داشته باشم. -
 
 کجا ؟ -
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 واسه این سردردا وقت ورفتم، جدیدا ازتحملم خارج میشه! -
 
 چه عجب! -
 
 باورکن بازم اوه اصرارتو وبهنام نبود ، بی خیالش میشدم! -
 
 تنبل! -
 

مسرریحا باخنده ادای اورادرآورد وصرردای تلفنش با ضررربه آرام تمنا به بازویش 
به طرفی دیگررفت تا تلفنش را  ی ی شررد.باعذرخواهی کوتاهی برخاسررت و

 جواب دهد.جایش را دقایقی بعد شهریار ُپر کرد. بامهربانی وفت:
 
 عروس نازنینم درچه حاله ؟ -
 

ری نداشت اما شدیدا ازاو شرم داشت.چقدر بعد از اتفاق شمال با این ه تقصی
خت  ندا به زیرا به رویش نمی آورد.سررر که این مرد فهیم چیزی  خوب بود 

 وباانگشتانش بازی کرد:
 
 خوبم!…ممنون پدرجون -
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 توکه خوب باشی همه چی خوبه!…خداروش ر -
 

صحبت  شغول  سیحا که م شهریار بانگاهی وذرا به م بالبخند به اونگاه کرد که 
 سرش راکمی پیش برد وآرام وفت: بود ،

 
 شنیدم مسیحا برای پیش انداختن ازدواجتون تعجیل داره! -
 

 وونه های دخترك داغ شد ونگاهش رادزدید که شهریار دوباره وفت:
 
ست اما یه کمی  - سیدن بهت کم تالش ن رد واین بیقراریش عجیب نی برای ر

 معطلش کن!
 

 کمی نگاهش کرد ووفت:اینبارنگاه تمنا پرازبهت شد .شهریار 
 
 ازاتفاقی که براد افتاد بهش وفتی ؟ -
 

تمام تن تمنا یخ بسررت.رنگش پرید.انگار جریان خون درروهایش متوق  ویخ 
به جایش شررناور شررد.شررهریار باتجربه تر ازآن بود که حال دخترك رانفهمد، 

 بنابراین فورا دست سرد عروسش راورفت ووفت:
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ته که بیان این اتفاق برای مسرریحا شرراید درسرر…ووش کن دخترخوب من!  -
شه، اما بهش بگو سخت نبا شنو…کمترازافتادنش براد  ه بذار اززبون خودد ب

نذار ترس این پنهان …صررادقانه بگو که چی شررده! …تااحیانا شررخص دیگری
کاری یه سایه تردید رو خوشبختیتون بندازه.مسیحا مرده وشاید اوه بعدا بفهمه 

من …قبل از شررروع زندویتون بهش بگو…به اشررتباه بیفتهباتمام ایمانش به تو 
شرر  ندارم اون قدر بهت عالقه داره که درصرردی ف ر بیجا به سرررش نزنه که 

شتی!  صوری بابت این پنهان اری کوتاه مدد دا اما اوه حاال بفهمه خیلی …ق
بخصرروص که اون مردك بی شرررفم خودشررو وم ووور کرده، چون ف ر …بهتره

سیحا حرفی نزنیمنمی کرده که ما ه شتن بهنام …م به م ساکت نگه دا باورکن 
هم سررخت بود چون همه میخوان خودد بهش بگی! پس بگو وخودتوخالص 

 …کن
 

سوس  شتانش مح بغض درولوی تمنا وره خورد ونگاهش پایین افتاد.لرزش انگ
شررهریاربااندکی م ث دوباره …بود میان دسررتان ورم وپرمهر پدر شرروهرش 

 وفت:
 
صرار - شرفه که فردا روزی اوه ا سم بابت اون بی  سیحا بدونه، تر م براین که م

سیحا اون موقع بفهمه  شوکن که م شه! ف ر شه وبخواد بخت  زندویتون  پیدا ب
مطمئن باش اولین سرروالش اینه که اوه مقصرررنبودی چرا همون موقع حرفی …

ازرذلی م ل مهران دیگه هیچ واکنشرری بعید نیسررت خصرروصررا بعد …نزدی
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نذار بااین سقوط خوشبختی شماروهم …آخرش وزخمی که خوردهازرسوایی 
 …پایین ب شه

 
 ید، شاید مهرب*و*سدست روموهای لطی  دخترك کشید وپیشانیش رابامهر

تاییدی زد برحسرری که به این دختردارد.نگاه تند فرح که مقابل نشررسررته وخیره 
شان می رد مهم نبود ضی که خفه اش می رد مهم نبود…نگاه  سردی تن…بغ

شاید مروش مهم نبود شد یاحتی …وحتی  سیحا نبود..اورثانیه ای نبا اما اور م
مسرریحا بالبی خندان …این رامطمئن بود…کج فهمی کند عمر اوتمام اسررت
 بازوشت وباابروی باال رفته وفت:

 
 می بینم که توجمع خلود کردید ؟ -
 

 شهریاربالبخند وفت:
 
 !عروس خوشگلم هم کالم بشمنمی تونی ببینی دودقیقه با…ای پسر حسود!  -
 

مسرریحا خندید ودل تمنا درهم پیچید. اور می وفت واین خنده برای همیشرره 
حرامش میشررد چه می رد! اما نگاه که به چهره شررهریار کرد ، کمی دلش آرام 

قطعا مهربانی ذاتی مسرریحا مانند ظاهرش از این مرد بود اما درکش …ورفت
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د که عزم رفتن کردند، مسرریحا سرراعتی بع…دراین موضرروع را نمی دانسررت
 بالبخند وشیطنت نگاهش کرد:

 
 شب میخوام خونه اتون بمونم، مهمون نمیخواید ؟ -
 
 می دونی که نمی مونی! -
 
 شما یه تعارس کن ببین روهوا میزنمش یانه! -
 
 …صاحب خونه من نیستم، چون قراره برم خونه عزیز -
 
 دی!توکه میخواستی بری اونجا خونه مامیمون…ا -
 
 داری زیاده روی می نی مسیحا! حواست هست ؟ صدای بقیه درمیادا! -
 
به تارا بگو دسررت …من که میگم زودترصررحبت کن، خودد تعلل می نی  -

 بجنبونه که مزه خواهرش کاردستم داده وطاقتم کمه!
 

انگار قلبش بی حس شد.هرچه مسیحا بیشتر اصرارمی رد، تن تمنا بیشتر می 
راو ترس ودلهره بیشررتری برایش همراه داشررت وحرفهای هرباراصرررا…لرزید

نگ میخورد یاردرووشررش ز فاش کنی! ”شررهر تابتونی اون رازو  معطلش کن 
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شرد“…. دیگر توجهی به حرفهای ”…خداازد نگذره مهران”بغض ولویش راف
شت سیحا ندا شت وعین  ظریفی راروی …م شدن وقتی برو فقط موقع پیاده 

 اهش کرد.مسیحا ابرو درهم کشید:صورد اودید چند لحظه باحیرد نگ
 
 چیه ؟ چرا اینجوری نگاه می نی ؟ -
 
 توکی عین  زدی ؟ -
 
 چنددقیقه ای هست، میخوای بگی ندیدی ؟ -
 
 …حواسم نبود -
 

 مسیحا باکنج اوی پرسید:
 
معلوم هست یه دفعه چی شدی تو ؟ بعد ازصحبت باپدر انگار دیگه حالت  -

 جا نیست!
 

 رد اما به زحمت لبخند زد:ازتیزی او بیشتریخ ک
 
 حاال چراعین  میزنی جدیدا ؟…نه بابا…دچارتوهم شدیا -
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 مسیحالبخندمعناداری زد وبینی اورافشرد:

 
 سعی ن ن منو بپیچونی جوجو! -
 

ما  که ازتلخیش ولویش سرروخت، ا نده کوتاهی کرد  ظاهرخ نابرای حفظ  تم
 وفت:

 
 تی!ازتویادورفتم..اومدی خواستگاری من عین  نداش -
 
داشررتم ، اما فقط برای اسررتفاده از کامپیوتراما جدیدا کمی تاری دید توشررب  -

دارم که ترجیح دادم فعال ازهمین عین  اسررتفاده کنم تا به متخصررص مراجعه 
شدن که  شم راه فرارنداری، عین ی  شه که من کورم ب ست با شمام حوا کنم، 

 سهله!
 

 تمنا به نیمرخ اوخیره شد وآرام وفت:
 
 وری که باشی همه زندوی منی!توهرج -
 

ید  به طرفش چرخ کامال  فاود وترس کالم اون رد،  به ت نایی  حا اعت مسرری
 وصورتش رامیان دستهای خود ورفت:
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 حاال تنبیهت…هنوز نمی دونی وسررط خیابون جای وفتن این حرفا نیسررت -

 می نم که یاد بگیری کی این حرفو بزنی!
 

شیطنت اوپس ن شه مقابل  شین که کم تمنا برع س همی شید.نور مرکزی ما  
شد واوپیش آمد، ترس وعشق باهم به قلبش چنگ انداخت، مسیحا دوباره آن 

ید زیرپوسررتی را حس کرد چرا حس نمی کرد این لرزش خفی  تن او …ترد
ست شگی نی شرم همی شید وباخداحافظی …دیگر از وقتی اوخیلی زودعقب ک

د اما نفهمید چرا دلش عجوالنه ای پیاده شد ، ووشهایش بغض صدایش راشنی
 …نخواست به رویش بیاورد

 
عزیز فنجان چای راکه مقابلش قرارداد، بالبخند سرربلند کرد وتشر ر کرد.م ل 
سنگین وغریبه ای  س ود  شد  شروع  سخ ورفت ودوباره  شه بامهربانی پا همی

درچشمانش میخواند دلهره …که این روزها عجیب دورتن دخترك پیله بسته بود
ش ی راهای خاموش نگ ست به زانوهای بغل …اه های یوا ست ود ش کنارش ن

 زده اش کشید ووفت:
 
 غم آوره!…چند بار بگم شگون نداره این زانو بغل زدن عزیزکم -
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که  ند  تاببی ند  گاه نمی چرخا مد، ن به عزیزکرد. غم خودش می آ گاه تلخی  ن
بازکرده به رویش  غل  غل زدن، ب هازانو …بازنوب ما حرفی نزد از غمش..چ ا

 ست وبالبخندی کم جان وفت:نش
 
 راضی شدی عزیز ؟ -
 
نه! موقعی راضی میشم که بفهمم توچشای خوشگل وناز عروس م چه خبره!  -

 چرامادر ؟…چشاته که غم بغل کرده
 

همان رنگ کمرنگ لبخند هم پرید وبیشتر ازغصه نگرانی درچشمهایش غوغا 
 کرد:

 
 …عزیز -
 
 …بگوعمر عزیز -
 

 با من ومن وفت:
 
 …حیاتی بزنی وبازم نباید بگی…باید بزنی…ده یه حرفی بخوای بزنیش -
 
 نتونستنیه!…این حرس مهم نبایدی نیست -
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 نفس سنگینی کشید وزمزمه کرد:

 
 …نمی تونم -
 
 چیه که اینقدرحیاتی ونمی تونی بگی وبایدیه وفتنش! -
 

پرده شررفافی که مردم  چشررمان معصررومش راپوشرراند، نشرران ازحال بد 
سرررت ان داد.عزیز موهای سرررشررانه وباز دخترك راپشررت …یفش بودوبالت ل

شه  شی که همی شت ، این نواز ست دا ووش داد.وای که چقدر این حرکت رادو
سدرِپیش  سیحا بودب*و* شق م صورتش بالبهای پرع  چرا دلش… ه ای کنار 

 …این روزها زود به زود برای نوازشهای اوتنگ می شد ؟ 
 
 غریبه شدم عزیزکم ؟ -
 

 سربلند کرد ونگاه کرد: تندی
 
 این چه حرفیه عزیز ؟ -
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پس راز این غم چشرراد چیه که قرارنیسررت کسرری بفهمه..ترانه هم نگرانت  -
 شده!

 
سخته…سخته عزیز!  - س…دل ویره…نفس ویره…خیلی وفتنش  م بگم میتر

 ودل همه بگیره!
 
 همه یعنی مسیحا! -
 

صل مطلب شت روی ا ست وذا شه د س ود …آخ که م ل همی تمنا ، عزیز با
 دوباره وفت:

 
شتی مادر، اولی وآخرین تجربه اد خودش  - شوهرد ندا توکه پس وپنهون از

 بودی!
 

 آب دهانش فرو داد وبه سختی وفت:
 
 تجربه ام غیراون بشه چی ؟…اوه بعدش  -
 

جان کند تاوفت ولی وفت، زیرچشمی به چشمهای ناباور عزیز نگاهش وریز 
 دنبالش راورفت: زد وزود پاپس کشید اما عزیز
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 تجربه چی ؟…چی میگی جان عزیز ؟ مگه میشه ؟  -
 

 داشت وریه اش میگرفت، باتضرع وفت:
 
 …نمی تونم…نمی تونم بگم عزیز -
 

شمهای مبهود پیرزن وریخت، به اتاق پناه برد وبازانوهایش  وفت وازمقابل چ
ی اچه مدد وذشت نفهمید تا این ه باصد…. شد ، ت یه واه غم وسرپردردش

پیام ی که به ووشی آمد، سربلند کرد، حتی حوصله نداشت ووشی رانگاه کند 
ست که  شد.ف رکرد عزیز ا صدای آرامی باز  شید.دربا ودرهمان حالت دراز ک
دوباره برای سرررورفتن حرفها ناوفته به دنبالش آمد اما سرررکه بلند کرد درهمان 

ا ه طرفش رفت، تحال وحیرد زده نیمخیز ماند.مسرریحا بالبخند دررابسررت وب
 …موقعی که کنارش نشست تمنا هنوز باتعجب نگاهش می رد

 
 سالم دوباره عروس ، چیه چرا اینجوری نگاه می نی ؟ -
 

 نشست ووفت:
 
 تونرفتی ؟…سالم -
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 …بروشتم -
 
 چرا ؟ -
 
ما تعارس خالی هم ن ردی، منم دیدم …اومدم مهمونی - یام ا وفتم میخوام ب

 ..آخه عزیزخانم مهربون تراز این حرفاس!پررویی ن نم ازدستم رفته
 

 سرش راپیش برد وباخنده ای آرام وفت:
 
نصرر  نیمه دخترشررم که آدمو  ب*و*ستازه از اون …میدونه چه خبره دیگه -

 …توخماری میذاره خبر نداره
 

باپیش رفتنش تمنا برخاست که مسیحا باتعجب نگاهش کرد.تمنا هول هول ی 
 وفت:

 
 میمونی ؟ -
 
 ؟ نمونم -
 
 ….یعنی آخه عزیز و…نه!  -
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 عزیز خانم خودش زنگ زد بیام! -
 
 هان ؟ -
 
 …هان نه آهان -
 

 برخاست وبه چشمهای سروردانش که همه طرس می چرخید نگاه کرد:
 
 دوباره چته تو ؟ چرا اینجوری می نی ؟ -
 

 چانه اش راورفت وبه چشمهایش خیره شد:
 
 به من نگاه کن، میگم چی شده ؟ -
 

 کشید تاازبند انگشتان اورها شود: سرپس
 
 باشه ؟…خب خوش اومدی.بریم االن پیش عزیز…هیچی -
 

 …وبی آن ه منتظرجوابی ازاوبماند ازاتاق بیرون رفت
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 وارد آشپزخانه شد وعزیز رادرحال ریختن چای دید.کنارش ایستاد ووفت:
 
 شما زحمت ن ش عزیز، من میارم. -
 

شغول پرکردن فنج صدا وحین جمله اش م شد.عزیز بی  انهای نیمه پر ازچایی 
ست  ست روی د شت ، د سینی رابردا شد.تمنا که  نگاهش کرد تا کار اوتمام 

 دخترك وذاشت وآرام وفت:
 
من ایمان دارم که …وقتی بایدی درکاره، نتونسررتن باید بی معنا شررره مادر -

شتباه ن ردی ونمی کنی شوهرد بگو …توا ه ی اوه بحت…هراتفاقی که افتاده به 
 قیمت یه هت  حرمت باشه!

 
ش ی که  شد ودید قطره ا سنگین  سایه مرگ روی نفس هایش  تن تمنا لرزید، 
انگشررت چروکیده پیرزن ازووشرره پل ش کنارزد. تمنا دسررت عزیز راورفت وبا 

 تضرع وبغض وفت:
 
 …من چطوری…من…عزیز -
 
ه..بذار ماوه باید بفه…فرقی نمی کنه مادر، هرطوری تونستی! اوه قراره بفهمه -

 حتی اوه سران شت کسی لمست کرده!…از خودد بشنوه
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این راکه وفت زانوهای تمنا لرزید وخواست بش ند که عزیز ت یه واه تنش شد 
ودخترك بارها کردن سینی درآغوشش فرورفت وصورد به شانه نحیفش فشرد 

ست بیش از این حقیرش ن ند ستن حرمت وغروری که به یغما رفته ا ش   …تا
بازی بیرون  با تلفنش  به مسرریحا که روی راحتی لم داده بود و رفت.نگاهش 

می رد، ثابت ماند. عزیز که پیش رفت و احوال پرسرری عامیانه اش رااز سررر 
باال آمد وتشرر رکرد. نگاهش درِپی تمنا که چرخید  بالبخند  ورفت ، نگاه او
لبخندش کمرنگ شررد اما هنوز بود.لبخندی که چشررمهای تمنا با دلتنگی می 
بلعید، ن ند دیگر این لبها برایش همین لبخند راهم نزند.صررردایی ازدرونش 

و صدایی ”حتی اور تاابد وریه باشه هرخندیدنت، حقشه که بدونه” فریاد کشید
ست…نه! طاقت بی مهری اوراندارم”دیگر می نالید این جدال ” مرگ راحت ترا

برتمام مشرر التش تازه احسرراس ووجدان هم بازی تازه ای بود که قوز باال قوز 
شررد.کنارش نشررسررت تا شرراید بتواند نگاهش رابدزدد.دقایقی بعد که عزیز 

 مخاطبش قرارداد، تازه سربلند کرد:
 
تاق ورختخواب وآماده می نم مسرریحا جان - هرموقع دوسرررت داشررتید …ا

بخوابید اما منه پیرزن بیشتراز این تاب شب بیداری ندارم. خانمت ازخجالتت 
 … درمیاد به جای من!

 
 شما لط  دارید، شرمنده ازمزاحمتم. -
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 …شبتون بخیر…مراحمی مادر -
 

شد وخودش به  ست اما او بالبخند مانع آمدنش  تمنا برای کم  به عزیز برخا
 سمت اتاق رفت.تمنا سرجایش نشست که مسیحا سرکنار ووشش برد ووفت:

 
معلومه خوب …چه پدربزرگ خوشرربختی داشررتی باوجود چنین همسررری -

 شته است.کارک
 

 ازشیطنت کالم اولبخند به لبش آمد ونگاهش کرد:
 
 منظور ؟ -
 

 مسیحا وردن کج کرد ووفت:
 
بانی هم  - بدون میز ته  به! ..الب نده اد خو یادبگیر، واسررره آی بانی  یه ذره میز

 …مهمون خودشو جا می نه ولی
 

بابیرون آمدن عزیز ازاتاق ، مسرریحا به احترامش برخاسررت وبعد ازشررب بخیر 
تن ، او به سمت اتاق خودش رفت.مسیحا بی آن ه بنشیند بالفاصله پس از وف

 رفتن عزیز دست تمنا راکشید وبلندش کرد:
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 پاشو بریم من خوابم میاد. -
 
 به من چی ارداری ؟…بروبخواب!  -
 
 میخوام برام الالیی بگی! -
 
 بلد نیستم. -
 
 اتفاقا خوبم بلدی، نازد زیاده! -
 
 ه ؟از روی تو زیادتر -
 

مسیحا باخنده ابرو باال انداخت واورابه دنبال خود کشید.وقتی وارد اتاق شدند 
ستون فقراد  سیحا برق افتاد ونگاهش کرد. شمهای م شد.چ شل  پاهای تمنا 
تمنا تیرکشید.به امید این ه عزیز طبق رسوم همیشگی رختخواب ی  نفره آماده 

ست دنبال اوراه افتاد وحاال می دید بهترین ستر رابرای هردو آماده کرده  کرده ا ب
سیحا درهم  شید وقدمی عقب رفت .اخمهای م ست پس ک ست. ناخواداواه د ا

 شد ووفت:
 
 ف رفرار به سرد بزنه، امشب مراعاد هیچیو نمی کنم، وفته باشم! -
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 باچشم وابرو به بستر میان اتاق اشاره کرد ووفت:

 
یاد فیلم … ی میچسرربه! ازاونا که به دل من ی…ممده یه خواب راحت و میده -

 …قدیمیا افتادم
 

شدبرای لحظاتی …فیلم قدیمی ؟  سیحا اهلش با صال ف رش راهم نمی رد م ا
درویریش رافراموش کرد ودسرررت دردسرررت پیش آمده اوفشرررد اما همین که 

کا ی   ید، یخ زد.  جا ورفت و عطر تنش رابو کشرر به  ب*و*سدرآغوشررش 
که فقط ی  عطر تلخ  ی  تن داغ و مد. یه عطرمحبوب مرد  سررراغش آ شررب

آغوش آلوده ای که دیگر نمی وذاشت از بودن بااو لذد ببرد. …رویاهایش بود
ست  شدنی نی شهریار به رویش آورد آن اتفاق فراموش  ست از لحظه ای که  در

ست شش آلوده ا ست ازهمان لحظه بود که بازهم حس کرد آغو باعقب …ودر
 وفت:رفتنش مسیحا بااخم نگاهش کرد که تمنا به سرعت 

 
 من خوابم نمیاد! -
 

 لبهای مسیحا به لبخند معنادار نشست :
 
 قرارم نیست بخوابی! -
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 تمنا بغضش راپس زد ووفت:
 
 بریم توحیاط ؟ -
 

 مسیحا باتعجب نگاهش کرد:
 
 داره بارون میاد. -
 
 یه بارتوبرس نیم ساعت تواین حیاط بودیم، یادد نیست ؟ -
 

 ابرو مسیحا با ال رفت:
 
چه خاطره ب ری هم …..اووم…مایید دلت هوای تداعی خاطره کردهپس بفر -

 بزن بریم.…بود
 

 ……تمنا لبخند زد وانگشتانش البالی پنجه مردانه وورم اوفرورفت
 

زیر نم نم  باران پاییزی وارد حیاط شرردند.مسرریحا کاله تمنا راروی سرررش 
 کشیدووفت:
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 سرمانخوری! -
 
 پوست کلفت ترازاین حرفام. -
 

 مسیحا لبخند زد:بانگاه 
 
 اونقدر زیربارون وبرس بودم که این نم بارون تاثیری روم نداره. -
 
بارونم روی خوش نشررون  - باد و به  وذاشررتی و نازاد وواسررره من  مام  ت

 شانس منه دیگه!…میدی
 

 تمنا اخم ظریفی کرد:
 
 توکه مدام غربزن! -
 
رد عوض آخه کدوم بانویی ، آغوش ورم وعاشررق مردشررو بابارون وهوای سرر -

 …می نه ؟ 
 

 بانگاه خاص تمنا خنده ای کرد ووفت:
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تا بانو وریتونم ی ی ، دو ماه …حاال دوشرریزه خانم.ماکه این حرفا رو نداریم -
 مونده!

 
تابهش نگفتی، ازدواج وعقب ”صرردایی پمواك واردرسرررش صررداکرد وپیچید

آب دهررانررش رافررروداد تررابررغضررررش برراالنررزنررد.سررررعرری کرررد ”…بررنررداز
 …یگری ماهربازیگرشود..باز

 
یذاره ولذد  - قدم م باشررره  خاطره مردش  یاد و که  عاشررق هرجا  بانوی  یه 

 تمام لذتش فقط توآغوش مردش خالصه نمیشه!…میبره
 

 نگاه مسیحا باعشق روی صورد اودور زد وبالحن دلنشینی وفت:
 
 …اون مرد فدای بانوی پرمهر ووفاش -
 

ی طره آفرید .تمنا به درختبه همان نقطه رسیدند که درآن شب برفی برایشان خا
 ت یه زد ومسیحا باخنده دست درجیبش فرو برد:

 
 هیچ خبرداری که اونشب عزیزخانم راپورتمونو داده ؟ -
 

 نگاه تمنا بابهت به سمت اوبروشت:
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 چی ؟ -
 

 خنده مسیحا ت رارشد وسرت ان داد:
 
فت - باد بهم و پاچشررمم…با ند  ته مردونگی کرد ونخوابو نان …الب ولی چ

 هی بهم کرد وباچنان لحنی صحبت کرد که ازصدتا سیلی بدتربود.نگا
 

 تمنا لب به دندان ورفت ووفت:
 
وای ازدست کارای …پس بگو چرا بعد ازاون شب اینجا اومدنمم شرطی شد -

 …تومسیحا
 

 مسیحا به طرفش رفت وبه لبش دست کشید:
 
صاحب داره - شب ی…اینارواینجوری واز نگیر  شم به خاطره اون   ه کت بعد

حس عطر تنت برای اولین بار عالی بود، هرچند که ایست …مفصلم می ارزید
نه به همی لذتش امروز  نذاشررتی خیلی پیش برم ولی   به این ه وقتی…دادی و

یدم توبغلم ی…جاد م بازی …متب*و*سرروقتی م که این عشررق  مطمئنم 
که یه…پا مال من بوده …اله که فقط  خاکی تن تو  بد  کال یه روح الهی تو

 …وهست
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تن تمنا به رعشرره افتاد وباز اوپیش رفت.پیشررانی به پیشررانی اش سررائید وپل  

 برهم نهاد:
 
نه آلوده اسررت، نه آمیخته …شرریرینه…این لذد اندازه تموم عمرم ارزش داره -

 …خود عشقه! …ه*و*سبه 
 

ید اما او راتامرز ب*و*سرروفت وعطر موهایش رابه ریه کشررید، زمزمه کرد و 
باالتماس وبغض ازآغوشررش بیرون رفت که …وسرریدنمرگ پیش برد.تامرز پ

 مسیحا اورا به سمت خودکشید، شانه هایش را فشرد وت انش داد:
 
چرا ازمن فرار می نی امشرررب ؟ چت شرررده که هی نگاد ومیدزدی، چرا  -

 چشماد یواش ی پروخالی میشه ؟ چته تمنا ؟
 

 اش ش فروچ ید، داشت جان میداد.سرت ان داد وباوریه وفت:
 
 …زعطرد بدم میاد مسیحاا -
 

ابروهای مسرریحا بازشررد وبهت زده نگاهش کرد.باران آسررمان واشرر  روی 
سمت  صرورد تمنا سررسرره بازی کرد.عقبش زد. مسریحا کنار رفت وتمنا به 
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ن ازای…. سرراختمان دوید.نمی توانسررت بگوید..محال بود بتواند..محال بود
نفس بر.بدش آمد، از ازاین هق هق …وریز حالش بدترشررد.ازاین دوری میمرد

تن خسررته وخیسررش راداخل اتاق روی زمین …ضررع  وحتی از دختربودنش
انداخت وووشرره پتو را روی پاهای بغل زده اش کشررید.سررر به زانو نهاد وبی 

 …مرگ بهتر ازحال این روزهایش بود…پرواتر وریست
 

سنگینی حضوری راکنارش حس کرد ودستی راکه پیش می آمد وبی ثمر عقب 
خاسررتن ورفتنش راهم فهمید اما حتی سررربلند ن رد ببیند چه رسررد رفت.بر

درکه بسته شد.دقایقی بعد هم صدای روشن شدن ودورشدن “…کجا ؟ ”بپرسد
ماشرین راشرنید.نفس کم آورد وسرربلند کرد.به ولویش چنگ زد.داشرت خفه 
به آن  میشرررد.نگاهش که به رختخواب میان اتاق افتاد، بی پرواتر وریسرررت و

چقدر جای …ید.سرررروی بالش فشرررد وپتو رادور خود پیچیدسررمت تن کشرر
 …چقدردلش اوراخواست و…چقدرامنیت کم داشت…آغوشش خالی بود

 
سرش  شد. شود.همان طورمچاله که درخواب بود، بیدار صدای تلفن پل  و با
یادش  ی  بود. تار بارانی نگاه کرد وتعجب کرد.هنوز هوا  به هوای  درد می رد.

ساعت پیش  سیحا راآمد اتفاق چند ضش ورفت ، به خیال …ورفتن م دوباره بغ
شت وآن راازکیفش قاپید.تماس  سمت تلفن خیز بردا سیحا به  دیدن پیامی از م

لعنتی ن ارصاحبش کرد …بی پاسخ داشت باشماره ای که اصال نمی شناخت
ست ودلش لرزید  سیحا د شماره م سراغ پیامها رفت.بادیدن آخرین پیام از وبه 

 یام رادید:وصفحه رالمس کرد وپ



wWw.Roman4u.iR  736 

 

 
 اما یادد…شاید نشنیدن صدام براد خوبم باشه…شاید ندیدنم آرومت کنه“

بدون تو میمیرم که  نه بیزارم…نره  که دورد می  تا آروم …ازعطرتنی  منتظرم 
شه عمرمنی شی شی..تایادد بیاد  شه عمرم همه …ب شی ترك نندازبااین دوری رو

 …”ی عمرم
 

 خدایا…ببخش مسیحا”مه کرداش  ازپایین چانه اش روی صفحه چ ید وزمز
باز ”…کم م کن…کم م کن باره ووشرری لرزید و باخودش حرس میزد که دو

ی  شررماره ناشررناس..خواسررت بی اعتنا ردشررود اما اشررتباها انگشررتش روی 
 ”انگار امانتیت براد مهم نیس…نه! ”بازشدن پیام رفت ومتن رادید

 
گی بای  مضررمون بالفاصررله باقی پیامها راباز کرد وهم“امانتی ؟ ”وارفت.

بیش ازسرری ثانیه ن شررید که “شررما ؟ ”بی م ث پیام فرسررتاد“…امانتی! ”بود
ه داغو یادد رفته، میتونم بااشررتیاق براد یادآوری ب*و*سرراوه یه ”جواب آمد
باربی سرررخر…کنم عزیزم مان ازحرکت ”…مهران…این  یه ز ثان ند  برای چ

ند.آخرین قطر ما بدنش بی حرکت  مام اعضرررا وجوارح  تاد.ت ه اشررر  ایسرر
درسرازیری صورتش خش  شد وچشمانش در امتداد ی  متن خیره ماند وی  

داغی تنی که نقطه تار نجابتش …ی  یاد آلوده…دوباره تداعی شد ب*و*سکا
 نبود.…نبود…فقط این نبود…ه ولی نهب*و*سشاید فقط ی  ….شد
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ها پا زدن هایش …دسرررت و کاری ازپیش …نفس نفس زدن  که  ماسرری  الت
فان…نبرد یده ای  حتی طو فا ما  ید ا به درودیوارکوب مد و به رحم آ هم دلش 

دست اوکه تنش رالمس کردنفسش درآن لحظه تمام شد.سری که پیش …ن رد
تاتاب نیاورد به لبش زد  به تن …آمد و لبهایی که مهربدنامی  چنگ انداخت 

مام وجود ت*ج*ا*و*زم بات حایش چنبره زد و که روی آبرو وغیرد مسرری ی 
.نفهمید تاروی دستان وریان مردی بلندشد وزمزمه خداراصدا زدودیگرنفهمید.

نامفهوم بدم ؟ ”هایی  حا روچی  یا جواب مسرری فاع “…خدا ید ، د جنگ
شد شش آلوده  سرحد مرگ ولی بازهم آغو جایی که فقط به تن پاك او …کردتا

متعلق بود حتی باهمان لمس شررردن..فقط همان داغی لبهایی که تامرز مرگ 
خشید وپاك میشد این تن آلوده به ی  مسیحا می ب…یخ بست….سردش کرد

وقتی دوباره پیام آمد، قطره اشرر ی ازووشرره پل ش سرررخورد …اما…نفس او
ولرزید.مهران چه ازجانش میخواست.دوباره به ووشی نگاه کرد وحالش بدشد 

 ”…دوست دارم ببینمت وامانتیتوبدم”ازپیامی که دید
 

ه لم ازد بهم میخورحا”انگشررتانش لرزید وبابغض ونفرتی سرروزان تایپ کرد
 ”حیوون عوضی…ک افت

 
ووشرری راپرد کرد که ناخوداواه سرریخ نشررسرررت وکلمه امانتی درسرررش 

 ت رارشد.کدام امانتی ؟
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ووشرری که زنگ خورد ازجا پرید.این بارحتی ترسررید آن رابردارد تاقطع شررد 
حاال که دوسررت نداری به …باشرره…”وچندثانیه بعد دوباره زنگ رسرریدن پیام

 “نم میتونم بدم دست مسیحا یاخاله خودد بروردو
 

سترشدن پیش رفت.این ی   سوخت وتامرز خاک شید.  تمام رگ وپی تنش تیرک
شد که  شش لرزید.ن نه مدرکی با ستان مرتع شی میان د تهدیدمحض بود ؟ وو

 دست روی نقطه ضعفش…تمام زندویش رابه زیر ونجابتش رابه لجن کشد ؟ 
کدام به نحوی میتوانستند کبریت به هر”…فرح یامسیحا”وذاشت ای ناجوانمرد

یاری نمی  ند! .ذهنش  چه ک ند! نمی دانسرررت  بدبینی کشرر بارود این  بار ان
عته باشه، حرفی نیست ولی به نف” کرد..عقلش ازکارافتاده بود که دوباره پیام آمد

 ”…واسه آخرین بارکه زنگ میزنم جواب بدی
 

ی موزی  مالیم هنوز نگاهش میان کلماد دورمیزد وویج میخورد که صررردا
ووشرری باهمان شررماره ناشررناس بلند شررد.اشرر  تند تند ازووشرره چشررمش 
فروریخت ولحظه ای که می دانست ووشی قطع میشود انگشت لرزانش روی 
صدای نحس اولرزه ای  شت. شش وذا شی راکناروو شد ووو شیده  صفحه ک

 آش ارا براندامش انداخت:
 
 …سالم عزیزم -
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 ش باال نیاید، باصدای ورفته ای وفت:ولویش رافشرد تا محتوی معده ا
 
 چی میخوای ؟ -
 
 جواب سالمم کو خانم خوشگله! -
 
 خفه شو! بامن اینجوری حرس نزن! -
 
 امانتی که ازش حرس میزنی چیه ؟ -ووش کن تمنا!  -
 
 دل من! -
 

 باانزجاروفت:
 
 حالم ازد به هم میخوره! -
 

 د:خواست ووشی راقطع کند که دوباره صدای او راشنی
 
 وردنبدتونمیخوای ؟ اسم عشقت دست منه هنوز! -
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ند خت.وردنب نا فروری لب تم مان روز نحس از …ق ند را ه مد، وردنب یادش آ
صرردای نحسررش دوباره ی  …وحشرری ک افت…وحشرری…وردنش کشررید و

 ناقوس زجرآورشد درووشش:
 
 شنیدم خیلی براد مهمه! -
 
 …مسیحا -
 
 …ن زنده نبودممسیحا که اوه مهم بود تااالن م….هیس!  -
 

 باوریه وفت:
 
 بهش میگم!…زنده موندنت ومدیون س ود احمقانه منی! ولی میگم -
 

 لحن لطی  اوک ی  ترین صدایی بود که به عمرش شنید:
 
باپای  - ثابت کنم تو وفتنش هیچ دردی ازد دوا نمی کنه! غیر ازاین ه میتونم 

 …خودد اومدی و
 
 …دیدن که…خفه شو! من شاهد دارم -
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سیحا نبود ومن …من وتوباهمیم…دیدن که چی ؟  - ست روزی که م اونم در

ت کی میتونه چنین فرصرر…بروشررتم، کی میتونسررته راپورد داده باشرره غیر تو
شه ؟  ساعتی که همه رفتن وی ی دونفرتوویال …خوبی مهیا کرده با ست تو در

 هوم ؟…هم خوابن ؟ 
 

شت مت شماره افتاد.دا ضوح .درحقیقت نفس هایش به  شد ؟ به چه به و هم می
 …؟  گ*ن*ا*هجرمی ؟ به تاوان کدام 

 
 چی شد ؟ ساکت شدی ؟ -
 
 توهیچیو نمیتونی ثابت کنی..دروغاد وکسی باور نمی نه! -
 
 بی مزاحم!…ببین کاریت ندارم، فقط بیایه بارببینمت ووردنبندتوبگیر وبرو -
 
 وردنبندوبده مسیحا بگو پیداش کردی! -
 

 یچ خورد:ازخنده مستانه او دلش پ
 

شد پس ؟ ..دروغگوی  سیحا میگی، چی  توکه یه دقیقه پیش ادعا می ردی به م
 خوبی نیستی جوجوی ناز!
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 ازاین وا دادن ونفهمی مشتی برسرش کوبید ووفت:

 
 چی میخوای ازمن ؟ -
 
 بیا بهت میگم! -
 
 من باحیوونی م ل توهیچ جا نمیام. -
 
 اوه مسیحا وعشقت مهم باشه میای!…میای -
 
 …مسیحا پیداد کنه -
 
مسیحا نمی فهمه چون تونمیتونی صاس توچشمش …اینقدر بحث وکش نده -

 زل بزنی وبگی بامن بودی..میتونی ؟
 

 …ازبی پروایی ووستاخی کالم اوتاسرحد مرگ سردشد واززندوی متنفر
 
 من هیچ ربطی به تونداشتم وندارم. -
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 !اما مسیحا مم نه حرس دیگه ای بزنه…اینوتومیگی  -
 
 مسیحا به من ش  نداره. -
 
اونم به دختری که چشررم دیدنشررونداره ومنتظریه تلنگره که …خاله چی ؟  -

 اززندویش پرتش کنه بیرون ربط نداره ؟
 

جلوی دهانش راورفت تاوریه رسررواترش ن ند، تاضررع  بیشررتری دسررت این 
 ورگ صفت ندهد اما اوتیز تراز آن بود که نفهمد وآرام وفت:

 
اریت ندارم، فقط بیا ببینمت، چون میخوام واسرره همیشرره ازاینجا باورکن ک -

سی خبرنداره من تهرانم صال ک سن نیتمم تویه کافه باهاد قرار …برم، ا برای ح
 میذارم، خوبه ؟

 
 …تواونقدرشومی که…تو وحسن نیت ؟  -
 
ما رودررو - عذرخواهی کنم ا براد …ف رکن پشرریمونم ومیخوام  آدرسررو

 ….فعال بای…بیای ضرر نمی کنی میفرستم باساعت قرارو
 

شش  سرخورد وروی پایش افتاد.زانوهایش دروباره میان آغو ستش  شی ازد وو
جمع شد.حرفهای مسیحا درسرش پیچید. اما ترس مانع میشد خبرش کند.به 
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حرفهای مهران ف رکرد وصدای ووشی ورسیدن پیام  آمد، توجهی ن رد، می 
ست! ..عقلش قد نمی دادچه  ست خودش ا کند اما اور اوتهدیدش راعملی دان

 کندچه ؟
 

شاید کم خطرتربود و شلوغ  سیحا چ…عاقبت چه ؟ …رفتن به ی  کافه  ه به م
اور میفهمید وباورش نمی ردچه ؟ به موهایش چنگ زد وسررر به …میگفت ؟ 

زانو فشرد.وریه کرد وخداراصدا زد که ناوهان ف ری به ذهن زد، سریع سربلند 
 …..وزینه بودآره..بهترین …مهاسا…کرد

 
تا صبح پل  برهم نگذاشت فقط تنها کاری که کرد دادن پیام به مهاسابود تا به 
تا ق زد وآرام صررردایش  به درا یز  ماس بگیرد.عز یدارشررردن ت محض ب

 کرد:تمنا..بیداری مادر ؟
 

صدای ورفته ای وفت شنید وبه خیال خواب ”آره عزیز”با شهای پیرزن ن اما وو
بد بود.ت به هم بودن اورفت.حالش  هوع آزارش میداد.چند روز بود که حالش 

شی نگاه کرد، فقط  شت.دوباره به وو شامد ندا می ریخت اما توجهی به این پی
شی باز کرد وبه محض دیدن  سیحا رادر وو شت.ع س م ساعت وقت دا چند
چشمهایش ، پل  برهم نهاد وووشی را به قلبش فشرد.برای بااوبودن جان دادن 

مهران ی  خطربزرگ واحمقانه بود اما …ه سهل استهم کم بود، خطرکردن ک
اور نمی رفت بعید نبود بای  سررری اراجی  وردنبند راتحویل دهد وحتی بی 
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وردنبند رامیگرفت وهمه …آن ه خودش رانشرران دهد آتش به همه چیزکشررد
ه! نه! ن…مسیحا! …بالرزیدن ووشی بالفاصله نگاه کرد..وای…چیزرامی وفت

آنقدرصرربرکرد تا تماس …تی جواب تلفنش رابدهدامر وز نمی توانسررت ح…
قطع شررد.چنددقیقه بعد دوباره تلفنش زنگ خورد واینبارمهاسررابود.بی تعلل 

 جواب داد:
 
 …مها -
 
 چی شده تمنا ؟ -
 

 اش  ازووشه پل ش چ ید وبیچاره وفت:
 
 …وردنبندم دست مهرانه ، مها -
 

 صدای مهاسا پس ازم  ی چندثانیه ای بلند شد:
 
سروردنبند…ه تهدیدد کرده ؟ ن ن - شی باهاش قراربذاری  به …تمنا احمق ن

 مسیحا بگو!
 

 باوریه وفت:
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 …نمی تونم..االن نمی تونم -
 
 باشه، من میگم! -
 
 مهران اونقدرقشنگ برنامه ریزی کرده که کامال منومقصرجلوه بده!…نه مها -
 
 غلط کرده ک افت! همه اون لجن ومیشناسن! -
 
نمی دونه اونروز چی شد ؟ اوه همه چی رووارونه بهش بگه مسیحا …مهاسا -

دیگه مسرریحام …اوه مامانت بفهمه من چطورسررربلند کنم…من چی ارکنم
 …منوبخواد من نمی تونم توخانواده شما سربلندکنم و

 
ش  کنه که فاتحه  - شغال به تو سیحا اوه بخواد باحرفای اون آ بس کن تمنا، م

 …رابطه اتون خونده است
 
ه دلیل قانع کننده بیاره..حتی اوه دروغ وقشررنگ بگه که اونم باورش شرره او -

 چی ؟
 

 باس ود مهاسا تمنا ادامه داد:
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یاج به کم ت احت…نمی تونم خطرکنم ولی…باید برم وردنبندموبگیرم ازش -
 دارم.

 
 صدای آرام وورفته مهاسا به ووشش رسید:

 
 …بگو عزیزم -
 
 …ومهران هواموداشته باش، اوه امروز برم -
 

 مهاسا صبوری ن رد تاحرس اوتمام شود:
 
 …اون ک افت زیرووش خودمون …بذاربهنام بره تمنا -
 
تویه کافه شلوغ باهام قرار وذاشته، نمی تونه کاری کنه، میترسم بهنام بره ویه  -

چاره ای جزرفتن خودم  قت من چی ارکنم ؟  یاره، اونو بالیی سررررش ب
 نیست.مهاسا بابغض وفت:

 
سم خورد که  اوه - سر کت ی که اون روز ازبابام خورد ق بدزدتت چی دیوونه ؟ 

 …اوه این بار کسی نتونه به دادد برسه که…تالفی می نه
 
 …اوه سریه ساعت معین خبرد ن ردم…واسه همین به تووفتم -
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 …باشه ، پس منم باهاد میام ودورادورهواتو دارم -
 

شدن لح شه ای آنقدرحالش بدبود که توجهی به عوض  شود.فقط با ن کالم اون
وفت وبرای عصرقراروذاشت.تلفن راکه قطع کرد.بغضش ترکید.سر زیر پتوبرد 

 …ودستهایش رامقابل دهانش ورفت تا صدایش بیرون نرود
 

سردرکافه انداخت ولب به دندان ورفت، تمام تنش می لرزید.باز آن  نگاهی به 
هانش رافرو داد  فت، آب د بانش راور لت تهوع وری یدکمی برخود حا تاشرررا

وحالش مسررلط شررود، هرچند که بی فایده بود.بسررم الهی وفت وپا درون آن 
محیط نیمه تاری  وذاشررت.اوربامسرریحا بودشررایدزیباترین کافه رامی دید اما 
به نظرش بوی کافه هم تهوع آوربود.ازدیدن جمعیت هرچند مختصررر  حاال 

ت وفته بود.صرردای کافه کمی جان ورفت.انگار این بدطینت این بار راراسرر
چاره ای هم  ما مگر  عذاب آوربود ا ید و تب درذهنش می پیچ حا مر مسرری

شت.اه ضطرب …دا ست این تب ولرز چه ازجانش می خواهد. نگاه م نمی دان
نگاهش …”خانم مقدم”وتب دارش چرخی دراطراس زد که مرد جوانی پیش آمد

هدایتش کرد وسرررت ان داد که مرد جوان دسررت مقابلش کشررید وبه طبقه دوم 
کرد.به محض پا وذاشررتن در فضررای کم نور طبقه باال دوباره ضررع  به تنش 
شومش م ل ی  بخت  روی  سایه  صا وقتی قامت بلندی رادید که  صو آمد.خ
خوشبختی اش خیمه زده بود.بالبخند وروز شوم هتاکیش را به خاطرآورد.اصال 
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بل این قا جا وم مه ”تن لش” این لب زمز کرد چه می رد.بغضررش ورفت وزیر
سیحا“ شق …”…م اما حاال که پیش آمده بودباید تا انتها میرفت، باید مدرك ع

یش رامی ورفت تاهمان مهربدنامی ونانجیبی برپیشررانی گ*ن*ا*هوامروز بی 
اش ن وبد.پاهایش راروی زمین کشید وروی صندلی عقب کشیده توسط پیش 
شد  صندلی کناری باعث  ضور او در شت که ح ست.چیزی نگذ ش خدمت ن

عقب ب شررد وترس خورده نگاهش کند.مهران همان لبخند تهوع آوررابه  کمی
 لب داشت:

 
 میدونستم میای! -
 
 وردنبندموبده برم. -
 

 مهران اخم کرد:
 
 به این زودی که نمیشه! -
 

 وقتی نگاه آلوده اش رابه سرتاسر بدن وچهره اش دید، بلند شد ووفت:
 
 ص…می دونستم پست ترازاونی که -
 
 باورکن وردنبندتومیدم.فقط میخوام کمی باهاد حرس بزنم.…ابشین تمن -
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 …من حرفی باتو ندارم که -
 

ست پیش  سیحا رادید تا جان بگیرد.د ست داخل جیب کرد وتمنا نام م مهران د
 برد اما مهران پالك راروی میز عقب کشید ووفت:

 
 تایه قهوه نخوری ازاینجا نمیری! -
 

 ناچارنشست ولی بانفرد وفت:
 
غارد م - که  نه، چیزی رو  که  مانتی  ندی بیفتم، ا که برام ک چاهی  له تو حا

 کردی، بده!
 

 مهران بی پروا به چشمان نمناك دخترك زل زد ووفت:
 
 …چیزی که ازتو میخواستم به دست نیاوردم -
 

 به لبهای بی رنگش زل زد وبالحنی که تنش رامورمورکرد افزود:
 
 …هرچند که خیلی هم بی نصیب نموندم و -
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 باصدایی لرزان وفت:

 
 …تویه آشغالی…خفه شو!  -
 

پوزخند اوبه جای خشررمگین شرردن ی  ضررربه دیگر به روح وروانش بود، به 
 طرفش خم شد که تمنا بیشترعقب رفت:

 
 اوه آدم حسابی شم، چی ؟ -
 

 تمنا زل زل نگاهش کرد ومهران افزود:
 
 حاضری بیای بامن بریم ؟ -
 

شد وباناباوری به مرد بی شرمی که مقابلش  ی  لحظه خون درروهایش خش 
بابهت خاموش ونگاه خیره وناباورش، مهران سرررش ….نشررسررته بودخیره ماند

 رابیشترپیش برد ووفت:
 
 …قول میدم پشیمون نشی و -
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به صررورتش زد که انگشررتان خودش هم درد  به خودش آمد وچنان سرریلی 
سررتش کشررید وخواسررت ورفت.بات انی که مهران خورد ، وردنبند را از زیرد

 برخیزد که مچش راورفت وباخشم فشرد:
 
شم، بخوام میتونم همین حاال ببرمت ولی  - شیمون  شم پ یه کاری ن ن از نرم

 میخوام به میل خودد بیای!
 

 بابغض وتنفردستش راپس کشید ووفت:
 
 حی  جهنم که قراره ک افتی م ل توروتحمل کنه! -
 

شت اما تمنا  سمتش خیزبردا شت وبه طرس مهران به  باهل دادن میز اورانگه دا
ید، محال بود اینباراجازه دهد دسررتش به اورسرررد.ازکافه باعجله به  پله هادو
سمت خیابان وجایی که با مهاسا قرارداشت دوید که ماشینی باشدد مقابلش 
روی ترمز کوبید.پاهایش روی زمین چسرربید ونگاهش درچشررمان پرخشررم 

می عقب برداشت که مسیحا دستش راکشید مسیحا قفل شد .باپیش آمدن اوقد
فه  کا مت  به سرر فل مرکزی رافشرررد و ماشررین پرتش کرد.ق خل  با دا وتقری
دوید.بامشررت به شرریشرره زد ونامش راصرردازد اما جوابش انع اس وریه خود 

سیحا پاروی …بود شد.م شدد باز شت که دربه  بیش ازچند دقیقه کوتاه نگذ
 پدال فشرد .باترس ولرز وفت:
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 …مسیحا -
 
 خفه شو!…خفه شو تمنا!  -
 

ازفریاد اوبه شرریشرره ماشررین چسرربید.تلفنش بی وقفه زنگ میخورد.باحرص 
 جواب داد:

 
 چته بهنام ؟ -
 
به تومربوط نیسررت، به نفعته اون طرفی پیداد نشرره واال نامردیتوبی جواب  -

 نمیذارم.
 

وفت وووشرری را به عقب پرد کرد.تمنا باترس وبغض فقط نگاهش می رد تا 
ل سرراختمانی آشررنا رسرریدند.آپارتمان بهنام بود.ماشررین رانامتعادل داخل مقاب

پارکینگ رهاکرد ودست اوراکشید ودنبال خودبرد.وسط خانه که پرتش کرد وبه 
ه چت -طرفش رفت، تمنا ناخوداواه دسررتهایش راباال ورفت وفریاد کشررید:

 مسیحا ؟
 
 وفتم خفه شو تابپرسم! -
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اروی زمین خالی کرد.تمنا تامرز سر ته کیفش راازدسرتش کشرید ومحتویش ر
زدن پیش رفت.وقتی مسرریحا وردنبند رامقابل چشررمانش ورفت، نفس هایش 

 سنگین شد وفریاد اورعشه به اندامش انداخت:
 
 این چیه ؟ -
 

شید  سیحا بای  حرکت مانتویش راک ست ، م خودش راجمع وجورکرد وبرخا
 وتنش رابه سینه دیوارکوبید:

 
 …حرس بزن تا …رم توکی  توچی ارمی نه لعنتی! وفتم این مدرك ج -
 

 باوریه وتضرع وفت:
 
 …مسیحا به خدا -
 
 …فقط جواب -
 
 …ی ی برام پیداش کرد و…خب  -
 
 چرا اون یه نفرمهرانه ؟ -
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 قلب تمنا یخ بست واودوباره فریادزد:

 
بااون ک افت قرار وذاشررتی ؟  - ازم بدد …تواون خراب شرررده واسررره چی 

 باوریه هولش داد ووفت:…رشدی وبرای چزوندمازم سی…اومده
 
 …مزخرس میگی…مزخرس میگی مسیحا -
 
با اون  - عاقبتش میشررره رفتن من وقرارامروزد  که  ناچی بود  پس این پس زد

له ک افتمو …آشررغال که نخ پسرررخا بده  به بهم راپورد زنمو یه غری ید  با چرا
 …من ازچی دریغ کردم که این سزام بشه …ورفته

 
 
 
 
 
 …..به خدا دروغ وفتندروغه -
 
 …تواونجا چی ارمی ردی پس ؟  -
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یقه لباسش رامیان مشتش فشرد وسرش رامقابل صورد اوکشید، بغض وخشم 
 چشمانش راسرخ کرده بود:

 
 …راستشو بگو! …قسم خوردم اوه راست باشه جفتمونو ب شم -
 

 اوراباجنونی آنی به دیوارکوبید وفریادی خانه برانداز کشید:
 
 اش رابطه داشتی ؟توباه -
 
 نه! -
 

وریه وفریاد دخترك دلش راریش کرد ، پشت این نه هزارحرس نگفته آمد.حرفی 
که شاید جای وفتنش نبود اما تمنا خسته از آن همه فشار وبغض آماده وفتن به 

 دنبال ی  سوال پرفریاد شد:
 
 پس وردنبندد پیش اون چی ارمی رد ؟ -
 
 …نتونستم…سخت شد…خدانشدمیخواستم بهت بگم مسیحا..به  -
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چشمهای ترس خورده مسیحا درنگاه پرآب دخترك قفل شد.سراوکه پایین افتاد 
 باخشم والتماس چانه اش رابا ال کشید:

 
 چیوبگی ؟ -
 

 قطره های اش  ازووشه چشمهای تمنا سیالبی بی پایان روی صورتش ریخت:
 
نبود…نبودی…تورفتی…اون روز - بانی….نمی دونسرررتم…هیشرررگی   ت

 رفتم سراغ طوفان که..…کردن
 

دست مسیحا شل شد.نفس کم آورد.تنش روی زمین سنگینی می رد و وحشت 
سزده نگاهش کرد، آرزوکرد کا ی که میبیند ادامه پیدان ند اما تمنا باوریه ب*و*

 ای شدیدتر ادامه داد:
 
مسیحا صداد کردم …صداد کردم…التماس کردم…وریه کردم…ویرافتادم -

ندادی!  یدم وزمین خوردم…جواب  ت  خوردم ولی …دو کردم وک فاع  د
ولی..ولی تولحظه …کم آوردم ونفهمیدم چراباید تاوان بدم…کم آوردم…نشررد

هده هاسرررا شرررا مد..م باد او با که مرگ وآرزو کردم  ی گ*ن*ا*همن …ای 
 …به خدان ردم…به توخیانت ن ردم…من ازحریمم دفاع کردم…نداشتم
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شررد.تاب ایسررتادن ودیدن چهره بی رنگ وریه کرد، سرررخورد وروی زمین رها 
سیمن کم می آورد،  سی که زیردریا مانده واک سیحا مانند ک شت.م سیحا راندا م

 یب*و*سدست به حنجره اش برد .به سینه اش چنگ زد.نفس آزاد نمی شد.کا
که  مد. حریمی را یادش آ به  بل چشررمانش جان ورفت وکبودیهای تن او مقا

س شود نب*و* جای …شانه ی  زخم به تن حریمش بوده باران می رد تامرهم 
به حریمی که فقط محرمش  ت*ج*ا*و*زدسررت ی  م…دسررت ی  نامحرم

داشت خفه میشد که یقه لباسش پاره شد میان دستهای ناتوانش ، سرکه …اوبود
شد صدای وریه دخترك میان خورده های غرورش وم  صدای …به دیوارکوبید 

نا لب وتن تم ید …نعره اش ق نه وشرررا خا های  که حتی سررتون ند  عرش رالرزا
صدازد”خدا”فقط سرمیان دست …را شد  شتاب باز  ست.درکه با ش  شد،  خم 

ورفت وروی زمین زانوزد.نگاه وحشرررت زده بهنام ومهاسرررا میانشررران چرخ 
خورد.هرکدام به سمت ی  تن نیمه جان دویدند، بهنام سرمسیحا رانگه داشت 

 وبادیدن جوی باری  خون ازکنارشقیقه اش بغضش ش ست:
 
 …حامسی -
 

 مسیحا باحرکتی ناوهانی وجنون آمیزاوراکنارزد وفقط فریاد کشید:
 
 می کشمش! -
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 بهنام به ورد پایش نرسید وتمنا بانیرویی ناشناخته فریاد زد:
 
 …مسیحا -
 

شه ای که  شی سوری  سان سیحا راه پله هارا پایین دوید وتمنا درآ دنبالش دوید.م
صدای قیم  شت ، وریه کرد. سش رادا شه هرا ستی  ها راداخل پارکینگ همی ال

شم های  شنید خودش را از درخانه بیرون انداخت که فاجعه رخ داد.مقابل چ
سفالت کوبیده  شین خورد وروی آ شه ما شی شدد به  سیحا دخترك به  ناباور م

 ”….تمنا…”شد. صدای فریاد پرعجزش بارعد وبرق پاییزی ووحشی ی ی شد
 

، اما جزبدترشدن حالش ثمری شقیقه های دردناکش رامیان دودستش میفشرد
واهی برای بازماندن راه تنفسش ولویش راماساژ میداد وواهی دلش …نداشت

شد شود، اما نمی  سب   ست تا سته میخوا ش  همه چیزلج کرده …یه بغض 
بادل داغون ورسرروا شرررده اش ی  روز…بود عت …طی  ندسرررا درعرض چ

فاقاتی ود، اتشرررایدبدترین وبی رحمانه ترین اتفاقاد برای زندویش رخ داده ب
مگرجز عشررقی پاك …تاوان کدام اشررتباهشررران را میداد ؟ …درمرز فاجعه

ند نت ک یا به خ ید  که قلبش ترد یان بود  هه …نه! …چیزدیگری هم درم نا ال تم
پاکی بود.تنش لرزید.دلش لرزید.تمام دنیازلزله شرررد وقتی تن غرق به خون 

، زیادی…تلخ بوداین تاوان زیادی سررنگین بود..زیادی …اوراازروی زمین کند
پیشرررانی به ک  دسررتهایش کوبید ودردبازهم امانش رابرید، ک  …زیادبود

 دستش رالزجی خون آلوده کرد اما فقط باعجززمزمه کرد:



wWw.Roman4u.iR  760 

 

 
 ….”خدایا…ن نه باورفتن تمنا تنبیهم کنی! …غلط کردم خدا“
 

صورد رنگ پریده اش  صدای وامهایی تندوبلند قلبش فروریخت و شنیدن  با
شد.چه ج ست بلند ست خورده برخا ش  شت،  صاحبان امانتش دا وابی برای 

شت.مانند  سرخم کرد.چیزی برای وفتن ندا شمهای نگران آنها فقط  ومقابل چ
سراف نده به  سیحا  سید.م سخت این بهنام بودکه به دادش ر تمام لحظه های 
شه ها به دنبال نگاه براق اوخاطراتش  شی درهای متحرك ت یه داد وازپس ماتی 

 ….. چه به روزش آمدی باره ؟ رامرورکرد
 

 باکشیده شدن بازویش ، سرچرخاند ، بهنام آرام وفت:
 
 بریم بیرون، باید یه چیزی بهت بگم! -
 

 ورفته، تلخ ودلخوروفت:
 
 …ی  ماهه توهم میدونستی و…االن ؟  -
 

 بهنام شانه اش رافشرد:
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 راجع به همین موضوعه! -
 

نا آرزوی  خانواده تم به  وذرا  گاهی  مرگ کرد.اور این غفلتش وران ترازاین بان
طه  تاد ووارد محو نام راه اف بال به بامرگ هم مبرا نمیشرررد.دن مام میشرررد ت
سته اش روی  شترورفت وتن خ شهریار وقدمهای تندش دلش بی شدند.بادیدن 

 نیم ت ولوشد. وقتی نزدی شان توق  کردشنید که میگفت:
 
اشه اوه الزم شد باآژانس من همین االن رسیدم خانم، نمی دونم چی شده..ب -

 ….بیا..فعال خداحافظ
 

شده  شایددیر سوخت ازاین مهربانی که  سیحا دلش  وفت وقطع کرد وچقدرم
 …باشد

 
 شهریارباعجله ونگران پرسید:

 
 چی شده بابا ؟ تمنا کجا تصادس کرده ؟…مسیحا -
 

 سربلندکرد وبا نگاهی تب داروفت:
 
 ته!زیرکدوم چرخ ماشین رف…دهبهترنیست بپرسی باکدوم احمقی تصادس کر -
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 نگاه ونگ شهریاروذری به بهنام زد که وفت:
 
 اتفاق بودمسیحا! -
 

 صدای مسیحا لرزید:
 
تاوان حماقتم که با ازدسررت دادن تمنا تموم …ن نه تاوان باشرره….اتفاق ؟  -

 …شه
 

 شهریارکنارش نشست وسراورابلندکرد:
 
 !درست حرس بزن پسرجون، توکه منونص  عمرکردی -
 

 مسیحا دلخوروش سته وفت:
 
شاید تمنا یه  - شومیگفتین  ست سب ، را شوم به جای بهونه کردن ا اوه اون روز 

 ساعت پیش زیرچرخ ماشین من له نمیشد!
 

صدایی  ست وبا ش صاس ن شهریارازحدقه بیرون بزند،  شمهای  کم مانده بود چ
 لرزان وفت:
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 توچی ارکردی ؟ -
 

 سرمسیحا میان دستانش معلق ماند:
 
 …ندیدم دویدبیرون تا….خودخاك برسرم زیرش ورفتم -
 

 سرش فشارداد ونالید:
 
مه  - باختن وسرروختن ه که امروز تودلهره  خه چرا همون روز بهم نگفتین  آ

باید اون لقمه حرومه بی شرس میرفت سینه قبرستون …زندویم زانوهام نلرزه ؟ 
 …که زیرووش خودم

 
 واسه تقاص ورفتن ازمهران دیرنمیشه! -
 

 مسیحا ی  دفعه دادکشید:
 
حاال که من دارم تقاص ک افت کاری اونومیدم وزنم زیردسررت …حاال دیگه  -

 چندتا دکترداره تی ه پاره میشه
 
 مهران االن توبازداشته!…آروم مسیحا -
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 سرمسیحا باواکنشی تندچرخید وبهنام سرخم کرد:

 
استم برم حق این خودم میخو…مهاسا ازقرارامروز خبرداربود وبه من زنگ زد -

یان  فت پلیسرروتوجر نذاشرررت وو هاسرررا  که م بذارم ک  دسررتش  ک افتو
همون موقع که شصتش خبردارمیشه تورسیدی وفلنگومیبنده توکوچه …بذاریم

 پشت کافه بازداشت میشه!
 

مسیحا م  ی چند ثانیه ای برخاست وباقدم هایی تند وبلند به سمت خروجی 
 …رفت وبهنام دنبالش دوید

 
ش ا شتن …یت نامه مقابلش بود وبه متن آن خیرهبروه  شت که بی ک غیرد دا

هل  بروه راعقب…سرش سنگین وچشمانش تاربود…مهران آنجانشسته بود ؟! 
 داد وبهنام شانه اش رافشرد:

 
 یعنی چی مسیحا ؟ -
 
 …اومدم اینجا تاخودم  -
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احمق نشوپسر، االن امضان نی شایدنشه نگهش داشت..امیرحسین پارتی  -
 …ی نمی رد، عمرامیشد دستگیرش کردباز
 
 میخوای بگی این مارهفت خط وبی جرم تونستن نگه دارن ؟ -
 
نه خب! قبال اسمش برای فساداخالقی وقمار لورفته ولی بازم نشده که ثابت  -

 کنن!
 

نام بود، سرر ود  مت به خد تان دوران  که ی ی ازدوسرر مدن امیرحسررین  باا
 ه امضانشده وفت:کردند.امیرحسین بانگاهی به ش ایتنام

 
 قصدش ایت نداری آقای الهی ؟ -
 
 اومدم فقط ببینمش! -
 

 بهنام بانگاه امیرحسین به سمت مسیحا خم شد:
 
 بذارواسه دادواه! -
 
 مگه چقدربراش میبرن که دل من آروم بگیره ؟ -
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 امیرحسین با کمی احتیاط درب اربردن کلماد وفت:
 
 …به عن  اعدام داره ولی د*ج*ا*و*ز -
 

سی ست م سرش رابه دیوارب وبد، دنبال این ولی رامی دان ست  حا دلش میخوا
 ودلش بیشترسوخت.برخاست ووفت:

 
 خودم بهترازپسش برمیام. -
 

بهنام شررانه اورافشررردتابنشرریند.امیرحسررین نگاهی به چهره سرررخ مرد مقابلش 
نداخت، قطعا هرمرد دیگری هم اینجا نشررسررته بود، بهتراز این حال وروز  ا

 ینحال وفت:نداشت.باا
 
اال ن میتونه ادعای اعاده حی یت کنه وباتفاسرریری که من شررنیدم دلیلی برای  -

شه از  شه وب شته با ضوردا ست.اما اوه خانمتون هم اینجا ح اثباد جرمش نی
پس بهتره ف ر تسویه حساب شخصی …متهم اعتراس ورفت مجازاتش حتمیه

 نباشی چون مم نه به ضررتون تموم شه!
 
 …ورم زنموبیارم اینجا تایعنی من مجب -
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شما میتونی به عنوان همسر ایشون شاکی پرونده باشی اما حضورخودشونم  -
 الزامیه!

 
سرررمسرریحا دوباره میان دسررتانش فشرررده شررد که درباضررربه ای کوتاه بازشررد 

 وسربازی احترام نظامی وذاشت:
 
 قربان ی ی از متهمین همه جاروبه هم ریخته ومیخواد شماروببینه! -
 

 امیرحسین که می دانست سربازازکه حرس میزندبانگاهی به مسیحا وفت:
 
 باشه تانیم ساعت دیگه میام. -
 

 مسیحانگاه امیرحسین رادرهوا ش ارکرد:
 
 مهرانه ؟ -
 
 …ووش کن آقای الهی -
 
 حقمه ببینمش!…من تانبینمش ازاینجانمیرم -
 
 …شمااالن عصبانی هستید و -
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 کنید.من ش ایتی ندارم، آزادش  -
 

 بهنام کالفه وفت:
 
 دردسردرست ن ن مسیحا، میخوای ببینیش چی ار ؟ -
 
 کارش دارم . -
 
 اوه قول بدید خودتونوکنترل کنید مانعی نداره! -
 

ست خودش  سرت ان داد وبهنام نگران نگاهش کرد، بعید بودکارد سیحا فقط  م
هد یش …ند جا هم راصرررادرکرد وسرررر ت م تورآوردن  ین دسررر یرحسررر م ا

یحا دوباره میان دسررتانش فرو رفت، این روزها آنقدرزخم نشررسررت..سرررمسرر
سپری  سردردهای عجیبش ن ند.دقایق درس ود  شت که توجهی به  روحی دا
سیحا باال آمد ومهران که  سرم شد. ضربه ای کوتاه باز شد تااین ه باالخره دربا
برای وفتن حرفی آماده بود، میان حیرد خفه شررد ونگاهش درچشررمانی که 

دقفل شد.نگاه نگران بهنام به دنبال خط دوسربسته این نگاه می روبه کبودی بو
چرخید وترس شرر سررتن سرر وتی راداشررت که انتهایش شررودجنون محض 

سیحا سربازرا …م سین که  ستاد.امیرح سیحاای صندلی م شت  به حالت آماده پ
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مرخص کرد، پوزخندی مشررهود وحیرد آوربه لبهای مهران دید.ی باره چنان 
ندالبته جزمسرریحا که هنوزبی پل  زدن نگاهش خونسرررد شرررد که جاخورد

مهران بی اعتنا مقابلش روی صندلی نشست ودستش رابی پرواپشت …می رد
 صندلی دیگرانداخت وصدای نحسش درفضای مس ود اتاق پیچید:

 
به به آقامسرریحا! پارسررال دوسررت ، امروز آشررنا پسرررخاله..میخواسررتم  -

 …سراغتواززنت بگیرم که
 

ی نفهمید چطور صررندلی راکه تالحظه ای پیش مسرریحا انفجاررخ داد وکسرر
رویش نشسته بود به طرس اوپرد شد واورسرعت عمل مهران نبود قطعا روی 
سر ش خورد میشد.قبل ازاین ه دست مسیحا به مهران برسد بهنام باهربدبختی 
بود باچسباندن اوسینه دیوارنگهش داشت ، امیر حسین شوك شده وسط اتاق 

 رابلندصدازد که البته درصدای فریادمسیحا وم بود: ایستاد وسربازی
 
 ن شمت مردنیستم ک افت! -
 

مهران خودش راجمع کرد، انگاراز دیدن او دراین حال بیشترلذد میبرد، دست 
 به موهایش کشید و خونسرد وفت:
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مد - کاری ازد برنمیو به …از اولم جز بلوس زدن  نام  نارزدن به باک حا  مسرری
ما  مت اوهجوم برد ا باره سرر به دیوار دو یده شررردن مهران  به محض کوب

 مهارشد..بهنام دادکشید:
 
 به نفع این آشغاله دستت بهش بخوره!…آروم مسیحا -
 

سربازی که داخل آمده بود، بااشاره سریع مافوقش قصد داشت مهران راببرد که 
 او بی پروا وفت:

 
 شاکیم سوال داره، میخوام جوابشو بدم. -
 

 نفرد انگیزوفت: بهنام باخشم ونگاهی
 
 …ومشو برو…خفه شومهران -
 

 مهران صاس ایستاد ووفت:
 
 یعنی فقط واسه تماشای یه فیلم منوآورده اینجا ؟ -
 

 امیرحسین که درپروویی ووقاحت این مردمانده بود، مداخله کرد وتشرزد:
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 برو تاجرمت سنگین ترنشده! -
 
 کدوم جرم ؟ من که اعترافی ن ردم -
 

 کرد وبی شرمانه ادامه داد: به مسیحا نگاه
 
 حاال میخوام تفهیم جرم کنید وآماده اعترافم..انگار شاکیم بدش نمیاد بشنوه! -
 

 امیرحسین عصبی اورابیرون هل داد ووفت:
 
 ح م که براد بیاد وقاحت یادد میره!…د..ومشومردی ه وقیح -
 

 مهران بلندازهمان جاوفت:
 
 ه!بعضی خاطره ها به ح م بعدش می ارز -
 

دیگرکنترل مسیحا ازدستشان رفت وبهنام حتم داشت اورخودش رامیان نندازد 
کشتن مهران حتمی است.دیگر برای مسیحا مهم نبود کجای دنیاایستاده ، فقط 
به اندازه دردی که میان سررینه اش جمع بود مشررت می رد ومی کوبید اما فقط 

 به زحمت که نگهش داشتند، فریادزد:…بدترمیشد
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 …سرتمنا میاد، به قرآن می شمت مهران بالیی -
 

 مهران با سروروی زخمی به دیوارت یه زد و وفت:
 
همه چی به دیدنت تواین حال …دوست داری االن دلیل اصلی کارموبدونی -

هیچی بهتر ازتمنا نمی تونست …غرورد زیادی خارتوچشمم بود…می ارزید
ش نتت شالق به حال …ب ضربه  سال زندان نهایتا چند  خوب امروزم می ی  

 …حاال اوه میتونی سرتو میون جمع باال بگیر وغرورتو نگه دار…ارزید
 

صرردای فروپاشرری مسرریحا بلند بود، حتی به ووش بهنام رسررید.نگاه کرد.به 
شت سرخی که بغض دا شمان  شیده …چ شیدن او داخل اتاق ک شتر نپا برای بی

صندلی وارفت سیحا روی  شنید ، فقط…شد وم شد ، ن اره دوب هرحرفی وفته 
 چگونه این…این سرررسررنگینش بود که مح م به دسررتان لرزانش کوبیده شررد

های غرور راجمع می رد مام تنش زخم بود..دردبود…خرده  عه ازاین …ت فاج
 …بیشتر

 
 بهنام با فشردن شانه اش سرخم کرد:

 
 …تمنا رو ازاتاق عمل آوردن…بروه هارو امضاکن وپاشو بریم مسیحا -
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کرد.بدون آن ه بفهمد فقط چندخط روی بروه مقابلش  شررنیدن نام تمنا حالش

باز به همان سرررالن … شررراید دیدن تمنا آرامش می رد…انداخت وبیرون زد
ظاربروشرررت ند می …انت که نفسررش راب تاربود  نگ و مه ای ت یه دخ شررب

آورد.آنقدرمیان شرر سررته های غرور زخمیش پرسرره های غریبانه میزد که هیچ 
مادرش را ید.حتی  گاه بغ…کس رانمی د ند ون نه آزارش داد.روبروردا ض ترا

ساکت وشماتت بارفرهاد شبیه ی  تیزی درقلبش فرورفت.اماچه خوب بود که 
این سرر ود به فریاد تبدیل نشررد تابپرسررد بادخترمن چه کردی ؟ ..پشررت 
شت به این  سرما کرخت بود.عادد ندا دیواراتاق تمنا ت یه زد، تنش ازاین همه 

شدنها ستن ه…تحقیر ش  ستاری نگاهش چرخ …ابه این  صدای پر شنیدن  با
 خورد:

 
 از داره!به استراحت نی…اماخواهشا کوتاه…ی ی ی ی میتونید برید ببینیدش -
 

به راه کج کرد وسر…مسیحا برخاست امانه برای رفتن به سمت اتاق محبوبش
زیرافتاده قدم به سررمت راهروی خروجی کشررید که دسررتی برکتفش نشررسررت 

 وایست داد:
 
 م منتظربه هوش اومدن زنت باشی!ف رمی رد -
 

 رونداشت به فرهاد نگاه کند اما لحن دوستانه مرد باعث شد سربلندکند:
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 …آقای مقدم باورکنید -
 
توضرریحی نخواسررتم، اتفاق پیش میاد.حاالم ف رمی نم تمنا بیشررترازهمه  -

 …منتظردیدن توئه 
 

م بادیدن جسازاین همه لط  شرمنده شد.روبرورداند وبه سمت اتاق بروشت.
روی تخت خفته آه ازنهادش برامد.پاهای کم جانش رابه سررمت اوروی زمین 
کشید.پیله سفید وبزرگ وچی دورپای اوروی قلبش سنگینی کرد وکبودی روی 
ست اما  سدودکرد.وای که چقدر دلش زار زدن میخوا سش رام صورتش راه نف

شنایی ن شمهایش آ ش  باچ صری به نام ا شت واال درذاتش نبود..انگار عن دا
ست  ش شت. کنارش لب تخت ن سرش برمی دا ست از شاید این دردلعنتی د
شید، پل  اولرزید، تن  صورد ووونه ناز اوک شت لرزانش راروی کبودی  وانگ
صدایی  سرخم کرد، با  سیحا ت ان خورد. شید وقلب م سیحا لرزید.اونفس ک م

سته دخترت ان خورد وقطره ا…”تمنای دلم”لرزان زمزمه کرد:  ش یپل های خ
ته  باصررردایی ورف ته وبغض دارش  گاه خسرر ازووشررره پل ش سرررخورد.ن

باره قطره های غلتان اشررر …”…مسرریحا”لرزید دسرررت بلندکرد که …ودو
ه واه لبهای ب*و*سردرمهاردودسرت اوفرورفت.انگشرتان خراشریده اش شرد 

 باصدایی زخمی وش سته زمزمه کرد:…پربغض او
 



 775 وصال یتمنا

 …سم ندیدمت وبه جون خودد ق…نمی خواستم اینجوری شه تمنا -
 
 فقط بگو منومیبخشی! -
 
 به جرم مهربونیت همه کسم ؟ -
 

 تمناآب دهانش رافروداد:
 
 …به خدا…میخواستم بهت بگم -
 

 سرمسیحا که ت ان خورد، تمنابه وریه افتاد:
 
به مردن راضی میشدم ولی دیدن این حال …ترسیدم ازدیدن ش ستنت بمیرم -

 …تورونمی خوام
 

سیحا به طرفش خم  شید، م ش ش ک شمه ا شت روی رودباری  چ شد وانگ
 خسته وملتمس وفت:

 
فراموش کن این غفلت منوتاخوردترم …پاك کن این خاطره نحسرروازذهنت  -

مد…ن رده وه اون روز بالیی سرررد میو نا ا که …تم آتیش میزدم تن بی روی 
 …مقابلت قدعلم کرد ودم ازعاشقی زد و
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 تمنااش  ریخت:

 
 …مسیحاتوروخدانگو -
 
حتی نگاهشم سمی بود، طول می شه تن خسته …زخم داشت…دردداشت -

شه ونجاد پیداکنه!  شد…نجاتم بده ازاین برزخ تمنا….ام ترمیم  ه برزخی که 
 …دوزخم

 
صدای  سینه اوآرام ورفت،  سیحا روی  سرم صورد اولغزید و ست تمنا روی  د

 …آرام شد..مانند کودکی درآغوش مادر…تپشهای قلبش راشنید
 
 …توپس بگیربروش ای -
 

 بابروشتن نگاه تندمسیحا تمنا آب دهانش رافروداد:
 
 نمی خوام بیشترازاین رسواشم!…نذارکسی بفهمه مسیحا -
 

 مسیحا ساکت چشم به اودوخت وتمنا ادامه داد:
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 …بذارهمینجا تموم شه! دوست ندارم خانواده ام بفهمن که -
 
ستم دو روز ا - شونو درست نگه دارم بفهمن که من چقدرناالیق بودم ونتون مانت
 ؟
 

 تمنا معترض وفت:
 

سیحا ستی م صرنی شیم، دلم آرامش …تومق شته با سردا اما نمی خوام دیگه درد
 …میخواد

 
 بام ث کوتاهی افزود:

 
 به جاش بریم دنبال زندوی خودمون! -
 

 غم ته نگاه مسیحا رانشناخت.برخاست ووفت:
 
 …هرچی توبگی ، فعال استراحت کن -
 
 کجامیری ؟ -
 

 مسیحا بی آن ه بروردد، وفت:
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 …جایی کاردارم، شب میام می بینمت..فعال خداحافظ -
 

دلش وواه خبرخوشرری نمی داد..انگاراین آرامش …تمنا چرادلش پیچید به هم
 ….مسیحای همیشگی نبود…زیادی مش وك بود ومسیحا

 
 ) فصل نهم (

 
به آنچه  که دراین ی ی همان طورکه آلبوم ژورنال جشررن نامزدی راورق میزد 

قدرآشرروب ازسرررشررران  چه  قدر تلخی و ماه اخیر رخ داد، ف رکرد.چ دو
مسرریحارامجبورکرد شرر ایتنامه برعلیه مهران راپس بگیرد وباهزار …وذشررت

دروغ به هم بافتن همه راقانع کرد که تصررادس باماشررین مسرریحا هم سررر ی  
شت اماهمی شان نگذا صحه برباور سی  ن شوخی احمقانه بود، هرچند نگاه ک

بادیدن ع س مسرریحا م ث …که دوسررت ازسرررشرران برداشررتند خوب بود اما
که زود  ندی  مان کرد، لبخ ندی میه به لبخ هایش را ند روی لبش، لب کرد.لبخ

شد شت…رنگ پریده  سابق راندا سیحا برق  شمهای م حاال که …چرا دیگرچ
اورهم بود کم بود ودرهمان دیدارهای …تمنا تشررنه آغوش ورمش بود، اونبود

م حتی نگاهش را می دزدید چه رسررد به آغوشرری که داشررت برای تمنا کوتاه ه
یا میشرررد ندارد …رو ماه برای جشررن ازدواج  باآخر خالفتی  پدروفت م وقتی 

مام  هایش ت مه غصررره  ید اینجوری ه حالی بغضررش ورفت ، شرررا ازخوشرر
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تی دس…ه زد، کاش خودش بودب*و*سآلبوم راباال ورفت وبه تصویر …میشد
با ازپشرررت دوروردنش حلقه شرررد تارا روی وونه اش لبخندزد ب*و*سرررو ه 

 وسربلندکردکه تاراوفت:
 
 ول کن دیگه!…خفه شد…کشتی این بنده خدارو -
 

کنارش نشست وآلبوم راازدستش ورفت ودرحال تماشای آن باابرویی باال رفته 
 وفت:

 
ما - په…خودمونی یادی خوش تی حا ز یه عروسرر ا شرررده …مسرری توهم شررب

 چشم نخوردید خیلیه!…بودی
 
 …کجامعلوم ؟ چشم زخم که فقط به تن نبوداز
 

 بانیم نگاهی به تمنا لبخند زد وشیطنت بارکنارووشش وفت:
 
 توشمال که زیادی شیطونی ن ردید، نه ؟ -
 

ضع  رفت برای آن روزهای پرخاطره  ضربه ای مح م به تارا زد ودل خودش 
یادآوری سرررت ان دادکه باز این …اما ناواه لبخندازلبش پرید واون روز شرروم

عذابش ندهد.همین که مهران ازلحاظ جنبه عمومی موضرروع جرم مجازاد 
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سیحا چه میگذرد ست برم شد.اما نمی دان برای وریز ازخاطراد …شد، آرام 
 عذاب آورش، موهایش راپشت ووش زد ووفت:

 
 سوول کی ازمدرسه میاد ؟ -
 
شب  - سیحام  ستی زنگ بزن م شه، را سامان پیداش می ساعت دیگه با یاد بتایه 

 اینجا شام!
 
 باشه! مرسی! -
 

همان موقع تلفنش زنگ خورد ونام مسرریحا روی ع سررش خاموش وروشررن 
 شد.تاراباخنده وفت:

 
 چه حالل زاده هم هست! -
 

 تمنا خندید ودرهمان حال تلفنش راجواب داد:
 
 سالم مسیحا -
 
 سالم خوبی ؟ -
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یزم، عشررق من عز”عادد کرده بود به طوالنی ترشررردن این جمله باترکیبهای

یادی …”و نا دلش ز ها تم که این روز مده بود  ماد آ چه بالیی سررراین کل
 به روی خودش نیاورد وفت:…نازکشیدن ومحبت میخواست! 

 
 مرسی ، خوبم! توخوبی ؟ -
 

 مسیحا سوالش رابی جواب وذاشت ووفت:
 
 تانیم ساعت دیگه میام دنبالت بریم بیرون! -
 
یرون رفتن یادد رفته وجزء برنامه هاد چه عجب! ف ر کردم کال وردش وب -

 نیست!
 

ست  ضه خالی نماند اما خودش می دان سیحا خنده ای کرد تا عری س ود م با
 که بغض دارد:

 
 …باشه عزیزم، فقط من خونه تارام.راستی واسه شبم اینجاییم و -
 
 نمی تونم بیام.…نه تمنا! عذرخواهی کن -
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 ووفت:تمنا اصرار راباآن لحن مح م بی جا دید 
 
 پس من حاضرمیشم ومنتظرم -
 
 …پس فعال خداحافظ -
 

خداحافظی کرد وندید آن سرروی خط دسررت مردی لرزید وسرررش روی میز 
تاد، صررردای بوق ممتد تلفن اعصرررابش راخراش داد بل اف کال …مقا بامیس 

سرش مرتب کرد ونگاهی  شالش راروی  صد داخل آمدن ندارد. سیحافهمیدق م
رایشرری ملیح کرد.لبخند به لبش آمد، امروز خیلی داخل آینه به چهره اش با آ

دلش میخواسررت مطابق سررلیقه او پیش برود.دسررت رولبهایش کشررید ورژ 
ست  شت وخوا شش بیاید .کیفش رابردا سرخش راکمی کمرنگ کرد تابه آرای

 بیرون برود که تاراساك ع س رادستش داد ووفت:
 
 بزن!اوه واسه مسیحا مش لی نداره ، چندتاع س واسه منم  -
 
 به شماکه یه شاسی کوچی  ازع س خودمون دادیم! -
 
 …بعضی ازع سای توآلبوم معرکه است -
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 لباسم بازه، میذاری جلوچشم سامان! -
 

 تارابااخم ضربه ای به اوزد:
 
بعدشررم خودم به …بیابرو تالهت ن ردم دختره پررو! سررامان جای برادرته!  -

 مسیحا میگم، نمیخواد توبگی!
 

 ده ای کرد ووفت:تمنا ت  خن
 

 باشه حاالجوش نزن، بهش میگم! فعال کاری نداری ؟
 
 شب بیاهمینجا! -
 
سی ، میرم خونه کارم دارم - سامانم …مر سوولی خاله روهم یه ماچ آبدارکن..

 !ب*و*سازطرس خودد ب
 

 …دوباره ضربه تارابه سرش خورد وباسروصدا خداحافظی کرد وبیرون رفت
 

خند به لب دید، نگاه برورداند تا کاردسررت دلش ندهد وقتی ازداخل آینه اورالب
 …این خنده دوست داشتنی! 
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تمنا باسررالمی بلندباال داخل ماشررین نشررسررت، برخالس درون آشررفته اش 
میخواست سرحال باشد ومسیحا راهم مجبوربه همراهی کند.برخالس همیشه 
شرد اما نگاهش روی چهر ست دخترجوان راف ست پیش برد ود سیحا فقط د  هم

دوست داشتنی او ثابت ماند ودرعوض تن تمنا ازسردی دست اویخ زد.مسیحا 
یدنش راکرد وتمنا دلش همان دسررت ورموداغ همیشررگی ب*و*سرر ه*و*س

عشررقش راخواسررت اما وقتی نگاهش کرد، همان دسررت سرررد هم عقب رفت 
 ونگاه ربود، با احوالپرسی مختصری ، مسیحا ماشین راروشن کرد وراه افتاد:

 
 جا می ریم ؟خب ک -
 

 مسیحا به آرامی وفت:
 
 کجادوست داری بریم ؟ -
 
 باتوباشم کافیه، حتی توهمین ماشین! -
 

 …وفت ودل مسیحا لرزید ، وفت وسخت کرد وفتن رابرای مسیحا
 

گاهش  به طرفش بروشرررت.ن ید و طه خلوتی کشررر به محو ماشرررین را
 دوسررت داشررت زمان برای چنددقیقه ..فقط چنددقیقه…دلتنگ…کرد.عمیق
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سیرنگاه کند  سیحا  ستد تام شد ونگاه ودل باهم …بای شر درونیش مانع  اما ت
 به خود که آمددست تمنا پیش آمد ودست یخش راورفت:…کند

 
 مریض شدی مسیحا ؟ چرااینقدرسردی ؟ -
 

 مسیحا پل ی زد وسرت ان داد:
 
 مهم نیست، واسه سردی هواست! -
 

ستان  سنگین زم ستهای ورم وپرحرارتش این همان مردی بود که میان برس  باد
سرما نتیجه  شرد، چه چیزی تغییر کرده واین  برای اولین باردخترك رادرآغوش ف

 بی خیالی طی کرد وفشاری به دست اوآورد:…اش بود
 
 یه خبرخوب..بگم ؟ -
 

 بگو!
 

سعی کرلبخندش  سرد وفت که تمنا وارفت ولی به روی خودش نیاورد و آنقدر
 راحفظ کند:
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همون …میشرره تقریبا چهل روز دیگه…آخرماه حرفی ندارهباباوفت واسرره  -
 جوری که خودد میخواستی!

 
نگاه مسرریحا به طرفش چرخ خورد.باکمی م ث دسررتش راازمیان دسررت تمنا 

 بیرون کشید ووفت:
 
 اما من پشیمون شدم! -
 

تمنا وارفت، باچه ذوقی نقشررره وفتن کشررید، خودش رابرای سرریراب کردن 
..دسررت ” چرا ؟ ”د وحاال حتی نمی توانسررت بپرسرردازآغوش اوآماده کرده بو

 وپای شلش راجمع کرد وسعی کردلبخندش رااحیاکند:
 
عیبی نداره، باشرره واسرره همون موقع که قرارمون بود، ف رکردم خوشررحال  -

 میشی بشنوی!
 

 مسیحانگاهش کرد ووفت:
 
 …دیگه خیلی چیزاقرار نیست به دلخواه من وتوپیش بره..م ل ازدواجمون -
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انگارپت  مح می برسرررتمنا کوبیده شررد، باناباوری جمله اورا شررنید..دوباره 
نمی ، نه ! ..قابل فهم برای عقل وقلب عاشررقش نبود ، به …بارها….ت رارکرد

چشمهای مسیحا زل زد..دیگرعاشق نبود..بیقرارنبود انگار..فقط کالفه وخسته 
 …والبته بی رحم وسردبود

 
 چهره درهم کشید وسرت ان داد:

 
 شوخی جالبی نیست ناراحتم می نی! -
 
میدونم ناراحت میشرری ، اما چاره ای نیسررت، زندوی که پایانی جز نابودی  -

 …نداره
 

 ی باره تمنا ، باعجله.بیقراروآشفته میان کالمش آمد:
 
قت  - ندارم.اونو به  حا، من جن بس کن این شررروخی مسرررخره رومسررری

 میدونی که آشتی کردنمم سخت میشه!…قهرمی نم
 

 مسیحاکالفه به موهایش چنگ زد:
 
 با این اتفاقاد…تواین مدد من خیلی ف رکردم…شرروخی درکارنیسررت تمنا -

اخیرتمام میلم بهت فروکش کرده، سررعی کردم ازنو شررروع کنم..شررایدبتونم 
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حاال به این. نتیجه رسرریدم که …دوباره اون حس قبلو بهت پیدا کنم اما نشررد
 ….اشتباه محضه! مناسب هم نیستیم وبودنمون باهم 

 
 تمناباناباوری سرت ان داد:

 
شوخی کردن عادد ندارم.مگه - سیحا.من به این بی رحمانه  مگه …بس کن م

 …چی ارکردم که میخوای تالفی کنی و
 
 نمی…من دیگه حسی بهت ندارم…به نفعمونه…باورکن ازهمیشه جدی ترم -

رم اما تمام یخوپاکیت قسم م…..تواون اتفاق تومقصرنبودی…تونم داشته باشم
 …منوببخش اما خوشبختانه اتفاقی بینمون نیفتاد که…میل منوبهت کشت

 
شمان  ش  هایش درمهارچ سمت خود برورداند، ا صورد اوراورفت وبه  تمنا 

 بی تابش نبود..بی تاب وفت:
 
 ….من…به من نگاه کن مسیحا..حرس نبودنتم منومی شه -
 

 مسیحاسرپس کشید وملتمس وفت:
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سفم تم - صمیممو ورفتممتا شتباه بود، نباید …نا..من ت این ازدواج ازروز اول ا
به اینجا می کشررید..قشررنگیت وسرروسرره ام کرد ..این ه راحت باکسرری نیودی 

شد…جذبم کرد سم بهت عوض  یه عطش که …ازبعد همون ارتباط محدود ح
اینجوری کنارم دووم نمیاری، پس بروبه زندویت برس وبذارمنم …سرررد شررد

 …جدان خالص شمازاین عذاب و
 
 یه سال…همین مسیحا..آخرعاشقیت همین بود..منوواسه یه سال خواستی!  -

دروغای عاشقیتویاادعای …چیوباورکنم…عاشقی کردی تامن یه عمرآواره شم
 …توه*و*س

 
 ومسیحا تیرخالص رازد:

 
 …من…عشقی درکارنبود.اورم بوده عمری نداشته…بود ه*و*سازاولم شاید -
 

ص شید اما ادامه نگاهش کرد، به  سی که نم  روی زخم های دلش پا ورد خی
 داد:

 
 …برای طالق توافقی اقدام کردم، هرچه زودترتموم شه به نفعمونه -
 

 سربرورداند، صدای وریه اوراشنید، تلخ ولرزان وفت:
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 …برای روزمحضرباپدرد تماس میگیرم -
 

ق وونه اش داغ شررد.طلسررم شرر سررت.درماشررین به هم کوبیده شررد.رعد وبر
آسررمان تنش رالرزاند، سررربرورداند.جای خالی تمنا آزارش داد.نفس سررخت 
شین ت یه داد  سیلی زد.یه ما صورتش  ضای کوچ ..باران به  بیرون آمد درآن ف

 وسربه آسمان بلند کرد.نفسش پرلرزش رابیرون داد وزمزمه کرد:
 
 تموم شد.. -
 

نه زد یا تاز برصرررورتش  تر غ تر ودا ند ت نی  بارا هاد و ن برهم  ل   داغ …پ
 ….مرگ همین بود! …مرد…سردشد…شد

 
ید ما درخود جمع بود، می لرز یارش …از سررر که از د ناهی  م ل بی پ

نه! …م ل شرر سررت خورده ای تنها…م ل کودکی دورازآغوش مادر…وامانده
ها… ید، …خود شرر سرررت خورده تن هایی د مامن تن بل آن  قا وقتی خودرام

نها دکمه کناردرفشرد و زانوهایش کامال لرزید.دست یخ ونیمه جانش را روی ت
سرچرخاند.بادیدنش  شد. سنگینش رابه دیوارتحمیل کرد.درکه باز  شانه تن  با

 رنگ ازچهره عزیزپرید وناباورانه زمزمه کرد:
 
 …تمنا -
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 بااولین قدمش ادامه داد:

 
 …کجایی تومادر ؟ همه مردن وزنده شدن ازبس دنبالت وشتن و -
 

ت.خود رابه آغوش مادربزرگ بغض بزرگ ولویش باهق هقی سرروزناك شرر سرر
رهاکرد وچنان تلخ وریست که تن پیرزن لرزید وبغض آلود اورامح م به سینه 

 …ناتوان فقط وریست…فشرد.تن خیسش لرزید وبی حرس
 

 ترانه سراسیمه طول حیاط رادوید وبه مادرکه رسید نفس زنان وفت:
 
 چی شده مامان ؟ کجاست ؟ -
 

 آرامی وفت: عزیز انگشت روی بینی وذاشت وهیس
 
 تواتاق خوابه!…ازراه برس! نفس بگیر بعد -
 

 ترانه خواست سمت اتاق رود که عزیزمانع شد ووفت:
 
 بذار خودش بیداربشه!…میگم خوابه مادر -
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سپس آنهارابه سمت نشیمن راهنمایی کرد.ترانه کالفه روی اولین مبل نشست 
 وکیفش راکناروذاشت:

 
ست.نگفت …بی ف رهنمی دونم چرااین دختر اینقدر - هنوز قلبم مال خودم نی

 کجا بوده ؟
 

 عزیز باسینی چای آمد ووفت:
 
نده فقط داره میلرزه،  - بارون مو یدم عین جوجه ای زیر باز کردم د تادرو واال 

که هنوز قلبم داره میلرزه ازتلخیش!  یه  بغلم زد زیرور نان تو باره هم چ ی 
 بعدشم میون همون وریه وهق هق خوابش برد.…
 
 انه لب به دندان ورفت وبی تاب وفت:تر
 
یعنی بامسرریحا حرفش شررده ؟ بااون …تاظهرکه تارا می وفت خوب بوده!  -

 بوده!
 

 فرهاد بالحن مالیمی وفت:
 
 یه کمی طاقت بیارعزیز من! بیداربشه خودش توضیح میده! -
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 عزیز هم افزود:

 
اشه، خب یه کمی آروم شد خودش توضیح میده، جری هم بامسیحا داشته ب -

 …قرارنیست که فقط قربون صدقه هم برن…زن وشوهرن
 

سیحا آمد وتمنا ازبغض راز درون می لرزید  شبی که م شید به  وذهن پیرزن پرک
وجراد لب بازکردن نداشت.یه حسی می وفت شاید به آن شب ورازی از پرده 

ست ست اعتراض کند که اوفوری …بیرون افتاده مربوط ا ستن ترانه خوا بابرخا
 :وفت

 
 بیدارش نمی کنم، فقط ببینمش آروم شم، دلم بدجوری شور میزنه! -
 

شخیص نداد جز  شن چیزی ت ضای نیمه رو سمت اتاق رفت .میان ف سپس به 
صورتی که موهای آشفته دخترك رویش راپوشانده بود.کنارش نشست و دست 
 به موهایش کشید که ازبرخورد سرانگشتانش باپوست صورد دخترك داغ شد.

 
س تنش لرزید، موهایش راکنارزد وپیشررانی تمنارالمس کرد، اشررتباه نمی ازتر

با دلهره ووریه همسرش راصدازد ودخترك رابه آغوش …کرد، درتب می سوخت
 …کشید
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نگاه های ناباورومبهود پدرومادر شبیه نم ی برزخم بود، دلش بیشترسوخت، 
 ی  دفعه ترانه صاس نشست وپرسید:

 
 یعنی چی ؟ -
 

 ادوباره فرو ریخت وس ت ان داد:اش های تمن
 
 نمی دونم مامان، به خدا نمی دونم! -
 

 ترانه ازکوره دررفت وباصدای بلند وفت:
 
 یعنی چی ؟ مگه میشه توندونی چرایه دفعه چنین حرفی زده ؟ -
 

جواب تمنا فقط سرر ود وبیشررترشرردن اشرر هایش بود که بازمادرش عصرربی 
 وفت:

 
 به جای وریه ، جوابموبده! -
 
 هاد عصبی وکالفه وفت:فر
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 آروم ترانه، میذاری ف رکنم یانه ؟ -
 
 به جای ف رکردن همیشگی بروببین چه بالیی سراین پسره اومده! -
 

 فرهاد شماتت بارنگاهش کرد وسرت ان داد، سپس رو به تمنا افزود:
 
 وریه ن ن بابا، شاید خواسته شوخی کنه! -
 

ولحن مح م سنخیتی نداشت، وریه  تمنا سرت ان داد .این وزینه باآن چشمها
جایز  لل را  ناه ورفت.فرهاد تع تاقش پ فت ودرا قب ر اش شررردد ورفت وع
ندید.شررماره مسرریحا راورفت اما خاموش بود .برخاسررت.باید برای این تردید 

 …حتما اشتباهی شده بود…راهی می یافت
 

ق ار حخانواده الهی بادیدن فرهاد جاخوردند اما به ورمی استقبال کردند.شهری
 میزبانی رابه جاآورد که فرهاد فقط به برداشتن فنجانی چای بسنده کرد:

 
 ممنون، قبال بزروواریتون ثابت شده، اومدم مسیحا روببینم، منزل نیست ؟ -
 

 شهریار نگران پرسید:
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ش لی پیش اومده آقای مقدم  - شه، م شه، البته اوه باتمنا نبا دیگه باید پیداش ب
 ؟
 

واهی نداشررتن آنها ازاین حرفهای شررهریارمهر تاییدی برحدس فرهاد مبنی بر آ
 موضوع بود.فرهاد سرت ان داد:

 
 مسیحا باشه عرض می نم.…واال خودمم هنوز درشوکم -
 

شد  شت که درباز  شماره اوبردا سری ت ان داد وتلفن رابرای ورفتن  شهریار 
سمت صری کرد وبه  سالم کوتاه ومخت شد.بی توجه به اطراس  سیحا وارد   وم
تاقش رفت.اصررال فرهاد راندید.شررهریار متعجب برخاسرررت وصررردایش  ا
زد.مسرریحا بروشررت وتازه نگاهش به فرهاد افتاد.تغییر حالتش درونی بود، اما 
سررعی کرد خود دارباشررد.سررالم وعذرخواهی کرد ومقابلش نشررسررت.مانند 

ند.فرهاد پس از به جرمش اعتراس ک که قراراسرررت  مل ل*خ*تمح ومی  تأ ی 
 وفت:

 
 …که بین شما وتمنا رد وبدل شده محض شوخی بوده یا صحبتایی -
 

مضررح  ترین کلمه همین بود! …قلبش بنای تپیدن وذاشرررت! شرروخی ؟ ! 
 سربلند کرد وبانگاهی به چهره منتظر فرهاد آرام وفت:…
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 منوببخشید آقای مقدم اما حقیقت داره! -
 

هود ظه مبفرهاد که هنوز توقع شنیدن چنین پاسخ رکی رانداشت، برای چندلح
 فقط نگاهش کرد ، شهریار صبوری ازدست داد وپرسید:

 
 میشه واضح ترتوضیح بدید چه اتفاقی افتاده آقای مقدم ؟ -
 

 فرهاد سری ت ان داد:
 
 چه عرض کنم جناب الهی ؟ -
 

 مسیحا آب دهانش رافروداد تالرزشی درصدای قاطعش نباشد:
 
ی مقدم ولی به نظرم تصررمیم من ازازدواج باتمنا پشرریمون ، عذر میخوام آقا -

 درستی ورفتم.
 

نگاه بهت زده همه روی صررورتش خشرر ید. شررهریار به خودش آمد وبانگاه 
 وذرایی به فرهاد، رو به مسیحا وفت:

 
 چی داری میگی مسیحا ؟ قصد شوخی داری ؟ -
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 نه پدر! اتفاقا ازهمیشه جدی تر ومصمم ترم! -
 

 فرهاد وفت:
 
ا اشررتباهی کرده که باعث شررده چنین تصررمیم چرا ؟ مشرر لتون چیه ؟ تمن -

 ناوهانی برای زندویتون بگیرید ؟ بگو شاید بشه حلش کرد ؟
 
مطمئن باشررید تمنا مشرر لی نداره، اشررتباه ازمن بود که برای ازدواج عجله  -

 متاسفانه دیگه عالقه ای به ادامه این رابطه ندارم!…کردم
 
ن دوسررتت نبود که به راحتی انگار خیلی سررراده ورفتی آقای الهی..دخترم -

 ازازدواجتون به رابطه یاد می نی! شما عقد کرده اید!
 
ازاین ه با تعجیل بیجا باعث شرردم شررناسررنامه دخترتون خط خورده بشرره  -

متاسفم اما ف ر نمی کنم دلیل مح می باشه که بتونیم یه رابطه سوخته روزنده 
 …کنیم

 
 فرهاد با تاس  وشماتت وفت:
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ناسررنامه خط خورده واسرره یه دختر عقد کرده کاری نداره اما عوض کردن شرر -
عوض کردن دلی که به تو وابسته شده راحت نیست .توهمین دوست روز جسم 
ضربه ناوهانی از پادرش میاره.من به تو اطمینان  شیده ، این  وروح تمنا ازهم پا

 که منکردم مسرریحا..این قول وقرار مردونه توبامن نبود ، این جواب اطمینانی 
به صرررس تعهدد  به خواهش تو کردم نبود، که مقابل همه منطقم بایسررتم و

 …..دخترمو دستت بسپارم
 

سه به  سه من، چه بر ش لی ثقیله حتی وا ضوع بدون طرح حتی م باور این مو
 پس بگو بل ه بتونیم کناربیایم واین مش ل حل شه!…تمنا

 
 مسیحا آرام وفت:

 
ما  اوه اینقدر براتون سررخته میتونم - ید هیچ …باهاش ازدواج کنم ا با تمنا ن

 توقعی ازمن داشته باشه!
 

 لبهای فرهاد ازبهت به هم چسبید که فرح باغرور وت برهمیشگی وفت:
 
این وصلت ازابتدا هم اشتباه بود آقای محترم، پسرمن یه اشتباهی کرد ونمی  -

 ردونم چطوردختر شررما روانتخاب کرد که هیچ سررنخیتی باهاش نداشررت، قرا
شتباه تاآخرعمر تاوان پس بدن، ماهی روهروقت از آب  ست که به خاطر یه ا نی

 جلوی ضررم ازهرجا بگیرید، منفعته!…بگیرید تازه است
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 فرهاد برخاست وباتاس  سرت ان داد:

 
بله! حق باشماست، اشتباه بود، چون ف رمی ردم بااعتمادبه عشق وقدرد یه  -

ترین اشررتباه ازمن بود بابت اطمینانم به مرد میشرره بی تاوان زندوی کرد، بزرو
 …پسرشما

 
سخی حتی بانگاه دهد، فرهاد برای آخرین  سرش راهم باال نیاورد تاپا سیحا  م

 بار وبالحنی مح م پرسید:
 
 برای آخرین مرتبه میپرسم مسیحا..مطمئنی ؟ نمی خوای بیشتر ف رکنی ؟ -
 

ان خت.فرهاد سرت مسیحا باوفتن کلمه متاسفم آب پاکی راروی دست مرد ری
 داد وخداحافظی کرد که شهریار مانع شد ووفت:

 
 …چند لحظه اجازه بدید آقای مقدم -
 

 وروبه مسیحا به تندی وفت:
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ه تابحال ب…تا دلیل تصمیمت روشن نشه، اجازه چنین کاری ونداری مسیحا -
داشتن پسرفهیمی م ل توافتخارکردم ، حا ال باید دلیل این سرش ستگیوبدونم 

 بتونم سرموباال بگیرم یانه ؟ تا
 
 فقط میتونم بابت خطام عذرخواهی کنم پدر! -
 

 برای اولین بارصدای شهریار مقابل این پسرمحبوب باال رفت:
 
 ولی تاوان اشتباه تورو که اون دختر معصوم نباید بده! -
 

 باس ود مسیحا ، فرهادوفت:
 
ستن حرم - ش  شتر نبال تها چیزی به دبه نظرم کش پیدا کردن این بحث جز بی

 نداره، من سعی می نم تمنارو متقاعد کنم که تقدیر اینجوری رقم زده ..
 

 به مسیحا نگاه کرد وادامه داد:
 
ضر.بهتره دیگه  - شدباخودم تماس بگیر برای روز مح مراحل قانونیش که طی 

 …تمنا کوچ ترین مالقاتی باهاد نداشته باشه! خدانگهدار
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مسیحا راخسته تر و شاید پشیمان تراز همیشه برجا سپس تعلل دیگری ن رد و
 ….وذاشت 

 
 چی شد فرهاد ؟ -
 

ست وبیرون دوید  صله برخا شت پدر بالفا شنیدن این حرس وفهمیدن بازو با
تامیان چارچوب درمیخ وب  یه ی  مانع مح م عمل کرد  پدر شررب امانگاه 

صدا  شود ونفهمید چه کرد  شرد تانقش برزمین ن ست به درواه ف اه ونگشود.د
 …ترس خورده اش باقلب پدر

 
 شوخی نبود بابا، نه ؟ -
 

 فرهاد به سمتش رفت ودست به صورد یخ زده دختروذاشت:
 
 حتما ح متی هست بابا! -
 

قطره اشرر ی از ووشرره پل  تمنا سرررخورد وروی انگشررت پدرفرو افتاد.ترانه 
 بابهت وفت:

 
 یعنی به همین راحتی زد زیرهمه چی ؟ -
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پدرشررم خیلی …بی اطالع بودن وبارفتن من همه چیوفهمیدنخانواده اشررم  -

 …ناراحت بود ومواخذه اش کرد ولی
 

 ترانه باعصبانیت روبه تمناکرد ووفت:
 
حاال خیالت راحت شررد ؟ این همه جلز ولز کردم که دختر تووصررله تن این  -

وفتم عشررق وعاشررقی واسرره دوروزه ویادش میره التماسررتو …خانواده نیسررتی! 
آبرومونو وذاشتی توطبق ودودستی ریختی روزمین …لی کوووش شنوامی رده و

 حاال بروبشین قشنگتر وریه کن!…به خاطر هیچ وپوچ
 

 فرهاد باصدای بلندوفت:
 
 تمومش کن ترانه! ذهنمون به اندازه کافی به هم ریخته هست! -
 
اوه ازهمون روز اول با دوروز قهر ووریه این دختر خام …مقصرررتویی فرهاد -

 حاال جواب مردمو چی بدم ؟…شدی االن این حال وروزمون نبودنمی
 
ست زندوی بچه من! دخالت بیجای هرکس مساویه با  - به هیچ کس مربوط نی

 پس تمومش کن!…حرمت ش نی من
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ی  دفعه صرردای تمنا درولو شرر سررت وباهق هقی که مهرسرر ود برلب پدر 
ه وریه او سرر ود ومادرش زد داخل اتاق پناه برد وتادقایقی فقط صرردای خف

ش ن شد تاباالخره صدای اوهم قطع شد.فرهاد سرازمیان دستهایش بلند کرد 
 وبه چهره ورفته همسرش نگریست:

 
به جای این ه نم  رو زخم دل این بچه بپاشرری، مرهمش باش بل ه بتونی  -

 تموم! ترانه بابغض به دراتاق….تاهفته دیگه باید برن محضررر و…آرومش کنی
سته دخترش خی سر ب شه پل ش  ش  ازوو شد وبانفس عمیقش قطره های ا ره 

 …خورد
 

مسرریحا مقابل پدرش ایسررتاد اما شررهریار روبرورداند، مسرریحا پایین پای 
 پدرنشست وبسته درون دستش راروی پای اووذاشت:

 
 پدر باورکنید آخرین خواهشم ازشماست! -
 

 شهریار باچهره ای درهم وفت:
 
 آخر کار خودتوکردی، نه ؟ -
 

 یحا خسته پل  برهم نهاد وکنار ش نشست:مس



 805 وصال یتمنا

 
یه لطفی درحقم  - گه نمی خوام بهش ف رکنم، فقط  پدر! دی خواهش می نم 

یه  ها مهر پدرش میره محضررر وکارتموم میشررره..این سرر ه  با ید ! فردا  کن
 نمی خوام حقی وردنم بمونه!…تمناس

 
 شهریا ر شماتت بار وپرکنایه وفت:

 
ستن بیش ازاینها - ش  سرجون! تاوان دل  شت …ست پ عذاب وجدان بایه م

 س ه تموم نمیشه!
 
میدونم که دیگه هیچ وقت روی آرامشررو نمی بینم اما دیگه نمی تونم باهاش  -

به روشررم، اینم حداقل کاریه که میتونم ب نم خواهش می نم اینبارم بهم …رو
 لط  کنید!

 
سیحا بود، چی شید درعمق نگاه ولحن م ه زی کغمی که قلب پدررابه ارتعاش ک

ند ، فرح  نداشرررت.پیش از آن ه حرفی بز با بی رحمی کالمش  سررنخیتی 
 باخودخواهی وفت:

 
این چه حرفیه مسیحا، تودرست ترین تصمیمو ورفتی، اصال اززمانی که این  -

دختر وارد خانواده ماشد، مارنگ آرامش به خودمون ندیدیم، چه بهترکه خودد 
ان ت نیست که بابتش عذاب وجدزودترپی به اشتباهت بردی.ضمنا دینی وردن
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نه باهاش زندوی کردی، نه اتفاق خاصرری افتاده..پدرشررم که وفت …بگیری
سنامه دخترشوعوض کنه پس دادن مهریه هم لطفتو میرسون  شنا راحت میتونه 

 درصورتی که نیمی بیشتر ازمهرش بهش تعلق نمی ویره!
 

 شهریار باعصبانیت وفت:
 
ر خوشررحالی ؟ مطمئن باش اونی که انگار عروسرری مسرریحاسررت که اینقد -

سرته نه تمنا صال ماالیق اون دختر نبودیم که بخواد هم پیالمون …ضررکرد پ ا
 باشه!

 
 فرح باحرص وفت:

 
حاال که میبینی خود مسرریحا سرررعقل اومد وشررراین دختر رواززندویش کم  -

 …کردواال
 

 مسیحا ی  دفعه مانند آتشفشان فوران کرد وفریاد کشید:
 
ه دیگه راجع به تمنا بشنوم میزنم به سیم آخر..به خدا خودمو ازشرهمه یه کلم -

 چی راحت می نم!
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صدای  سرش پیچید. شدند. درد عجیبی دوباره در سیحا ماد  هاج وواج به م
خنده ووریه تمنا ی  لحظه ناقوس عذاب آور ذهنش شد و شبیه ی  زلزله تمام 

د وبا واکنشرری جنون وجودش رابه هم ریخت تاکنترل رفتارش رااز دسررت ده
آمیز لگد مح می زیر میز مقابلش ب وبد وفریادش میان فروپاشرری ت ه های 

 میز بپیچد:
 
هیچ کس حق نداره به تمنای من توهین کنه، دیگه نمی خوام کسرری مقابلم  -

نده نا تموم شرررد…بخ بارفتن تم ید…عمرم  نداز به جونم ن من …پس جهنم و
ش شقموندا شتم..لیاقت زندوی وع تم پس کاری ن نید که جهنمو اول لیاقت ندا

 دیوونه ترم ن نید!…اینجا تجربه کنم وهمه چیو به آتیش ب شم
 

 شهریار بازویش راکشید تامهارش کند:
 
 آروم بابا!…باشه مسیحا -
 

نگاه تب دار مسرریحا به سررمت پدرچرخید، خود راکنار کشررید وبسررته رادرون 
 دستش وذاشت، شهریار اندوهگین وفت:

 
 وقتی هنوز دوسش داری این چه جفاییه!…وه پشیمونی بابادیرنشده ا -
 

 مسیحا باصدایی خفه وفت:
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ید - یار به روم ن نارو گه تم ید، دی ید …هیچی نپرسرر خواهش می نم ..فقط بگ

بگید …بگید نفرینم کنه تا بیشررترازاین بدون اون نفس ن شررم…حاللم کنه! 
 حاللم کنه!

 
اش ای ک…ز خانه بیرون زدشررهریاربسررته راورفت ومسرریحا بی تعلل دیگری ا

 ….هیچ وقت به آن سفر لعنتی نمی رفتند
 

نگاهش روی دفتربزروی که مرد نشررسررته پشرررت میزبه رویش وشررود خیره 
ماند.صرردایش شرربیه ی  شرر نجه ور بی رحم بود.همه چیز وهمه کس این 
روزها بی رحم بودند.وقتی مسیحا این قدر سنگ شده بود ازدیگران چه توقعی 

مرد روی وزینه ای رابرای امضانشانش داد.قطره اش ی ازووشه داشت.انگشت 
پل ش سرخورد وروی امضا ونام رقصیده شده باجوهر مسیحا چ ید.دستش 

بود.به  ب*و*سمی لرزید.جان به ولویش رسررید.شرراید خواب بود.شرراید کا
پدرش باعجز وتضرررع نگاه کرد بل ه بیدارش کند اما او شررانه نحی  دخترك 

 ی غمزده وفت:رافشرد وباصدای
 
 …ف رکردن فایده ای نداره بابا.امضاکن بریم -
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خودکاررادسررتش داد وانگشررت تمنا لرزید.چانه اش لرزید ووقتی خط خطی 
سی  ضا کرد ؟ ک سند مروش راام سی فهمید  شید.ک شید ازهم پا راروی دفترک
فهمید مهربرسنگ قبرقلبش زد ؟ کسی فهمید چطور بر ولستان جوانیش مشتی 

پا یده شررردخاك وور باغ سررمی…شرر ی   وین ازبغضرری …شرررد  زهرآ
شنده سموم…تلخ..ک سموم ازنفرد و…م ست بگوید…م ازد ”کاش ، میتوان

سیحا شت اما ”…متنفرم م شدنش ، کنار می وذا شته  کاش به راحتی کناروذا
رای هنوز ب…باران سرریل آسررا وتن تب دارش رد می رد این وزینه نفرد انگیزرا

 …اومیمرد
 

قدم برداشتن اما دست پیش آمده پدررابات ان سرپس  ت یه واه میخواست برای
زد ونگاهش چرخید برای دیدن قاصرردی که شرراید ازسرروی مسرریحا پیغامی 

اما جزآن ه قلب ترك خورده تمنا آرزویش بود! شهریار پیش …داشت…داشت
شتنی رابه  ست دا شاید بغض آلود ودلگیراز رفتن این دختردو آمد.نگاه غمزده و

دخترك دوخت.دسررتش راورفت وچون همیشررره چشررمهای خیس وملتهب 
 بامهروفت:

 
 …مسیحا رو ببخش دخترم، شاید -
 
اونقدرازم سرریربود، اونقدربراش بی ارزش بودم که حتی نخواسررت واسرره  -

 …بارآخرببینمش وبپرسم چرا ؟ 
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نمی …این حرفونزن عزیزم، اونی که الیق تونبود مسیحاست.دراین ش  ن ن -
همه …فی برای وفتن ندارم جزطلب حاللیت دونم چی بهت بگم اصررال حر

 شاید واسه من وخانواده ام زیادی حی  بودی!…ماروببخش عزیزم
 

 سپس بسته رامیان دستهای اووذاشت ووفت:
 
سری که روزی  - سرپ شت  شی پ ست، خداکنه بتونی آه ن  سیحا این امانتیه م

 …همه امیدم بود وحاال مایه شرمندویم
 

ش سته نگاه کرد وا صدای تمنا به ب  هایش مخمل تیره رنگ جعبه راخیس کرد، 
مسیحا درووشش ت رارشد بعد از مراسمی که حلقه به دستش کرد وبه نظرخود 

فت نارووشررش و ید ووقتی دخترك اعتراض کرد ک یه ای سررنگین بر ن ای”مهر
مهریه اصررلی شررما توسررینه منه! ..کافی اراده کنی تاقلبم توطبق …سرروریه! 

شه وجونم ف شت ب ش  شهاخالص پی شیرین بود ذوق قلبش آن روز ”داد  چه 
شش زیرلب باخودزمزمه کرد: سرک سرکوب قلب  سیحا ؟ ”وچه تلخ بود  چرا م

ستم پس این چه تاوانیه ؟  ستم، جزبودنت نخوا من که چیزی جزمحبتت نخوا
شقی که … شدم قربانی ع ش ش کردی ومن  شد ؟ چراتوقلبتو پی چرابرع س 

یادم دادی ؟ !  ما هیچی کاش برای این معما“تو ی جان ویر جوابی داشرررت ا
نداشررت جزوریه برای فریاد قلبش! ..دسررت به صررورتش کشررید هرچند که بی 
فایده بود وانگارسرریالب غم قصرردداشررت زیراین حجم نفس ویراشرر  غرقش 
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کند.سررربلند کرد وبه شررهریارنگاه کرد، ابایی ازاشرر  ریختن نداشررت.ابایی 
ست  صال میگری شت، ا شترغرورش ندا ستن بی ش  سیحا هم ببینداز  شاید م

 ….وبشنود و
 
به دلم  - بااین کارش محبتودرحق من تموم کرد..امابهای مهری که  مسرریحا 

نانیسرررت ید ای لب خودش پرکشرر که …زنجیرکرد وخیلی زود ازق محبتش بود 
زنده بودم به این محبتی که …تاآخرعمرم بخاطر پس ورفتنش نمی بخشررمش

احلقه اش روی میز وذاشررت بسررته راب…خودش یادم داد وزود ازیادش رفت
امادستش برای بازکردن زنجیری که حاال طناب داری برای تداعی روزهای تلخ 
وشرریرینش بود نرفت.بروشرررت برود که صررردای مسرریحا درووش پدرطنین 

 انداخت، ازتلخی وبغض نگاه آخراو لرزید وناخوداواه دست تمنا راورفت:
 
 …مسیحاروحالل کن تمنا -
 

تدش پاسخ مبهم مرد شد ورفت.اینبارشهریاربسته رابه ت ان سرتمنا واش  مم
 سمت فرهادورفت ووفت:

 
 مهریه حق تمناس، خواهش می نم پسش نزنید! -
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وقتی خودتمنا تمایل به داشتن حقش نداره ، من تصمیم ویرنده نیستم ضمن  -
این ه احتیاجی نمیبینم این لط  مسرریحا روبپذیره! ..ازپسرررتون تشرر رکنید 

 امیدوارم اونم درآینده خوشبخت وموفق باشه!…ش بروردونیدامابهتره به
 

 …سپس برای آخرین باردست مرد رافشرد ودنبال قدم های سست تمنا رفت
 

 روزای خوبی پشت این روزای من نیست
 

 حس می نم احساسموازدست دادم
 

 آغوش تومیراث من اززندوی بود
 

 حس می نم میراثموازدست دادم
 

تب دارش ازم مان ترو قدر زود چشرر له هم دلبری می رد.چ فاصرر یان آن 
ش حقیقت یافت.چقدرزود م ل ماهی سرررخورد ورفت ولعنت به ب*و*سررکا

یایی رااز سرررنوشررتش ربود که این پری در نفس کم آورد.نفس …دسررتی 
ونه قسمتی که فقط ی  غفلت اینگ…برید.دلگیربود.دلگیر از کلمه شوم قسمت

شرریشرره …ای تن تب دارشپرید ودنیا قفس شررد بر…تلخ رقمش زد.دورشررد
دنیایی …دورودورتر واوماند ودنیایی ازخاطره…راپایین داد وماشررین دورشررد
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برسررردلش داد کشررید شررایداین بغض زخمی کم خنج به ولویش …ازوالیه
نه این بغض تاوان همه بی رحمی هایش ….شرراید فریاد شررودامانشررد…کشررد

ما ا…ی  شدچقدرمرگ نزد…الزم بودنفرین او…الزم بود این بی رحمی…بود
ستش هنوز دوربود ستهایش ….د سر روی د شت  شین که ازپیچ خیابان وذ ما

ش ن بغض…نهاد  شود…ب شی ن صه متال شدد غ ش ن تااز اما بغض هم …ب
د آرام شای…شقیقه به ساعدش فشرد ودکمه روی دستگاه رافشرد…لج کرده بود

 …متعاقبش بسته ای تازه بازشد واین تجربه ای جدید بعد ازاوبود…شود
 
 ه ووشت میرسه روزی، که بعدازتوچی شدحالم!ب

 
 چه جوری وریه می ردم، که ازتودست بردارم!

 
 نشدوریه کنم پیشت، نخواستم بدشه رفتارم!

 
 نمی خواستم بفهمی تو.که من طاقت نمیارم!

 
 دلم واسه خودم میسوخت، برای قلب درویرم!

 
 یه روز توخنده هاد وفتی، تومیمونی ومن میرم!
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سمان  ست واوفقط میان دود اغواکننده بغض آ ترکید وبه جای دل پردردش وری
 ….پل  برهم نهاد تا مرور کند لحظه های باهم بودنشان را

 
 ه ای به وونه اش زد:ب*و*ستارالب تخت نشست و

 
 نمیای بیرون ؟ عمه سراغتو میگیره ؟ -
 

 سربرورداند وپل هایش رابرهم فشرد:
 
 ه کافی کاری بود، اومده چیو ت رارکنه ؟زخم زبوناش ازپشت ووشی به انداز -
 

 تاراموهای اورانوازش کرد ووفت:
 
یایه  - همه توی زندوی خطا می کنند، اما قرارنیسرررت به جبران ی  اشررتباه و

 …ش ست بقیه زندویومختل کنند، توهم م ل همه آدمای مم ن الخطاء
 

حا  باهش بود.مسررری خاب اشرررت نا هنوز درشررروك انت فت وتم تارا می و
یای روایتی …ودخطانب اشررتباه نبود..عشررق بود..بهانه بود.پس چرا ظواهر وو

ظواهرتلخی که ولوودلش راباهم …ازی  اشتباه بود ؟ حقیقت همین ظواهربود
 سوزاند تاباز قطره های تنداش  ازچشمه پرآب چشمهایش سرازیرشود:
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یعنی …منودوست داشت…سخته که مسیحا اشتباه بوده…باورش سخته تارا -

شق ای سون میاد وکنارمیره ؟ ع ن م گ*ن*ا*ه…نقدرحقیر وبی هویته ؟ اینقدرآ
 تقاص کدوم دل ش سته روپس میدم ؟…چی بودجزعاشقی ؟ 

 
 ….تمنا -
 

سرش خفه  شید ن پتوروی  صومش راباک شرد وهق هق مع سرش رابه بالش ف
 کرد، تارابادلسوزی وبغض وفت:

 
نداره بی فایده اسررت، اینقدرخودتوعذاب نده تمنا، وریه سرررقبری که مرده  -

 تمومش کن وف رکن ازاول مسیحا توزندویت نبوده، به ف رآینده اد باش!
 
زیراین خروارخاك مرده قلب من دفنه تارا، من واسه زندویم، واسه مسیحایی  -

نده  گه ز که دی یه می نم ، واسررره قلبی  فت ور ندویم بود ور مه ز که ه
 نیست..خداکنه زودتربمیرم وراحت شم!

 
سه ت - سهب شوبریم بیرون…منا، ب صال پا سی…ا دی اینقدرتواین اتاق موندی پو

 واز زندوی افتادی تواین یه ماه!
 

 دستش راکشید اما تمناباوریه پسش زد ووفت:
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 ….بروبذارراحت باشم…توروخدا بروتارا -
 

 .…تاراهرچه اصرارکرد موفق به متقاعدکردن اونشد وبه اجبارتنهایش وذاشت
 

باره  باحرص کنارش زد.دلش تاراکه رفت دو سرررزیرپتوبرد اما نفس کم آورد و
عایق  عایق نور.اصررال  عایق صررردا.. ند.. عایق ک مام دیوارها را میخواسرررت ت

ندوی نه! …ز که  های پشرررت دررانشررود..حرس  فت حرف هایش راور ووشرر
وینی که زخم به تن وروحش می زند.انگار عمه فهمیده بود … چاقوهای زهرآ

یش رارسرراتر ازهمیشرره کرده وبی محابا اونشرران نمی دهد تانشررنودکه صرردا
دادسخن میداد یاشاید هم تمنا زیادی خسته بود که نمی خواست صدای نفس 

شنود چه رسد به این مزخرفاد را سی راهم ب شیدن ک برای وریز لب پنجره …ک
شنید..حتی اور کر  شد وبازهم  ستان خیره  ست وبه باران تنداولین ماه زم ش ن

شش بیر صداها ازوو شد این  نگاهی میان تارا ومادرش چرخ …ون نمی رفتمی
خورد، تاراسرررخ شررد وترانه لب به دندان ورفت تا نامربوط نگوید اما تارا تاب 

 نیاورد وباچهره ای درهم وفت:
 
 این حرفا چیه عمه ؟ تمنا اینقدر بی مراعاد نیست! -
 

 فریبا پاروی انداخت وت ه سیبش راواززد:
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مانت بهتراین مسررائلودرك می نیم! اصررال اوه توجوونی تاراجان، ولی من وما -

بخواد شناسنامه جدید بگیره الزمه! تمنا هم بچه ساله وکمی مسائل وسرسری 
 میگیره!

 
 من خواهرموخوب میشناسم، سربه هوایی هم حدی داره! -
 

باحرص  له اش را که جم حدی داره  ید فضررولی هم  دلش میخواسرررت بگو
 کرد وبی مالحظه وفت:تغییرداد، فریبا حال زن جوان رادرك 

 
 باالخره یه چیزی بوده که پسره ازش زده شد! -
 
من شرر  ندارم چنین دلیل احمقانه ای درمیان نیسررت، بعدشررم محرم بودن  -
 …و
 

 فریبا سریع وفت:
 
نامزدی  - یه دفعه عروسرری می رد می رفت، پس فرق دوران  که بودن،  بودن 

شو ضمنا توکه همه جا همراه سی چیه ؟  ن نبوده که اینقدر مطمئن وعقد وعرو
 حرس میزنی!
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تارادلش میخواسررت برسرررعمه اش جیغ ب شررد تاحرمتش رانگه دارد امافقط 
 باصورتی سرخ وفت:

 
 شما زیادی نگرانید، هوای آرمادا روداشته باشید، تمنا اینقدرسب سرنیست! -
 
ضوع  - شاید همین مو به هرحال یه دکترویزیتش کنه خیالتون راحت تره، فردا 
 شه باعث موقعیتاش!ب

 
شه بهتره، ماخیالمون راحته،  - شه ، نبا موقعیتی که بخواد دراین حد کوته ف ربا

 مگه بقیه ناراحت باشن!
 

خاص  ناختن اخالق  بادرك جو وشرر نه  فت وترا بادرهم فرور های فری اخم
 خواهرشوهرش وفت:

 
 عمه اد حرس بدی نمی زنه تاراجان، قصد کم  داره! -
 
 اج به دلسوزی کسی داشته باشم مامان!یادم نمیاد احتی -
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مده وحرفش رازد، بوی  تاق بیرون آ قت وزخم خورده ازا طا که بی  نا بود  تم
فریبا لبخندی به دختر …جنجال می آمد بین دخترها وعمه کینه کرده اشررران! 

 …رنگ پریده زد که بیشترشبیه نیشخندی نیش داربرقلب تمنا فرورفت
 
 ؟ خوبی تمنا، چرابیرون نمیای -
 

 تمنا بی پرده وفت:
 
برای نشررنیدن ی  مشررت حرس بی ربط که باورفتن ووشررامم بازسررمجه به  -

 ووشم برسه، دلسوزی جدیده که بهانه ای شده تادل آدمو بسوزونن!
 

 ترانه برخاست ووفت:
 
 بروتواتاقت تمنا، انگار بازتب داری! -
 

ق رفت تمنا بانگاهی به صررورد سرررخ عمه وچشررمهای خشررمگین مادربه اتا
 ودررامح م به هم کوبید.فریبا منتظر بهانه فورا برخاست وبا اخم وفت:

 
 حتمااین زبون سرخش کاردستش داده، آخه دخترم این قدروستاخ میشه! -
 

 ترانه دلجویانه وفت:
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 این روزا حال خوشی نداره!…بچه است فریبا، به دل نگیر -
 
 ره اهل زندوی نیسرت..تمناتقصریرخودتونه، ازهمون ابتدا معلوم بود این پسر -

این همه سال امیرومی شناخت، باهاش بزرگ شد ومی دونست براش می میره 
اونوقت بخاطر چهارسانت قد وباالی بلندتر بهونه عشق وعاشقی به سرش زد 

شد بد شم به این ….وبچه من  باناز کردن بی جا بچه منوآواره غربت کرد خود
 …..حال افتاد

 
 ….وجیهاد ترانه راکنارزدوبادلخوری رفتسپس بااخم وتخم بیشترت

 
 ترانه عصبی وارد اتاق تمنا شد وبلند وفت:

 
 توخجالت نمی کشی ، نه ؟ -
 

تمنا سررش راازمیان دسرتانش باال ورفت وباچشرمهایی سررخ به مادرش نگاه 
 کرد:

 
 چرا ؟ مگه چی ار کردم ؟ -
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یدی اونجوری جو - لت ن شرر جا با میزدی، خ نه هم توووش فری اب یه دو
 بزروترد ودادی ؟

 
 تمناازکوره دررفت وبرخاست .باصدای بلندوفت:

 
شید راجع به  - شعوره..عمه خجالت ن  ست، به  شتن به بزروتری نی احترام وذا

خب شررنیدم، اصررال به اون چه …بلندم زد که من بشررنوم…من اون حرفا روزد
سی چه ربطی داره زندوی من ؟  سی بخو…ربطی داره..به ک د به اازاین به بدم ک

 شعور وشخصیتم توهین کنه جوابشو میدم، حاال هرکی میخواد باشه!
 
کم به خاطر ندونم کاریت آبرومون نرفته که …خفه شررو، صررداتوبیارپایین -

یه دفعه چراهمه چی وارونه …اصررال فریبا راسرررت میگه….پرروهم شررردی
عه  یه دف ماه پیش هول بود زودترعروسرری بگیره  یه  تا که  حایی  شرررد..مسرری

هان ؟ دادخوا یاد … سرررت طالق داد،  هرچی من حرس نمی زنم روتو ز
همین فردا هم وقت دکترمیگم باید بیای و وای به حالت راسررت باشرره …ن ن

 اونوقت من میدونم وتوخیره سره چشم سفید!
 

 تارابازوی مادرش راباحیرد کشید:
 
 مامان بس کن.این حرفاچیه ؟ -
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ه مراعاد کردم..همون روز که بسرره هرچی تواین یه ما… تودخالت ن ن تارا -
 …طبل طالقو این پسره زد باید ت لیفشون معلوم میشد

 
دستش راازدست دخترش بیرون کشید وباعصبانیتی عجیب ازاتاق بیرون رفت، 
تارا قدمی به سررمت تمنا برداشررت .انگاراز شرردد فشررار کبود شررده بود، 

رستاد نت فلع…هق هق دخترك ووشش راپرکرد. وروی تخت افتاد”تمنا”تاوفت
شت نمایش کرد وبه این خواری …بربخت بدش سیحا که انگ شق م حتی برع

 می دانست بااین دخترچه کرده است ؟…وادارش کرد
 

 وریه کرد وزیرلب میان هق هق وفت:….محال بود بداند! 
 
 …نمی .بخشمت مسیحا..نمی بخشمت -
 

آمد  نبا قدهایی تند ازسرراختمانی که شرربیه یک شرر نجه واه روحی بود بیرو
 ومقابل اولین تاکسی راورفت، اماپیش ازنشستن تارا دستش راورفت:

 
 کجا میری ؟ -
 

 بابغض وفت:
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 نترس، نمیرم یه بی آبرویی دیگه باربیارم. -
 
 دیوونه نشوتمنا! -
 
ماده  - مدون آ یه چ یام،  ئل نیسرررت نم قا که هیچ حرمتی برام  نه  گه توخو دی

 …عزیززیرتختم وذاشتم به بابا بگوبیاره خونه 
 

ماشررین  ید وداخل  نده دسرررت پس کشرر بااعتراض ران این راوفت وهمزمان 
 نشست.ترانه تازه به تارارسید ورفتن تمنا رادید.بانگرانی پرسید:

 
 چرااین دختر اینجوری می نه ؟ کجارفت به این سرعت ؟ -
 

 تاراباناراحتی وبغض وفت:
 
 …به خدا سرازکاراتون درنمیارم مامان -
 
 ن، اعصابم به حدکافی خوردهست، کجارفت ؟وای تارابس ک -
 

 تارابه سمت ماشین رفت ووفت:
 
 خونه عزیز، وفت دیگه خونه خودتون نمیاد. -
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 چشمهای ترانه درشت شد ومتعجب وفت:

 
 یعنی چی ؟ بیابریم ببینم! -
 
 آخه اینجوری که نمیشه مامان! -
 

 عزیزعصبی وشماتت باروفت:
 
یذارم..آ - یاد هم من نم کاری بود بخواد ب چه  یه ؟ این  چه وضررعیت خه این 

 توکردی ؟
 

 ترانه آشفته لب به دندان ورفت ووفت:
 
این دخترم که …دیروزم اومد اونجا…تواین یه ماه مردم از زخم زبونای فریبا -

 …اعصاب منم خورد شد و… نمی تونه زبون به دهن بگیره
 
نه  - تاه کنی،  کارد زبونش وکو بااین  قت خواسرررتی م ال  خه اونو ؟ آ

توچطورمادری هسررتی ترانه ؟ جای آروم کردن این بچه هرروز یه جورباهاش 
 فرهاد می دونه ؟…اینم که ازدسته ول آخرد! …جنگیدی
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 ترانه سری ت ان داد:

 
صراطی …این حرفاچیه مامان - سه حال وروزش اما به هیچ  دل خودم خونه وا

 …مستقیم نیست، خب یه درصد وفتم شاید فریبا راست بگه و
 
فریبا خانم احیانا دلش ازجای دیگه پره وشمام که قربونت برم دشمن شادکن  -

شه دلیل پس  شدی میگفتی برفرض محال هم این با شدی! براق می  این دختر
خداروشرر رهمین حاال نشررون داد وفردا بایه بچه تمنا روپس …رفتن مسرریحا

 ود که یهوهرچند که من میگم این پسرر یه کاسره ای زیر نیم کاسره اش ب…نزد
اینجوری کرد واال نگاهی که اون به تمنا داشررت واال حاجی خدابیامرز توسرری 

 …سال زندوی به من ن رد
 
 …تمنام وول این ظاهروخورد که -
 
شه حداقل بعد مینداختش  - شت خرش ازپل رد ست میذا اوه تمنا رونمی خوا

 …دور
 
 پس واسه چی یهوزد زیرهمه چی اوه دلشونزد ؟ -
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پایین روزوارسررفید کردم نه  قضرراود ن ن - ترانه، من این ویسررارو تو باال و
 حاال ببین کی صداش دربیاد چی دلیل این پاشیدوی بوده!…توآسیاب

 
 ترانه نفس عمیقی کشید وبرخاست که عزیزوفت:

 
سایلشو بیاره تاخدا…ولش کن ترانه! بذارچند وقت اینجا بمونه -  بگو فرهادم و

 ببینیم چی میخواد!
 

می وفت ولی دلش طاقت نیاورد وبه سمت اتاق رفت.بادیدن تمنا که ترانه چش
ووشه ای درخود جمع شده، زانوبغل زده وسربه پاهایش داشت، انگارکسی به 
دلش چنگ انداخت.به طرفش رفت وکنارش نشررسررت.خودش رالعنت کرد به 
تاثیردیگران قرار می  حت  که زود ت جا واخالقی  یت بی  بان خاطرعصرر

ست روی موه صدایش زد اما تمنا بی ورفت.د شید وآرام  شان دختر ک ای پری
 آن ه سربلند کند با صدایی ورفته که به زورشنیده می شد، وفت :

 
 …بعدا میام…بذاربمونم…توروخدا بذاریه ذره تنها باشم مامان -
 

 بغض به ولوی ترانه هجوم برد ودست زیرصورد اوبرد:
 
 باشه، فقط مامان ونگاه کن برم! -



 827 وصال یتمنا

 
س شد ، تمنا که  شمان ملتهبش کنده  صورد خیس وچ ربلند کرد قلب ترانه از

 دست به صورتش کشید ووفت:
 
 ….ببخش مامانو…دورد بگردم تمنا -
 

 تمنا به دنبال حتی یک لحظه آرامش به آغوش مادر پناه برد وباوریه وفت:
 
 …وقتی تو اینقدر حقیرم کردی که فقط -
 
فقط توروخدا …ی بهت ندارماصررال دیگه کار…اشررتباه کردم قربونت برم -

 …فراموش کن همه چیو! …منم دارم می میرم عزیزدلم…اینجوری وریه ن ن
 
سوزه - سته مامان، دلم می  ش  ستم این جفا تاوان کدوم …دلم  کاش می دون

 مه ؟گ*ن*ا*ه
 

شد وامید  سنگین ترمی شرد اما انگار غم دل او هرثانیه  سینه ف شتر به  ترانه اورابی
 …ک امید واهی بودبه فراموش کردن ی

 
چنددقیقه وذشررت تاباالخره کمی آرام ورفت وعقب رفت.ترانه اشررک هایش 

 ید:ب*و*سراپا  کرد ووصورد اورا 
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 میخوای بمونی پیش عزیز ؟ -
 
 آره! -
 
فقط …شررب وسررایل ومیدم بابا براد بیاره…باشرره، هرجورخودد میخوای -

 جون مامان مراقب خودد باش!
 

 …رهاکرد وفقط سرت ان داد تمنا نفس پرلرزی ازسینه
 

پشررت پنجره روبه حیاط ایسررتاد، باران تند می بارید وچشررمهای تمنا دریک 
ووشرره باغ به دنبال خاطره ای نه خیلی دور ثابت ماند. احسرراس می رد بوی 
عطر تلخ او درمیان باد وباران این زمستان پروریه پیچیده است.پنجره راباز کرد 

تداعی یک آغوش … یک خاطره خواسررت ودسررتهایش دورتنش پیچید.دلش
تان سرررد به دلش …ورم بود این زمسرر یک حسرررد  که فقط  آغوشرری 

فقط یک عطر ازنفس هایش میان تنش جاوذاشررت ویک عمروریه …وذاشررت
ستش به …برای این همه خاطره بس نبود سوخت.د شید. ست زیرولویش ک د

 زنجیرویرکرد و صدای او درسرش ت رار شد:
 



 829 وصال یتمنا

گه هیچ دسرر“ بده دی نهقول  بازن  نت  داغی ”…تی این زنجیر قرارمونو ازورد
ه ای عمیق مهر روی تنش شرردو یادش آتشرری شررد تاکه خاکسررترش ب*و*سرر

کند.داشررت خفه می شررد.یک طناب دارشررد این خاطره..این زنجیر وهزاران 
برای نجاد ازاین آشفته بازارحرص ووریه زنجیر …ه که به دنبال داشتب*و*س
ها به خاطرنگه داشررتنش شررماتتش کرد وامروز زنجیری که ترانه بار…راکشررید

نداشرررت وردنش سرروخت..چقدر جفاکرد این …خودش توان نگه داشررتن 
سوخت وبا وریه پرتش کرد وباز صدای …چه ها کرد بادلش…یادواری باتنش

 مسیحاآمد:
 
روزی که بازش کردی فقط …بی وفا نشرری عمرمن…یه قراره…این یه مهره -

 ”بدون عمرمن تموم شده
 

 میان ول والی…زیرآن باران تند…مه بیرون دوید.باوریه میان باغچهسررراسرری
بازانو روی زمین  بالش وشرررت.وم کرده بود..مسرریحا راوم کرد و وویاهان دن

به صرررورتش فشررررد…نشررسرررت کرد ودسرررت  یه  کردی ”ور هام  تو ر
حا ندارم…مسرری یدونسررتی من تقصرریری  بدون تودووم …م می دونسررتی 

شق میمونی …نمیارم شدمتووفتی یه عمرعا شقت  جا ک…ومن اندازه یه دنیا عا
یک دفعه هق هقش بند آمد.نام مسرریحا روی یک “…رفتی پس بی معرفت ؟ 

سوهجوم  سیده به آن  شنه ای به آب ر سنگینی می رد.مانند ت شاخه خمیده ول 
 …برد.وردنبند رابه سینه اش فشرد وهق هق وریه اش درخروش آسمان وم شد
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فت تابلندش کند .تمنا درآغوش مادربزرگ عزیز شررانه های لرزان دختر  راور
 فرورفت ووریه کرد:

 
وفتی نباشررره دنیایه برزخه..یه …عزیز تووفتی عاشررقی روحونوازش می نه -

پس چرا منوفقط داغ …جهنمه..حتی اوه بمیریم هم کمه واسرره عاشررق موندن
به روح وجسررمم زد…کرد یای …چرا فقط زخم  چراشرررد جهنم واقعی تو دن

ی وفتی عشررق افسررانه اسررت، کاش می وفتی فقط کاش نم…عاشررقی من
 …یک رویاست ب*و*سکا
 

 بانوازش دست عزیز سرازروی پاهایش بلند کرد.عزیزآرام وفت:
 
 پاشولباساتو عوض کن مادر، سرمامیخوری! -
 

سرت ان داد وباز زنجیرراباال ورفت ونام مسیحامقابل چشمهای نم دارش تاب 
گیرد اما تمنا دسررتش راعقب کشررید خورد.عزیز دسررت پیش بردتا زنجیر راب

 وپال  رامیان انگشتانش فشرد، باصدایی پربغض وورفته وفت:
 
که  - مد  یدم چطوری او یدم عزیز، اصررال نفهم مد هیچی نفهم که او وقتی 

شرردهمه زندویم اما حاال که رفته..حاالکه قلبمو زیرپاهاش له کرده بدجوری 
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اونقدر که دلم میخواد …جای پاش روی قلبم خیلی میسوزه…نفس بریده شدم
 آخه چطوری فراموش کنم ؟…بمیرم

 
 عزیز کنارش نشست وسراوراروی پاهایش ورفت:

 
د ازش باال بای…نباید ازش بترسی…ش ست م ل یه نردبان لقه توزندویه آدما -

خرخط…بری میشررره آ ترسررری  ب وه  مونی… ا ی م ین  ی پا مون  ترس …ه ن
کن ، پاتومح م  به شرر سررتت هم م ل یه پله خیس نگاه…راهتوبرو…مادر

 …به قلبت رجوع کن واطمینان کن به این رفتن…بردارتازمینت نزنه
 
دل چی سرش میشه جزدروغایی قشنگی که هنوز توووششه ومصره به عشقی  -

 !که حس می نه بانخواستن بیشترخواستتش…که پسش زده ، که تحقیرش کرده
 

 عزیز دست به موهایش کشید وبامهربانی وفت:
 
ست میگه عزیزکمشاید دلت ر - اید ش…شاید این حقیقته که دروغ میگه…ا

 مسیحا هنوزم دوستت داره!
 

 دوباره اش های تمنا سرازیرشد:
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شت وخاطره  - شوبه دلم وذا شه داغ سه همی شت که وا سم دا آره! اونقدر دو
 ….هاش شد سم تدریجی جسم وروحم

 
 سربه پای مادربزرگ فشرد ووریه کرد:

 
دعاکن محوشه ازدلم …اکن سنگ شم م ل خودشدع…عزیزدعاکن یادم بره -

سمش شم..نمی خوام دیگه براش بمیرم…ا نمی خوامش …میخوام ازش متنفر
 …بدم میاد…ازعشق بدم میاد…دیگه! 

 
جمله های آخرش میان هق هق بی امانش وم شررد درحالی که هنوز نام اورا به 

 …سینه می. فشرد
 

 ) فصل دهم (
 

ت مختل  روی طرح کشررید، عاقبت بی بی ( را درچند جه -مداد ) هاش 
آخه کی ”حوصررله اهی وفت ومدادرا روی بروه ها پرد کرد وبا خودش وفت

شرکت کنی ووقتت وهدر بدی ؟  شو نداری  ستعداد وحوصل میگه توکاری که ا
به جهنم که حروم میشررره! ..مگه …وقت هدر دادن”پوزخندی به اف ارش زد“

ه نشرسرته بود زانوهایش رابغل آهی کشرید وهمان طورک“…ارزشری هم داره ؟ 
ین  گ م غ میشررره  ه ین  به ا غل زدن،  ب نو ین زا به ا بود  کرده  عادد  کرد.



 833 وصال یتمنا

به بی تفاود …عادد کرده بود به ت رار روزها..به روزمروی ها….نشررسررتن
تظاهر به آرامش که یک سررال ونیم بود برایش معنا …ماندن وبه تظاهرکردن ها

اما وقتی ت رار این کارش عزیز روزهای اول کاری به کارش نداشت …نداشت
من که دلخوشی ندارم، بذار غم ”رادید وووشزد کرد شگون ندارد درپاسخ شنید

وچقدر این حرفش ”بادیدن زانوهای بغل ورفته من ذوق کنه یه مرید دیگه داره
نصیحتی که بعد ازیک سال ونیم تمامی نداشت اما ….نصیحت درپی داشت

که هیچ حرفی درش نمی رفت خن ی نبود..هنوز احسررراس  …برای ووشرری 
 …داشت اما به قصد سربریدنش منعش می رد

 
 بازکه تواینجور نشستی تمنا! -
 

صاس ازایوان آویزان  سرچرخاند وعزیز راچادر به در آماده رفتن دید.پاهایش را
 کرد ووفت:

 
 خوبه ؟ -
 

 عزیز لبخندی زد وسرت ان داد.تمنا. پرسید:
 
 کجا میری عزیز ؟ -
 

 زود برمیگردم.…ارم واسه خونه مادریه کمی خرید د
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 میخوای من برم ؟ -
 
 نه عزیزکم، میرم زود برمیگردم..توبه کارد برس -
 

کارحرس میزد ؟ …کار ؟  قت تل  کردن هم مگر اسررمش …عزیزازکدام  و
فاء کرد.عزیز …کاربود ؟  ند اکت یک لبخ به زدن  جای وفتن حرفی ،  به  ما  ا

ادربزرگ را تماشرررا کرد.باپادردی که باخداحافظی کوتاهی رفت.تمنا رفتن م
داشررت وآهسررته وام برداشررتنش حداقل دوسرراعت بعد برمی وشررت ، تازه 

نه برود ه*و*ساور خا یک  گاه نزد به فروشرر یاده  پای پ با ب… نمی رد  گاهی  ه ن
وسایل کرد ودوباره مداد طراحی رادست ورفت.بیش ازچند دقیقه نگذشته بود 

کی  پولش را جاوذاشررته بود.این اتفاق  که زنگ در رازدند.حتما عزیز دوباره
زیاد می افتاد.حوصررله بیرون رفتن نداشررت.ازداخل خانه دکمه آیفون رافشرررد 
وبرای آوردن کی  پول عزیز به سراغ کابینت رفت که همیشه آنجا می وذاشت 
شت تا بپرسد  سمت ایوان بازو شید وبه  اما کی  پولی ندید.لب هایش راباال ک

وقتی به ایوان رسید ، پاهایش به زمین چسبید وباحیرد کی  پول کجاست اما 
ست.او  شا می رد، نگری ستاده تما سیاه قلم هایش را ای سی که بروه های  به ک

 باسنگینی نگاهش سربلند کرد ولبخند به لب قدمی پیش رفت:
 
 ….سالم -
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لحظاتی دربهت به مردمقابلش خیره ماند.نزدیک به سه سال ازآخرین باری که 

لبخند امیر پررنگ تر شررد ومقابلش …رادیدند ومی وذشررت وحاالهمدیگر 
سالمش راجواب نمی داد، بعید نبود  ستاد. اور تمنا قدمی عقب نمی رفت و ای
چند ثانیه بعد درآغوشررش فرو رود.نگاه وردش ور امیر روی صررورتش چرخ 

 خورد ودرچشمانی که آواره اش کرده بود ثابت ماند:
 
 …ون تمنانمی خوای ازبهت بیای بیر -
 

شمهای  سعی کردلبخندی به لب بیاورد که با پایین رفتن چ تمنا ت انی خورد و
امیر نگاهی به خود انداخت.یک دفعه احساس کرختی کرد.م ل جت به داخل 
ید ودر رابسرررت.پشرررت درایسررتاد ودسرررت روی وونه هایش  خانه واتاق دو

ورمای د.وذاشت.دوباره به تاپ وشلوار  راحتیش نگاه کرد وتنش بی حس ش
بهارآزار دهنده شررده بود برایش اما بخاطراسررتخوان درد عزیز کولر راروشررن 
نمی رد ودرعوض لباسررهای راحت تر وآزاد ترتن می رد، چه می دانسررت امیر 

فورا به سررمت …بعد ازچند سررال یک دفعه م ل جن مقابلش ظاهر میشررود ؟ 
د.نفس کرکشررو رفت وبلوز وشررلوار مناسرربی پیداکرد وبالباسررهایش تعویض 

شترا   شید.انگارامیر داخل نیامده بود.یک نقطه ا سرک شید وبیرون  عمیقی ک
شپزخانه رفت  سمت آ صفای خانه عزیز بودند.به  شق ایوان با شتند.هردو عا دا
وشررربتی آماده کرد.چند دقیقه بعد بالیوانی شررربت آلبالو ی دسررت رنج عزیز 

وان ویک پایش ازای وظرس میوه بیرون رفت.امیر درست جای قبل اونشسته بود
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آویزان بود.پیش رفت وکنارش نشررسررت.امیر سررربرورداند وبادیدن وسررایل 
 پذیرایی لبخند به لب آورد:

 
 چرا زحمت کشیدی ؟ -
 
چه زحمتی ؟ ببخشررید اون قدر ازدیدنت جا خوردم که نتونسررتم درسررت  -

 خوش آمد بگم.
 
 توخوش آمد نگفته هم عزیزی! -
 

شد شلیک  سویش  شتباه نمی رد.خیال خام اولین ترکش به  ، همان لحن بود، ا
بود که امیر عوض شده باشد.خودش رابه کوچه علی چپ زد ولبخند نیم بندی 

 تحویلش داد:
 
 میدونی من پذیرایی زیاد بلد نیستم.…لط  داری، شربت وبخور ورم نشه -
 

 امیر لیوان شربت رابرداشت و دست دور تن خنک لیوان کشید:
 
ند سرررال تغییر کردهخیلی چیزا توا - - نه…ین چ قه من همو ما ذائ بالو …ا آل

 وهرچی که بهش مربوطه دوست نداشتم.
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شررربت آلبالوهای عزیزخانم خوردن داره تمنا، ”یک صرردا درسرررتمنا پیچید

یادبگیر برام درسررت کنی واال خسررته بیام خونه وشررربت مهیا نباشرره خودد 
باره”…وجاش می بلعم نده فقط صررردایش ج…صررردای مسرریحا بود دو اما

 …صداوخاطراتش راهیچ وقت م ل خودش بی رحمانه دورن رد…بود
 

بانگاه خیره امیر به خودش آمد وفهمید مدتی اسررت که بی حرکت نگاهش می 
 کند. نگاهش رادزدید که امیر لیوان رامقابلش ورفت:

 
 خودد بخور که انگارخیلی ورمت بود! -
 

ر دراین موارد قبال شرروخی کنایه کالمش رابه خوبی ورفت، یادش نمی آمد امی
دی به این زودی غرب زده ش…کرده باشد.حتما تحت تاثیر غرب قرارورفته بود

 لیوان راازدستش ورفت ووفت:…واقعا که خجالت کشید…امیر
 
 االن براد شربت پرتقال میارم.… یادم نبود -
 

اما امیر دسررتش رادور لیوان ورفت ودسررت تمنا ویر کرد میان سرررمای لیوان 
ش انگار درون….ی دست امیر وآشفتگی که ی باره دروجودش سربرداشتوداغ

ستش  شی تند لیوان را رها کرد ود شد، باواکن شترقوی به پا  زلزله ای باچند ری
شید.امیر  شان پا سمت هردوی شربت به  شید. لیوان روی زمین افتاد و راعقب ک
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به بها ه نفوری برخاسرررت وتمنا عقب رفت.ازمقابل نگاه متحیر او وریخت و
بردن لیوان معذرد خواهی سرسری کرد.داخل آشپزخانه لیوان را داخل سینک 
انداخت وچند مشررت آب سرررد به صررورتش پاشررید.بغضررش ورفته بود.چرا 
ست هرمردی جزپدرش به این حال می افتاد.هول می رد.می ترسید  باتماس د

نفس عمیقی کشررید وباچند “…مسرریحا چه کردی بامن ؟ …”وبغض می کرد
اغذی صررورتش راخشررک کرد.دوباره لیوان راپرازشررربت واین بار دسررتمال ک

باطعم پرتقال کرد وبیرون رفت.بادیدن امیر که روی مبل نشسته بود وبا سوئیچ 
درون دستش بازی می رد ، سعی کرد حداقل طرح یک لبخند به لب آورد.کمی 

شربت را سرش راباال ورفت ونگاهش کرد.تمنا این بار  ا ب جلوتر که رفت، امیر 
زیردستی برایش وذاشت وروبه رویش نشست.امیر بی تعارس لیوان رابرداشت 

 وشربت رامزه کرد وابروباال انداخت:
 
 …ممنون…خن ه -
 
 راستی ازدیدنت حسابی جاخوردم، کی اومدی ؟…نوش جان!  -
 
دیشررب خونه اتون بودم ، تعجب کردم نبودی که زن …چند روزی میشرره!  -

 ز خانمی!دایی وفت اینجا پیش عزی
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البته واقعا نمی دونسررتم اومدی واال حتما …اینجا یه آرامش خاصرری دارم -
 دیشب میومدم!

 
 عزیزشدم خبرندارم ؟…اِ  -
 
 مگه من چند تاپسرعمه داشتم ودارم ؟…دیوونه!  -
 
 یه دونه که میدونی چقدرخاطرد براش عزیزه! -
 

خت.اصررال دلش نمی خواسررر ندا به تپش ا عد لحن آرام امیر قلبش را ت ب
نابراین مسررتقیم حرس راتغییر داد  ید ب یا ندسرررال دوری دلخوری پیش ب ازچ

 ووفت:خب بگو..چه خبر ؟ اون ور آب خوش میگذره ؟
 

 امیرلبخندی زد:
 
بدنیسررت اولش آدم مجذوبه رنگ ولعابش میشرره وبراش جذابه اما یه …ای -

باره دلت هوای وطن می نه  بام  ی کوتاه…مدد که بگذره عادی میشررره ودو
افزود؛:البته برای من روزای اول وتا ی سررال بعدش هیچی جذابیت نداشررت، 

 چون خیلی چیزا رواینجا جاوذاشتم ورفتم که م ال فراموش شه!
 

 تمنا خودش رابه آن راه زد ووفت:
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 مارو باخارجی ها فامیل ن ردی ؟ -
 

 امیر باتعجب وخنده وفت:چی ؟
 
 تادی ، ازدواج ن ردی ؟منظورم اینه تو دام دختر اروپایی ها نیف -
 

حالت نگاه امیر بروشرررت وخیره نگاهش کرد.تمنا نگاهش رادزدید وامیر آرام 
 وفت:

 
 دلم فرودواه نبود که هرهواپیمایی بتونه توش فرود بیاد وبلند شه! -
 

 تمنا انگشتانش رادرهم فشرد وامیر آهی کشید، سپس وفت:
 
 خیلی تغییر کردی! -
 
 توهم همین طور! -
 

 می خم شد وابرو به هم نزدیک کرد :امیرک
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 جالب شد برام.ازچه نظراونوقت ؟ ن نه بد شدم ؟ -
 

 تمنا خنده. آرامی کرد:
 
 خوش تیپ ترشدی!…خوش تیپ بودی…نه بابا، بهترم شدی -
 
 الغرتر شدی!…توفقط دوست داشتنی ترو -
 

سیبی راب داشت رتمنا لبخندی وذرا زد وتعارس کرد امیر میوه اش رابخورد.امیر 
 وازمیان نص  کرد.نیمی رابه سمت تمنا ورفت وباخنده وفت:

 
شت  - شه میوه های درخت عزیزخانم هرچی هم باردا بچگیمون یادته ؟ همی

 ما یه دونه میوه رونص  می ردیم!
 

یب  لب آورد وسرر به  ندی واقعی  بارلبخ خاطراد بچگی این یادآوری  با نا  تم
 راورفت:

 
 یادش بخیر! -
 

د دور ونزدیک بخیر..بامسیحا هم کنار همان درخت سیب یاد خیلی ازخاطرا
خاطره خانه برانداز ودل شرر ن وبغض شرر ن داشررت.آهی کشررید.حتی میان 
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خاطراد کودکی باامیر هم رهایش نمی رد.برای فرو دادن بغض وازی به سیب 
سیب خوش کامش کرد اما دلش هنوز تلخ تلخ بود..م ل یک  شیرین  زد. طعم 

 …همیوه تلخ وکرم خورد
 
 شنیدم ازمسیحا جداشدی! -
 

شد،  سنگ  سیب درولویش  سمت امیر چرخید و سریع به  شی  نگاهش با واکن
 چراکه بابغض هماهنگ شد! امیر بالفاصله وفت:

 
 ناراحتت کردم ؟ -
 

سیب وبغضش رابه زحمت فرو داد.با سرفه ای …این سوال پرسیدن داشت ؟ 
 مصلحتی ارزش ولویش راورفت ووفت:

 
 مهم نیست! -
 

مهم نبود ؟ تمام زندویش ازدسررت رفت وشررد چماغ شررماتت دیگران برسررر 
این …نه! ”…مهم نیسررت“شررخصرریت وروح وروانش بعد راحت می وفت 

 …زندوی است که اصال مهم نیست
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 امیر آرام وفت:
 
چی شررد پس ؟ شررما که خیلی به هم عالقه داشررتید ومرزی بین اون همه  -

 احساس نبود!
 

 اش کرد:طعنه کالم امیرآزرده 
 
 همون عالقه امروز شده چماغ نیش وکنایه مردم! -
 

 چهره امیر ازتلخی کالم اوجمع شد:
 
 فقط برام عجیب بود!…من بهت طعنه نزدم تمنا -
 

 تمنا نفس عمیقی کشید ووفت:
 
 …شاید یه اشتباه بود -
 
 شاید ؟ ! -
 

 حرس سوالی امیر نگاه تمنا رابرورداند:
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اما دیگه خیلی چیزا …تعجب نگاه وشررماتت مردمعادد کردم این روزا به  -
 …برام مهم نیست

 
با شررنیدن صرردای دربرخاسررت ، آمدن عزیز بهانه ای برای وریز ازاین بحث 
دلگیر کننده بود.امیر ساعتی راکنارشان ماند وبه تعارس عزیز درکمال احترام نه 

ی لوفت ورفت.تمنا داخل آشپزخانه مشغول بود که عزیز باخستگی روی صند
 نشست:

 
 چرابه پسرعمه اد تعارس ن ردی بمونه ؟ -
 

 تمنا بانیم نگاهی به عزیزوفت:
 
 …شمااین همه اصرارکردی، میخواست میموند -
 
 برای دیدن من پیرزن که نیومده بود.…اون منتظرتعارس توبود -
 

 تمنا لبخندی زد وبه سمت عزیز بروشت:
 
 ون داره!خودتونم خوب می دونید که امیر همیشه دوستت -
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 …داره ولی -
 
 عزیز شام امشب بامن ؟ -
 

عزیز نفس عمیقی کشررید …این حرفش یعنی توروخدا شررما دیگه به روم نیار
 وبرخاست:

 
به شرررطی که خودتو زیادی خسررته …باشرره مادر، هرجور دوسررت داری -

 راستی دائیتو دیدم بیرون وتاخونه هم منو آورد!…ن نی
 
 چه خبربود ؟…بااین پادردهمون که زود اومدید …چه خوب -
 
 البته سه تایی!…سهند وهانیه دارن میان ایران!  -
 

 تمنا باتعجب وفت:
 
 سه تایی ؟ -
 

 عزیزخندید:
 
 نذاشتن به یه سال ب شه بعد بچه دارشن!…بچه ام سهند هول بود زود باباشه -
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 تمنا چشم درشت کرد:

 
 هانیه بارداره ؟ -
 
 ف رمی نم سه، چهارماهی باشه! -
 

 تمنا خوشحال شد:
 
 حاال کی میان ؟…مبار  باشه -
 
 احتماال تادوهفته دیگه! -
 
 پس درس سهند چی ؟ -
 
 مدرکش آماده شه برمیگرده تحویل میگیره!…انگار چیزی نمونده -
 

 تمنا سرت ان داد:
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چه  - یه ب با حاال دارن  گارهمین دیروزبود رفتن و وذشرررت ، ان قدرزود  چ
 برمیگردن!

 
 خوش بگذره، وذرزمان حس نمیشه!وقتی به آدم  -
 

 تمنا بازهرخندی وفت:
 
 حق باشماست، به من ی ی که خیلی خوش میگذره! -
 
شه - ساز زندوی خود سخت میگذره ….آدمی لحظه  سخت بگیری  هرچقدر

 عزیزکم!
 

ن ای“لحظه های نفس بریده وماکتیم رو ؟ …چیو آسررون بگیرم ؟ ”دردل وفت
تاد باره نگاهش …یگرانروزها باخودش بیشررتر حرس میزد  صررردای عزیز دو

 رابرورداند:
 
میدونی چقدردوسررت دارم عروسرری وبچه دارشرردن تورو هم ببینم نازنین  -

 دخترم!
 

ازرویایی که مسرریحا بایک …وتمنا چقدردلش ورفت ازآرزویی که محال شررد
خت که قرار بود …کود  درذهنش سرررا ته بود قدردلش ازاین آرزو ورف چ
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بعد ”احساس خفگی کرد وروبرورداند…گر باشدتعبیرشیرینش برای یک زن دی
شم دلتنگم  سایه ا صاحب آغوش وعطری که  شد  ازمن کی اومد توزندویت و

شق من…می نه سودش به میراث ع شی …کی چوب حراج زد بانگاه ح به آغو
 …”که مال من بود

 
 تاورم آغوشت شدم

 
 چه زودفراموشت شدم

 
 تقصیرتونبود، خودم

 
 باری روی دوشت شدم

 
 وسوختن وساختنموندن 

 
 همه یادوارعشقه

 
 انتقام ازتوورفتن

 
 کارمن نیست، کارعشقه
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 “انتقام ازتوورفتن، کارمن نیست، کارعشقه! ”انگارپت ی برسرش خورد

 
سایل راداخل کیفش جای داد اما قبل ازاین ه برخیزد ، ی ی ازبچه ها کنارش  و

 نشست ووفت:
 
 تمنا، میشه کمی بیشتر باهم حرس بزنیم! -
 
مد.کی این ن هایش آ به لب بار  ندی ازسررراج خت ولبخ ندا به دختر  ا گاهی 

دختری …دخترتااین حد صررمیمی شررده بود که یادش نمی آمد.شررعله مل ی
 …خوش پوش ولوند که هیچ سنخیتی باتمنای امروز نداشت

 
 خواهش می نم، بفرمایید! -
 
 ماشین داری ؟ -
 

 تمنا باتعجب وفت:بله ؟
 

 شعله لبخندپرنازی زد:
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شین ؟  - سی دنبالت نمیاد بیا بریم هم …دختر ما شین نداری یاک میگم اوه ما
 من برسونمت ، هم بیشتر آشنا شیم.

 
 ممنون! مزاحمتون نمیشم.دوروز دیگه میتونیم توکالس باز هموببینیم! -
 
گه هم م ل امروز - نه ؟ دوروز دی تاد سرررورم طراحی …چه فرقی می  بااسرر

 دشم مزاحم چیه ؟ خودم خواستم.ونقاشی هستیم ووقت نمیشه، بع
 

بعد برای ممانعت ازمخالفت دوباره تمنا وسررایلش راازدسررتش ورفت وبلند 
 شد:

 
 لطفا نه نگو! -
 

تمنا لبخندی زد وباورفتن وسررایلش ازدسررت دخترجوان برخاسررت وتشرر ر 
شعله درحال تنظیم  ستند،  ش شین که ن شادوش هم راه افتادند.داخل ما کرد.دو

 کمربند وفت: آینه ماشین وبستن
 
ازروز اول نظرم بهت جلب شرررد اما زیاد باکسرری ورم نمی ویری، میتونم  -

 دلیلشو بپرسم ؟
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آنقدرتنش ازداغ های وذشررته سرروخته بود که دیگر حرارتی برای یک دوسررتی 
ساده هم درتن نداشت.چراتابحال اصال متوجه این دختروتوجهش نشده بود ؟ 

… 
 
 ی نمیشم ، خب اخالقه دیگه!حق باشماست، زیاد باکسی صمیم -
 

های …اخالق ؟  چه  مام ب بات ته  یک هف که درعرض  مان دختری بود  نا ه تم
دختری که درعرض کوتاهترین …فروشررگاه بزرگ تا مرز صررمیمیت پیش رفت
حا رات ان داد!  لب سررنگی مسرری مان ق یک …ز فت   ه*و*سنه! خودش و

 دشخو…یک حس وذرا که بایک تلنگر درهم فروریخت…یک وسرریله…بود
که نمی تواند بخاطر شرریطان صررفتی یک هم …وفت عشررقی درمیان نبوده

د اما حاال بیش ازی سال بو…جنسش ونظربازی دیگر اوراکنارخود داشته باشد
سهایش را نمی  شمار هم کال شت  شرکت می رد وتعداد انگ که دراین کالس 

سالم وخداحافظی کوتاه شهرد..آن …شناخت، فقط درحد  فقط درحد نام و
 …ه حضوروغیاب استادبودهم صدق

 
 حاال درمورد من یه کمی جوش خونتو زیادکن، چون بدجوری تونختم! -
 

 بااین حرس شعله وخنده ملیح بعدش ازاف ارش دست کشید ولبخند زد:
 
 باعث افتخارمه بیشتر باهاد آشنا شم! -
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اسررم وفامیلی منو که میدونی خداروشرر ر، بیسررت …خب خدا روشرر ر -

 زویا نامزد کردم!ودوسالمم هست وتا
 
 …منم تاچند وقت دیگه میرم توبیست ویک سال…مبار  باشه -
 
تازه دیپلم ورفتی…وای - نه … من ف رکردم  لت، هرکی منو میبی حا به  ]خوش 

سرم میذاره که  سربه  ضوع  سراین مو شترم بهم میخوره! نامزدم اونقدر  میگه بی
 …نمیاددلم میخوادکله اشو ب نم ولی خب ازبس دوسش دارم، دلم 

 
وچقدر تمنا درپس آرزوی خوشبختی برای شعله دلش سوخت، صدای مسیحا 

یه ت ونی به رنگ خوشررگل موهاد بده بل ه به منه پیرمرد ”دوباره ت رارشررد
خانم کوچولو یای  که …”ب بااخم وتخم خودش رالوس می رد  که  مانی  وز

 همه”ناراحت شده درآغوش ورمش فرو می رفت وباز کنارووشش زمزمه میشد
شق من شتیم بازم …چیت ت ه ع سنی دا صله  سالم فا سال که هیچی پنجاه  ده 

سروقتت شی ونمی …میومدم  سناد این بود که راحت توبغل جا می ی ی ازح
چقدر برسر این موضوع برسر وکله هم کوبیدند وآخر مسیحا ”…تونی در بری

 تنها ش ست خورده…با بغل کردنش نشان داد که هر وقت بخواهد پیروز است
 …ین قصه وبازی خود خودش بودا
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 حاال از کدوم طرس برم ؟…توروخدا یه چیزی بگو…خیلی ساکتی تمنا -
 
 …باورکن زیاد نمی خوام مزاحم شم و -
 

 شعله بااخم وفت:
 
ببین واسه من خودتو لوس ن ن، میبینی که دارم باکمترین سرعت مجاز میرم  -

 …تا بیشتر باهم باشیم
 

شرر ری مجدد آدرس داد.از صررمیمیت وبی آالیشرری تمنا سررری ت ان داد وبات
ازآنهایی که درهمان …شعله خوشش آمد.دخترساده ای بود به ع س ظاهرش

برخورد اول هرچه درزندوی دارد رو می کند وتوقعی متقابل دارد.تارسرریدن به 
 خانه بیشتر شنونده بود. زمانی هم که رسیدند شعله شماره اش راداد ووفت:

 
 بیشتر باهم درارتباط باشیم خیلی دوست دارم -
 
 باشه، بهت زنگ میزنم شماره منم داشته باشی -
 

سررپس اززحمتش تشرر ر کرد و باخداحافظی کوتاه ودوسررتانه ای دسرررت 
 ….دخترجوان رافشرد وپیاده شد
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شد وقدم تند کرد، دروغ  شحال  صدای مادرش خو شنیدن  شد با وارد خانه که 
ید دلش هرروز تنگ نمی شررود نه دسرررت دخترش راورفت  …بود اوربگو ترا

 وکنارخود نشاند:
 
 نمی خوای بیای خونه ؟ -
 

 باس ود تمنا ، ادامه داد:
 
 …یعنی اینقدر دلخوری که -
 

 فوری سربلند کرد ووفت:
 
جا آرامش  - ته روپیش ن ش! من فقط این وذشرر حث  خدا ب مان تورو ما

 همین! دلیل دیگه ای نداره موندنم!…دارم
 

رس وحدی ی شنیده است که این بحث راپیش کشید، می دانست دوباره مادرح
 برای جلوویری ازبحث دوباره ای وفت:

 
 بذارید یه مدد دیگه بمونم، برمیگردم! -
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 کی تمنا جان ؟ تاکی ؟ -
 

 عزیز همان موقع کنارشان نشست ونفسی تازه کرد، به جای تمنا جواب داد:
 
 کی کارشیطونه مادر، بده منم تنها نیستم ؟ -
 
 …مامان ولینه  -
 

بااشاره عزیز ترانه سری ت ان داد ودیگر حرفی نزد ، همان موقع تلفن تمنا زنگ 
خورد، بادیدن شررماره تارا. همانجا داخل اتاق نشررسررت ومشررغول صررحبت 
شماره راازکیفش  شعله افتاد و ساعتی تلفن راقطع کرد.یاد  شد.بعد ازتقریبا ربع 

داشررت قطع میشررد که صرردای  درآورد وورفت.بعد ازچندین بوق تقریبا تلفن
 پرنازشعله درووشی پیچید:بله!

 
 سالم شعله جان، تمنام! -
 
 خوبی ؟…وای سالم عزیزم -
 
 ممنون، وفتم زنگ بزنم تاشماره امو داشته باشی! -
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مرسرری ولم، لط  کردی فقط شرررمنده نامزدم بیرون منتظره باید زود برم  -
 اش الی نداره بعدا باهم حرس بزنیم.

 
 ش می نم ، این چه حرفیه ؟ بروخوش بگذره!خواه -
 

 همان موقع صدای مردانه ای راشنید:
 
 اومدی عزیزم ؟ -
 

کاش واضح ترمی …یک لحظه دلش ت ان خورد، چقدراین صدای بم آشنابود
شنید، فقط ی بار دیگر اما باعذرخواهی شعله مجبوربه خداحافظی شد.ووشی 

 راقطع کرد.
 

اور جمله ای دیگر …رف رآن صرردا فرو رفتبه صررفحه سرریاهش خیره ماند ود
شت شنا بودن یانبودنش کنار می وذا شنید قطعا تردید رابرای آ دای ص…می 

شد وبیرون رفت،  صدا  شید، بی خیال آن  ستی بود که ازاوهام بیرونش ک پدرد
شه به رویش باز بود شام ماندند …آغوش پرمهراو م ل همی ترانه وفرهاد تابعداز

زازمقر خود عقب نشررینی ن رده اسرررت، زیاد اصرررار ووقتی دیدند تمنا هنو
نه بعالوه پول شررهریه تمنا را  برآمدنش ن ردند. فقط فرهاد قبل ازرفتن ماهیا

 …دردستش وذاشت وتاکید کرد مراقب خودش باشد



 857 وصال یتمنا

 
 توف رچی هستی ترانه ؟ -
 

 ترانه بروشت وبه نیمرخ همسرش نگریست:
 
 !به تمنا، کاش این بار سخت بگیریم برورده -
 

 فرهاد نیم نگاهی به او انداخت:
 
آخرشم من نفهمیدم چی شد که این دخترازخونه فراری شد، هنوزم نمیخوای  -

 بگی ؟
 

 ترانه سری ت ان داد ووفت:
 
من یه اشتباهی کردم ودلخورشد، وذاشت اومد خونه مامان..دیگه تااین حد  -

 که نباید طول ب شه!
 
 ه تاچه حد بزرگ بوده!بستگی داره تواون شرایط این اشتبا -
 
 زیر زبون منون ش فرهاد، یه ف ری ب ن! -
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ستی وبارها توصیه کردم که مراقب  - صبی ه چی ارکنم خانم ؟ اون موقع که ع
 غیظت باش کمی توجه می ردی این روزوارنبود!

 
مل  - که میرسررره ع س ع به من  یذاری و به الالی دختراد م خوب لی لی 

 می نی!
 

 رد:فرهاد خنده کوتاهی ک
 
خیلی خب شما اصل …امان ازدست شماخانما که دختراتونم هوومیدونید!  -

 مطلب و بگو تامنم نظربدم!
 

 ترانه باکمی م ث واین پا وآن پاکردن باالخره وفت:
 
 حقیقتش دوباره فریبا شروع کرده زیرووشم پچ پچ کردنو ؟ -
 
 درموردچی ؟ -
 
 …امیر وتمنا -
 

 به همسرش انداخت: ابروهای فرهاد درهم شد ونگاهی
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 خب ؟ -
 
 خب نداره، میگه امیر تافهمیده این جریاناد پیش اومده بروشته! -
 
 خب! -
 

 ترانه معترض وفت:
 
 فرهاد اینقدرخب خب ن ن! نظرد چیه ؟…ا -
 
شون  - شه ولی ف رنمی کنم تمنا روی خوش ن سر پیداش می ستم این پ می دون

 بده! بهش وفتی ؟
 
 ی زیر زبونشو ب شه واوه شد بهش بگه!به مامان وفتم یه جور -
 
 زیرزبونی که تلخه شنیدنشم بده! -
 
 یعنی چی ؟ -
 
 هرموقع تمنا بی اجبار بروشت خونه، روی خوشم به خواستگارنشون میده! -
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 واسه همین میگم سخت بگیریم برورده! -
 
شه به زوریه آدموجا داد - سته! توقلبش که نمی  به اجبار برش وردونیم ، خب در

 وقتی هنوز به مسیحا ف ر می نه!
 

 ترانه چشم درشت کرد ووفت:
 
سر …وای فرهاد - سم این پ سایه ا ستش بیفته، خداکنه  جلو روش نگی بهونه د

 هم از قلبش کنده بشه!
 
 تا خودش نخواد نمیشه که ظاهرا خودشم نمیخواد! -
 
 …خدا بگم -
 

 بانگاه تند همسرش لب به دندان ورفت ووفت:
 
 نمی خواستم لعنتش کنم!…تیزنشو فرهاد بازبه من -
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ه اما مسیحا بدتاکرد درست…بارها وفتم ازلعن بدم میاد ترانه، حتی به دشمنم -
 دیگه تموم شده ورفت.بالعن تو هیچی عوض نمیشه!

 
 سایه اش که هنوز روی زندوی بچه من سنگینه! -
 
 اون دیگه مربوط به تمناس وزندویش! -
 
س - ست رود شینیم د سه خاطریه عقد نه ، ده ماهه همه یعنی ب ت بذاریم که وا

 زندویش بسوزه ؟
 
نه! ولی تانخواد نمی تونه کسی وجایگزین اون توزندویش کنه، هنوز فرصت  -

حاال بذار عزیز خانم باهاش حرس بزنه ببین چی میگه ، اونوقت اوه …میخواد
ست سر…امیرباز خودش خوا ست، بره  غ ابی دخالت تو وفریبا حرفی توش نی

 …تمنا
 

 ترانه سر ت ان داد وناخوداواه بغض درولویش ویرکرد:
 
 شد آتیش ورفتن زندوی بچه من ؟ گ*ن*ا*هتاوان کدوم  -
 

 …فرهاد فقط سرت ان داد وترانه رطوبت کنارپل ش راباووشه روسری ورفت
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 وقتی حرفهای عزیز تمام شدسربلند کرد وآرام وفت:
 
 خسته شدید!…میدونمبودنم اینجا خیلی اذیتتون کرده , -
 

 عزیز باتعجب نگاهش کرد:
 
 یعنی چی ؟ چرا مزخرس میگی دختر ؟ چه ربطی به حرفای من داشت ؟ -
 
اوه اذیت میشررید توروخدا بگید به جون خودتون خیلی زود وسررایلمو جمع  -

تاکی میخوام مزاحم  هاییم کنم,  حال تن به  یه ف ری  ید  با می نم ومیرم,یعنی 
 …شماو

 
 حتی حرفش راقطع کرد:عزیز بانارا

 
که  - نت دیدی  باطی بین حرفای من ورفت چه ارت کم کم داری دلخورم کنی! 

ضیه ونمیخواد  سی که ازبودنت اینجا را اینطورمیگی. ؟ ..خوب میدونی تنها ک
 بری خودمم,اونوقت توبااین لحن حرس میزنی ؟

 
 بغض درصدای تمنا موج انداخت:
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شررما م ل یه …د که آرومم می رد عزیزتوتمام این مدد بودن کنارشررما بو -
عذابم  فا  بات رار این حر ید پس خواهش می نم  مای دلم بود مرهم روی زخ

 …ندید
 

 عزیز بامهربانی دست به موهای دختر  کشید:
 
اید ب…باید اینده اتوبسررازی…توهنوز خیلی جوونی…باالخره که چی مادر؟ -

بهت نمی کنه!  وذشررته رودرهمون وذشررته جابذاری وقتی یاداوریش کم ی
مدد هنوزم تورودوسرررت داره مه  عد ازاین ه اصررال …..بهش ف رکن! امیر ب

 …بخاطرتوبود که رفت وحاالم بروشته
 
شده آینه دق ویه  - شت خاطره که  شق چه خیری دیدم جز یه م اون دفعه از ع

خامی جوونیم …زخم عفونی روی قلبم گه  که دی ندتم  قدر سررروزو اون
شده! ..من دیگه وول ا ستر شنگ ویه دنیا عذاب وزخم خاک سم دروغی ق ین ا

پشرررت سرررشررو نمی خورم دیگه نمی خوام ازدواج کنم حتی اوه یه باردیگه 
یه بار بازیچه …مسرریحا برورده وپشرریمون باشرره ودوباره ادعای عاشررقی کنه

بوده,دیگه  ه*و*سوملعبه دسررت عشررقی شرردم که صرراحبش ادعا کرد فقط 
 ش ستن وحقارد بسمه!…بسمه

 
 ه درشت اشک روی صورتش سرخورد وباوریه وفت:چندیدن قطر
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ندن - بامم بگو ,بگوآزارم  با به مامان و به حال خودم …عزیز توروخدا  بذارن 
به خدا دلم واسه یه ذره آرامش تنگ شده..بذارین حداقل این تظاهر به …باشم

 …آرامشم دلخوشم کنم که هنوز میتونم زندوی کنم
 

ه ای برموهایش زد.باناراحتی *و*سرربعزیز باغصرره سررراورا درآغوش ورفت و
 نفس پراندوهی کشید:

 
وریه …هرطورکه خودد میخوای…هرجورکه خودد راحتی…باشرره عزیزم -

 بسه..
 

دوباره دلش هوایی …اما مگر باچند کلمه وپناه بردن به اغوش عزیز آرام میشررد
این دلتنگی افسررار بریده آرامش نمی …شررده بود وبند زدن این هوای دلتنگی

لعنت به قلبی که باتمام نامرادیها وزخم های عمیقش هنوز دست به …وذاشت
نامی که هنوز شرربیه یک …سرروی یک نام می.کشررید وخواسررتار ودلتنگش بود

 طناب دار دوروردنش بود ورهایی حتی بامرگ هم برایش نامعلوم بود
 
درحسرتت ، چشمان پاییزی ونفس بیقرارودستان سردم به دنبال خاطراد وم “

ی سرررد شررد گ*ن*ا*همیگردد.در پی ورمای نگاهی که به جرم بی شررده اد 
ادامه میدهم مرور ورمای تن وآغوشرری که درعین … وبازهم ادامه اد می دهم

 …امنیت دادن شد ناامن ترین پناه عاشقیم
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سم ازقلب بی رحمت شک می نوی سیاهی …باناله باران وقطره های ا دفتر زیر 

شود وجوهره شده ام خم می شعر می بافند ومی وریند قلم تحمیل  ای غم باز 
 …برزخم دلم

 
ست ،  سیر رفتنت هنوز جامانده ا ستانم درامتدادم سیده ام ود ازغمت به ابد ر

 …”هنوز به مح ومم به عشقی که دربند نگاهت مانده است
 

شرد. دردش آمد،  شتانش ف شت، پال  رابابغض میان انگ سرروی زانویش وذا
چقدر سرراده …یادش آمد چقدر سرراده دورافتادبازهم ازنام اودردمش آمد وباز 

شت تابرای دل  سمی که حتی برنگ شدن ماندن درکنارا سخت  شد وچه  تمام 
 …کندن دست وداع ت ان دهد

 
دکمه مدیا پلیر ووشرری اش رافشرررد وآهنگی که بارها ووش کرده بود، آن قدرکه 

 تمام سلولهایش هم حفظ شده بودند پخش شد:
 
“ 
 

 رمبغضم ورفته وقتشه ببا
 

 چه بی هوا، هوای وریه دارم
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 بازکاغذام باتوخط خطی شد

 
 خدایااین حس وحالودوست ندارم

 
 بازدورپنجره قفس کشیدم

 
 بازبوی عطرتو نفس کشیدم

 
 قلم تودست من پرازس وته

 
 دوباره ازترانه دست کشیدم

 
 بازخاطراد توهمین حوالیه

 
 …حالم همینه ویه چندسالیه جای توخالیه

 
 رمیدونن حالموجزتوتمام شه

 
 م ل کبوترم که سنگ آدماش سته بالمو



 867 وصال یتمنا

 
 این قلب بیقراروازتو دارم

 
 این حس انتظارو ازتو دارم

 
 اسمت هنوز دوروردنم هست

 
 …من این طناب دارو ازتو دارم

 
 اسمت نوشته روبخارشیشه

 
 دلی که بی تو باشه، دل نمیشه

 
 من موندم ویه سایه توی خونه.

 
 …”ی شهمیترسم حتی اونم رفتن

 
دوباره چشررمهایش خیس خیس شررد، جوهر روی بروه ها پخش شررد.دوباره 
پال  رامح م فشرد ودوباره تلخ شد دلش به یاد یک عاشقی تلخ که فراموشی 

دردش آمد واشررک ریخت..چقدرجفاکرد این نام وصرراحبش …نمی شررناخت
 ….بادل وچشمانی که فقط به چشمها ودلی که فقط بانام اومحرم شد
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نشرسرته بود وانگشرتش میان آب موج می انداخت که آلوی بزروی  کنارحوض

سته کمی عقب رفت. به آلوی غلتیده درآب  شی ناخوا سط آب افتاد وباواکن و
شاخه هم  شم ترانه یک  شت االن قطعا به دورازچ شته برمی و خیره ماند.اوروذ

 …باری ازاین آلوهای درشت نداشت اما
 

 ز از پنجره آشپزخانه صدایش زدآلورابرداشت ونفس عمیقی کشید که عزی
 
 تمناجان! درو باز می نی مادر ؟ -
 

چشمی وفت وبرخاست. امیدوار بود ستاره باشد اما درکمال تعجب پشت در 
 …شعله رادید

 
سته لبخندی به  سالم بلندباالیی داد که ناخوا شی خندید و سرخو دخترجوان با 

شعل شرد وبه داخل دعوتش کرد. ستش راف شبیه یک کود  لب تمنا آورد ود ه 
ستی زد وبا  سازکنارش ج شد اماب*و* نگاه تمنا به دنبال …یدن وونه اش وارد 

سی عجیب به قلبش چنگ  سایه وریخته ازپس درختی دور ثابت ماند.ح یک 
 …دلش سنگین می شد..ن نه….انداخت.این سایه روزها بود روی ذهن وشاید

 
 دنباله ندارم، چرا نمیای تو! -
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شعله به خ صدای  شت دیوانه می با شده بود.انگاردا ودش آمد. بازدچاراوهام 

شعله تازه  ست  شت.باپیش آمدن د ست وبه طرفش برو شد.لبخند به لب درراب
 دسته ول زیبا وجعبه ش الد درون دستش رادید:

 
 چرا. زحمت کشیدی ؟ -
 
نه روتوهم  - حب خو نده همین جوری هم اخم صرررا ناخو له! مهمون  قاب نا

 …می شه، وای به این ه
 

 بااخم تمنا خنده ای کرد وافزود:
 
دنیا دنیا سرربد ول بیارم بازم واسرره دوسررت …عذر تقصرریر! بی منظور وفتم -

 خوشگلم کمه!
 

شت.به  شباهت دا شته  شعله ای که امروز مقابلش بود به تمنای وذ وچه قدر 
دختری که امروز به جای خنده های مسررتانه فقط سررایه لبخند روی لبش می 

 صدای عزیز راهم شنید: افتاد.همان موقع
 
 کی بود مادر ؟…تمنا -
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ازهمانجا جواب داد که دوسررتش اسررت وشررعله رابه داخل راهنمایی کرد اما 
 شعله بادیدن حوض ودوتخت کوچک مجاورش باذوق وفت:

 
 اینجا چه خوشگله! میشه همینجا بشینینم ؟ -
 
جام - ن ی عاشرررق ا مم  خود قا  فا ت برم …ا قه  ی ق ند د چ جازه اد  باا پس 

 لباساتو درنمیاری ؟…وردموبر
 

 شعله درحال بازکردن دکمه های مانتویش، شال راهم ازسرش برداشت ووفت:
 
 …همینجا میذارمشون -
 

ست.عزیز  ش شعله لب حوض ن شال راورفت تا به داخل ببرد و اما تمنا مانتو و
بذله  به دخترجوان آمد وازجایی که دختر  خون ورم و برای خوش آمدوویی 

صدای خنده وو بود همین اح شدن  ستن عزیز وبلند  ش شد با ن والپرسی همراه 
شربت بیرون آمد.نگاهش به موهای  سینی  س افه ا ل*خ*داش تا تمنا با ی ون
بعد از ازدواجمون یه ”خوش رنگ شعله افتاد.دوباره یک صدا درسرش اکو شد

 …بار موهاتو نس افه ای کن
 
 شاید بهم نیاد..دوست ندارم!…وای نه!  -
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 وبالحن خاصی وفت: سراوپیش آمد

 
 منم که باید دوست داشته باشم! -
 

 اخم کرد وپشت چشمی ناز  کرد:خودخواه!
 
 برم به رومینا بگم موهاتونس افه ای کن ، من دوست دارم ؟ -
 

با بروشررتن سررریع ومشررت مح می که خودش بیشررتر دردش آمد تا سررینه او 
 وصدای خنده بلندش ، طلب ارانه وفت:

 
 … ل این ه پشیمونی ازپس زدن دختر خاله ادخیلی پررویی..م -
 

 وقتی اوبالحن جدی وفت:
 
 …آره پشیمونم -
 

رنگ ازچهره اش وپرید اما فقط چند ثانیه، چرا که باز آغوش ورم او خون در 
 روهایش جوشاند وصدای ورمش زیر ووشش وفت:
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سجده - سر به  شش باید  ستای شیمونم ازبندوی بد خدا که تازه فهمیدم برای   پ
 …برد..برای خدایی که آفریده اش فرشته ای شبیه توئه! 

 
شیطنت  شید وبه راه  سرعقب ک شد اما برای وریز ازتب تن او  شق  دلش پرازع

 زد:
 
 به فرشته های موهای نس افه ای نمیاد! -
 
 به تومیاد! -
 

 ….”ابوباال انداختنش همان وویر کردن میان دست وپای او همان ونهایتا
 
 در نگام می نی ؟خوشگلم این ق -
 

خاطره داغ بود وولویش  یادآوری  له تلنگرش شرررد.تنش از بازصررردای شررع
ست ازسرش …پربغض شانی زد وپیش رفت.کاش د لبخندی روی آن همه پری

شتند این مل ه های عذاب شی …برمی دا شب فقط فرامو کاش یک روز ویک 
 …می ورفت
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زیز یارم که عسررینی را روی تخت کنار عزیز وشررعله وذاشررت ووفت برم میوه ب
 مانع شد:

 
 …من میرم…تودیگه بشین پیش دوستت -
 

 …اصرارش نتیجه نداد وعزیز م ل همیشه کارخودش راکرد
 

شررعله با تعارس تمنا لیوان شررربت رابرداشررت ومزه اش کرد ودرهمان حین 
 بالبخند وفت:

 
 چه مامان بزرگ مهربونی داری، خوش به حالت! -
 
 دوسش دارم! خیلی…عزیز واسه من یه نعمته -
 
 یه سوال خصوصی بپرسم ؟ -
 
 بپرس! -
 
 چه اتفاقی واسه پدرومادرد افتاده ؟ -
 

 چشمهای تمنا درشت شد:



wWw.Roman4u.iR  874 

 

 
 خدان نه اتفاق واسه اشون بیفته شعله! -
 

 شعله دست تمنا راورفت ووفت:
 
راسررتش یه کمی کنج او شرردم دیدم …منظوری نداشررتم..اتفاق بدونگفتم -

 ی!بامادربزروت زندوی می ن
 

 تمنا لبخند یخ زده ای به لب آورد:
 
 همین!…من فقط یه مدد مهمون عزیزم -
 
چه خوب! انگار مدل زندوی من شررده یه موج ودید منفی نسرربت به زندوی  -

 دیگران!
 

یک دوماه برای  که دراین  یادی اززندوی این دختر  مد چیز ز یادش آ تازه  تمنا 
 د.شعله دوباره وفت:صمیمیت میانشان تالش کرده بود چیزی نمی دان

 
راستشو بخوای ف رکردم توهم م ل خودم بچه طالقی وبامادر بزروت زندوی  -

 می نی!
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ناهنجاری  به درد آمد.بچه طالق نبود اما زندوی امروزش هم یک  قلب تمنا 

کلمه ای که هیچ وقت حتی نتوانست ”…طالق…”باقی مانده ازیک طالق بود
 آرام وفت:…د شده اش توجیه! درذهن هجی کند چه رسد برای دل غار

 
م نمی دونست…نه! پدرومادر خوبی دارم وفقط مدتیه به میل خودم کنارعزیزم -

 پدرومادرتو جداشدن!
 
پدرومادرم پونزده ساله جداشدن ومنم بامادر …آره! خب هیچ وقت نپرسیدی -

وشوهرش زندوی می نم البته واهی به پدرم سرمیزنم ، اون بازنش وبچه هاش 
 زندوی می نه!هلند 

 
 پسرعمه منم ساکن هلنده! -
 
 جدی ؟ -
 
آره! البته االن ایرانه ولی احتماال قصررد بازوشررت داره چون اونجا یه نیمچه  -

 شرکتم داره!
 
 توهم تاحاال رفتی ؟…چه جالب!  -
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 نه! کاری نداشتم برم! -
 
والش معروفه! هرسال یه جشن مخصوص دارن درمورد …کشور خوشگلیه -

 …لهاین مسا
 
 اطالع زیادی ندارم. -
 
 ایشاال من که رفتم براد دعوتنامه میفرستم بیا! -
 

 تمنا تعجب وفت:
 
 مگه میخوای ساکن شی ؟ -
 
 خب آره! قرارشده بعد ازازدواج بریم پیش بابا، نامزدمم موافقه! -
 

 تمنا لبخند زد:
 
 به سالمتی..حاال کی ازدواج می کنید ؟ -
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بابا وفته خودش میخواد برام عروسرری بگیره! …وبریمقراره اینجا عقد کنیم  -
 البته اینجا هم یه نامزدی می ویریم که مامان هم دلخورنشه!

 
شعله هنگام بیان جمالتش می فهمید که چه هیجانی برای  شوق  تمنا ازذوق و

شق بود  شده …زندویش دارد، هیجان الزمه زندوی باع صل که ازاو ورفته  یک ا
 …بود

 
 وبم زندویم روئه! تونمی خوای چیزی ازخودد بگی! خب من که زیر -
 
 چیزی واسه وفتن ندارم! -
 

 شعله باخنده وفت:
 
 نمی خوای روکنی ؟…ای کلک -
 

سبید.حرام بود  شد وبیخ ولویش چ سایه خنده هم بغض  شد. همان  تمنا تلخ 
موشررری…خوشررری فرا بود  خوشررری گ*ن*ا*ه…دروغ  می …بو دل جا  ازک

س ود تلخ وعزلت ن…وفت شقی که تنها بایک جرقه آتش ازاین  شینی باغ ع
 آرام وفت:…ورفت وخاکستر شدچه می وفت ؟ 

 
 ش سته شدن انع اسی نداره جز فریاد سراسر درد یه غرور وقلب ش سته! -
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چشررمانش که به نم نشررسررت، شررعله وارفت.عزیز حیرد زده باظرس میوه 

ستاد شان ای ست…کنار ش  س ود چراباید مقابل یک غریبه می د شای…این 
دیدن خوشبختی دخترکی که حق مسلم همه بود وتمنا ازاین حق محروم وآرزو 

 …به دل مانده
 

 شعله دست تمنا راورفت. وآرام وفت:
 
 ش ست ؟ تو خیلی واسه ش ستن زودی تمنا! -
 
نداره - کاری  به زود ودیرش  یاد  هانی ب ناو که م ل بالی  به  به …ضررر می و

 …فشم اینه که اش تو نگیره ونهایت لط…پودر می نه ونگاه می نه…ومیره
 

سرخورد شه پل ش  ش ی ازوو صدا زد وتمنا باعذر …قطره ا عزیز آرام نامش را
 خواهی کوتاهی دست پس کشید وبرخاست.

 
نه مسیحا راهم هنوز نمی توانست لعن …خودش ودلش وش ستش ومسیحا را

آبی به سررر وصررورتش پاشررید وبیرون …کند وازاین بیشررتر دلش سرروخت
سعی رفت.بادیدن  ست و ش سعی کرد لبخند بزند.کنارش ن شعله  چهره درهم 

 کرد جوراتغییر دهد.
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 میدونی این میوه ها محصول همین باغچه کوچولوی عزیزه! .. -
 

وچقدر خوشحال وممنون عزیز وشعله شد که دیگر به رویش نیاوردند دقایقی 
با بلند شدن صدای زنگ زودتر ازعزیز برخاست وبه سمت دررفت. …پیش را

دیدن امیر این روزها بیشررتر ازوذشررته آزارش میداد..خصرروصررا بعد از شررنیدن 
این ه امیر بهترین وزینه برای پنهان کردن. …حرفهای ت راری عزیز از زبان تارا

ش سته های غرورش است البته آنها معتقد به یک شروع دوباره بودند بی آن ه 
سیحا به پایا شته تمنا هنوز ادامه دارد وم ست.امیر مانند بدانند وذ سیده ا ن نر

همیشرره با خوش رویی سررالم داد وتمنا بانگاهی وریزان به داخل دعوتش کرد 
واو بی هیچ مقامومتی پذیرفت.ازهمانجا به عزیز خبر داد. که امیر اسررت البته 
مطمئن نبود برای شررعله بودن مرد جوان غریبه اهمیتی داشررته باشررد تامراقب 

حدسررش درمورد شررعله …راعاد می ردحجابش باشررد. اما عزیز همیشرره م
درسررت بود خیلی عادی مانند آشررنایی قدیم باامیر احوالپرسرری کرد وهمانجا 
نشررسررتند وعزیز هم دقایقی بعد به جمعشرران پیوسررت البته شررعله بعد ازنیم 
شتر ماندن رابه بعد موکول  صرار تمنا وعزیز برای بی ساعت عزم رفتن کرد وبه ا

 …با نامزدش باشدکرد چراکه قراربود آن شب را
 

بارفتن او عزیز هم به بهانه آماده کردن عصرانه برای. ورفتن. نان رفت وتمنا چه 
دلخور شررد از موقعیتی که عزیز در اختیار امیر وذاشررت.می دانسررت خبری 

وجرقه را امیر زد …وشاید طوفانی با شنیده هایی که خواهد داشت درراه است
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د وتمنا برای وریز برخاسررت اما ویر زمانی که کمی خودش را نزدیک تر کشرری
کردن مچ دسررتش میان پنجه مح م او قلبش را لرزاند. باخشررم نگاهش کرد 

 ووفت:
 
 این کارچه معنایی داره ؟ -
 

 امیر خیره به چشمهایش کمی دستش راکشید:
 
 فرارن ن!…بشین تابشنوی -
 

لب ق با پس رفتن دست تمنا فشار قفل انگشتان اومح م تر شد وبابرخاستنش.
تمنا بی شررک برای چندثانیه وذرا ازتپش ایسررتاد..امیر امروز هیچ شررباهتی به 
صیت دورافتاده اش  شخ شت ، فقط همان حرفها ت رار  شته ندا امیر مقید وذ

هنوز مچش ورفتار بود که قدمی بلند عقب برداشررت ، پایش به … بود وبس! 
میان بازوهایی لب صاس حوض ویر کرد، آرزو کرد میان آن آب سقوط کند اما 

 …فرو نرود که به بهانه نگه داشتنش عطش چندین ساله اش را سیراب کند
 
 نزدیک بود بیفتی دیونه! -
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صرردای آرام اوکنارووشررش ونفس های داغش تنش راتا نرز مرگ سرررد کرد ، 
 عقبش زد وبا صدایی لرزان وخشمگین وفت:

 
 بمیرم بهتره تا تو سوء استفاده کنی! -
 

 رهم شد وپیش ازآن ه حرفی بزند تمنا تند وفت:اخمهای امیر د
 
 بهتر ازاین به بعدم مراقب رفتارد باشی! -
 

 امیر قدمی نزدیک شد ووفت:
 
سخت نبود - شته این قدر براد  شدن آدمای غریبه تووذ ه اون قدر ک…نزدیک 

شد کا شب بارونی وبودنت تو آغوش یه غریبه  شبای غربت  ب*و*سیه  همه 
که واسرره دوری از عشررقی که ف ر می رد حقشرره وجفا  من وهذیونای تب تنی

 …دید
 

سیلی که به جای …دردش آمد شبیه  سیلی بود.. شبیه یک  شیدن  این به رخ ک
که قطره  مد  قدر دردش آ های قلبش فرو کرد. آن پاره  به  یک تیزی  کبود کردن 

 اش ش بچ د وبابغض بگوید:
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دعای روز …ردقلبم واسه همیشه م…به آرزود رسیدی..برو خوشحال باش -
تو این  حداقل…وشرربت به سرروختن قلبم کفایت ن رد تاکشررتنش پیش رفت

مادرد کم نبود بازار سررهم تو و ته  مه دوسرررال پیش وتو امروز …آشررف ع
قابلم نده بگو….م لت مو بازم چیزی تو د وه  لت ن ش…ا جا می …خ

هرچقدر دوست …اونقدر سوختم که تمام مویروهای حسم خن ی شده…شنوم
 …ه آتیش کینه ادداری شعله بده ب

 
روبرورداند تا بگریزد اما امروز این دسررتها ومرد مدعی مقابلش ازشرر سررتن 

 …حرمتی ابا نداشت و
 

وقتی دست اوبازویش را لمس کرد با واکنشی تند هولش داد که اور امیر حفظ 
تعادل نمی رد بی شررک ثانیه ای بعد میان آب بود، باتعجب وخشررم نگاهش 

 ؟کرد:چرا اینجوری می نی 
 
 وفتم به من دست نزن! -
 
 …منظوری نداشتم، باورکن…ووش کن تمنا -
 
این روزا بی منظور شرر سررتن دل راحت شررده ، زخم زدن راحت …می دونم -

 …شده، تحقیر کردن راحت شده و



 883 وصال یتمنا

 
مزخرس نگو..به دسررت آوردن دلت همه آرزوی من وتوحرس ازشرر سررتنش  -

 بتونم عشقی که ازبچگی میزنی ؟ میدونی تواین مدد چی به من وذشت شاید
 …عادد شده بود وفراموش کنم و

 
 تمنا روبرورداند و بابغض وفت:

 
 …من واسه خودمم زیادی ام…برو امیر..بذار راحت باشم -
 
 چراتالفی نامردی ی ی دیگه روبابقیه می نی ؟ -
 
 …حاال برو…من هنوزم اون نامرد ودوست دارم -
 

ساختمان دوید وامیر بهت  سمت  شیده به زحمت …نه! …زدهوفت وبه  فروپا
خود راسرررپا نگه داشررت.دیگر جایی آنجا نداشررت اما قدم هایش هماهنگ به 

ست شان زد …رفتن نبود وهنوز دلش اورا میخوا شابه پوزخندی تلخ به حال م
سته بود که جزش ستن دلش خاطره ای به …وراه کج کرد ش  دلش درورو دلی 

 ….جا نگذاشته بود
 

 …بیرون آمد کنار شعله ازآموزشگاه
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 …بیابرسونمت -
 
 تمنا بی حوصله وفت: -
 
 …کاردارم…امروز میرم خونه خودمون…نه! ممنون -
 
 …خب باشه، ف رکن داری باتاکسی میری -
 

به زمین  هایش  پا بان  یا با دیدن امیر درسرروی دیگر خ که  وذرایی زد  ند  لبخ
 …اشدشته بچسبید.بعد ازآن روز ف رنمی رد دیگر اصراری براین مالقاد ها دا

 
 غلط ن نم این پسرعمه اد خیاالتی داره! -
 

 به شعله نگاه کرد وآهی ازسرافسوس کشید:
 
 ازخیاالد وذشته ، یه عادد توکل عمرشه! -
 

 هیجان درصدای شعله نشست:
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نه بگی دختر…یعنی ازقبل می خواسررتت ؟  - ه همین ب…اینبار چرامیخوای 
 قه اش ثابت قدمه!پاد نشستن داره ثابت می نه که چقدر توعال

 
 حداقل بیشتر ازاون که ف ر می ردی عاشق بوده!

 
سیحا به جرم ن رده خط قرمز رویش  سال پیش م شقی که دو شت ع ازدلش وذ
شاید حق با دیگران بود  شت کرد ورفت. شیدنش پ شید وبی اعتنا به ازهم پا ک

 …که
 
 …عصرتون بخیر -
 

ساند.نگاهش رادز شعله هم نفهمید کی امیرخودش رابه آنها ر سالم داد. دید و
انگارنه انگار تاچند دقیقه پیش اصرررار بررسرراندنش داشررت.دسررتش رافشرررد 
وباخداحافظی کوتاهی دیدارشان را به هفته بعد موکول کرد.قبل ازاین ه تمنا راه 

 کج کند امیرمقابلش ایستاد:
 
 خواهش می نم!…یه سری حرس دارم..برای آخرین بار -
 

 د:تمنا باالتماس نگاهش کر
 
 …امیرخواهش می نم فراموش کن که -
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باشه ولی یه فرصت بهم بده تا آخرین حرفاموبزنم بعد به جون خودد قسم  -

 …فقط همین ی بار وبرای آخرین بار…دیگه مزاحمت نمیشم
 

تمنا این بارکوتاه آمد به امید تمام شرردن این همه اصررراری که این روزها هرجا 
 …یم به رویش می آوردندسرمی چرخاند ، مستقیم وغیرمستق

 
 داخل ماشین که نشستند امیر به طرفش چرخید ووفت:

 
 بریم یه کافه ؟ -
 
 واسه من فرقی نمی نه!…هرجا راحتی -
 

دقایقی بعد داخل کافه ای کوچک ودنج مقابل هم نشررسررتند.تمنا بی تفاود 
مشررغول نقاشرری کردن خط خطی هایی روی کیک شرر التی مقابلش بود که 

 میر راشنید:صدای آرام ا
 
 میدونی اینجا محرم یه عمرخاطره ام باتوئه ؟ -
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تمنا باتعجب نگاهش کرد.یادش هم نمی آمد تابه حال به چنین کافه ای آمده 
 باشد. امیرلبخند تلخی به نگاه اوزد ووفت:

 
مرور خاطر ه هایی که فقط یه مشررت رویابود وهیچ وقت به واقعیت تبدیل  -

 نشد مضح ه، نه ؟
 

 ستهایش رادرهم فروکرد وآرام وفت:تمنا د
 
 تقاص نفرینت ودادم.…من تاوان دل ش سته تورو دادم -
 
شب …کدوم نفرین تمنا ؟  - شبختی توهمه آرزوی من بود واال بعد ازاون  خو

قید همه چی و نمی زدم ، هزارترفند میزدم که مجبور شرری همراهم باشرری اما 
 بودنتو به اجبار نمی خواستم!

 
 ی ادامه داد:بام ث کوتاه

 
شه جز وریز دوباره اد اما  - صیبم نمی شته چیزی ن می دونم ازت رارحرفای وذ

نا دارم بده…یه تم بت کنم…یه فرصرررت کوتاه  ثا که بتونم  بتونم …فرصررتی 
 …عاشقت کنم
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ستهای  ستش میان د شد تمام تنش..تب کرد وقتی د دل تمنا ت ان خورد ، داغ 
 مح م اوویر کرد:

 
سه ورفتن  - سموبذار وا شان ستهاد  شتن د باهر …لیاقتمو امتحان کنم…ودا

 …باهر شرطی که خودد وذاشتی…نسبتی که خودد خواستی
 

 تمنا دستش راپس کشید .بهت وبغض درهم پیچید وبه صدایش موج انداخت:
 
 چی داری میگی امیر ؟ -
 
بامن بریم - یا  ندارم…ب یه …ازد هیچ توقعی  که  یک دارم  مان کوچ پارت یه آ

یک یت کوچ قل هم داره سرروی مال تو ، من میرم تواون …ومسررت مانم  پارت آ
ی نخواست…همونجا برو دانشگاه…کم ت می نم درستو ادامه بدی…سوییت

شاید …اما فرصت بده کنارد باشم…هم همینجا میمونم..ازهمه چی میگذرم
 …تونستم جای مسیحا روپر کنم

 
 تمنا هرچه کرد نتوانست مقابل غلتیدن اش ش رابگیرد:

 
 …مسیحا توقلب من هنوز خالی نشده کهجای  -
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 …باشه، بذار جاشو بگیرم -
 
 …من…امیر من نمی تونم -
 

 امیر ملتمس وفت:
 
قدر خواسررتی ف رکن… بهش ف رکن…االن هیچی نگو - من منتظر …هرچ

 …باورکن اینبار جوابت هرچی باشه اصراردوباره ای درکارنیست…میمونم
 

لت زانو میزنم قاب بار بخوای م حد  ولی این چه  تا نت برام  باورکنی داشررت تا
همین االن امتحان کن تابهت ثابت کنم زانو زدن مقابل تو برام کاری …حیاتیه
 نداره!

 
 باس ود پربهت وبغض اوبرخاست که تمنا آستین کتش راکشید:

 
 دیوونه بازی درنیار!…بشین امیر -
 

ست اوراورفت، باخواهش  ست چرخاند ودوباره د ست، د ش سرجایش ن امیر 
 فت:و
 
 بهش ف رمی نی، نه ؟ -
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 …تمنا فقط سرت ان داد اما انگاردنیا رابه مرد مقابلش هدیه داد

 
له موهای صررراس  به شررعله قول رفتن داد، پشرریمان بود.بی حوصرر ازاین ه 

 ش رارها کرد وغرزد:ل*خ*تو
 
 ….ازموهم نباید شانس بیارم آخه!  -
 

 وفت:تاراهمان موقع وارد اتاق شد وحرفش راشنید، بالبخند 
 
 چیه بازداری به جون این موهای بیچاره غرمیزنی ؟ -
 

 دستش رامیان موهایش فروکرد ووردنش کمی خم شد:
 
کاش قول نداده بودم اما اونقدر اصررار کرد …اصرال حوصرله رفتن ندارم تارا -

 …که
 

نفس عمیقی کشید ودوباره به موهایش چنگ زد. تارا دستش راورفت وکم ش 
 کرد صاس بنشیند:
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 بسپارش به من درستش می نم! -
 

 لبخند کمرنگی با تش ر ن ار تارا کرد.تارا دستگاه ویو رابه برق زد ووفت:
 
قه بیشررتر طول نمی شررره - ند دقی یه …چ له داری  قه حوصرر نددقی تواین چ

 کوچولوحرس خواهرانه بزنیم ؟
 

 ازداخل آینه به تارا نگاه کرد ووفت:
 
 …حوصله نصیحت شنیدن ندارم تارا -
 
 ن وفتم حرس..نه نصیحت!م -
 

 سری ت ان داد. تارا مشغول تقسیم بندی موهای اووفت:
 
 شنیدم با امیر حرس زدی وقول دادی رو پیشنهاش ف رکنی! -
 
 حتما عمه وفته به مامان! -
 
 نه خیر! بابا وفته! -
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 باتعجب وفت:بابا ؟
 
شو با بابا هم درمی…آره - سراغت رفته حرفا شته، ون وامیر قبل ازاین ه بیاد  ذا

پرسرریده اوه بخوام باهمین نسرربت تمنارو ببرم اشرر الی نداره که بابا وفته 
 حاال نظرد چیه ؟…باخودد درمیون بذاره! 

 
 بن بست که میگن همینه تارا..من باامیر همه جانبه به بن بست میخورم! -
 
 اوه بخوای میتونی به یه راه بازهم برسی! -
 
اسرره این ه ازسرررم بازش کنم قبول کردم اصرررارکرد و…حوصررله ندارم تارا -

 همین!…. ف رکنم
 
 تاکی قراره ازسر بی حوصلگی زندویتو به بازی بگیری ؟ -
 

ستنش  ش شت ومجبور به ن شانه اش وذا ست روی  شود که تارا د ست بلند  خوا
 کرد:

 
 …تاکی قراره ازهمه چی فرارکنی تمنا -
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 بغض ولویش راپرکردوپشت پل ش سوخت:
 
ما نمی تونمدلم میخواد  - تارا..ا ندوی کنم  بااین روزای …ز نمی تونم قلبمو 

 …خالی هماهنگ کنم..نمی تونم بی خیال وذشته پرخاطره ام بشم و
 
مسیحا رفت..تموم شد..تواین دوسال ی بار هم …وذشته تموم شده عزیزدلم -

نگوکه اشررتباه می نم منتظر …سررراغت نیومد که امیدی به بروشررتش باشرره
وردنبند ی که همیشرره …حرفاد..چشرراد…چون کاراد…بروشررتنش نبودی

همراهته ثابت می نه بهش ف رمی نی.. به مردی که توضرریحم نداد چرا پشررت 
هنوز منم توبهتم بابت کارمسرریحا عزیزم اما ف رکردن بهش …پازد به همه چی

نداره یده ای  فا به امیر ف رکنی…جزخراب کردن روزاد   بهش…تومیتونی 
ه که واقعا بهت عالقه داره واال بعد ازاین همه اون ثابت کرد… فرصرررت بدی

 ارزش یه فرصت داره دل عاشقش ، نداره ؟…مدد بازم.سراغت نمی اومد
 
اوه نتونم همراهش بشم وبازم …نمی دونم به خدا…نمی دونم چی ارکنم تارا -

 یه سرش ستگی دیگه باربیاد چی ؟
 
 اوه امیره که میتونه همراهت کنه، مگه خودد نخوای! -
 

وته دلش می دانست این دل زبان نفهمش همراهی رانمی تواند معنا کند وهنوز 
سرر ود کرد وتارا وفت. عذاب کشررید …چشررم به در دوخته تایک نفربازوردد
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شیدنش  سپردن به حرس دل تااالن چیزی جز به برهود ک ساکت ماند.ووش  و
صاحب اول وآخرش برا سبزی رانشان میداد که  شت درباغ  شت وامیر دا  یندا

سیحا بود شت کردنش …او م سیحایی که بی وفایی رادرحقش تمام کرد وباپ م
بی  هه خو ید.عشرررق دیگر وج ب به زمین کو با صرررورد  نا ودلش را  تم

 …حرفهای تارا انگارتمام شد.تمنا آه کشید ، تش ر کرد وبرخاست…نداشت
 
 …بشین یه ذره صورتتم آرایش کنم -
 
 …خودم یه آرایش مختصر می نم…الزم نیست -
 
 یادد مونده اصال ؟ -
 

باره  تارا دو که این درش وم بود. ته داشرررت  قدر درد برای فراموشرری درچن آن 
 اورادرجای قبل نشاند ووفت:

 
 یه پیشنهاد بدم ، نه نمیگی ؟ -
 

 باس ود تمناوفت:
 
 …بذارکنارد باشه تا…باامیر برو نامزدی شعله -
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 نمیشه!…حرفشم نزن…نه تارا -
 
تمنا واسرره تصررمیم ویری درسررت باید باهاش …ونتتحداقل بگو بیاد برسرر -

شتباه اینجوری تصمیم ورفتن که درصد ا…باشی وبسنجیش..ببین میتونی یانه
 باالیی داره!

 
 تمنا پلک برهم وذاشت وملتمس وفت:

 
 …بذار راحت باشم…توروخدا دیگه اسم امیرو نیار تارا -
 

تند دری بسررته تارا سررری جنباند.ازهر طرس به سررمت تمنا وام برمی داشرر
مقابلشان بود.انگاردورتادوراحساسش دیواری غیرقابل نفوذ کشیده بود که تنها 

ه هرکس ب…تقدیرتلخی بود…رمز عبورش دسرررت یک نفربود وآن یک نفرهم
 …نحوی سنگ برشیشه احساس دیگری می کوبید

 
سانی که میشناخت ، ی ی دوتن از بچه های آموزشگاه  شلوغی تنها ک میان آن 

با آنها هم احوالپرسرری مختصررری کرد و پشرررت میزی …دیگر هیچبودند و
نشست.وسایلش راکناری وذاشت.ریخت وپاش وتجمل زیاد بود، یک جشن 

سیحا شن نامزدی اش بام ستش آمد…شبیه ج س…تلخی تا زیرپو یده به کجا ر
نه  خاطره اش..دیوا نده  تداعی کن به هم شرررده بود  یک غری که جشررن  بود 
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سرو…حاال مطمئن بود…بود شد فهمید خطبه عقد با صدای فراوانی که به پا 
تمام شرررده وبعد ازچنددقیقه شررعله هم میان مجلس می آید.ی ی ازبچه ها 
سیر  شغولش کند اما نگاه تمنا دریک م سعی کرد به حرس م ست و ش کنارش ن

چقدر دخترجوانی که میان جمع ودرآغوش مردی می رقصید آشنا …خیره ماند
ن نیامده بود که عروس وداماد وارد شدند.دیدن هنوز ازبهت دیدن اوبیرو… بود

شتباه می رد اما وقتی  شاید ا شعله لرزه به جانش انداخت. قامت بلند مرد کنار 
سررایه آن نگاه روشررن روی چشررمهایش افتاد برق بهت وتعجب ازاین دیدار 

پاهایش لرزید وط تامرز سق…غیرمنتظره درچشمهای او شد شعله ای برتن تمنا 
نفس …تمسررخر…ه لب مرد جوان فقط یک معنا داشررتلبخند ووشرر…رفت

یک خاطره تلخ تداعی …صرردایی درسرررش پیچید…هایش به شررماره افتاد
صرردا پشررت تلفن دوباره درذهنش … دلش فریادی بلند می خواسررت…شررد

ساس تمنا  شالق وار برتن اح صدای منحوس او درهم پیچید تا شد وبا  ت رار
 …فرود آید

 
 …تمنا خانمپارسال دوست ، امسال آشنا  -
 

 شعله باتعجب نگاهشان کرد:
 
 می شناسی تمنارو ؟ -
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 …یه زمانی نسبت نزدی ی داشتیم…مگه میشه ایشونو یادم بره -
 

اما نمی دانسررت چرا الل شررده ”…خفه شررو“تمنا دلش می خواسررت دادبزند 
است.نگاهش ازروی صورد اوکنارنمی رفت.نشنید چه وفتند فقط دید پشت 

ند.وسرررای ند ورفت تاق پرو کرد مت ا به سرر نگ زد و لش را از روی میز چ
ید ندازد وکسررری …دو تاق بی یک ا خل  که خودش رادا قدر بزرگ بود  آن

سرویس …نبیند شته بود تاخفه اش کند.با دیدن  ست دور ولویش وذا بغض د
شیر آب راباز  ست پیش رفت ،  ست متعلق به کی شتی دراتاقی که نمی دان بهدا

صورتش پا سرد به  شت آب  شت.بربخت بدش نفرین کرد وچند م شید، برو
باز  که در را ما همین  خت ا چه زودتر ازآن دوزخ می وری ید هر با تاد. فرسرر
شد وبازیک نگاه ویرانگر لرزه به تنش  سته  شیدش ودرب ستی به داخل ک کرد.د

حتی نمی توانسررت دلیلی بیابد که …باهر قدمش قدمی عقب رفت…انداخت
 …وی اوچه می ند ؟ روبه ر… او االن باید کنارشعله باشد حداقل

 
ندیده ای چسرربید ونگاه ترس خورده اش چون یک آهو افتاده دردام  به دیوار 

شد صیادش خیره بود..بازآن خاطره لعنتی ت رار  شمهای  باز …ش ارچی به چ
صدای اوکه آرام درووشش نشست، انگار …دردکشیدن اززخمی کهنه آغازشد

 جان ازتنش رفت:
 
 …ست دارم دنبالت میگردم مدتها…چقدرخوشحالم می بینمت -
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نفس درسینه اش راه وم کرد.نمی دانست چراهمیشه ته یک جاده وتصمیم آنی 
 رها شود ؟ ب*و*ساین بشر مقابلش قدعلم می ند.قرارنبود ازاین کا

 
دسررت به ولویش کشررید ونگاه مهران بادسررتش حرکت کرد.لبخندش پررنگ 

 ترشد:
 
 ورانداختی!میبینم که عاقل شدی واسمشم اززندویت د -
 

 تمنا باصدای بلندوفت:
 
 دستت بهم بخوره، آبروتومیبرم! -
 

 مهران باخونسردی وفت:
 
باشررره! تالش خودتو ب ن اما …آهان! …چطوری اونوقت ؟  - جیغ میزنی ؟ 

ست من  شار کوچیک د صدای ظری  توکه باف صدا ،  سرو ف رمی نی تواین 
 خفه میشه به ووش کسی میرسه ؟

 
 فت:تمنا بابغض ونفرد و
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 نمی دونم شعله چطوری خام توشده! -
 
دیدی چه راحت به …همونجوری که توخام پسرخاله م ال عاشق من شدی!  -

کامل  االنم توبیخیالی…خاطر یه اتفاق نیفتاده بهونه تراشررید وانداختت دور ؟ 
 توچرانباشی ؟…دنبال عشق وحال خودشه! 

 
 سرش راپیش برد وبااخمدست تمنا که بلندشد باواکنش سریع مهران مهارشد.

 وفت:
 
اوه جواب اون دوتاسرریلی روهم ندادم واسرره …دیگه بسرره خوشررگل خانم -

صتی برای جبران بودم که اوه االن  شمال بوددنبال فر رفتارتند وغیرمودبانه ام تو
 رخصت بدی ازخجالتت دربیام!

 
 زندویمونابود کردی ، دیگه چی میخوای ؟ -
 
 یه مدد باهام باش، همین! -
 
 …ک افت ِ آشغال هنوز یه ساعت نشده که شعله رو -
 
 شمال وکه یادد نرفته ؟…مودب نباشی به نفعت نیست -
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قدرتی داشرررت ؟  قاب  جه ع یان پن چک م یک پرنده کو ما مگر  هولش داد ا
ازاین ه اینقدر بی شرررمانه آن روز جهنمی رابه یادش می آورد، احسررراس …

ه جای قبلش بازوشت ومیخ وب ب خفگی کرد.با یک حرکت کوتاه او دوباره به
 دیوار پشتش شد، صدای نحس مهران رادوباره شنید:

 
درضررررمررن شررررعررلرره ارترربرراطرری برره رابررطرره مررن وتررونررداره، اون  -

 معشوقی که میتونه عزیز وخواستنی ترم بشه!…تومعشوقم…زنمه
 
 ولم کن!…خفه شو عوضی!  -
 
ه جزامشررب اینجا آشررنایی نیسررت که مع…وفتم مودب نباشرری به ضررررته -

مگه مسرریحا درحقت نامردی …وارنجاتت بده پس سرراکت باش وووش کن! 
همین واسرره آتیش …کافیه بفهمه بامنی…ن رد، خب کارشررو بی جواب نذار

 …زدنش کافیه و
 
 اسم مسیحا رو بادهن ک یفت نیار! -
 

 ابروی مهران باال رفت:
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مصمم ترم کردی که امشب به هیچ وجه …خوبه! …پس هنوز دوسش داری -
 ذارم بری! به شعله میگم چه ک افتی هستی!ن

 
 ازخنده بلند او آشوب به جانش افتاد:

 
فقط ازهمون روش اسررتفاده کن که به مسرریحا وفتی! …حتما بگو! …بگو!  -

ست تحملت کنه وپرتت کرد کنار، بعد … شوهرد بود دوماه نتون اون که م ال 
 ه دختره خوش باور!شعله بایه دوستی چند روزه باورد می نه ومن وکنار میزن

 
سررخت ترازآن که وجود زخمی وازهم پاشرریده تمنا توان …ضررربه کاری بود
ا نمی خواست بش ند ام…زانوهایش لرزید…تنش لرزید…مقابله داشته باشد

طان صررفتی  مه شرری بل این ه قا تادوی در م بل ایسرر قا یده اش  پاشرر تن فرو
 رانداشت.درهمان احوال ضربه ای به درخورد وصدایی آمد:

 
 لباساتو مرتب کردی ؟ شعله سراغتو میگیره!…هران! م -
 

تمنا تا خواست دهان بازکند دست مح م مهران صدا ونفسش راباهم خفه کرد 
 وکنا ر ووشش آرام وفت:

 
 صداد دربیاد قید همه چیو میزنم پس بهتره خفه شی! -
 



wWw.Roman4u.iR  902 

 

اشررک از سررردرماندوی وبیچاروی روی وونه اش غلتید ومهران درکمال آرامش 
 داد: جواب

 
 شمابرو، من االن میام. -
 

ست تمنا رارهاکرد تا مانند ولی پممرده  شت درنی سی پ شد ک زمانی که مطمئن 
روی زانو که نشررسررت، مهران به طرفش …خم شررود مقابل این طوفان بی رحم

 خم شد وکنارووشش وفت:
 
میدونی که هیچی برام مهم نیست ، حتی ازدست دادن شعله، پس ف راضافه  -

نجا بمون تایه سررراعت دیگه بروردم..ازبخت بد موقعیت بدی پیداد ن ن وای
واسرره توکه فرقی نمی کنه پس منتظرم …کردم ولی هیچ جوره ازدسررتش نمیدم

شی میبرمت بیرون ولی باز اوه بخوای جفتک پرونی …بمون اوه دخترخوبی با
 …کنی، زیر ووش شعله نگهت میدارم..بهتره حواستوجمع کنی! 

 
هایش رازد و یدش ازدسرررت رفت حرف مام ام ید ت فل چرخ که درق ید  رفت.کل

سر به  شاند. و ستهایش پو صورتش رابا د صدای وریه تلخش دراتاق پیچید. و
یدایش می رد بی  جاتی ازاین جهنم نبود.اورکسرری هم پ ند.راه ن اطراس چرخا
قت شرر سررتن وبی آبرویی دیگری  طا فت،  شرررک حرس مهران پیش می ر

از تحمل این جهنم آدمها بود، بی آن ه رانداشررت.تحمل دوزخ خدا راحت تر 
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به عاقبت حماقتش ف رکند برخاسررت وبه سررمت حمام رفت.دسررته تیغی به 
سرش افتاد..وریه امانش …رویش دهن کجی کرد.تنش لرزید سایه مرگ روی 

بادسررتی لرزان قفسرره راکشررید وپگ تازه ای روی دسررتانش افتاد.میان …رابرید
غذ  کا فت. ید وبیرون ر ند یه، تلخ خ گاه ور به دسررتش ن ید و تیزی راکشرر

ستانش…کرد شار داد وتیغ رامیان د شمانش راروی هم ف چراین قدرغریب …چ
بود..اما مرگ بهترازجان کندن زیردستان بی رحمی بود که قراربود شرافتش رابه 

شاید. ته دنیا همین جا بود ش هایش فرو ریخت…تاراج ببرد.. چی دیگر هی…ا
بود ن هم  بل …م قا م یان  پا طه  ق ن ید  می با کاره  مه  ی ن تان  ین داسررر ا

شت شمهایش …وذا شه زد.چ شی سی مح م به  سوخت انگارک شتانش که  انگ
باز شررد.تیغ زخمی اش کرده بود.تار می دید.توان نداشررت..برخاسررت وتن به 
شاخه هایی درختانی بلند  شد. شید.پرده راکنارزد.پنجره باز  شه ک شی سمت 

 …وریه کرد وخداراصدازد…سرکشی می رد
 

 یده شد ، باع س العملی تند بروشت وبلندوفت:بازویش که کش
 
حاال که …یه کاری ن ن حرمت توروهم بشرر نم، یه سرراله دربه دردنبالشررم -

 …پیداش کردم
 
شیش…که چی ؟ بزنیش - شه بااین کارد ؟ …ب  نک دلت خ…چی ثابت می

میشرره بابت چی ؟ بابت نظر داشررتن به دختری که سرررهیچ وپوچ از زندویت 
 …وپرتش کردی بیرون 
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یقه بهنام میان پنجه های مح م مسرریحا ویر کرد وفریادش درفضررای خلود 

 پیچید:
 
هیچ وپوچ نصرریب من شررد بعد …تو که نمی دونی درد من چیه خفه شررو!  -

 تاته دنیا میخوامش!…نتونستم نگهش دارم، نشد ولی…تمنا
 

 بهنام مچ دستهای اوراورفت وآرام وفت:
 
 چرانمیگی چه مروته تو ؟ -
 

رهایش کرد.عقب کشید وشقیقه های دردناکش رامح م فشرد.جواب  مسیحا
 فقط وفت:…این سوال سخت بود

 
 …جلومو نگیر بهنام، بذار برم تواین خراب شده -
 

 بهنام نزدیک تررفت ووفت:
 
حاال که پیداش کردی نمی تونه دوباره …به حرمت خاله فعال بی خیال شررو -

 وم ووور شه اما امشب نه!
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 ا، بهنام آرام شانه اش رافشرد ووفت:باس ود مسیح

 
شینو بیارم جلو در - سیحا…میرم ما سرد م سه اون بی آبرو پرده …نزنه به  وا

افتادن ازکارش مهم نیسرررت، اونقدر بی رگ وغیرد هسرررت که حرفای توی 
باره بگه پس چوب حراج به آبروی خودد نزن..به نجابت تمنا  کالنتری رودو

ت واسه وق…حتی حاضر نشد ش ایت کنه ل ه نچسبون وقتی به خاطرحفظش
تالفی زیاده! مسرریحا تن به درخت کهنسررال چسررباند ووردنش خم شررد.حق 
ندمین  نام آرام برای چ خاموش شررردنی نبود ..به ما این آتش  نام بود ا بابه

ه ای مردانه روی کت  ب*و*سبارصدایش زد ومسیحا فقط سرت ان داد.بهنام 
شین ازباغ بیرو سیحا داخل جیبش فرو …ن رفتاوزد وبرای آوردن ما ست م د

شعله که به تن  شه اش بود بیرون آمد. سته ای که این روزها همراه همی رفت وب
سرریگار کشرریده شررد انگار آتش به جانش خورد وباهر پک غلیظش ووشرره ای 

بات ان درخت مجاور ناخوداواه صرراس ایسررتاد …اززندویش خاکسررتر شررد
یه یک آدم ازتن درخت ر باافتادن جسررمی شررب به زمین و پاهایش  وی زمین 
 …چسبید.جسم ت ان خوردومسیحا قدمی پیش رفت

 
دنیا درهمان لحظه انگارتوق  ایسررت …بازوی دختر  راورفت وبرش ورداند

چشرم های تمنا که بازشرد زانوهای مسریحا لرزید وروی …به همه کائناد داد
قلب …لب های تمنا لرزید…زمین نشررسررت.نگاه ناباورشرران درهم قفل شررد

نگری بر تاتل”…تمنا”ایستاد ودستش شل شد، فقط توانست زمزمه کند مسیحا
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هول دادن  با  ید و بر نش را ما یه ا ور باشرررد.  تر   خ غض د ب پر هت  ب
 صدایش م ل تنش می لرزید:…اوبرخاست

 
 …راست می وفت…راست می وفت…حق بااون آشغال بود -
 

 تاخواست قدم ازقدم بردارد مسیحا بند کیفش راکشید ودادزد:
 
 نجا چه غلطی می نی ؟توای -
 

 تمنا کیفش راپس کشید وبه تالفی همه دردهایش دادزد:
 
چه!  - لت خواسرررت ب نی ومن نمی …به تو که د چطور تومیتونی هرغلطی 

آشغال …باز م ل توشدنه*و*ستاوان پا  بودن میشه ملعبه دست یه آدم …تونم
 …شدم تا

 
فه شد. افتاد، خ باسیلی سنگینی که توی صورتش خورد وبی تعادل روی زمین

 نمی دانست بهنام درآن آشفته بازار ازکجا پیداشد وبهت زده میانشان ایستاد:
 
 چته مسیحا ؟ -
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صاعقه عمل  شبیه  سیحا  ش ش زد اما فریاد م اما نگاهش که به تمنا خورد خ
 کرد:

 
 اونقدر بی صاحب شدی که حاال اینجایی ؟ -
 

 تمنا دست روی صورتش وذاشت وفریاد زد:
 
 تومربوط نیست!به  -
 

 با اولین قدم مسیحا بهنام ویج ومبهود مقابلش ایستاد ودادزد:
 
 تمنا تواینجا چی میخوای ؟…چه مروته تو ؟ …وایسا سرجاد مسیحا -
 

به طرس  نارزد و نام راک نا خشرررک شرررد، به حا روی صررورد تم گاه مسرری ن
 اورفت.بهنام خواست مانع شود اما مسیحا هولش داد ووفت:

 
 ونیه تمنا ؟صورتت چراخ -
 

تازه تمنا سرروزش دسررتش را حس کرد.خون انگشررتان زخمیش روی صررورتش 
 جامانده بود.برخاست وعقب رفت:
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خیلی. دوسرررت داری بدونی ؟ اومدم بشررم معشرروقه پسرررخاله اد اما  -
 …ازغمش خواستم خودکشی کنم و…نشد

 
 …خفه شو تا یه بالیی سرد نیاوردم…خفه شو تمنا -
 
باشرری بالیی موندکه سرررم - یاورده  یه آدم مرده روازمرگ میترسررونی ؟ …ن

 …ازنامردی م ل تو شاخه شونه کشیدن واسه یه بی پناه عادیه! …
 

باقدم بلند او شررروع به دویدن کرد.داشررت ازنفس می افتاد.فقط می خواسررت 
شمهایی که همه دنیایش بود شمام عطری که همراه …بگریزد ازمقابل چ ست ازا

به …آرزویش بود بایک تلخی عجیب هنوزهمه بازویش کشرریده شرررد و ما  ا
خودکه آمد به سینه درختی چسبیده بود وچشمهای شعله ور او مقابل صورتش 

ستر آتش ورفت…آمد شمهایش …انگارهمه آن خاک صورتش که پیش رفت چ
شد سینه اش حبس  شرد و نفس در شم های دلتنگ ….رامح م روی هم ف چ

صورتش دور زد. دلش برای درآغوش  سیحا روی  شید امافقط م شیدنش پرک ک
 وفت:

 
 توازمن نامرد چی دونستی که خواستی تالفی کنی ؟ -
 



 909 وصال یتمنا

چشررمهای …لرزش صرردای آرام مسرریحا یک طوفان به پاکرد درسررینه دختر 
ک. فقط ی…خیس وپربغضررش راباز کرد. دلش یک قدم فراتر رفتن خواسررت

گاه قفل ن… شاید…تمام شود ب*و*سشاید این کا… شاید دلتنگ نشود…بار
تداعی …اصررل بود..مح م بود…هرز نبود… اهیچ شرراه کلیدی بازنمی شرردب

خاطره مح م ترش می رد تا ناخواسررته سررر پرنیاز ودلتنگ مردجوان پیش رود 
 *سب*ودرست لحظه آخر که قرار بود فاصله تمام شود یه ناقوس شبیه کا…و

صلحت به قفل  سلحه جدایی وم شلیک بی رحمی از ا صدا کرد،  سرش  در 
چیز رامانند دوسال پیش متالشی کرد وبا واکنشی سریع رهایش کرد  نگاه همه

لرزشی …صدایش باتمام تالشش می لرزید…وپشت به دختر  مبهود ایستاد
که پشت یک بی خیالی قراربود پنهان شود، بازیگر خوبی بود، قبال ثابت کرده 

 …بود
 
 واسه جبران نامردی منه بی ارزش خودتو تسلیم مهران کردی ؟ -
 
ست به ت شد.د شنده مبدل  سرمایی ک سری اززمان به  مام داغی تن دختر  درک

مسرریحا بی رحمانه ادامه …درخت ورفت تازمین نخورد، چه میشررنید ازاو ؟ 
 داد:

 
 ف رکردی چی ازمن کم میشه ؟ -
 

 به طرفش بروشت وپوزخندی زد:



wWw.Roman4u.iR  910 

 

 
به  - یک  جا برای تبر خت نبود واال این یاد سرر نت ز که فراموش کرد می بینی 
نه ؟ ا مدم، غیرای که چی …زدواج مهران نمی او یت میزنی  به زندو پس آتیش 

خانم…بشررره ؟  نه دختر مه چی بینمون …م ال من بسرروزم.. ته ه خیلی وق
ست…صفره سخره ا صب م سریه تع شدنمم  صبانی  تازه یادم اومده که …ع

شتباه بودی!  شتره ، نه تویی که فقط یه ا سر فعلیم بی سبت به هم پس …تعهدم ن
 یزی دور هرچی تودفترچه خاطراد ذهنته!بهتره بر

 
بهنام هم هاج وواج ایستاده بود وبه کوره یخ زده آتشفشان دقایق …تمنا که هیچ

نا ما تم گاه می رد ا فت…پیش ن ما …تن اسررتوار کرد، پیش ر خت بود ا سرر
بعدتمام خشمش شد …نگاهش کرد..طوالنی…درست مقابلش ایستاد…رفت

 سخت بود اما سرد وفت:…دکشیده ای مح م که به صورد اوکوبی
 
شد همدم تنهایی هام - ش ایی که بعد ازنامردی تو شمایی …حی  ا حی  چ

 …که به در دوختم تا پشیمون بروردی و
 

شید.چند  ضربه رالمس کرد وپوزخندش آتش به جان دختر  ک سیحا جای  م
 قدم عقب رفت وبابغض که توان مهارش رانداشت داد زد:
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به هم میخوره!  - تازه …حالم ازد  که  تو ازمهرانم ک ی  تربودی وحی  
 شناختمت! .

 
یدن که کرد.تن اسررتوار مسرریحا لرزید وبرای زمین نخوردن به  شررروع به دو
یا شرررد  باتالق دن باز اسرررارد در قدم های او نگاه کرد و به جای  درخت زد.

 بهنام عصبی شانه اش راکشید:…ی دوبارهب*و*سکا
 
 دی روانی ؟این چرد وپرتا چی بود که تحویلش دا -
 

 باخواهش نگاهش کرد ودرمانده وفت:
 
 کاردست خودش نده!…برو دنبالش بهنام -
 

بهنام باحرص دندان غروچه ای کرد وبه. دنبال تمنا دوید اما وقتی رسرید که او 
سیحا خالی بود  شت اما جای م صبی تر قبل برو شد.ع شینی دور  سوار برما

 …وفقط یک فیلتر نیمه سوخته باقی مانده بود
 

ازشررب وذشررته بی حرس ودرسرر وتی مطلق کنج اتاق چمباته زده وحرفهای 
مسرریحا مانند یک نوارت راری درسرررش بک وپلی می شررد.واهی قطره های 
ساکت  شک پیش می رفت وواهی  شدند وتاهق هقی بی ا سته می  ش ش خ ا
شه ای زل میزد.دردش آمده بود. ازاین همه تحقیر دردش  صامت دوباره به وو و
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ندازد وقلبی راکه برای این همه بی رحمی تپید آمد.دلش م یخواسرررت چنگ ا
شد ودور اندازد ساده اززنی حرس زد که جایگاهش مال تمنا …رابیرون ک اوچه 

سهمش بود و شی که  شالق برزخم …بود ، از غارتگر آغو شبیه یک  خاطره ها 
می سرروخت …می سرروخت…دلش عمل می رد، می کوبید وخون فواره میزد

عم محبت مردانه ای رانچشرریده بود که امروز سررهم غریبه وکاش هیچ وقت ط
 …ای دیگر شده است

 
 …سر روی زانو وذاشت وشاید برای آخرین عزاداری های دلش وریه کرد

 
شید  ستش راعقب ک شد، د شده اش طوالنی  ست بانداژ  نگاه خیره امیر روی د

 ونگاه پرسشگر اوباال آمد:
 
 چی شده ؟ -
 

 سرت ان داد وآرام وفت:
 
 هیچی، حواسم نبود، برید! -
 

داد کشش ن…امیر خوب می دانست این لحن کالم یعنی بن بست دراین بحث
 ولبخند زد:
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 اومدم دنبالت اوه حوصله داری بریم بیرون! -
 

حافظی  خدا عد ازعزیز  تاهی ب قایق کو خاسرررت ود خالفتی ن رد، بر نا م تم
 …کردند

 
 …بریم سینما یا شهربازی یا -
 
 یخوام باهاد حرس بزنم.فقط م…هیچ کدوم -
 

 امیر نگاهش کرد وآرام وفت:
 
 وقتی زنگ زدی حدس زدم حرس داری! -
 

 نفس عمیقی کشید ووفت:
 
 بریم همون کافه ؟ -
 
 نه! توماشین خوبه! میخوام زود بروردم! -
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شید وتوق   شین رابه جاده ای فرعی ک ضطراب نگاهش کرد.ما امیر بادلهره وا
 کرد:

 
 کنم ودرمورد پیشنهادم ف رکردی، نه ؟ انگار اشتباه نمی -
 

 تمنا نگاهش کرد وسرت ان داد، امیر بی تاب وفت:
 
 خب! -
 
 کی برمیگردی ؟ -
 
 هرموقع توجوابموبدی! -
 
 پس برای رفتن برنامه ریزی کن! -
 
 …تمنا بیشتر ف رکن.. من -
 
 …ف رامو کردم.میخوام باهاد بیام -
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دل تاریک تمنا روشررن ن رد تااو برق چشررم های امیر حتی یک شررمع هم در 
 خواست حرفی بزند ، سریع ادامه داد:

 
بازم روی پیشررنهادد  - بذار حرفامو بزنم وبشررنوی امیر، بعد اوه  ولی اول 

 مصربودی من حرفی ندارم.باهاد میام.
 

 امیر بی صبرانه وفت:
 
 …باشه میشنوم -
 

 تمنا آب دهانش رافرو داد ووفت:
 
سال پیش بدون این ه - شد  سه  سیحا  شد ، کی اتفاق افتاد ولی م بفهمم چی 

مه زندویم خالی شرررد…ه مام قلبم وحسررم  فت ت یه …ولی وقتی ر شررردم 
 …حتی نمی تونم دوباره به یه نفر دیگه ف ر کنم، چه برسه به…مجسمه

 
 ف رمی نی اینارو نمی دونستم واومدم سراغت ؟ -
 
ی خالی که بامردن خسته شدم ازاین زندو…امیر واسم سخته.. بهم زمان بده -

 …نمی خوام زندویت حروم شه اما…هیچ فرقی نداره
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دست امیر پیش آمد وانگشتان درهم وره خورده تمنا میان دست مح مش فرو 
رفت وتمنا به این ف ر کرد که حتی انگشررتان امیرهم شرربیه مسرریحاسررت.بااین 
شد اما  ستش راعقب ک ست د سرخورد وخوا شه پل ش  ش ی ازوو ف ر قطره ا

 اجازه نداد وآرام وفت: امیر
 
میدم  قول…حاال هرجور که باشی…بودنت بزروترین شانس زندوی منه تمنا -

 به من اعتماد کن!…دوباره عاشقی کردنو یادد بدم
 
 …امیر من هنوز نمی تونم به ازدواج ف رکنم، یعنی -
 
 باشه، میذاریم هرموقع که خودد آمادویشو پیدا کردی، خوبه ؟ -
 
 این مدد ایران بمونم!نمی خوام تو -
 
بذار …میریم وهرموقع تو خواسررتی برای ازدواج برمی وردیم همینجا - فقط 

 موضوع رسمی شه!
 

نش ه اوداغ شد تمام تب*و*ستمنا این بار فقط سرت ان داد.پشت دستش که با
شک های داغش روی وونه اش غلتید سنگینی یک …یخ زد اما ا ساس کرد  اح
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چشم چرخاند بل ه نجاد یابد اما راه راانتخاب … نام روی قلبش سایه انداخته
 …کرده بود

 
 ه کوتاه ختمب*و*سدست او که میان دست مرد جوان فشرده ودرنهایت به یک 

شین امیر  شدن در آن خانه پرخاطره آمد وما سته  صدای ب ست. ش  شد، درهم 
ازکنارش وذشررت.سرررش به دیوار پشررت خورد ویک خط داغ روی صررورتش 

سررمان ابری بود.غرش آرامی کرد.غرش آرام. که دربطن یک افتاد.تمام شررد.آ
باران روزهای نخسررتین پاییز نرم نرم روی تنش …غصرره بزرگ یک مرد تنها بود

سرش پهن می  سایه مروی که آرام آرام روی  شبیه  سش کرد،  خط انداخت، خی
شررد، وقتی به خود آمد داخل پار  روی نیم ت خیس افتاد.صررورتش روبه 

 …وباز یک ترانه هم دم این همه بغض وتنهایی اش شد آسمان باال رفت
 

 نمی دونی تواین روزا چقدراززندوی سیرم
 

 دارم میمیرم ازاین ه، تورفتی ونمی میرم
 

 نمی دونی تواین روزا، چقدریادتو می افتم
 

 ته دنیام نزدی ه، نگاه کن کی بهت وفتم
 

 کجاباید برم بی تو، تویی که قد دنیامی
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 بینم نبیبنم پیش چشمامی که هرجایی رومی

 
 برم هرجای این دنیا ، شبم بابغض دمسازه

 
 آخه هرجا یه چیزی هست، منویاد توبندازه

 
 نمی دونم تواین برزخ ، کی ازاین درد می میرم

 
 نمی دونم چرایک شب فراموشی نمی ویرم

 
 منو اینجا وخوشبختی، قراره تازه رویا شیم

 
 …اوه تاآخردنیا قراره تودلم باشی

 
چشررمهای خیسررش رابسررت وسرریگارها خاکسررتر شرردند، م ل تنش ، روحش 

 ….وجوانی اش که نرم نرم وبی رحمانه خاکستر شدند
 

شت،اما باز بهنام  سمت برو شدن در نگاه نگران ودلواپس همه به آن  شوده  با و
 تنها بود. فرح روی مبل افتاد وبابغض وفت:
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 یست!خاله توروبه خدا نگو بازخبری ن…چی شد بهنام -
 

 بهنام دست هایش راالی موهایش برد ووفت:
 
به خدا هرجاعقلم قد می داده رفتم، سراغ هرکی بگید ورفتم …شرمنده خاله -

 اما نیست! یه قطره آب شده رفته زیر زمین!
 
 …خدا مروم بده، ن نه بالیی سرش اومده باشه -
 

 شهریار کالفه وناراحت وفت:
 
 خواهش می نم بس کن!…ره فرحوریه زاری که کاری ازپیش نمی ب -
 
دارم دق می نم، تاحاال نشررده بود دوروزم ازش بی خبر باشرریم حاال پونزده  -

 …روز شده که
 

شید وباکمی م ث  صورتش ک سرو ستی به  وریه مجال نداد ادامه دهد.بهنام د
 به سمت پله هاراه افتاد.مهاسا دنبالش رفت:

 
 کجا میری ؟ -
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 چیزی دستگیرم میشه!اتاقش وبریزم به هم ببینم  -
 
 قبال که رفتی تواتاقش، بیاد ببینه غوغا می نه ها! -
 

 بهنام باعصبانیت وفت:
 
به در  پسررره نفهم! معلوم نیسررت چی خورده توسرررش که شررده مایه عذاب  -

 همه! اصال ازاون شب که تمنا رودید دوباره دیوونه شد!
 

 مهاسا برجایش خش ید:
 
 کجا ؟…تمنا -
 

 مید سوتی داده ، بروشت حرفی بزند که فرح باعصبانیت وفت:بهنام تازه فه
 
هرچی هسرررت زیر سرررهمین دختره بود، یهو اومده م ل طوفان خراب کرد  -

 حاال سایه اشم ولمون نمی نه!…ورفت
 

 شهریارباصدای بلند وفت:
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اونی که زد زیرهمه چی پسرررد بود فرح ، نه اون طفل معصرروم که انگشررت  -

 همیشه! اتهام سمتش میگیری
 
کسرری فهمید چرا ؟ حتما یه چیزی دید که … آره مسرریحا زد زیرهمه چی -

اینجوری کرد واال تا دوروز قبلش نفسررش واسرره اون دختره می رفت پس چی 
 شد ؟

 
با این حرفاد دهن منو روی ناوفته های نگفتنی بازن ن تایه …بس کن فرح!  -

صوم توهمون مدد چندماهه اونقدر …آشروب دیگه به پاشره!  به اون دختر مع
سرمن ی ی تاآخرعمر مقابلش خمه شد که  سرد مجبورم … ظلم  ازناالیقی پ

 …ن ن بگم که
 

استغفاری زیرلب وفت که بهنام یک دفعه ازجاپرید. هم برای طوالنی ترنشدن 
بح ی که معلوم نبود درانتهایش راز پنهان واتفاق شررمال ازپرده بیرون افتد، هم 

 …بابت حدس تازه اش
 
 شاید رفته باشه ویالی شمال! چطور به ف رمون نرسید!….مالش -
 

بالفاصررله تلفنش رادرآورد وشررماره ویال راورفت.کسرری جواب نداد، این بار 
ست بود سش در سرایدار راورفت.بله. حد شماره  شهریار  شمال …از سیحا  م
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بود.بهنام معطل ن رد وراه افتاد .شررهریار خواسرررت همراهش برود اما بهنام 
ه احوال مسیحا خواهش کرداجازه دهند به تنهایی این مسیر راطی کند باتوجه ب

 ….وباکمی استدالل همه قانع شدند
 

لیوان نسرر افه راکنارتخت وذاشررت وقاب رابرداشررت.به ع س چهره خندان 
اوخیره شد .بی اراده لبخند زد. انگارتامرز دیوانه شدن فقط یک قدم باقی مانده 

شید وقاب راکنارش  سفر بود.دراز ک شت.چه قدر خوب بود تمنا بعد ازآن  وذا
کذایی این پیراهن پرخاطره راجاوذاشررت.پلک برهم نهاد وپیراهنی راکه هنوز 
عطر تن اوراداشررت به مشررام نزدیک کرد.خاطراد مانند فیلمی برپرده نمایش 
دوباره درووشه ذهنش اکران شد.تنش داغ شد. مانند همان شب رویایی..همان 

که ه به شرریرین  ید وحتی قهر تجر یان رگ وپی اش می دو نوز طعمش درم
پل هایش ناوهان بازشد.اور اتفاقی ازسرنادانی درآن چند …واشتباه بعد تمنا که

شررب می افتاد متالشرری ترازاینی می شررد که بود! شرراید معجزه ای بود وشرراید 
شاید بهانه ای شد برای ادامه این حیاتی که بی شباهت به دنیای مردوان …هم

زاندیشه این ه فقط دوروز دیگر همه آن خاطراد نصیب دیگری می شود نبود.ا
 …تنش ، ولویش…دلش مرگ خواست، لرزید..صدایش

 
 خداکنه دووم نیارم امشب، توبغض این شبای ورگ ومیشی

 
 خداکنه بمیرم ونباشم، وقتی عزیز یه غریبه میشی



 923 وصال یتمنا

 
 توی لباس عروس چه ش لی میشی، وقتی که دستتو بغل ورفته

 
 …ه توروعزیزم، وقتی لباد طعم عسل ورفتهب*و*س لی میچه ش

 
 باوریه ع ستوبغل می نم، دارم خداخداخدا می نم

 
 ….خداکنه بمیرم ونباشم، دارم برای تو دعا می نم

 
شانه هایش لرزید  سدمح م آن غرور لعنتی نبود،  شیدن  سدی برفروپا دیگر 

ست چیز صورتش میان پیراهن به جامانده فرورفت. می دان صله و ی تامرگ فا
تاری ی …ندارد نه اش درجانی مخیز شرررد.اولین چیزی که دید  بات ان شرررا

 …وصدای باران بود .و سرکه چرخاند قیافه سرخ وعصبی بهنام رادید
 
 معلوم هست تواینجا چه غلطی می کنی مردِ  روانی ؟ -
 

 دست به صورتش کشید ونشست.باصدایی ورفته وبی حوصله وفت:
 
 اره، خواستم دوروز قیافه کسی ونبینم!به توچه ربطی د -
 

 بهنام قابی راکه دردست داشت به طرفش پرد کرد ووفت:
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 اومدی بایاد عشق بازیت باعشق ازدست رفته اد خلود کنی ؟ -
 

 اخمهای مسیحا درهم شد:
 
 چرامزخرس میگی ؟ -
 
مزخرس ؟ یه نگاه به سرررووضررع واطرافت بندازه بعد بگو کی مزخرس میگه  -

 ه است!ودیوون
 

ستش بود.اخم  شده د تازه نگاه دقیقی به اطرافش انداخت.هنوز پیراهن مچاله 
 هایش بیشتر درهم شد ولباس راووشه ای انداخت وسر دردناکش رافشرد:

 
 برو بهنام، حوصله اتو ندارم. -
 
خبرمروت دوهفته اسرررت اومدی اینجا نباید یه خبربدی که ماازنگرانی دق  -

هیچ معلوم هسررت این ادا …اله به بیمارسررتان ب شررهن نیم، کم مونده کارخ
 …واطوارجدیدد واسه چیه ؟ 

 
 وبام  ی کوتاه افزود:
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 تورفتی سروقت مهران ؟ -
 

 به بهنام نگاه کرد وجدی پرسید:
 
 پیرهن مش ی تنت نمی بینم، نمرده هنوز سگ جون ک افت ؟ -
 
 …آخه روانی سقط میشد که میرفتی پای چوبه دار -
 
 به قصد سقط شدنم زدمش!…به در  -
 
واسرره خاطر …که چی ؟ بعد تمنا روببینی واون اراجی  وتحویلش بدی ؟  -

باال  وه چیزی هم تودلش مونده تورود  تا ا که بهش میگی زن داری  دختری 
 ….خا  توسرد بااین عاشقی کردن خرکیت! …بیاره

 
 بهنام خفه میشی یانه ؟ -
 
 نه! -
 
فتم شرر ایت کرد آدرس اینجارو بدید بروومشررو تهران، اوه اون سررگ صرر -

 من دیگه برنمیگردم تهران تاتمنا بره!…مامورا
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 بهنام جاخورد.بحث کال عوض شد:

 
 بره ؟ کجا ؟ -
 

 مسیحا به قاب باالی تخت خیره شد وآرام وفت:
 
 داره باامیر میره!…هلند -
 
 …همون پسرعمه اش که -
 

 وفت:بات ان سرمسیحا، بهنام دستش رامشت کرد وباحرص 
 
باهاش - تواینجا چه غلطی می نی ؟ …به توچه که میره، حتما ازدواج می نه 

شیدی  شد که آتیش ک سیحا اون زبون وامونده اتو ت ون بده وبگو چه مروت  م
 به همه چی ؟

 
 باس ود مسیحا، بهنام داد زد:
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پسره روانی اوه هنوز میخوایش اینجا چه غلطی می نی ؟ پاشو ت ون بده …د -
هاتو پس بگیر…نذاربره….به خودد حرس …بگو غلط کردم…دری وری 

 …یاوه بافتم…مفت زدم
 

 مسیحا یک دفعه منفجر شد وبرخاست:
 
 بمونه که به آتیش درد بی درمون من بمیره! -
 

بهنام خشرر ش زد وبا چشررمهایی ورد شررده نگاهش کرد.مسرریحا اززیر بالش 
 بروه ای رابیرون کشید وبه سمت بهنام پرد کرد:

 
 …بخون ببین چی نوشته… بیا…وای بدونیمیخ -
 

ته دروور تغییر رنگ  ند میتی خف مان باره  باز کرد وی  له بروه آبی را باعج نام  به
داد.زانوهایش شررل شررد ولب ) تخت وارفت اما چشررمانش هنوز روی یک 

 م بت ( -وی  -آی  -هاش …) ترکیب ثابت بود
 
“HIV.”+ 
 

ن دسرررت هایش مسرریحا باحالی خراب لب مبل نشررسرررت وسرررش رامیا
 فشرد.س ود بهنام طوالنی شد ویک دفعه ازجا پرید:
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 حتما اشتباه شده!…اشتباه شده مسیحا -
 

 مسیحا بی آن ه سربلند کند باصدایی خفه وفت:
 
 یه بار اشتباه میشه، نه دوبار پشت هم! -
 

گاه  مایش ران باره بروه نفرین شرررده آز ها هزار ته  ند جنون ورف مان نام  به
 :کرد.باخودش وفت

 
 آخه یعنی چی ؟ چطورمم نه ؟…یعنی چی ؟  -
 
چند ماه بود سررردرد بیچاره ام کرده بود، م ل همیشرره بایه مسرر ن آروم نمی  -

ش لی نداری،  س ن نوشت ، رفتم وفت م صص ع س وا شد.رفتم پیش متخ
رفتم …ه شرردن خون میشرره برو خون بدهل*خ*تشرراید غلظت خونت باعث 

بعد یه مدد حالت تهوع وعرق سرررد  بهترنشرردم هیچ…پایگاه انتقال خون و
شد به همه دردام ضافه  شنیده بودم…کردنم ا صب یه چیزایی  ز با…ازاین الم

اینبار ع س رنگی ویه مشررت کوفت وزهرمار دیگه …رفتم سررراغ متخصررص
ه دفعه اول ف رکردم اشتباه شد…نوشتم اما خودم خواستم این آزمایشم بنویسه

 …بالیی م ل آوار روی سرم ویران شدفهمیدم چه …، اما دوباره هم رفتم و
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 بهنام با ناباوری کنارش نشست:

 
عد از - مدد ب گه میشررره تواون  نا چی ؟ م طه …تم بازنتم راب میخوای بگی 

 نداشتی ؟
 
ستری  - - شد باب ساوی  شا م شت دیوونم می رد.اومدن جواب آزمای تردید دا

م یه سررتاز دکترش خوا…شرردن تمنا توبیمارسررتان بعد از اون تصررادس لعنتی
روز وشرب خودمو لعنت می ردم بابت …آزمایش کلی بنویسره..یه چک کامل

 …اومدن به اون سفرنحس که
 

 دست به صورتش کشید وبا آه پرسوزی وفت:
 
خداروشرر ر سررالم بود واین …شرراید معجزه ای باشرره ولی تمنا سررالم بود و -

کافی بود ید ب نم…وسررط سرروختن من  با چه غلطی  ما …نمی دونسررتم  ا
ستم بگم همه چی و ولی بعید موندنم شتباه محض بود، اولش خوا ون باهمم ا

بار طالق بره یدم زیر نه …می د ها کاری. مهران وب فت  ندم وک ا ورق وبروردو
ش تادوهفته پی…کردم ، اوه اونجوری پیش نمی رفتم محال بود راضرری بشرره و

سایه دنبالش بودم تامطمئن شم تصمیمش جدیه  م بیامتانره نمی تون…سایه به 
شبم که دوباره دیدمش …تهران ست جفتمون بدم، همون  سم بیام وکارد ، میتر
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یادم رفته بود توچه آتیشرری افتادم که جزخاکسررترکردنم راهی برای خاموشرری 
 نذاشته!

 
 بهنام سرش رامیان دست هایش فشرد وچندی بار ت رارکرد:

 
 …باورم نمیشه..باورم نمیشه مسیحا -
 

سیحا بر…یک دفعه زد زیر وریه شده م شت پنجره ایستاد، باران تند  ست وپ خا
بود.بهنام درحال خودش بود وانگار جلوتر ازمرگ مسرریحا عزاداری راشررروع 
کرد.مسرریحا شرر سررته ترازقبل قاب رابرداشررت وازپله هایاضررطراری بیرون 
بدنش می کوبید واو فقط به دنبال رسرریدن به  رفت.باران شررالق وار به تن و

یای فراموش شرررده وغارد شرررده نمی …اش پلک برهم نهاد وپیش رفت رو
 …فقط پاهای خسته اش را به دنبال می کشید…دانست کجا

 
لباسهای خیسش به تنش چسبیده بود وسرروی پاهایش داشت که صدای بلند 

 وهیجان زده بهنام راشنید:
 
 تواینجایی ؟ می دونی چندساعته دارم دنبالت می وردم ؟ -
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ق چشررمهای بهنام عجیب بود.سررردر سررر بلند کرد وبی حال نگاهش کرد.بر
 …نمی آورد.نه به زار زدن دیشب ونه به حال خوش امروزش

 
 چی شده بهنام ؟ -
 
 پاشو باید بریم ؟ -
 
 کجا ؟ -
 
 تهران! -
 
 وفتم تا تمنا نره نمیام، اصرار بی خودی ن ن! -
 

 بهنام کنارش نشست ووفت:
 
 لج ن ن! -
 

 ورفت:بسته سیگارش رادرآورد وفند  رالب سیگار
 
 چیزی مونده توزندویم که بخوام باهاش لج کنم ؟ -
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 بهنام باحرص سیگارراازدستش کشید ووفت:
 
شب تاحاال خفه کردی خودتو - چیه این وامونده که …بوی تنت داد میزنه ازدی

 ولش نمی کنی ؟
 
 ازدردی که به جونم افتاده بدترنیست! -
 
 خودتو زودتر ب شی چی درست میشه ؟ -
 
 فقط راحت میشم!هیچی،  -
 

 بهنام کامال به طرفش چرخید ووفت:
 
 مسیحا! تمنا هنوزکه نرفته! -
 

 مسیحا باچهره ای درهم نگاهش کرد:خب ؟
 
 بهش بگو! شاید بخواد تحت این شرایطم کنارد باشه! -
 
 شمردن روزهای مع وس عمرم تنهایی راحت تره ! -
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 بذار خودش تصمیم بگیره! -
 

 بی دادکشید:مسیحا ازجابرخاست وعص
 
وی ( م بت یعنی چی  -آی  -میدونم من چه مرومه بهنام ؟ میدونی ) هاش  -
 ؟
 
 
 
 
 

HIV 
 

سایه مرگ!  خود  یعنی خود… یعنی ته دنیا..یعنی نفس های روبه پایان…یعنی 
باختنم ؟ به کدوم ادعا ؟ …مروم ؟ …تمنا روشررریک چی کنم ؟ دردم…مرگ

 بآغوش…اینه رسررم عاشررقی ؟ …یر ؟ ..بگم چون براد می میرم بیا برام بم
شونیت بخوره تا اطرافیانت هم ازترس  شمش که کافیه داغیش روی پی دردی ب 

 ؟… طاعونش فراری بشن
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شت  - شو. ..حق دا شو ، زندوی شو، قلب نه! اما تواون دختر و له کردی. ..غرور
به  تا بتونه سرررشررو بلندکنه ونگه  تابتونه زندوی کنه،  بدونه چراولش کردی 

 رهیچ وپوچ م ل یه شی بی ارزش اززندویشون پرتم کردن بیرون!خاط
 

 مسیحا آرام وفت:
 
شو می ویره  - ست اوه نگاه امیروبهش میدیدی که چطور برق داره ؟ که چطورد
 …و
 

ست بگوید چگونه دید  سش رفت ونتوان سنف ستهایی کهب*و* شت د  ه اورا پ
 زش زمزمه کرد:روزی فقط به او تعلق داد. روبرورداند وبابغض سینه سو

 
بذار …به روم نیار بهنام…جدایی ازتمنا ازسرروختن میون آتیش این درد بدتره -

 …به درد خودم بمیرم
 

 قدمی برداشت وامابازایستاد:
 
مه این درد بی  - نده ام کسررینفه تاز بده  نام، قول  بده به نه  یه قول مردو

چالش کن…درمونو به …بین خودمون  ها مجبور  جذامی  یه  نمی خوام شررب
 حبس شدن بشم تامردم ازم فرارن نن!
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 بهنام برخاست وشانه اورافشرد:

 
 …فقط بیا بریم یه باردیگه آزمایش بده ، شاید…باشه، هرچی توبگی -
 
شگاهو  - سنل اون آزمای شماتت بار پر شم نزن، دیگه نمی تونم نگاه بد و حرف

 تتاهمینجاشررم زیادی پوسرر…تحمل کنم ویه مهرتایید روی تمام باخته هامو
بارفتن تمنا دووم آوردن برام سررخته ، کاش فقط بتونم …کلفته که زنده ام اما 

 …خرابترش ن نم این جهنمو
 

وفت وسررالنه راه افتاد.چشررمهای بهنام روی قدم های سررنگینی که روی زمین 
قدم هایی که یک روز چنان مح م برزمین می … کشرریده میشرردند خیره بود

سربلند ک وه رده وصاحبش رانگاه کند.چه برسراین ککوفتند تا هستی بی اغراق 
غرور آمد که حاال فقط یک تپه خا  نرم می دید، بهنام بی طاقت ازدیدن حال 

 او درپیش دوید ونگهش داشت، باالتماس نگاهش کرد:
 
 …قسمت میدم به جون عشقت…من باورم نمیشه مسیحا، خواهش می نم -
 
 بهنام جون اونو قسم نده! -
 
 …ن قسمتوروبه رفاقتمو -
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 …چشمهای بهنام سررفت وسرمسیحا میان دستانش خم شد

 
شه اتاق خیره  سایل آماده وو س وتی محض فرورفته بود.به چمدان وو خانه در
بود وچشررم دلش درپی مرورخاطراتی که قراربود جابگذارد وبرود.چقدرهمه 
چیز زود اتفاق افتاد وحاال درشرررس جدایی ازخیلی تعلقاتش قرار داشررت.یک 

 …دلتنگی… دلش پر ا زآشوب شد .پرا زدلهره. ..دلواپسی باره
 

صورتش رامیان دستهایش فشرد وهمه چیزدرذهنش مرورشد.قرارمدارهایش با 
هدی  مه ی ی نغز شرررد.قرار نبود تع لت ع با دخا کاری  که درهمین اول  امیر 

اما باپیشنهاد صیغه محرمیت توسط … درمیان باشد.فقط یک نامزدی معمولی
میری که معلوم بود راغب به این جریان اسررت تامرز برهم زدن عمه وسرر ود ا

همه چیز پیش رفت اما با حرفهای مادرکه انگاربیشررترنگران حرس مردم بود 
ست  شان داده بود ونمی خوا شد.به حدکافی دراین اواخر آزار تاآینده تمنا خفه 

! همین…دوباره خاطره بدی به جا وذارد، فقط به یک شرررط..محرمیتی موقت
البته به شرررط توافق دائمی میشررد وتمنا هنوزدرویر همین موقت بودنش بود …

البته درهمین مدد کوتاه کنارآمدن امیرباهمه …چه رسررد به دائمی شرردنش
خواسررته های متعارس وواهی عجیبش نشرران ازثابت قدمی اودرخواسررتنش 

ولی هنوز نام مسرریحا بود که روی ذهنش سررایه می انداخت.کاش …داشررت و
ه یک قطره اشک ازووش…آرزویی محال و… ست یک بار دیگر اوراببیندمی توان
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پل ش سرررخورد ازدلش عشررقی وذشرررت که باتمام بی رحمی هایش هنوز 
باورود تارا به اتاق صررورتش راپا  کرد .اما چشررمهای …دیدنش آرزو بود! 

 خیسش ازچشم تارادور نماند.کنارش نشست ودستش راورفت :
 
 یه ذره استراحت می ردی! -
 

 بی توجه به حرس تارا ، آرام وفت:
 
 به نظرد تصمیمم درسته تارا ؟ -
 

 تارا طوالنی نگاهش کرد:
 
که دلیلش معلوم نیسرررت! ..امیر  - چه نظری میشررره درمورد تصررمیمی داد 

دوروز قبل از حرفایی که بینتون ردوبدل …چندسررال دنبال تودویید وندیدیش
یه روی ما دریغ از باهاد حرس میزدم ا ن نه تصررمیمت …خوش!  شرررد من 

 ازسرلجبازی بوده!
 

 تمنا آب دهانش رافروداد:
 
 نه لجبازی! ..خسته بودم ازجنگیدن بااحساسی…فقط خستگی بود توتنم تارا -

 …که ازدلم نمی رفت و
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نمی رفت نه، نرفته! ازنه وفتنت موقع پیشررنهاد عمه فهمیدم که فقط میخوای  -

 ی!فرارکنی نه این ه بری باامیرزندوی کن
 

ستش رانوازش کرد  سرش پایین افتاد ، تارا د شید و ش ش جو شمه ا دوباره چ
 ولحن کالمش تغییر کرد:

 
بااین ه عمه غرض داشررت اما به نظرمن پیشررنهادش حداقل واسرره توعالی  -

عد ازازدواج میتونه مح م تربشررره!  یدی عشررق ب تاحاال شررن به امیرم …بود.
 …اینجوری ف رکن

 
 ا ازاولم ازدواج نبود که حاال همه حرفشو میزنن!قرارم -آشفته سربلندکرد:

 
 تارا سرت ان داد:

 
به نظرد اون توروهمین  - میدونم، خود امیرم توجمع وفت خواسررته اتو اما 

داره بااین امید می برتت که برای …جوری بدون امید همراهی میگنه، نه تمنا! 
به …نتوچران نی ؟ سررعی خودتو ب …همیشرره نگهت داره پس تالش می نه

صت بده شبخت …خودتون فر شدن وخو شبخت  شو داره..لیاقت خو امیرلیاقت
 …کردنت وداره
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 فشاری به دست او آورد وافزود:

 
بذاروبرو - جا حاروهم  یاد مسرری که میری،  جا  فقط شررهرتو تر  …ازاین

ر امی…آرزوهای فراموشرری ورفته اتو هم جابذار توهم فراموشرری بگیر…ن ن
اشررق شرراید بازع…عشررق وزیباتر در  کردیشرراید …وببین! ..محبتاشررو ببین

 …شدی
 

ید برای وفتن حرفی نا لرز های تم خالی  برای…برای بیرون ریختن دردی…لب
اما نشد وفقط درآغوش اوفرو رفت.دلش برای غصه هایش هم …کردن وله ای

 …تنگ میشد ونمی دانست این رفتن چه به دنبال دارد ؟ 
 

صدایی ک صیقل خورده بود اعالم ساعتی بعد وقتی امیر تلفن زد وبا شوق  ه از
تاربع سررراعتی دیگر می رسرررد، غم تمام جهانش راپرکرد فقط ربع …کرد که 

شته اش راب شت تا همه وذ سساعتی وقت دا د وکناربگذارد وراهی یک ب*و*
 …..دیار وآینده غریبه شود

 
روی صندلی نشسته بود وسرش میان دستانش بود اما بهنام بابیقراری مدام قدم 

هزار دنگ وفنگ وقسررم دادن مجبورش کرد همراهیش کند.به محض میزد.با
شان تماس ورفت تاخودرابرساند، وقتی بدون  شترک ستان م رسیدن با ی ی ازدو
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سبحان باحیرد نگاهش کرد  ست آزمایش رامطرح کرد،  سخه پزشک درخوا ن
 ووفت:

 
 …مش و  میزنی بهنام ؟ ن نه کاری کردی که -
 
 بجنب!…دری وری نگوسبحان، حیاتیه -
 
 ….آخه!  -
 
نه ؟ جوابشررم همین  - یا لدی رفاقتو درحقمون تموم کنی  نداره، ببینم ب خه  آ

 امروزمیخوام!
 
 مگه خمررنگ رزیه پسر ؟ -
 

 خرجش یه کیت که پولشو دوبله سوبله میدیدم فقط زودباش!
 

 سبحان سری ت ان داد:
 
 خیلی خب! باید هماهنگ کنم فعال بشین خون بگیرن ازد! -
 



 941 وصال یتمنا

شدن پاهایش یاری نمی نگاه  شت که هنوز دربلند سیحا برو سمت م بهنام به 
داد، نمی دانسررت بهنام بااین همه تعجیل دنبال چه می وردد..زدن مهرتاییدی 

به دنبال …بر زندوی برباد رفته اش اما پیش ازآن ه اوزبان بازکند برخاسرررت و
زد بهنام پلک برهم نهاد وخدارا صرردا…دخترجوانی که صرردایشرران کرد رفت

شت که تند تند انگارمی دوید ساعتی برو سمت  یر دعا می رد د…ونگاهش به 
باوذشتن مدتی که عمری برای خودش بود وبیرون آمدن سبحان بایک …نشود

ید اما مسرریحا ازجایش ت ان هم  به طرفش دو بروه کوچک بهنام ازجاپرید و
می  منخورد، سبحان بروه رابانگاهی به مسیحا سمت بهنام ورفت، صدای بهنا

 لرزید، نتوانست بروه رابگیرد ، فقط وفت:
 
 خب سبحان ؟ -
 

 سبحان به مسیحا نگاه کرد ووفت:
 
 قبال این آزمایشو دادی ؟ -
 

 مسیحا باصدای خفه ای وفت:
 
 میدونستم اومدنم بی دلیله! -
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گاهش می رد ،  یده ن بارنگی پر که  نام  به به گاه بی فروغی  بان ند کرد و سررربل
 وفت:

 
 نبود ؟ ب*و*ست شد که کاخیالت راح -
 

 روبرورداند که برود اما صدای سبحان متوقفش کرد:
 
 چرامزخرس میگی مسیحا، آزمایشت منفیه! -
 

انگار زمان ایسررتاد، نفسررش رفت.فقط سرررش بود که چرخید ونگاه ناباورش 
صدای  شد. شیده  سبحان وبعد ازآن بروه ای که روبه رویش ک درچهره جدی 

 ه ای که به قلبش انداخت:سبحان تلنگری بود ولرز
 
 کجا آزمایش دادی که م بت جواب داده، هیچی توخونت دیده نشد! -
 

بروه میان دسررتان لرزان مسرریحا باال آمد ونمودارها رابه رخش کشررید، حالش 
صندلی افتاد،  شت وروی  شتنش راندا ست خودش نبود.پاهایش توان نگه دا د

 ”….نه”فقط یک کلمه به زحمت ازحنجره اش بیرون آمد
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ی خاطره ا…انگارزمهریر تنش رابه اسررارد کشررید…میان دنیای بهت ویرکرد
تلخ باصدای تمنا ازدور در ذهنش پخش شد..پیچید ..شبیه هوهوی باد. .. چه 

بادسرت خودتیشره به بن ور یشره زندوی اش زده واسریر باتالقی …کرده بود ؟ 
یدنش نصرریب غریبه ای شررد ب*و*سرردسررتهایی که سررهم …کشررنده شررد

… دترسرری… باتداعی آن شرررب پاییزی، پاییز به تنش هجوم برد، لرزید…اوو
شتباه … باخت… باخت شد ، کاش ا سنگین  سرش  سنگین باخت روی  کلمه 

سررراسرریمه وناوهانی برخاسررت ، تا بهنام خواسررت حرفی بزند، …شررده باشررد
 مسیحا به سبحان نزدیک شد:

 
 …زود…یه باردیگه این آزمایشوبگیر سبحان -
 

 رد زده نگاهش کرد که مسیحا بی تاب وآشفته دادکشید:سبحان حی
 
 لعنتی بجنب! همه زندویم داره ازدستم میره!…د -
 

بادادش نگاه های حیرد زده بسیاری به سویش چرخ خورد، سبحان ناخوداواه 
 …پا تند کرد

 
 …بیا دنبالم -
 

 …وتازه دویدن ها آغاز شد
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 باناباوری زمزمه کرد: وقتی جواب آزمایش همان جواب قبل بود، مسیحا

 
 چطورمم نه ؟…چطورمم نه ؟ من دوبارآزمایش داده بودم -
 

 سبحان وفت:
 
 احتماال سهل انگاری وعمد تداخل داشته!…ازآزمایشگاهش شاکی شو -
 

 بهنام باتعجب وفت:
 
 عمد ؟ -
 

 ویک دفعه سرچرخاند:مسیحا آزمایشگاه نوید نرفتی ؟
 

ساعت شبیه سه شاخه ای تیز درقلبش فرو اما مسیحا نشنید ، فقط عقربه های 
ساعت وقت بود تارفتن تمنا سید:ا ینج…رفت.فقط یک  ضطراب پر ا بادلهره وا

 کسی موتورداره سبحان ؟
 

 بهنام باتعجب نگاهش کرد:
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 موتور میخوای چی ار ؟ -
 
 دارید یا نه ؟ -
 
 …ی ی دوتاازبچه ها دارن -
 
 …به دردبخورهست -
 
 ورسوارحرفه ایه!آره بابا، ی یشون موت -
 
تایه ساعت دیگه نرسم فرودواه تمام زندویم …برام بگیرش، زودباش سبحان -

 پریده!
 
 …آخه -
 

 مسیحا به طرس پارکینگ دوید:
 
 سوییچ وبیارتایک چک سفید بدم دست صاحبش! -
 

 سبحان حیرد زده به پاهای شتاب زده اونگاه کرد وبهنام خواهش کرد:
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 ….موتوروبیار… ان، زنش داره میرهبعدا بهت توضیح میدم سبح

 
سبحان اینبارسری ت ان دا د وبه هرترفندی شدسوییچ راازصاحب موتورورفت 

 ….و
 

سینه جاده رابی هراس ش افت، اورقرار بود دیررسد ترجیح میداد برای اوبمیرد 
درهمین جاده و نرسررد، حتی اطرافش راهم درسررت نمی دید، آسررمان بغض 

 …می بارید تادلش آرام بگیرد.. یک فرصررت کاش…کاش می بارید…داشررت
 …فقط نیم ساعت مهلت میخواست…خدا یک فرصت

 
واه  فرو طرس  به  کرد و ها  ین ر م عادل روی ز ت بی  تور را مو طه  حو م در

سروشته به هرسونگاه کرد، ترسید به مانیتوربزرگ اطالع رسانی پروازها …دوید
حررترری یررک نشرررانرره …نررگرراه کررنررد، چشرررمررانررش درپرری دیرردن تررمررنررا

شتهس…ازاو شفته…بابغض. ..کم نبض…حیران…رو به …بودتمنا ن…نبود….آ
مردی مقابلش راکنازد …سررمت اطالع رسررانی دوید، همانجا بهنام هم رسررید

 وپرسید:
 
 کی می پره ؟…..(پرواز) -
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باداد مسرریحا ازجا  زن جوان متعجب ازرفتاراو هاج وواج نگاهش می رد که 
 پرید:

 
 ….کری مگه ؟ باتوأم -
 

 ختر  کمی بعد به اخم عمیقی مبدل شد وبه تندی وفت:چشمهای ورد د
 
 مودب باش آقا تاحراستوخبرن ردم ؟ -
 

مسیحا لب بازکرد تاحرفی یاشاید دادی دیگربزند که دست بهنام روی دهانش 
 نشست وملتمس وفت:

 
 شربه پان ن مسیحا ، دودقیقه دندون سرجیگربذار جواب بده! -
 

د وسرررش رامح م فشرررد وبهنام دسررتهای مسرریحا میان موهایش چنگ ز
له داد وسرروالش رات رارکرد.دختر   ماجرافیصرر عذرخواهی جمع وجوری  با

 بااخم هایی درهم وکلی منت عاقبت وفت:
 
 ده دقیقه پیش پرواز داشت! -
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ه دوبار…سرررمسرریحا باع س العملی ناوهانی چرخید وبعد نگاه نگران بهنام
 پرسید:

 
 ید هنوز نرفته باشه ؟مطمئنید خانم ؟ تاخیرنداشته ؟ شا -
 
 نه خیرآقا، ده دقیقه بیشترتاخیرنداشت وپروازش انجام شد! -
 

سقوط ؟ …پرواز شمانش …پروازیا سیحا عقب وردکرد، چ ست م س قدم های 
ید تارشرررد..پر گاهش  ید…چرخ خورد، ن یک …مرغ ازقفس پر یک پرواز و

چقدرزود …چقدرزود تمام شررد…چقدر زود دیرشررد…عادالنه نبود…سررقوط
قدمهایش روی زمین کشیده …شایدنفس هم ن شید…صدای نشنید…فناشد

قطره های باران بی تابی کردند، اما اشک …میشد..سرش روبه آسمان باال رفت
های اوتند ترشررد..قلب آسررمان وقلب مردمغرورزمینی باهم تامرز پوسرریدوی 

ست ستانش از …وری شود..تا د سخت تر  شد تا ت یه برآن  دیواردنیا آنقدرکوتاه 
راغی چ…زانوهایش بلرزد وبایک پرواز، سقوط کند وزانو زند…تی بلرزدآن سخ

مررقررابررل چشررررمررانررش چشررررمررک زنرران مرریرران آسررررمرران دور 
شد…شد شد…محو شد…آرزو شد…آرزویش زیادی آرزو همه …زیادی رویا

ست ش  سیحا  شد وم ستن وزانو …چیز تمام  ش  چه اعتراس تلخی بود این 
 …زدن
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 ) فصل یازده (
 

شد سی درخانه که به رویش باز شد، ح ستولی  ، حس عجیبی به ولو وقلبش م
تی درمسیر ح…جاوذاشتن وپرکشیدن…دورماندن…شبیه بغض..بغض دوری

شم برهم نهاده وخودرابه خواب زد  سش کند..چ شت امیر لم سرانگ اجازه نداد 
م ل همین حاال که باچشررم بازخود رابه خواب زده بود ومی دانسرررت نیامده 

شقش ن ست که فقط ع شی دلتنگ هوایی ا شد..این آمدن برای فرامو فس می ک
 …واقعا داشت ؟ …ارزش داشت ؟ 

 
 …خوش اومدی عزیزم -
 

تازه نگاهش به امیرافتاد وبرق چشررمهایش که شرربیه شررالقی برزخم تازه شررده 
دلش خورد.خون دل بسان اشک فواره زد وبرای پنهان کردنش سربه زیرانداخت 

دررابست و همانجا … ارفتو…وداخل رفت. امیر دید سیل اش های دختر  را
ایسررتاد. بانگاهش قدمهای دختر  رادنبال کرد تا کنارمبل کیفش راوذاشررت 
ونشست. سرش پایین بود آنقدر که امیر به سختی میتوانست چهره اش راببیند. 
جلو رفت ومقابلش روی زانو نشررسررت.قطره اشررک اوکه روی صررورتش افتاد 

صورتش رالمس کند اما تمنا ست پیش برد تا  شید  د ست و بازهم دیوارک برخا
به طرس سرررویس بهداشررتی که با حروس درشررت … مقابل آن همه احسرراس

مشخص شده بود رفت وامیر بازهم ازدوررفتنش رانگاه کرد وفاصله ای که می 
کتش … نفس عمیقی کشررید وبرخاسررت…دانسررت زمان می برد تاپر شررود
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ین احوال پابه رادرآورد وداخل اتاق رفت. می دانسرررت تمنا محال اسرررت باا
سررری ت ان داد ، ترجیح …اتاقش بگذارد ، اتاق دیگر خانه هم کوچک بود و

داد فعال فقط لباس عوض کند.بیرون که رفت ، تمنا باهمان لباس ها درجای 
قبل نشسته بود وسرش به پشت ت یه داده بود.چقدر دلش خواست آن سر روی 

یک شررد ونشررسررت ، همین که نزد… سررینه اش ت یه کند تابه دیواری سررخت
 چشمهای تمنا باز شد .لبخند به لب های امیر آمد:

 
 نمی خوای لباساتو عوض کنی ؟ یه حمام وآب ورم حالتوجا میاره! -
 

 تمنا نگاهش رادزدید ووفت:
 
 میشه اون سوییتی که وفتی نشونم بدی ؟…ممنون -
 

 ابروی امیر باال رفت وباتعجب نگاهش کرد:
 
 چرا اونجا ؟ -
 

 هش کرد ووفت:تمنا نگا
 
 قرارمون بود! -
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 …آره، اما موقعی که به هم محرم نبودیم ولی حاال -
 

 تمنا برخاست ووفت:
 
محرمیتمون به اصرررارعمه بود واال چیزی عوض نشررده، ن نه نرسرریده حرفا  -

 وقوالد یادد رفته!
 

 امیر مقابلش ایستاد وبا لحنی نرم وآرام وفت:
 
ما من ف ر - باتوئه عزیزم ، ا ما میتونم  حق  کردم حاال نظرد عوض شرررده، ا

همین یه خواهش وازد داشررته باشررم که همینجا بمونی ؟ باورکن قرار نیسررت 
 …ف ری ازده فرسخی ذهن منم بگذره

 
هاالن دلش برای  قل خودش می دانسرررت ک حدا فت،  نگ دروغ و چه قشرر

 …دربرکشیدن تنی که تشنه اش بود دیوانه وارمی کوبد تارفع عطش کند اما
 
 تمنا خواست حرفی بزند ، امیر سریع ادامه داد:تا
 
من میخوام تمام تالشمو واسه به دست … قراره کنارهم باشیم، نه همسایه هم -

 …آوردن دلت ب نم اما نه توی میدون خالی که تونباشی
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 سرش راخم کرد وبه چشمهایش زل زد:

 
 باورکن دلم حتی سایه اتم دوست داره!… یه ذره باهام راه بیا -
 

 ”وبازانع اس یک صدا وخاطره
 
 ”بیا بابا یه ذره بااین دل راه…یه ذره توکوتاه بیا، یه ذره من تخفی  زمانی میدم -
 

با نزدیک شرردن امیر کمی عقب رفت، این انع اس ها باید تمام میشررد پس 
سرت ان داد به نشان موافقت تابرق چشمهای امیر کورکند چشمهای خاطره ای 

امیر به سررمت اتاق خودش راهنمایی …درووشررش زنگ میزددیروز را که هنوز 
 اش کرد ووفت:

 
 اینجا باشه مال تو، منم ازاتاق کناری استفاده می نم، خوبه ؟ -
 

 تمنا بانگاهی به وسایلی که دادمیزد متعلق به اوست بروشت:
 
 اینجاکه اتاق خودته ، من ازاون ی ی استفاده می نم! -
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بردن وسررایل منم …اذیت شرری، بمون همین جااونجا حمام نداره، مم نه  -
 کاریک ساعته، چیز به خصوصی ندارم، پس راحت باش!

 
دسررتش راپشررت کمراووذاشررت وبه داخل هدایتش کرد وتمنا برای ورنگرفتن 
ازتب دستانی که باهمان فاصله هم حرارد داشت قدم برداشت تااسیر بند این 

 …ورما نشود
 
 ورسنه نیستی ؟ -
 
 نه! -
 

 و دوش بگیری واستراحت کنی، من میرم بیرون وبرمیگردم.پس تات
 
 باشه ، برو! -
 
 شماره امم توووشی خونه سیوه، کاری داشتی زنگ بزن! -
 

تمنا تشرر ر کرد وامیر خیلی سررریع وسررایلش راجمع وجور کرد وباچند آمد و 
 رفت کمد راخالی کرد وبقیه وسایل رابه اتاق کوچ ترکناری انتقال داد.
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اعتی دیگر که در خانه بسته شد تمنا هم برخاست وتازه مشغول بیرون بعد ازس
آوردن لباسررهایش شررد.داخل حمام وان کوچ ی بود که بادیدنش ناخوداواه 
سرش  شید و شت.دراز ک شره کرد.پاداخل وان وذا ضش ورفت.آب ورم که  بغ
رابه بالشررتک چرمی ت یه داد، تنش درهجوم ورمای آب پایین رفت وذهنش 

خاطره …صرردای مسرریحا آمد…پل هایش برهم افتاد…م خاطره هامیان هجو
حاال  که  یایی  مه دن خت ازه نه می وری یاراپرمی رد پس چگو یک دن قد اش 

 …ممنوعه بود حتی یادش! 
 

ته طول  یک هف ید چرا که نمی فهم تب کردن وسرررایلی بود  مشررغول مر
بیرون رفت وسررالم …کشررید.اسررمش یک هفته بود ومدتش انگارچندسررال

  ل همیشه باخوش رویی جوابش راداد ووفت:کرد.امیرم
 
 …یه کوچولو زود اومدم، بریم بیرون -
 

ید این بهترین  یه شرررا نده وپرور برای فراموش کردن این روزهای کسرررل کن
چند بیشررتر از…پیشررنهادبود.لبخند بعد ازچند روز به لبش آمد وتشرر ر کرد 

ست االن ب شید.اما درست نمی دان تو هم اید پالدقیقه لباس پوشیدنش طول ن 
 بردارد یانه که امیر بایک ضربه کوتاه به در وفت :

 
 بیام داخل تمنا ؟ -
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 بیا! -
 

 امیر وارد شد وبسته ای بزرگ رابه طرفش ورفت:
 
اینو امروز دیدم حس کردم مناسرربت باشررره، اک ر روزای اینجا بارونیه ولی  -

 ه!پالتو اذیتت می ن…خیلی سرد نیست، یادمه توهم ورمایی بودی
 

 …دیدن بارانی کوتاه با رنگ تند قرمزش تمنا رامتعجب کرد
 
 ف رنمی کردم اینقدر همه چی خوب یادد مونده باشه! -
 

 امیر بالبخندی محو وفت:
 
 درمورد تو چیزی رو فراموش کردم تعجب کن! -
 

 لبخندش کم کم محو شد ونگاهش رنگ دیگری به خود ورفت ، آرامتروفت:
 
 …ازد به دلم موند وخصوصا حسرتایی که  -
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باره به یاد  رد نگاهش روی اجزای صررورد تمنا زیادی نفس ویر بود. تمنا دو
آورد حسی راکه قصدجنگیدنش را زنده می رد .اما زود بود کنار آمدن بادلی که 
روزی امیر رافقط برادر می دانسررت، تاب تحمل این نگاه وتبش سررخت شررد. 

ست او ورف ش ری تند ، بارانی راازد ر ت تا امیر به خودش بیاید و باز به خاطبات
”… رتممنتظ”اوعطش رابا ورفتن نگاهش سرررکوب کند وبیرون رود. فقط وفت

 …به خیال تمنا آماده شدنش راوفت ودرذهن امیر هزاران معنا داشت این انتظار
 

باران نرم نرمک می بارید ولی انگارحق باامیر بود سرروز چندانی نداشررت، کال 
شهرپر ستردام  شته راخط بزنه ، می آم ست تمام وذ بارانی بود. تمنا اور میتوان

توانسررت بهترین زندوی رادراین شررهر داشررته باشررد اما اورمی شررد باران دید 
 …وفراموش کرد خاطره های بارانی را

 
 باصدای امیر نگاهش کرد:

 
 دوست داری اول کجا بریم ؟ -
 

 شانه ازسربی تفاوتی باال داد:
 
ی ازاین کشررور ندارم، هرجا میدونی خوبه وسرررورم کننده من که اطالع زیاد -

 است!
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ستیه! امروز بریم چندجا  - شهر توری ستردام  جای دیدنی که زیاد داره، کال آم

تا  ند  باچ گه ، چون میخوام  تای دی باشررره واسررره فرصرر یه اش  چرخ بزنیم بق
 ازدوستامم آشناد کنم، موافقی ؟

 
 نه! -
 

 امیر باتعجب نگاهش کرد:
 
 ؟چرا  -
 
آمادوی آشررنایی با آدمای جدید وندارم، خصرروصررا ازیه نماد دیگه ، بزار یه  -

 فرصت مناسب!
 

 امیر اصراری ن رد:
 
باشرره، هرجور که خودد میخوای، موافقی شررامو بیرون بخوریم یا حوصررله  -

 اونم نداری ؟
 
 …ناراحت نشو، باورکن -
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 یای ولی هرچیمیدونم ، در  می نم هنوز درسررت بامحیط نتونسررتی کنارب -
 خودتوکنارب شی بدتره!

 
 میدونم اما زمان میخوام! -
 
 حق داری ، یه سال زمان مناسبیه واسه کناراومدنت بااینجا یانه ؟ -
 

باز احساس خالی که اور یک نام راهم … تمنا بازسرد شد ، بازهمان ترس وباز
 امیر آرام ادامه داد:… کنار می وذاشت پو  پو  بود

 
 یه سال کمه ؟… با وذشته اد ؟ …. بادلت ؟ … بامن ؟ … ینجا! نه فقط باا -
 

ند. ترجیح داد  نا راترسرررا طاقتی اش رارو کرد واین تم زود واداده بود. زود بی 
ضایت ؟  س ود یعنی ر اینبار به معنای تردید بود! نفس … نه! …حرفی نزند. 

صدا دار بود. د شید. یک آه عمیق و شبلند امیر قلبش را به ارتعاش ک  ی راین 
پلک هایش رابرهم وذاشررت وچقدرخوب بود که ماشررین متوق  … نداشررت! 

ضا دور می  ست کجا می روند ، همین که ازآن ف صال نمی دان سیدند.ا شد ور
ند بود فت …شرررد برایش خوشرررای نان پیش می ر قدم ز که  مان طور  امیر ه

توضرریحاتی درمورد شررهر می داد، معلوم بود این مدد خود رابه هر روشرری 
رم کرده است که زیاد به ایران ف رن ند، اطالعاتش درحد یک خارجی بود سرو
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سالیان دراز درآن کشور اقامت داشته نه یک مسافر دوسه ساله منا برای ت…که 
هم دیدن بافت کهنه اما زیبای این شررهر خالی ازلط  نبود..وجودکانالهایی 

زیادی هم میان شررهر وقایق سررواری مردم برایش جالب بود.دوچرخه سررواران 
می دید که به جای وسرریله نقلیه ازدوچرخه اسررتفاده کرده اند.یک لحظه تهران 
شررلوغشرران رابااین شررهر که نهایتا ازمرز یک میلیون که نیمی هم خارجی ها 
فت . حتی دود ودم تهران هم  قایسررره می رد، دلش می ور ند را م پرکرده بود

 دلتنگش می رد. امیر نگاهش کرد ووفت:
 
سررواری ؟ اینجوری میتونی مناظر وبافت کنار کانال روهم ببینی ،  بریم قایق -

 هم ازقایق سواری لذد ببری!
 

حداقلش این بود  تاد.  به راه اف نارامیر  هاد خوبی بود، پس قبول کرد و ک پیشررن
لبخند به لبش آمد وساعتی تمام تلخی هایش رافراموش کرد. با تند شدن باران 

سرما کرد ، انگار برع س  ساس  شهر اح سبز ووول زننده نمای این  سر ظاهر 
شتند وتوضیح امیر مهر تاییدی براین  سختی مردمش پیش رودا سرماهای  زیبا 
مت رسررتورانی درمرکز شررهر  به سرر ند  ند قایق دل ک موضرروع زد. وقتی از

 …شلوغ وپررفت وآمد بود…رفتند
 

 پشت میز که نشستند امیر پرسید:
 
 چای براد سفارش بدم ؟ ورم میشی ؟ -
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 لبخند وفت:با
 
 نی ی وپرسش ؟ -
 

 امیر خنده کوتاهی کرد وضربه ای آرام به بینی اوزد:
 
سرما - شده از سرخ  ست داره وازد … باز م ل بچگیت  اینجورمواقع آدم دو

 بگیره!
 

چایی داغ شرررد.  بدون خوردن  نا  که تن تم فت  له راو لذد این جم با  نان  چ
چای داد. انگار  نگاهش را دزدید وامیر باحفظ لبخندش سررفارش سرررویس

 …مردم این کشور هم به این نوشیدنی نه نمی وفتند
 
 خب غذا چی میخوری ؟ -
 
 فرقی نمی کنه ؟ -
 

 امیر خبیث شد ووفت:
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ستفاده  - سیب زمینی وماهی خیلی ا شون باایرانی ها زیاد توفیرنداره،  زائقه ها
 می کنند ، تو هم که جفتشو دوست داری دیگه!

 
 خنده اش ورفت:

 
 دد دوست داری یامن ؟خو -
 
 من تورو باهرچی که دوست داشته باشی، دوست دارم! ماهی میخوری ؟ -
 
 آره، خوبه! -
 

 امیر کمی به جلو متمایل شد ووفت:
 
ماهی خام بانمک ازغذاهای محبوب هلندی ها … فقط یه کوچولو متفاوته -

 واسه شامه! .. سفارش بدم ؟
 

ته ضررر ناخواسرر نا درهم جمع شرررد و بازوی اوزد چهره تم به  به ای مح م 
وبدجنسی ن ارش کرد که صدای خنده امیر بلند شد. استارد شوخی اوجواب 

 …داد وبرخالس تصورش شب خوبی راسپری کرد
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امیر چیزی برایش کم نمی وذاشت وبیش … روزها به دنبال هم می دوید انگار
ه ش بمحبتی که واه تمنا را می رنجاند ازشررباهت وافر… ازهرچیز محبتش را

اما باتمام این احوال می دید که اوبرای رضررایتش ازعشررق زیادش … مسرریحا
سرروءاسررتفاده نمی کرد ومرزهایی که تمنا تعیین کرده بود شرر سررته نمی شررد. 
سیحا درکنارمحبت  شت ودراین مدد یاد م سه ماه ازاقامتش وذ خیلی زود دو

به  ووانستهای امیر هنوز رهایش نمی رد واین بیشترین عذاب بود، کاش می ت
محبت خالصانه ای که به پایش ریخته میشد جواب دهد اما حتی نزدیک شدن 

سد به شان دهد …امیر هم تنش رامی لرزند چه ر ست روی خوش ن تا می خوا
ست بایاد اوتن به محبت مردانه ای  سیحا مقابلش می آمد ، نمی توان صویر م ت

یک خیانت محض بود بی شرررک ی میز امیر وسرررایلش رارو… دیگر دهد.. 
 وذاشت وبه سمت اوبروشت:

 
 چایی میخوری ؟ -
 

 تمنا موافقت کرد اما تاامیر خواست به طرس آشپزخانه برود وفت:
 
 من آماده می نم، تو برو لباساتو عوض کن! -
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به برق  به لب امیر آمد وتشرر ر کرد. تمنا هم بعد از زدن چای سررراز  لبخند 
شغول  شد. م صش  صو شیرینی درظرس مخ شغول چیدن  بود که امیر وارد م

 آشپزخانه شد.بادیدن ظرس شیرینی ابرویش باال پرید:
 
 بیرون بودی ؟ -
 

 تمنا نگاهش کرد وسرت ان داد:
 
شی خورد ،  - شیرینی فرو شمم به  سررفته بود رفتم قدم بزنم چ آره! حوصله ام 

 خوشبختانه همه مدلی هم موجود بود!… کردم ه*و*س
 
 …وش پیدا میشه وخوبی اینجا همینه که همه چی ت -
 

اما با دیدن ظرس های غذای روی واز سرراکت شررد وبهت زده به سررمت تمنا 
 بروشت:

 
 واقعا بوی غذای ازخونه ما میاد ؟ -
 
چرا این الفاظ مشررتر  قلب تمنا را می لرزاند البته نه از هیجان ، ”… خونه ما“

 برای لونرفتن حالش لبخند زورکی زد:…ازبی حسی مطلق
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خب چه کاریه ؟ من که صرربح … داریم ازبیرون غذا می ویریمدوسرره ماهه  -
تاشررب اینجا بی ار می چرخم ، تصررمیم ورفتم از امروز یه کاری انجام بدم ، 

 دیگه الزم نیست غذا ازبیرون تهیه کنی!
 

تند تند حرس زد وپشررتش رابه اوکرد تا فنجان چای راآماده کند که یک دفعه 
سی شتی قوی قلبش رااز ساس کرد م ستان مح م وورم او اح شید ، د نه بیرون ک

روی شرر مش قفل شررد ونفس هایش کنارصررورتش را سرروزاند وتمام تنش ور 
 ورفت ، خصوصا وقتی وفت:

 
 محبت ندیده دیوونتم عشق من! -
 

شید و با چهره  سرش راعقب ک شروی کند  ست این تماس پی تا حس کرد قرار ا
 آمد ، وفت: ای رنگ پریده وصدایی که به زحمت ازولویش بیرون

 
 میشه ولم کنی ؟ -
 

امیر وا رفت. ازدسررتهای شررل شررده اش معلوم شررد ونگاهی که رنگ التماس 
شید.  ستفاده کرد وخودش راکامال کنار ک صت ا شت. تمنا از فر وبهت باهم دا
پشت به اوایستاد وبه ظاهر خود رامشغول ریختن چای کرد. اما قلبش به تندی 

سینه می تپید ولرزش دستهایش مشهود  بود. سنگینی نگاه امیر وس ود روی 
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شپزخانه بیرون رفت . کال  صله از آ اش نفس ویر بود. پس ازریختن چای بالفا
قابلش  مد وم بل رها شرررد. امیر بیرون آ شرریرینی راهم فراموش کرد وروی م
شغول خوردن  س ود م شت و در ش ری کوتاه فنجان چای رابردا ست. بات ش ن

وسررعی کرد آرام باشررد اما سررخت بود ، شررد. تمنا خودش راجمع وجورکرد 
به بهانه دوش ورفتن به  انگاراوهم فهمید که پس از خوردن چای بلند شرررد و
شیمن بود. تمنا ازجاپرید وبه  سمت حمامی رفت که داخل راهروی کوچک ن
سمت اتاقش رفت. بغض سنگینی ولویش رافشار می داد. داشت خفه میشد. 

صرردازد تا ازاین برزخ نجاتش … دسررت زیر ولویش کشررید وخدا راصرردا زد
ست … دهد شی راخوا شک که روی وونه اش راه ورفت دلش آغو قطره های ا
یه کرد… که تانش فشرررد و ور یان دسرر به تو ”صررورتش رامح م م نت  لع

بی خبر ازنگاهی که نظاره ور این انقالب اسررت وحسرررتی که به ”…. مسرریحا
صدا هم ب صدا آمد بی  شت وزمانی که دلش چنگ میزد. همان طور که بی  رو

باکمی تعلل بیرون رفت ونگاهش روی … صرردای درخانه آمد تمنا ازجاپرید
به اتاق … پالتوی امیر نبود… آویز کنار در چرخید وریه اش شررردد ورفت و

سرش رازیر پتو برد وهق هق وریه اش را رها کرد شت ،   چرا این دل با بی…برو
 …قراری هاش تمام خوشی هایش رازایل می کرد

 
ید چقدر وذشررت که باصرردای تلفن نیم خیز شررد وبه سرراعت نگاه کرد. نفهم

چند سراعت ازرفتن امیر می وذشرت. نگران شرد وبرخاسرت تاتلفن راجواب 
صدای م المه ای آرام ازبیرون آمد. ناخوداواه  شد و صدای تلفن قطع  دهد که 

 پاهایش سست شد وهمانجا ایستاد:
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 خوبه زن دایی ، خوابه! -
 
- .… 
 
شم میگم باهاتون نه ند - شتم تازه اومدم، چ ستش منم بیرون کاردا یدمش ، را

 تماس بگیره!
 

م المه باچند جمله کوتاه دیگر تمام شررد وامیر همزمان باقطع کردن تلفن به 
 سمت اوبروشت. بادیدنش تقریبا جاخورد اما فورا لبخند زد ووفت:

 
 ساعت خواب خانم ؟ چه خبره ؟ -
 

که امیر  قدر خوب بود  کاد میشرررد چه  ها راکش نمی داد ووقتی  ماجرا این 
 استارد برای شروعی دوباره نمی زد. آرام وفت:

 
 کجا رفتی ؟ -
 
صیل ایرانی کمه ، رفتم  - شابه ا شما یه نو ست پخت  شمزه د دیدم باغذای خو

 بگیرم واومدم دیدم خوابیدی!
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 با لحنی شل ویخ وفت:

 
 اون غذا دیگه خوردن نداره! -
 
من شعله اش وکم کردم واتفاقی واسش نیفتاده ، من ورسنه امه نگران نباش،  -

 …ها
 

 تمنا به زحمت لبخندی زد ووفت:
 
 باشه ، االن آماده می نم! -
 

اما وقتی وارد آشررپزخانه شررد میز را آماده دید. مشررتی آب به صررورتش پاشررید 
شاره  شایش می رد ، بالبخند وابرو به میز ا سینه تما ست به  شت. امیر د وبرو

 د:کر
 
 خوب چیدمش! -
 

 تمنا مشغول پرکردن دیس مرغ وبرنج شد ودرهمان حال وفت:
 
 زحمت کشیدی، یه شب خواستم م ال به درد این خونه بخورم! -
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شید. تمنا که  صندلی رابرای اوعقب ک سپس  شت  امیر دیس ها را روی میز وذا

 نشست خم شد وآرام کنار ووشش وفت:
 
 یه نعمت بزروه!شما همین که تواین خونه هستی  -
 

 تمنا به زحمت لبخند زد وامیر روی صندلی کناری نشست:
 
 خب حاال غذا بخوریم یاخجالت ؟ .ببین چه کرده دختر دایی لوس ما! -
 
 باز این کلمه رووفتی ؟…اه -
 
 میدونم بدد میاد ، خواستم حرصت بدم! -
 
 هیچ وقت عوض نمیشی امیر! -
 

 زد: امیر سربلند کرد وبه چشمهای او زل
 
 شک ن ن ، امیر همیشه همون امیر عاشق باقی میمونه! -
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 تمنا لب بازکرد حرفی بزند که امیر زود لبخند زد وبشقاب او رابرداشت:
 
 اول شما خودد بخور بعد من! -
 
 میترسی توش سم ریخته باشم ؟ -
 
شتی وتمام - هرچند راه … اوه این کار ازد برمی اومد که خوب بود ، منو می 

 بهتری هم هست! حالی
 
 منظورد چیه ؟ -
 
 بعدا بهت میگم! -
 

با تعری  وتمجید  سررپس بشررقاب خودش را تاجایی که میتوانسررت پرکرد و
مشغول شد. اما لقمه ها به زحمت ازولوی تمنا پایین می رفت. ازعاقبت رابطه 
اش می ترسید. هنوز نمی دانست چه درپیش است. چه باید می رد بااین برزخ 

 ر غلیظ امیر بابت غذا به خودش آمد ، برع س او فقط چندقاشررق ؟ .. باتشرر
بااین احوال ترجیح داد مشررغول جمع کردن میز شررود ،  زورکی خورده بود 

شد بابت خوردن غذا شحال بود بابت این ه امیر هم زیاد پاپیچش ن .پس …خو
ازمرتب کردن آشررپزخانه ، چایی راآماده کرد وبیرون رفت. امیر نگاهش کرد 

 :ووفت
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 بیا بشین کارد دارم! -
 

 به طرفش رفت وروی مبل مقابلش نشست:
 
 چیزی شده ؟ -
 
 نه! ولی یه ف ری دارم براد.. نمی خوای ادامه تحصیل بدی ؟ -
 

 مستاصل سرت ان داد:
 
 ف ر می نم حوصله اشو ندارم!… نمی دونم -
 
 ؟ تباالخره باید یه جوری خودتو سرورم کنی ، چی بهتر از ادامه تحصیل -
 

 باس ود تمنا ادامه داد:
 
 ترتیب کاراتو میدم که همینجا بری واسه ثبت نام! -
 
 من هنوز به زبان تسلط ندارم امیر! -
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 زبان انگلیسیت فول بشه کافیه! -
 
 توهمونم ویر دارم! -
 
خیلی خب! خودم باهاد کار می نم البته ی ی ازبچه هام هسررت ، میتونی  -

یگه تمام زمانت توخونه تل  نمیشررره هم کم کم ازاونم کمک بگیری! . هم د
 بااطرافیانتم باب آشنایی روباز می کنی!

 
 ایرانیه دوستت ؟ -
 
نه! ولی عالقه خاصرری به ایرانیها داره، زبونمونم خوب حرس میزنه ، اتفاقا  -

 مایل توروهم ببینه!
 
 مرده ؟ -
 
 باخانومش یه زن وشرروهرن که باهاشررون دوسررتم، البته ف رکنم رابطه توهم -

 خوب بشه ، دیگه ؟
 

ش ر کرد وبرای  شد ، اینبار فقط ت شرمنده  شت همش  سوال وجوابای پ تمنا از
 آوردن چای برخاست. وقتی بروشت ، امیر وفت:
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 خوب نظرد چیه ؟ -
 
 خوبه ، مرسی! -
 
 خوبه ؟… فردا واسه آخرهفته قرار میذاریم برای کاخ -
 
 چرابد باشه ؟ -
 
به هم می ریزه  آخه درسرررت زمانی که - به یهو  من ف ر می نم همه چی خو
 ….و
 

نگاه تمنا ازچشررمهای اووریخت. پس امیر خیلی هم ریل س نبود واتفاقاد 
شر رامی  سردی این ب سرد خون درذهنش می ، ماند! چه خوش خیال بود که ح
ساعت دیگر کنار هم  شتر ازنیم  خورد. انگاراوهم فهمید که دیگر ادامه نداد. بی

ستند  ش سته نن صبح ب سمت اتاق رفتند اما پلک هیچ کدام تا شب بخیر به  وبا
شد ش امیر درعط… هردو ازاین بالت لیفی رنج می بردند وهرکدام به نوعی… ن

رسیدن به عشقی که سالها درفراقش سوخت وحاال درجوارش بود وحق نزدیک 
شرردن نداشررت وتمنا درویر ودار حسرری که هربار به دارش می کشررید زنده تر 

 …ونمی دانست چه باید کند درمقابل محبتی که میگیرد میشد
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با ضربه ای کوتاه به در وارد اتاق شد، بوی تلخ وتیزی به سرعت مشامش راآزار 

 داد وبه سرفه افتاد.معترض وفت:
 
 چی آتیش زدی تو این اتاق ؟ -
 

وقتی جوابی نشررنید نگاه کن اش ورش در اطراس چرخ خورد وقامت ت یده او 
جره دید. در رابسررت وبه طرفش رفت ، خواسررت حرفی بزند که را پشررت پن

بادیدن بطری کنار دست او چشمهایش ورد شد و ساکت درجا میخ وب شد. 
 با سرکشیدن جام پر دست او به خودش آمد وعصبی وفت:

 
آفرین حضرررد واال.. دیگه چی به محسررناتت اضررافه شررد ، فقط مونده بود  -

 معتاد شی!
 

دای اورانشنید ، فقط پل ی زد ودوباره لیوان را باال برد تا مسیحا انگار اصال ص
 بهنام آن را از دستش ب شد و تشر بزند:

 
 این کارا چیه ؟… خجالت ب ش مسیحا -
 

 مسیحا صاس تو چشمهایش نگاه کرد ووفت:
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 به تو مربوط نیست! -
 
چی ومیخوای ثابت کنی، این ه عاشررقی ؟ خب بابا همه فهمیدن! بس کن  -

 ازی رو!این ب
 

 دست به صورد کالفه اش کشید ولب تخت ولو شد:
 
 دست ازسرم بردار وبرو بهنام! -
 
ولت کنم که خودتو تو سرریگار و ک افت غرق کنی روانی ؟ اینجوری تمنا  -

 برمیگرده!
 
 من که می میرم! -
 
 آره ارواح عمه اد..نه جونم نمی میری ، فقط ذلیل میشی! -
 
 اون روی سگ من باال نیومده!بهنام بزن به چا  تا… د -
 

شنود وهرحرکتی  بهنام که عادد کرده بود همه لفظی دراین چند ماه اخیر ازاو ب
 ببیند ، پوزخندی زد مقابل فریاد او ودست به سینه وفت:
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 م ال میخوای چه کارکنی اوه نرم ؟…هه..بچه میترسونی جناب الهی -
 

 مسیحا سرش رامیان دستانش فشار داد ووفت:
 
 توروقرآن دست ازسربردار بهنام! -
 

 بهنام کنارش نشست وآرام کنار ووشش وفت:
 
 امروز هانیه رو دیدم! -
 
 هانیه کیه دیگه ؟ -
 

 دوست تمنا که به عبارتی زن سهنده!
 

 مسیحا چندلحظه ساکت ماند وناوهان سربلند کرد:
 
 چی ؟ -
 
 اوه. دیوونه بازی درنیاری میگم چی شنیدم! -
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 ازتمنا خبر داشت ؟… ن ش، حرفتو بزنبهنام ورو  -
 

 بهنام سرت ان داد ووفت:
 
 اطالعاتی که داری درسته، باامیر زندوی می نه! -
 
 خب اینو که میدونم، کجا ؟ -
 
 ولی اونجاس!… آمستردامن! ..آدرس دقیق که نمیده -
 

 مسیحا آب دهانش رافرو داد وباصدایی خفه پرسید:
 
 عقدش کرده ؟ -
 

 داد:بهنام سرت ان 
 
 اینشو نفهمیدم ولی انگار نامزدیشون قطعی بوده! -
 
 منو نپیچون بهنام! -
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به جون مسیحا نفهمیدم چی شده ؟ وفت قراره ازدواج داشتن اما عروسیشون  -
 دوباره برمیگردن ایران! خودد میفهمی اینا یعنی چی ؟

 
 چشمهای مسیحا تنگ شد وشقیقه هایش رافشرد:

 
 …ولی اوهیعنی هنوز فرصت هست  -
 

شین کنار تمنا  شق آت شد امیر با آن ع ست وچنگی به موهایش زد.مگر می برخا
باشررد وخطایی ن ند.باوجود خانواده سررنتی آنها حتما محرم هم بودند.سررتون 

 فقراتش با این اندیشه تیرکشید وبروشت:
 
 بهنام اوه عقدش کرده باشه من چه خاکی توسرم بریزم! -
 
 ت ، باید امید وارباشی برورده!فعال که چیزی معلوم نیس -
 
 اوه هیچ وقت برنگشت چی ؟ اوه همونجا پسره مخشو زد چی ؟ -
 
 بعید نیست تواین چندماه این اتفاقم افتاده باشه! -
 

 بانگاه تند وسرخ مسیحا ، بهنام اخم هایش رادرهم کشید ووفت:
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یه درصرررد اون - ته بودی ف رمی ردی  فه خون ورف بازی خ قد  با که   موقعی 
 آزمایشگاه لعنتی اشتباه یا دشمنی کرده باشه ، این حال وروز االنت نبود!

 
 میرم دنبالش! -
 

 چشمهای بهنام ورد شد:
 
 چی ؟ -
 

 مسیحا با اطمینان وفت:
 
 باید برم هلند! -
 
 …خل شدی ؟ با چه نشونه ای ؟ اونجا نص  جمعیتش خارجین و -
 
 حق منه!سوزن توانبار کاه باشه پیداش می نم، تمنا  -
 

ید وبعد ازرفتنش داخل مدرسه به سمت ماشین بروشت ب*و*سوونه سوول را 
که صدای سالمی متوقفش کرد.حس کرد اشتباه می کند ، باحیرد بروشت اما 

درسررت شررنیده بود. مسرریحا بود. با همان حیرد جواب سررالمش راداد … نه! 
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ر ذهن داشررت وچهره اش راازنظر وذراند. چقدر با آخرین تصررویری که ازاو د
متفاود بود. کالفگی وبه هم ریختگی ازچشررمهایش می بارید اما جذابیت و 
شک  ست نخورده بود. یاد تمنا وبیقراری هایش افتاد. بی  شته اش د غرور وذ

بات ان سررر تمام خیاالتش رادور ریخت وسررعی کرد رفتار …حق داشرررت و
حا کرد که مسرریمعقولی داشررته باشررد. به خیال اتفاقی بودن دیدارشرران راه کج 

 وفت:
 
 یه خورده حرس دارم!… تارا -
 

 تارا باحالتی عجیب نگاهش کرد وت رارکرد:
 
 درمورد چی ؟… حرس ؟  -
 
 ….تمنا -
 

بل  قا نا م های تم باره بیقراری ید ودو بالحن کالم او دلش لرز ید چرا  نفهم
 چشمانش رژه رفت. اخم هایش رادر هم کشید و وفت:

 
 باشه!ف ر نمی کنم حرفی مونده  -
 
 من حرفای نگفته زیادی دارم که تمنا باید بشنوه! -
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 قدمی نزدیک تر رفت ووفت:

 
 حقیقتش روی رفتن پیش پدرتو نداشتم که اومدم سراغ تو! -
 
یه روزی یه نسرربتی بین شررما وتمنا بود که به خواسررت … ببین آقای الهی -

نده هم قانع کنخودتون تموم شررد اونم به دلیلی که حتی برای یک قهر کودکانه 
نیست چه برسه به بزروی جدایی ولی این اتفاق افتاد وتموم شد. ف ر نمی کنم 

 بازکردن یه پرونده بسته شده نفعی واسه کسی داشته باشه!
 
 پرونده دل من هیچ وقت بسته نشد ، من هنوزم تمنا رو میخوام! -
 
 ه!وفتنش هیچ فایده ای نداره، در واقع واسه پشیمون شدنتون دیر -
 
 آدرسشو میخوام یاحداقل یه تلفن!… تمنا کجاست تارا ؟ میدونم هلنده -
 
 که چی بشه ؟ -
 
 باید براش توضیح بدم! -
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 تارا چند لحظه پلک هایش رابرهم فشرد ووفت:
 
لطفا سررراغ تمنا نرو ، فراموشررش کن ، باورکن بعد ازجداییتون خیلی عذاب  -

ا برای یه زندوی جدید آماده شررره ، کشررید حاال تازه داره باخودش کنا میاد ت
 …پس

 
 چشمهای مسیحا برق زد ومیان حرس تارا پرید:

 
 پس حدسم درسته، فقط باامیر رفته، ازدواجی درکار نبوده! -
 

تارا باناباوری نگاهش کرد، اوتا کجا دنبال تمنا رفته بود ؟ بند آب داده تارا به 
ست رسید  شد ، به چیزی که میخوا سیحا مهار  ست م ، فقط دوباره خواهش د

 کرد:
 
تمنا می نم آدرسرشرو بهم بده تارا ، اورم ندی پیداش می نم ولی نذار بیشرتر  -

 ازاین سروردون شم!
 
 …دنبال چی می خوای بری ، تمنا دیگه -
 
با پس ورفتن حرفت نمی تونی منو ناامید کنی، اصال هیچ نشونی نمی خوام  -

 فقط بگو که حدسم درسته!
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حا، درسته! اونا هنوز ازدواج ن ردن ولی شیش ماهه دارن باهم ووش کن مسی -

شدن تمنا کافیه ، نذار دوباره با دیدنت به  سته  سه دلب زندوی می کنند همین وا
 هم بریزه!

 
 می دونستم به این راحتی کنارم نمی ذاره! -
 

تارا حیرد کرد ازاین همه امید واری او، مسیحا تش ر کرد وباسرعت به سمت 
 …رفت. تارا صدایش زد اما انگار او بیش ازاینها عجله داشتماشین 

 
بادوانگشررت شررقیقه اش رافشرررد وسررعی کرد جمله رامناسررب معنا کند. ماریا 

شانه اش زد:  ستی به  ست تمنا ، من  -خندید ود سی نی سخت تر از زبان فار
 خودمو کشتم تایاد بگیرم! تازه تو پیشرفت خیلی خوبی هم داشتی!

 
 د نگاهش کرد:تمنا بالبخن

 
میدونم قصررد دلداری داری ماریا اما باور کن مغزم بیشررتر ازاین نمی شرره!  -

صیل توایرانم  سی بود که ترجیح دادم ادامه تح صال به خاطر همین زبان انگلی ا
 ندم، دیگه چه برسه به اینجا!
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اما امیر خیلی دوسرررت داره حتما تحصرریالتتو ادامه بدی ، این مدد مدام  -
 من کم نذارم ، انگار باتو بیشتر رودرواسی داره تامن! پیگیره که

 
 خنده دندان نمایی کرد وافزود:

 
ست داره ولی ف ر نمی  - سودیم میشه ، جین منو خیلی دو کم کم داره بهت ح

کنم بازم به اندازه محبت امیربه توباشه ، ازعشق وعاشقی شرقی ها زیاد شنیده 
 بودم اما دیدنش بهتره!

 
کدام عاشقی ؟ عاقبت عاشقی ”وش باوری زن مقابلش پوزخند زددل تمنا به خ

شده بود یک عادد ، نه عالقه  سوایی من! بودن امروز هم کنار امیر فقط  شد ر
ط اما چیزی نگفت وفق” ای که داشررت به اشررتباه برای دیگران تعبیر می شررد! 

 هنلبخند زد. چند دقیقه بعد ماریا به خوردن قهوه دعوتش کرد.برای آرامش ذ
جالب  نا  یا برای خودش آبمیوه آورد.برای تم مار وروحش معجون خوبی بود! 
بود که مردمان این کشررور پرباران برخالس همسررایه هایشرران عالقه زیادی به 
نوشرریدنی های ال لی ندارند وآبمیوه های طبیعی راترجیح می دهند، حتی در 

کوچک ووشه خانه زمینه تولید هم رونق چندانی نداشت، با این احوال بارهای 
 ها دیده می شد ودراین مورد ممنوعیتی وجود نداشت!

 
قهوه تلخش رامزه می رد که ماریا باچشررمهایی باریک شررده کمی نزدیک شررد 

 ووفت:
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 اجازه دارم چند تا سوال خصوصی ازد بپرسم ؟ -
 

 تمنا لبخند به لب آورد:
 
 خواهش می نم ، بپرس! -
 
 تو باامیر نامزدی واقعا ؟ -
 

 وی تمنا ازسرتعجب باال رفت:ابر
 
 چطورمگه ؟ -
 
 آخه رابطه اتون درحد دوستی هم دیده نمیشه، چه برسه به نامزدی! -
 

 تمنا باویجی پرسید:
 
 متوجه منظورد نمیشم ماریا، مگه نامزدا چه ش لین ؟ -
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شون فرق می نه!  - صی ندارن ولی خب رابطه ا اوه امیر می وفت … ش ل خا
 ش بیشتر باعقل من جور درمی اومد!توخواهرشی تانامزد

 
 تمنا فنجانش راروی میز وذاشت ووفت:

 
 حق داری ولی خب تعری  نامزدی توفرهنگای ما خیلی فرق داره باهم! -
 
 …میدونم، شما یه محدودیاتی رعایت می کنید اما -
 

 ماریا به جای ادامه صحبتش اندکی س ود کرد ودوباره ادامه داد:
 
سال  - شم، جدای رابطه خوبش باجین تو این چند  شناخته با ف ر می نم امیرو

صبی  سب نبود، ع صال احوالش منا شدیم ا شنا  سته! موقعی که تازه آ ، بامنم دو
شون نمی داد زیاد سی ن شد ، قبل … بود ، روی خوش به ک ولی یه دفعه عوض 

به کشررورتون نمی دونم چه اتفاقی افتاد ، فقط موقعی که می امد  ازاومدنش 
 یعنی آرزوش توبودی ؟… ید آرزومم باخودم آوردم اینباروفت شا

 
 تمنا به ولدان کوچک چوب روی میز نگاه کرد وآرام وفت:

 
 هنوزم نمی دونم! -
 



wWw.Roman4u.iR  986 

 

 پس چرا همون چند سال پیش باهاش نیومدی ؟ -
 
 چون عاشق شدم! -
 

 ماریا باتعجب نگاهش کرد:
 
 کسی غیر ازامیر ؟ -
 

 ریا ابروهای ناز  وبورش راتا ته باال داد:س ود تمنا بهترین پاسخ بود. ما
 
 حتما بیشتر دوست داشته که تونستی چنین عشقی ونادیده بگیری! -
 

روزی تمنا همین حس راداشررت اما حاال کجای عاشررقی بود ؟ برای فراموش 
کردن عشررقی که بخاطرش جنگید حاال فرسررخ ها ازهمه تعلقاتش دور بود. 

 ود! ماریا سرش راکمی پیش برد و محتاطانه وفت:همه بهانه بود.یاد او رفتنی نب
 
 هنوزم بهش ف ر می نی ؟ -
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قابل  ثابت کرده بود که  قل دراین مدد  یا زن مهربان وراز داری بود، حدا مار
اعتماد است، هرچند وفتن حقیقتی که خود امیر هم می دانست خیلی سخت 

 نبود ، بااین که تردید داشت ، صادقانه ولی آرام وفت:
 
پازد اما اونقدر خاطره خوب ازش دارم که فراموش کردنش  - بد بهم پشرررت 

 شده یه آرزوی تلخ!
 

 ماریا دست اورا ورفت ووفت:
 
 خاطره که محبت نمیشه، خاطره که راضیت نمی کنه تمنا! -
 

 تمنا بادرماندوی وفت:
 
 …شش ماهه کنار امیر دارم با یاد اون می جنگم ولی -
 
 ه واست، اون موقع ببین بازم بهش ف ر می نی ؟بذار جای خالیش وپر کن -
 

 تن تمنا یخ زد وماریا دستش رامح م تر فشار داد:
 
زنم م ل مرد یه نیازهایی داره که وابسررته اش می نه ، بخصرروص واسرره شررما  -

 …ایرانیا که تاقبل از ازدواج هاتون کمتر پیش میاد رابطه رو تجربه کنید و
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 کشید وبرخاست:تمنا با اضطراب دستش راپس  -
 
 من باید دیگه برم ماریا ، دیر میشه! -
 

ست وبالبخند  سوالی نماند. ماریا برخا حال وروزش آنقدر معلوم بود که جای 
 وفت:

 
 امیر که وفت میاد دنبالت! -
 
 زودتر برم بهتره! -
 

ماده رفتن شرررد.وقتی می خواسرررت  نا خیلی زود آ یا اصررراری ن رد وتم مار
 وباره دستش راورفت ووفت:خداحافظی کند ماریا د

 
باورکن یه بار امتحانش ارزش داره ، چیزی رو ازدسررت نمیدی! توهم که یه  -

 ….بار ازدواج کردی و
 

مطمئن بود اور فقط چند دقیقه دیگر بایسررتد از فشررار. بی رحمانه ای که روی 
قلب وولویش سررنگینی می رد دچار تهوع می شررود ، بنابراین. خیلی زود وونه 
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ید وخداحافظی کرد ووریخت. درپالتویش جمع شد. برس نرم ب*و*سراماریا 
شالش را دور وردن ومقابل دهانش را  سوز بود.  ستخوان  سرما ا می بارید اما 
کشررید وپلک برهم فشرررد ، بغض پنهان در ولویش راشرر سررت وهق هقی که 
شالش رها کرد.  شت  ستان هلند بود راپ سوز تر ازسرمای عجیب زم ستخوان  ا

ه عشررقی که پرونده اش بسررته شررده بود حماقت بود اما ف رش هم. خیانت ب
تاسرررحد جنون آزارش می داد ، برس کم کم روی پالتو واندامش راپوشررراند 
وغصرره هایش بیشررتر روی قلبش تلمبار شررد ، کاش برای یک سرراعت تمام 
زندویش خط میخورد و نام کنده شده برشیشه احساسش محو می شد، شاید 

 …بود امااین بهترین راه 
 

سنگینی نگاه امیر را مدام روی صورتش حس می رد ، ازاین ه چه درف رش می 
وذرد ور می ورفت ، ماریا زن راحتی بود ، بعید نبود حرفهایی که با او درمیان 
با ف رش هم بی حس می شرررد ودلش  باشرررد.  ته  به امیر هم وف وذاشرررت 

بار ا که این یب بود  گاه اوبگریزد ، عج میر هم اصررراری میخواسرررت ازپیش ن
برش ست این س ود نداشت ، عقربه های ساعت کندترین حرکت راداشتند 
وانگار پیش نمی رفتند تاحداقل به بهانه خوابیدن به اتاق پناه ببرد ، چند دقیقه 
دیگر بیشررتر طاقت نیاورد و باشرررب بخیری کوتاه به اتاق پناه برد. لب تخت 

م ل سه شاخه درسرش فرو نشست وسرش رامیان دستهایش ورفت. ول سرش 
می رفت وآزارش می داد.کالفه آن راازبین موهایش بیرون کشررید وووشرره ای 
پرد کرد، انگار سرش سبک شد اما حجم آن همه ف ر وخیال عجیب وغریب 
رهایش نمی کرد ، لباسررش را بالباس راحتی تعویض کرد. دراین مدد تاجایی 
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ار ختم می شررد ، حتی به که میتوانسررت لباسررهایش مناسررب و به بلوز وشررلو
ست  سهای راحت مقابل مردی که م ال محرمش ا سیده بود ازلبا ف رش هم نر
استفاده کند! چراغ راخاموش کرد. هنوز هم تاری ی مطلق کمی آرامش می رد. 
پتو راکنار زد و روی تخت افتاد ، به پهلو غلتید .چند دقیقه کوتاه وذشرررت که 

سایه قامت ضربه ای کم جان به درخورد ، جواب  شد ومتعاقب  نداد اما درباز 
بلند امیر روی دیوار مقابلش افتاد. سررایه کش آمد مانند نفس او که تا ولویش 
ست اوکه  شد ، د سرش همانجا قفل  سیدن امیر باالی  شروی کرد وانگار بار پی
روی شانه اش نشست مانند فنر ازجاپرید ونشست. نور کمی از آباژور نشمین 

ابروهای امیر رادید که به هم …د وسررایه سرراز شررده بود! اتاق راروشررن می ر
 نزدیک شدند:

 
 من که در زدم، چرا ترسیدی ؟ -
 

 آب دهانشراقورد داد وکمی جمع وجور تر نشست:
 
 نترسیدم، جا خوردم! داشت خوابم میبرد! -
 
 خواب شده یه بهانه که تواتاق پناه بیاری ؟ -
 
 یعنی چی ؟ -
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 سم!اینو من باید ازتو بپر -
 
 چی رو ؟ -
 

امیر سرراکت وطوالنی نگاهش کرد، نگاهش م ل همیشرره نبود ، معنا داشررت ، 
معنایی که تمنا را می ترسرراند ، حرفهای ماریا در ووشررش زنگ خورد وهمین 
امشب هم امیر باید اینگونه عجیب وغریب می شد. قلبش آن قدر تند میزد که 

ش افد و سینه اش راب س ودف ر می رد ثانیه ای دیگر  شتر  بیرون بپرد. ازاین  بی
 دلهره ورفت ودوباره وفت:

 
 چی شده امیر ؟ چیزی میخوای ؟ -
 

ووشرره لب امیر باال رفت ، پوزخند بود یالبخند ؟ .. چرانفهمید! .. سررر امیر 
 کمی پیش رفت ووفت:

 
 آره ، یه چیزی که فقط هم تو میتونی بهم بدی ؟ -
 
 نص  شبی زده به سرد ؟ -
 
 آره! تو ف ر کن -
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تمنا یخ کردن تنش را ازانگشرررت پا به باال حس کرد وکمی بیشررتر درخودش 

 جمع شد:
 
 بلند شو برو لوس ن ن خودتو! -
 
 نرم چی ؟ -
 

 “.. ..نرم چی ؟ ”این جمله چقدر آشنا بود
 

 اخم کرد ووفت:
 
 بی مزه ، پس من میرم! -
 
کرد باحرص پتوراکنار زد وبرخاسرررت که مچ دسررتش میان دسرررت اوویر  -

وبااولین کشررش به جای قبلش تقریبا پرد شررد. قلبش بی شررک در فاصررله 
ید در  یا به خود ب تا تمنا  تاد. امیر کنارش قرار ورفت و کوتاهی ازحرکت ایسرر

 دست وپای نیمه جانش را ت انی داد وبلند وفت:…آغوشش فرو رفت
 
 چرا اینجوری می نی ؟ -
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 امیر سرش راباال ورفت وکمی نگاهش کرد:

 
ماهه دارم تالش می نم واسرره به دسررت آوردنت ، نتیجه اش میشرره فرار  چند -

بذار یه بارم یه راه دیگه امتحان کنم شاید همه چی عوض … کردن هرشبت ازم
 شد ، خوبه ؟

 
 امیر من به تو اعتماد کردم! -
 
 قرار نیست چوب اعتمادتو بخوری! -
 

 نشست ودست اوراورفت وکنارش نشاند:
 
کردم باهمه خواهش دلم طرفت نیام ، یعنی هروقت اومدم تواین مدد سعی  -

قدمی بردارم باع س العملت توهمون قدم اول زمینم زدی اما دیگه دارم خسته 
 میشم ، اینجوری فقط معطل هم شدیم!

 
 تمنا وفت:

 
 …حاالم مش لی پیش نیومده ، من صبح با بابام حرس میزنم که -
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 که بروردی بی معرفت ؟ -
 
 …ازاول همین بود کهقرارمون  -
 
 قراربود من واسه به دست آوردنت تالش کنم اما توهمه راههای منو بستی! -
 

 بام  ی کوتاه آرام وفت
 
که هنوز  - یدونم  هاد حرس زده، یعنی جین بهم وفت! .. م با یا  مار یدونم  م

بازم  نه..می دونم ولی  بت خیلی بیشررتر ازم حا وسررهمش توقل جای مسرری
 …میخوامت

 
 به سمت خود چرخاند وآرامتر وفت:صو رد اورا

 
 …شاید حق بااوناست ، سخته وفتنش ولی -
 

 کالفه به موهایش چنگزد و برخاست:
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شاید تونستم جای اون وخاطراتشو اول بگیرم بعد همه قلبتو ولی بهم فرصت  -
سال دیگه هم من بدوم بهت نمی  صد بدم ، بااین احوالی که تو درپیش ورفتی 

 رسم!
 

اشرر ش که …نا رافشرررار داد وپنجه اش پتوی زیر دسررتش رابغض ولوی تم
 سرازیر شد امیر مقابل پایش نشست و دستانش راورفت:

 
خواستم مجبورد … ف ر کن بهش ، من نمی تونم مجبورد کنم ، دروغ چرا -

ظاهرا هم نخوای نمی تونم تاخودد حتی  ف راتو … کنم ولی نمی تونم.. . 
 …فرصت الزم باشهشاید واقعا یه … ب ن تا آخر هفته

 
 …امیر من -
 
یا میاد  - مار هیس! ..فعال هیچی نگو! منم این چند روزو میرم خونه جین.. . 

صمیمی بگیری مطمئن  شه تاف ر کنی ، بازم هرت شت.. نمی خوام کنارتم با پی
باش من همیشه عاشقت میمونم والزم باشه تا آخرین لحظه عمرم صبر می نم 

 ی ، باشه ؟ولی قول بده که بهش ف ر کن
 

 ه ای به موهایب*و*سسرتمنا ت ان خورد ولبخند به لب امیر آمد ، برخاست و
اوزد وبیرون رفت. تمنا روی تخت افتاد ودسررت روی سررینه اش وذاشررت که 

 …انگار داشت ازجا در می آمد
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 بانیش باز ماریا که مواجه شد خنده اش ورفت وبه داخل دعوتش کرد:

 
 ه ماریا ؟این خنده چه معنایی دار -
 

 ماری از سر سرخوشی قهقه ای زد وپالتویش را آویزان کرد:
 
 فقط خودتون ازپس هم برمی آیید!… ازدست شما ایرانیا بااین ادا واطواراتون -
 

 تمنا دونوشیدنی داغ آورد وماریا بی تعارس ی ی رابرداشت:
 
ه باروندیگه حالم ازهرچی برس و… دوباره سرما داره استخون سوز میشه، اوه -

 به هم میخوره!
 
 ناش ری ن ن ماری! -
 

شیدنی اش هومی  شیدن نو شت ووش زد ودرحال نو سش راپ ماریا موهای خی
 ازسر خودش باز کرد.” هیچی“وفت به نشان سوالی که تمنا باوفتن 
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باره سررر رشررته کالم رابه دسرررت ورفت  اما ماریا که ذاتا دختر حرافی بود دو
 وکالس راباز کرد:

 
 ریش دادی این مرد جوون وخوش تیپو آخه ؟چرا فرا -
 
 من فراریش ندادم ، خودش خواست! -
 
 ترسیدی کمت بیاد بدون ادا آره بدی! -
 
 ماریا خواهش می نم بس کن ، این لقمه روهم توورفتی!… اه -
 
 به قول شما خواستم ثاواب کنم. -
 
 ق!شویبعدشم این کار تو بیشتر تنبیه داره تات… اوال ثواب نه ثاواب -
 
سخت میگیری تو دختر! آخرش که چی ؟ .. من وجین هنوز  - اوووه! .. چقدر 

 …نامزدم نبودیم که
 
 صددفعه واسم تعری  کردی!… وای بس کن ماری -
 
 خب ت راری شده ازبقیه اش بگم! -
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 ازنگاه تمنا خنده اش ورفت ودستهایش راباال برد:

 
 دیگه نمیگم!… تسلیم… باشه -
 
 شام خوردی ؟ -
 
 معلومه که نه! اومدم باهم بخوریم! -
 

 تمنا برخاست تا وسایل شام راآماده کند.ماریا پشت سرش رفت ووفت:
 
 راستی تمنا، یه دوست ایرانی دیگه پیدا کردم! -
 
 تو میگردی ایرانی ش ار می نی ها!… ا -
 
این ی ی اتفاقی بود ، برام جالب بود که داشرررت بانامزدش سررر بازار قرمز  -

ی رد! نامزدش عصبی شد ورهاش کرد منم حس انسان دوستیم ول کرد بحث م
 ورفتم سراغش تا م ال آرومش کنم!

 
 بازار قرمز دیگه کجاست ؟ -
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 چطور ندیدی ؟ -
 
 من میگم نشنیدم اصال ، تو میگی ندیدی ؟ -
 
معروفه.. یه قسررمت توشررهر پراز مغازه باالمپهای قرمز که زنا خودشررونو  -

 د!عرضه می نن… واسه
 

 تمنا آنقدر جاخورد که بشقاب ازدستش افتاد وش ست:
 
 هان ؟ -
 

سوپرمیوه حرس  صحبت از منطقه قرمز میزد که انگار از  اما ماریا آنقدر عادی 
 میزند ، باتعجب وفت:

 
 حواست کجاست دختر ؟ -
 
 هیچی.. هیچی! -
 
آره ، داشتم میگفتم خالصه کلی باهاش دوست شدم وشماره شم ورفتم که  -
 ند روزه دیگه دوباره ببینمش البته اوه بشه ، میای توهم ببینیش!چ
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 آره بدم نمیاد! -
 
 پس فردا باهاش حرس میزنم وقرار میذارم ، اوکی ؟ -
 

تمنا سر ت ان داد وموافقت کرد. دلش ندیده برای زن جوانمی سوخت. بسیاری 
سیده به ورای مرز ایران هویت خود رافراموش می کردن  د و به نوعیبودند که نر

ها  یل مرد نامزد آن دختر ایرانی هم ازاین قب یا  که وو ند  خالی می کرد قده  ع
 …بود

 
بعد ازصرررس غذا مشررغول جمع کردن میز بود که تلفن زنگ خورد ، بی شررک 

 امیر بود ، با چند لحظه تامل ووشی راجواب داد:
 
 …سالم -
 
 سالم ازماست خانم، خوبی ؟ خوش میگذره ؟ -
 

 راهمیشه دوست داشت ولبخند به لبش می آورد: لحن شوخ امیر
 
 جای شما خالی، بله! -



 1001 وصال یتمنا

 
 شما لب تر کن تا بنده بروردم سرجام..بیام ؟ -
 
 لوس ن ن خودتو! -
 
 چشم، چیزی احتیاج نداری ؟ -
 
 نه! همه چی هست! -
 
 نخواستی ریخت منو ببینی کارد داخل میز هست بردار! -
 
 !کاری داشتم به خودد زنگ میزنم -
 
 …افتخار نصیب من میشه ، مراقب خودد باش، اوه شب ترسیدی یا -
 
 ماریا هست دیگه، ازچی بترسم ؟ -
 
 وفتم شاید بهونه جور شه وزودتر جوابمو بدی! -
 

لحن پرحرارد امیر ازپشت تلفن هم سوزاننده بود ، اما این حرارد ورمای تن 
 ره وفت:تمنا را غارد می رد، برای وریز ازنشنیدن حرفی دوبا
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 مرسی ازاین ه به ف رمی، فعال کاری نداری ؟ -
 

 امیر باچند ثانیه م ث وفت:
 
تمنا.. توهر تصمیمی بگیری واسه من ازش داره اما ته دلت به دل بند زده منم  -

 ف رکن ، قول میدی ؟
 
 آره، کاری نداری ؟ -
 

 نه عزیزم، شب خوش!
 

ستش را ر شت ود ستگاه وذا صله ووشی راروی د دتر وی قلبی که انگار تنبالفا
ازحد معمول می تپید.با جلو آمدن ناوهانی صررورد ماریا ازجا پرید وباخنده 

 …او اخمهایش رادرهم کشید
 
 ازدست تو ماری! -
 
 داره! گ*ن*ا*هازدست من یاتو ، بابا بذار بیاد  -
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شرد. اینجور که معلوم بود ماریا قرار بود تا آخر  شقیقه اش راف سبابه  شت  با انگ
 …هفته مخش رابا این کارها ساالد کند! 

 
 حاضر وآماده روی مبل نشسته بود که باالخره ماریا بیرون آمد ووفت:

 
 بریم ؟ -
 

باهم بیرون رفتند، لحظه آخر صررردای تلفن راشررنید  تمنا سرررت ان دادند و
 وخواست بروردد که ماریا دستش راکشید ووفت:

 
 نگ میزنه!دیر میشه ، هرکی باشه به تلفن همراهت ز -
 

حق با ماریا بود پس منصرس شد وباهم به سمت محل قرارشان بایک هموطن 
 ….رفتند

 
ماریا یک لحظه از حرس زدن خسررته نمی شررد ودائم از مسررائل مختل  می 
وفت. کال شخصیت پرهیجان وشادی داشت ، تمنا نمی دانست چرا درچهره 

ش برای آن همه هر دوسررت تازه ای دنبال وذشررته خودش می وردد، چقدر دل
بی خیالی و ذوق وشرروق کودکانه تنگ شرررده بود. به نیمرخ ماریا نگاه کرد. 
حداقل ده سال فاصله سنی داشتند اما ازنظر روحیه انگار تمنا ده سال بیش ازاو 
سریع وارد  شده بود.  سیدند .، برس هم تند تر  سیده بود. به محل قرار که ر پو
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سرما غیر ق شدند . واقعا واهی  سرش را کافه  شم و شد. ماریا چ ابل تحمل می
مدام می ، چرخاند تا دوسررت جدیدش راببیند، باالخره م ل کسرری که انگار 

 ونجی یافته باشد ذوق زده باال پرید ودست تمنا راکشید:
 
 بدو بریم!…اوناهاش -
 

جای ترانه خالی که ببیند سررروکار تمنا باچه کسررانی افتاده اسررت ، از این ف ر 
باه نده وبغض  ها خ بانی  نگ مهر قدر دلش ت که چ بانگیرش شرررد.آه  م وری

وغرولندهای مادرانه اش بود. بااشرراره ماریا به زن جوانی که کمی تپل به نظر 
می رسررید وموهای خرمایی رنگش ازپشرررت روی پالتو خردلیش آویزان بود 
شید ، بااین ه در خانواده ای  شمی روی موهایش ک شال پ ست به  ناخوداواه د

اما هیچ زمانی اجباری درچنین مسرراله نداشررت ، باهمه این  سررنتی بزرگ شررد
به این خا  غریب ترجیح داد ظاهر ایرانیش راحفظ کند.  احوال پس ازورود 

وی نگاه تمنا ر…پیش رفتند وباسررالم بلند باالی ماریا زن جوان بازوشررت اما
خاطراد مدام مقابل …صررورتش خشرر ید ونگاه ناباور شررعله درچشررمهای او

رفت تا به آن شب لعنتی رسید. شبی که بادیدن مهران شروع شد چشمش رژه 
سیحا تمام سته روی …وبا دل کندن از انتظار برای م بغض کرد ونگاهش ناخوا

اندام اوچرخ خورد ، تازه فهمید این زن باردار همان دختر  شرراد بااندام ترکه 
 …ای کالس های نقاشی است
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 باصدای ماریا به خودشان آمدند:
 
 یرانیا وقتی همدیگه رو میبینن اینجوری تعجب می کنند ؟همه ا -
 

بااخم  ما او عقب رفت. له را در آغوش بگیرد ا تا شررع قدمی پیش رفت  نا  تم
 وخشم ونفرتی که در صدا و رفتارش بیداد می رد وفت:

 
 همه ایرانیا نه ولی وقتی بایه خائن روبه رومیشی باید فقط لعنتش کنی! -
 

با چشررمهایی ناباور نگاهش کرد ، شررعله قدمی  قلب تمنا بی حس شرررد و
 نزدی ش شد وبه چشمهایش زل زد:

 
 حتی بدم میاد لعنتت کنم، خیلی بازیگر ماهری بودی ونشناختمت! -
 

این راوفت وکنارش زد وبه سرعت دور شد ، تمنا هاج وواج درجامانده بود که 
 ماریا لبهایش راباال کشید:

 
 منظورش به توبود ؟ -
 

 ه سینه اش وذاشت وسخت وفت:تمنا دست ب
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 …من ؟ خائن ؟  -
 

کذایی را مه  بارت رار کرد آن کل ند  لب چ مد … وزیر به خودش آ عه  یک دف
شت ،  شدن براتومبیلی رادا سوار صد  شعله که ق شروع به دویدن کرد.بادیدن  و

شت وبانفرد نگاهش کرد  تمنا به قدم هایش… صدایش کرد او لحظه ای برو
سوار شید اما او سیاه  سرعت بخ شد وتمنا نفس زنان جای رد  شین دور  برما

ستحق  ش هایش فروریخت. م شت وا صورتش وذا ست روی  ستاد. د تایرها ای
 این همه بی رحمی نبود!

 
 چرا ؟… به چه کسی… خیانت ؟ 

 
ست وپا زد، به  سیری دربرزخ د شبیه ا سه روز باقی مانده تا انتهای هفته را دو

نگرفت. ماریا هم مدام به دسررت وپایش تلفن شررعله بارها زنگ زد اما جوابی 
سی وبا چه  ست چه ک سردرآورد که خود تمنا نمی دان صه ای  می پیچیدتا از ق
نیتی تعری  کرده است ، البته خیلی سخت نبود حدس زدن راوی قصه کذایی 

چه زمان قرار بود این سایه نحس ازروی … خدا لعنتت کند مهران… خیانت او
شود. دوبا شته  شی راقطع می رد که زندویش بردا شت وو ره بی ثمر وناامید دا

 صدایی ورفته شبیه صدای شعله درووشش پیچید، با عجله وفت:
 
 سالم شعله ، تمنام ، توروخدا قطع ن ن! -
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 صدای سرد شعله شبیه آتش به جانش افتاد:

 
 چی میخوای ؟ -
 
 …یه توضیح ، درمورد حرفاد و -
 
ک - ندایی  بت و با گه توضرریحی هم موند  باش اون م باال آوردی ، مطمئن  ه 

ساده اتم ببینم میگم چه مار خوش خط وخالی هستی ، البته با طبلی  پسرعمه 
شو به خریت  سوایی افتاده مطمئنم فهمیده وخود صدای ر شت بوم تو با که از پ

 زده و..
 
 چی داری میگی شعله ؟ کدوم رسوایی ؟ -
 
شت پا خوردی ، میگف - سوخت که پ ست می شه دلم وا تم حی  این دختر همی

شته ولی وقتی از مهران  شو ندا سر اون ه لیاقت شته ها پاکه وخا  بر که عین فر
شنیدم چه خیانتی به شوهرد کردی دلم میخواست پیداد کنم وخفه اد کنم، 
هر چند که الیق مردنم نیسررتی! آدمی که شررب نامزدی دوسررتش خودشررو به 

 …شوهرش عرضه کنه
 
 …له ، به خدامهران م ل سگ دروغ وفته شع -
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فت ؟ اون هرز میپره  - وه دروغ می و ندادی ا گه خودتو نشررونم  پس چرا دی

سه خاطر  ستیت بامن اومده بود وا شوهرد چی که بافهمیدن دو ودروغگوئه ، 
 …ک افت کاریای تو مهرانو تی ه پاره کرده بود و

 
تمنا دست به ولویش ورفت وباصدایی که جانش راورفت تاجمله ای رابگوید 

 وفت:، 
 
 خیانت کردم!… مسیحا خودش وفت که من -
 
 آره خودش وفت ، حاالم دیگه مزاحمم نشو که حالم ازد به هم میخوره! -
 

صرردای بوق که درووشرری پیچید تمنا باحالی نیمه جان روی مبل کنار دسررتش 
ته بود.  یل رف مام نیرویش تحل گار ت باره زمین خورد، ان ند شرررد ودو تاد ، بل اف

شد شت خفه می  شت  دا ، رفت آب بخورد واولین بطری داخل یخچال را بردا
وسر کشید ، یک دفعه انگار مذابی داغ از ولویش عبور کرد ومعده اش منفجر 
شرررد ، همان موقع ماریا ازحمام بیرون آمده بود ، با دیدن وضررعیت او جیغ 

 کشید:
 
 چرا نوشیدنی خوردی ؟ -
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شد. میان ت شتر حالش بد  شنید بی سیاهی رفت تمنا این راکه  شمانش  هوع چ

 …ودیگر نفهمید
 

شنیدن یک لحن آرام ونگران  صورتش و شتانی روی  با حرکت نوازش وونه انگ
که اسمش راصدا می رد، آرام پلک وشود. نور چشمانش رازد و دست بلند کرد 

 وروی چشمانش وذاشت. امیر کمی خم شد ووفت:
 
 بیداری عزیزم ؟… تمنا -
 

 ساژ داد وبا احساس ضع  وفت:با دوانگشتش پل هایش راما
 
 آره، چی شده ؟ -
 
 دختر خوب توهرچی دم دستت اومد باید بری باال ؟ -
 

 باتعجب دستش راکنار برد وبه چهره پرخنده امیر نگاه کرد:
 
 چی ؟ منظورد چیه ؟ -
 
 یه قلپ نوشیدنی خوردی ازدیشب تا حاال خوابی! -
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 تمنا نیمخیز شد وباصدای بلند وفت:

 
 ردم ؟چی خو -
 

درد ضعیفی درمعده اش پیچید وناخوداواه آخی وفت وروی معده اش رافشرد 
 ، امیر شوخی راکنار وذاشت ونگران پرسید:

 
 معده اد ناراحته ؟ -
 

 باچهره ای درهم به امیر نگاه کرد:
 
 نه زیاد! اینا توخونه ما چی ار می رده ؟ -
 
به من ندادی، خب مال منه، یعنی تونفهمیدی تواین مدد ؟ حاال ا - همیت 

 تفاود شیشه هم کنج اود ن رد ؟
 

 چشمهای تمنا ورد شد :
 
 …یعنی…امیر تو -
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 امیر شرمنده دستی میان موهایش کشید وعقب رفت:

 
خب ذره ذره - نار ولی  بذارمش ک که  خدا  به خودم و این بطری … قول دادم 

یدی که اینجوری لو رفت.. ف رمی ردم فهم ته مونده  به آخری هم خیلی وق  و
 روم میاری ، نگو اونقد ر توخودد غرقی که اصال نمی فهمی دورد چه خبره!

 
به چنین چیزهایی رو آورده  ما اصررال ف رش راهم نمی رد او  باامیر بود ا حق 

 باشد ، اخمی کرد ووفت:
 
 غرب زده! اوه به عمه نگفتم ؟ -
 

 لبخند به لب امیر آمد:
 
 تو که فضول نبودی ؟ -
 
 میخوام باشم، حرفیه ؟ از حاال به بعد -
 

شید  شد ، قلب تمنا داد ک شمهای اوزل زد وناخوداواه به طرفش خم  امیر به چ
تا عقب کشد اما پنجه اش با له کردن ووشه لباسش ، قلبش راهم له کرد ووریه 
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اش رانادیده ورفت ، دیگر بسررش بود هرچه به خواهش دل پیش رفت.. لبهای 
 گاهش کرد:امیر نرم روی پیشانی اش نشست ون

 
چقدر دلم واسه این شیطنتاد تنگ شده بود تمنا! حجم بغضی که سینه اش  -

 راپر کرد مهارشدنی نبود ، قطره های اشک ازووشه پل ش سرخورد ووفت:
 
شه باخته هامو دوباره پیدا کنم ؟ .. کم م … میخوام بروردم به همون روزا - می

 می نی امیر ؟
 

 صدایش رانتوانست مهار کند: امیر آب دهانش رافرو داد، لرزش
 
 منظورد چیه ؟ -
 

 تمنا نشست ونگاهش رااز او دزدید:
 
 دیگه نمی خوام بروردم ایران! همینجا ترتیب ازدواجمون وبده! -
 

امیر صررورتش رابی م ث به سررمت خود برورداند وباشرروقی آمیخته به حیرد 
 وفت:
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 چی شده ؟ یه دفعه ؟ -
 

م وبازهم به امید بازوشررتی دوباره به سرروی چه می وفت ؟ میگفت کنارتو بود
شد متهم  شقی وعاقبت  شق وعا شد ازاین ع سش بود هرچه خار سیحا ؟ .. ب م

 …ردی  اول دادواه رسوایی
 

 آب دهانش رافرو داد وآرام وفت:
 
 آره ، ف رامو کردم ، ن نه تو پشیمون شدی ؟ -
 

 امیر هیجان زده وناباور برخاست:
 
ری کردم واسه شنیدن این حرس از زبونت ؟ االن دیوونه شدی ؟ لحظه شما -

 انگار دنیا روبهم پیش ش کردن بعد توحرس ازپشیمونی میزنی ؟
 
 پس من دیگه حرفی ندارم! -
 

 امیر دیگر روی زمین بند نبود ، با خوشحالی بی اندازه ای دستهای او رافشرد:
 
 ؟ نمیباید بریم سررفارد برای خوندن عقد دائم ولی مطمئنی ازتصررمیت  -

 …خوای بروردیم ایران واسه جشن و
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نه! فعال نه! شاید یه مدد که وذشت رفتیم اما حاال میخوام همینجا بمونیم ،  -

 جشنم نمی خوام!
 
 آخه توالیق بهترینایی ، دلم نمیاد که این قدر ساده باشه! -
 
فقط کمک کن ازاین وذشررته تلخ فاصررله بگیرم انگار همه آرزوهام برآورده  -

 شده!
 
فقط به خانواده هامون که اطالع بدیم … باشه عزیزم ، هرطور خودد بخوای -

 ، هان ؟
 

ه ای ورم وطوالنی به ب*و*سررتمنا فقط سرررش رات ان داد وامیر باخوشررحالی 
 دستانش زد:

 
ف رکنم تا دوسرره روز دیگه جور شرره! فعال … ازهمین امروز میرم دنبال کارا -

 کاری نداری ؟
 
 ه خواهش!کار که نه فقط ی -
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 توجون بخواه! -
 
 این دوسه روز باقی مونده ازمحرمیتمونو باطل کن! -
 

 امیر تعجب کرد:
 
 چرا ؟ -
 
 احساس خوبی بهش ندارم، همین! -
 

 امیر لبخند زد ووفت:
 
حرفت سررند داره بانوی من، همین امروز ترتیبش ومیدم! فقط خوندن یه متن  -

 عربیه که باید پیداش کنم!
 
 ازعمه بگیر، تومفاتیح هست!زنگ بزن  -
 

امیر دست روی چشمش وذاشت وکمی خم شد سپس باوفتن بااجازه ای بلند 
شد،  شت دیوانه می ست ، دا ش باال ازخانه بیرون رفت ، تمنا بی حس همانجا ن

 …چه خوب بود که ماریا نبود واال
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ست ومیان وریه  ش  سمت حمام رفت ، دوش راباز کرد ، بغض حقیقیش  به 
 “….احافظ همه احساس من ! خد” وفت

 
ستند که  شدند تماس ورفتند ، درآن میان خوا شان مطلع  صمیم همه وقتی ازت
برای ازدواج بازوردند اما تمنا قانعشرران کرد که فعال قصررد بازوشررت ندارد واز 
آنجا که خانواده اش بیشتر نگران خبرهای اخیر بودند مخالفتی ن ردند جزعمه 

بروردند وباالخره برای سال دیگر قول بازوشت دادند که تا آخرین روز مصر بود 
شد ، آن هم باکلی منت شان …تا قانع  امیر به قولش عمل کرد و محرمیت میان

باطل شد ، اما برایش جای سوال داشت که این خواسته تمنا به چه دلیل بود ؟ 
سید، چند روز باقی  صلی اش می ر سته ا هرچند که دیگر مهم نبود و اوبه خوا

امیر تمنا رابه خانه ماریا فرسررتاد تا آماده شررود …ه خیلی زود سررپری شرردماند
وخودش وفت که قصررد آماده کردن خانه را دارد ، ماریا مدام شرروخی می کرد 
ست اما تمنا  ستش داده ا شب کارد ستی آن  شت که م سر تمنا می وذا سربه  و
ازدرون روبه فروپاشرری بود که پتک مهلک حرفهای شررعله قلبش رامتالشرری 
واحساسش راحرام کرده است.. که خسته از این روزمروی ها تصمیم برازدواج 

سرراعتی پیش امیر تماس ورفت که همه چیز آماده …ورفت نه هیچ چیز دیگر
هرچه هیجان او بیشتر …است وبرایش سورپرایز دارد اما بعد ازعقد در سفارد

شد و ضطراب تمنا هم افزون می شد ا شد …می آماده آخرین تماس امیر جوابش 
نا مال حیرد مردی دیگر … بودن تم ما درک نا بیرون رفت ا ند تم که زد زنگ را

راجای امیر دید وخبری ازاو نبود. به خیال این ه امیر قصررد سررورپرایز کردنش 
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رادارد بانشررانی اسررمی که مرد داد همراهش شررد..مقابل ی ی از وران ترین 
تعجب وانگلیسرری ومعروفترین هتل های مرکز شررهر که متوق  شرردند تمنا با

 دست وپاش سته ای پرسید:
 
 مطمئنید درست اومدیم ؟ -
 
 مگه شما دوشیزه تمنا نیستید ؟ -
 
 بله اما چرااینجا ؟ -
 
 آقا خودشون وفتن نامزدشون واینجا بیاریم، بفرمایید پایین! -
 

شش ورم  شتر درپو سرد بود! کمی بی شد، وای که چقدر  تمنا میان حیرد پیاده 
سپیدش فرو رف ستان مرد پیش رفت ، کمی که درالبی معطل و ت و با هدایت د

شرررد دسرررت درکیفش برد تا دلیل این کارهای امیر رابداند اما درکمال حیرد 
ست.  ش ست ومنتظر ن شی رافراموش کرده بود. دیگر اهمیتی نداد وکی  را ب وو
زن شیک پوش وبلندقدی پیش آمد وباخوشرویی خواست همراهش شود، بی 

 …اه افتادحرس دنبالش ر
 

باالخره مقابل اتاقی بادر بزرگ چرم وقهوه ای رنگ ایسررتاد ، کارتی راکشررید 
ودرباز شررد واورابه داخل هدایت کرد.. کارد راووشرره میز وذاشررت و باوفتن 
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روی مبلی نشررسررت وبه … روز خوش رفت، تمنا متعجب نگاهی به اتاق کرد
ساعت نگاه کردطبقق رارش باامیر تان ساعت دیگر مف ر فرو رفت. به  یباید یم 

عقد جاری میشرررد واالن داخل این اتاق نشررسررته بود بدون این ه بداند چه 
ست!  شد. کی  …خبرا سر  ب  سه اش کرد به آن ها  سو درب دواتاق دیگر و

پالتویش راوذاشرررت وبرخاسرررت. درهمان اتاق اول راکه بازکرد جاخورد ،  و
سانه ا شبیه یک حجله واه اف فته امیر و… ی بودسرویس خواب بی نظیری که 

چه خبر بود ؟  جا  ند پس این ماده می ک نه راآ خا خت …بود  ته دلش فرو ری
ونگاهش میان ولهای سرخ وسفید چرخ خورد، بغض به ولویش پنجه کشید ، 
سهای باقی  سیحا پیش نگاهش آمد. چه می رد بادلی که هنوز میان آخرین نف م

یگر یادش هم حرام آغوشرری که فقط تایک سرراعت د… مانده اورا تمنا داشررت
شد وریخت ازآن همه ورما…وممنوعه بود شد ولی بامرگ … مگر می شاید می

سش سا ست به امیر بگوید متنفرازاین همه نزدی ی بعد … همه اح کاش میتوان
ازاین اسررت که شرراید خیال دیگری به حریمش سررر  کشررد اما راهی بود که 

 …انتخاب کرد و
 

جراد بازکردن پل ش  بابسررته شرردن درپشررت سرررش قلبش بی حس شررد،
شد، باید تمرین می رد شت. باید کمی آرام می شت …راندا سی را ازپ ضور ک ح

سرررحس کرد وعطر خوش رز ویک تلخی آشررنا وعجیب درمشررامش پیچید ، 
شود وهمزمان  سعی کرد لبخند بزند، ول راورفت.پلک و شید . نفس عمیقی ک

سورپرایزتو لو بدی! ”باوفتن شتی بعد  شت ” میذا ش ید.. …امابه عقب برو خ
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وء یک س… یک دروغ بزرگ… برای یک ثانیه مرگ رادید.. یک خواب بود شاید
شبیه …تفاهم شن وهزار رنگ به زبان آمد تاحقیقت  شمهای رو صاحب آن چ

 یک سیلی به صورتش ضربه زند:
 
 خودمم!… خواب نمی بینی همه عمرم -
 

 اسررتدسررتش بی حس شررد وشرراخه ول روی زمین افتاد ، یک ت یه واه میخو
م شبیه یک جس….تاازهم نپاشد اما نه آغوش اورا که در برش کشید بی معطلی

قه پیش هوایش را  ند دقی که همین چ فت  یان آغوش ورمی فرور جان م مه  نی
شنه خاطره اش بود  شد که مدتها بود ت شی می سیراب ازنواز شت  شت ، دا دا

فس های نه! .. اشررتباه بود، صررورد اوکه میان انبوه موهایش رفت ون… وحاال
دست روی سینه اش وذاشت … داغش راکه حس کرد سرد شد تاسرحد مرگ

عقب رفت و چشم …وتن جدا کرد ازآغوشی که قصد ی ی شدن داشت انگار
ستهایی که باز پیش می آمد وزمزمه کرد  جان…”تمنا”های ملتمس اورا دید ود

سوی در رفت شت و بی معطلی به  ش… به کالبدش بازو  انیاین برزخ رویایی ن
شت ، حرام بود سیحا روی در نیمه … ازجهنم هم دا ست م اما پیش از وریز د

باز مح م شررد واورابه سررمت خود برورداند، تمنا باع س العملی تند هولش 
شود صر  شیدنش م سیحا باز برای درآغوش ک سبید ونفس … داد تا م به در چ

 بریده وفت:
 
 دست ک یفت بهم بخوره، اینجارو روی سرد خراب می نم! -
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مسرریحا باناباوری نگاهش کرد. چشررمانش دو دو میزد وباور نمی رد این لحن 

 …پربغض وخشم را
 
 ووش بده تمنا ، باید حرس بزنیم! -
 
 من هیچ حرفی با آدم پستی م ل تو ندارم! -
 
 با من اینجوی حرس نزن وقتی نمی دونی چقدر داغونم! -
 

 تمنا خنده عصبی کرد:
 
خائنت بهت خیانت کرد ودورد زد ، بایدم  داغونی ؟ خب حق داری ؟ زن -

 …داغون باشی، اصال تاحاال باید مرده باشی و
 
 …کدوم زن ؟ حرفای اون شبم -
 
شده ت ونم داد ولی نه اندازه تهمتی که به  - شب تو اون باغ نفرین  حرفای اون 

نجابتم زدی! انگشررت نمای دوسررت ودشررمنم کردی که بی اراده بودن خودتو 
   که نشناخته تن به محبت بی ارزشت دادملوث کنی ، حی



 1021 وصال یتمنا

 
 مسیحا بی تاب نزدیک رفت که تمنا دادزد:

 
 حق نداری بهم دست بزنی! -
 

 مسیحا کالفه به موهایش چنگ زد وداد کشید:
 
شت نه  - صب یه دقیقه ووش کن به منه بدبخت.. به منه دربه دری که ه د ال م

 ماهه آواره شدم تا پیداد کنم!
 
 …ه چی بشه ، کهپیدام کنی ک -
 

سمت  شانه های اورامح م ورفت وبه  ست خودش راکنترل کند و سیحا نتوان م
 خودش کشید :

 
 میدونم نامردی کردم درحقت ولی به عشقون قسم نفهمیدم بازی خوردم! -
 
شناختی  - شو میدم ، توخدا رو ساعت دارم تاوان بازی توخوردی ومن تاهمین 

شماتت دیگران بی  شتنت رها  *هگ*ن*اومنو توجهنم  ست دا وفقط به جرم دو
کردی ؟ حتی پشررت سرررتو نگاه کردی ببینی چی به سررر تمنایی اومد که ادعا 
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چه  به  باهم کشررتی ؟  نت غرورو قلبشررو  بارفت می ردی براش میمیری و
 …ی منو رسوای عالم ونقل زبون دشمن کردی وگ*ن*ا*ه

 
 مسیحا یک دفعه داد زد:

 
 یفهمی ؟به من وفتن ایدز دارم تمنا ، م -
 

ساکت شد.  شاید برای چند ثانیه هم بی … صامت. بی حرکت… تمنا خفه 
مسیحا آرام شانه اش رافشرد و … خش ش زد میان دستان او… نفس وبی جان
 درمانده وفت:

 
اون سررردردای لعنتی یادته ، رفتم واسرره اون … سررر دشررمنی ازم ورفتنت -

ره لعنتی دو تاخط به هم و آزمایش بدم که تو یه بروه نفرین شده کنار سه حرس
 …خورده ، وره زندویمو ازعشقم شل کرد. تو ازدستم سرخوردی

 
لبهای تمنا لرزید ، اصررواد نامفهومی ازحنجره اش بیرون آمد اما نتوانسررت 

رنگ پریده اش روبه کبودی … کلمه هم بسررازد چه رسررد به جمله ای مفهوم
سش رفت… رفت صورد یخ ز… نف ست به  سیحا با دلهره د شید ، م ده اش ک

بی درنگ دسررت زیر پایش انداخت وبلندش کرد … ترسررید ازآن همه سرررما
شو  بدی بود ، تا حد … جسمی راکه کم مانده بود روبه خاموشی مطلق رود
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پاشرری قلب دختر  پیش رفت مسرریحا مضررطرب تنش راروی تخت …فرو
 وذاشت و التماس کرد:

 
 تمنا یه چیزی بگو، چت شده یه دفعه ؟ -
 

روی پیشانی اش دلهره اش رابیشتر کرد ، با عجله لیوانی آب ریخت  عرق سرد
 و دست زیر سرش وذاشت وبا درماندوی وترس وفت:

 
 …مزخرس وفتم… حماقت کردم تمنا، اصال دروغ وفتم -
 

که تن  فت وملتمس خواسرررت کمی بخورد  های لرزانش ور یک لب آب را نزد
ست یخ زده اش  ش یده تمنا ت انی خورد و با دود شید که خ ست اوراک چنان د

شید ونیمخیز  صورتش ریخت.یک دفعه نفس پرلرزی ک شت وروی  لیوان برو
توجهی به احوالش نداشت. انگار همه … شد. چشمهایش خیس و ترسیده بود

چیز رافراموش کرد جز مرد مقابلش وحرفی که شررنیده بود.. جز فاجعه ای که 
 ون آمد:صدایش به ز حمت. ازولو بیر… برسرش نازل شده بود

 
 چی ؟ -
 

 مسیحا صورد اورا مح م ورفت و سریع وفت:
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 …ووش بده تمنا -
 

 تمنا یقه اش راکشید واینبارباصدایی بلند وپرلرز وفت:
 
 بگو دروغ میگی، زود باش! -
 
دروغی درکارنبود، ولی اشتباه شد ، یعنی دشمنی شد کار مهران بی همه چیز  -

 بود با همدستی پسر عموش!
 

سرجایش افتاد اما  انگار راه شد و بی حس  شل  ستانش  شد ، د نفس تمنا آزاد 
باز مهران.. لعنت به … سررد دل پرش شرر سررت… چشررمهایش سررر رفت

 باوریه وفت:…او
 
به اون مهران حیوون - نت  که… لع نت بهش  مه زندویمو خراب … لع که ه

 …کرد
 

سیحا  صدای وریه اش مانند مته درقلب م شد و  ستهایش حجاب چهره اش  د
 ه زد، به طرفش خم شد وبا صدای ورفته ای وفت:ضرب
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بس کن عمرمن.. اونقدر دلم زخمی هسررت که طاقت نمک اشرر ای تورو  -
 روش نداره!

 
یا  به همه دن نا  تا بی اعت تا وریه او شررردیدتر شررود ،  دسرررت هایش راورفت 
درآغوشش فرو رود، پشت پا زد به هر چه مصلحت وعقل بود ، دلش آرامشی 

ن که چ ته بودمیخواسرررت  غارد رف به  مایی … دسرررال بود ازش  دلش ور
شت ستانی ندا ست که هیچ تاب ستان بی او بودن… رامیخوا سته بود اززم  …خ

اه حتی یک بهار کوت… دلش بهار میخواسررت… خسررته بود ازپاییز ووریسررتن
آرزو داشت یک شب فراموشی بگیرد … حتی اور یک رویا میماند… ودروغی

 …کرد قرارهای دیگرش را وهمین امشب همه وجودش فراموش
 

 سرش رابه سینه اوفشرد وباصدایی ورفته وفت:
 
 چرا اینجوری کردی، چراهمون موقع بهم نگفتی ؟ -
 

 مسیحا صورتش رامیان موهای اوکشید وآرام وفت:
 
 …میدونستم قبول نمی کنی جداشیم و -
 

 تمنا سرش راباال ورفت ودوباره اش هایش شره کرد:
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باره بری آزمایش اصررال ذاتا خودخوا - ه به دنیا اومدی ، مجبورد می ردم دو
یدم ؟ میدونی چه زخم  ندی ، میدونی من چی کشرر عذابم  قدر  تا این  بدی 
تامرز خودکشرری تواون  به خاطر بی رحمیاد  به قلبم زدن ، میدونی  زبونایی 

 شب تاریک رفتم ؟
 

 مسیحا باناباوری نگاهش کرد:
 
 کدوم شب ؟ -
 
 …ووشم ؟ همون شب که وفتی زن داری وهمون شبی که زدی تو -
 

 مسیحا شانه هایش راورفت وباچشمهایی فراخ وفت:
 
 تو اون شب اونجا چی ار می ردی ؟ چی شد ؟ -
 
که اون  - نامزدیشررون  مدم  مد، او فاقی دوسرررت من ازآب دراو زن مهران ات

 …عوضی
 

 مسیحا با چهره وچشمانی کبود شده وفت:
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 ن نه بهت دست زد ؟ -
 

 وریه وفت:تمنا با
 
 …تواتاق حبسم کرد، به خدا میخواستم خودمو ب شم -
 

 ک  دستش رابه اونشان داد ووفت:
 
ما اون پنجره  - که قراربود اون شرررب رومو ببره ا جای زخم تیغی  نا  ببین! ای

جاتم داد ازاون جهنم که آتیش آخرش شرررد حرفای تو … ودرخت ن جهنمی 
 …که
 

 کرد وتمنا دوباره وفت: هب*و*سمسیحا دستهای اورا ورفت وغرق 
 
ش نی دوباره ولی تو  - شنوی می حتی تو اون لحظه هم توف ر توبودم که وقتی ب

 وفتی که من بهت خیانت کردم ، آره ؟
 

 مسیحا سریع سربلند کرد، رگ وردنش بیرون زده بود:
 
 کی این چرند ووفته ؟ -
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 شعله! -
 
 شعله کیه ؟ -
 
 ….و وفتی که منخودش وفت ت… همون دوستم… زن مهران -
 

 یک مرتبه وریه اش بند آمد ، مسیحا معنی س ود ناوهانی اورانفهمید ووفت:
 
آخه حسررابی حالشررو …حتما کاراون ک افته واسرره پوشرروندن وند خودش -

 …ف رنمی کردم دوباره زنده بمونه و… جاآوردم
 

 یک دفعه تمنا ازجاپرید ، مسیحا حیرد زده نگاهش کرد ودستش راورفت:
 
 تمنا ؟ چی شد ؟ چیه -
 

 تمنا دستش راکنار کشید وعقب رفت:
 
 ….مسیحا من باید می رفتم… وای نه!  -
 
 کجا ؟ -
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ساس  شت ولبش رامح م وازورفت ، اح صورتش وذا ست روی   گ*ن*ا*هد

ازخودش خجالت کشید، جواب ….آتش به جانش کشید وقتی نام امیر را آورد
… شررغول باعشررق خود بود ودربند تعهد به دیگری م… خدا راچه میداد ؟ 

 مسیحا باشنیدن نام امیر وا رفت. پیش رفت وصورد اوراباال ورفت:
 
 چی میخوای بگی تمنا ؟ -
 

 تمنا راحت تسلیم وریه ای دوباره شد:
 
 …امیر منتظر من بود که -
 
 که چی ؟ چراحرس نمیزنی ؟ -
 

 تمنا با بیچاروی وفت:
 
م میرفتم سرفارد که سررازاینجا قول ازدواج دادم بهش مسریحا، امروز داشرت -

 …درآوردم ، یعنی اوه فقط پنج دقیقه دیرتر اون تاکسی رسیده بود
 

سیحا  شید، م سیحا تغییرکرد وقدمی نزدی تر رفت اما تمنا پاپس ک رنگ چهره م
 ایستاد وباترس وفت:
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 منظورد چیه تمنا، ن نه میخوای بری ؟ -
 

 تمنا دست به صورتش فشرد :
 
 …م ، یعنینمی تونم بمون -
 

مسیحا باحرکتی سریع اورابه سمت خود کشید و میان نفس هایی تند وعجیب 
 وفت:

 
 ف ر رفتنم از سرد بیرون کن، محاله بذارم بری! -
 

بی توجه به التماس ودسررت وپا زدنهایش او را دوباره به سررمت تخت کشررید 
 ….تمنا به هرزحمتی بود خود رانگه داشت وفاصله اش را با او حفظ کرد

 
 …دیوونه نشو مسیحا ، ووش کن -
 

 مسیحا سرش رامیان موهای او فرو برد وملتمس وفت:
 
 حرس رفتنم نزن، به حد کافی عذاب کشیدم! -
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 …به خدا میدونم ولی… میدونم -
 

 مسیحا سربلند کرد ودست به صورد اوکشید:
 
 نه نمی دونی!… پس میدونی دلم چقدر براد تنگ شده -
 

ی توانسررت مانع نزدیک شرردن اوشررود ، عاقبت با وریه تمنا هرچه می رد نم
 وفت:

 
 من بهش محرمم! -
 

 سر مسیحا باواکنشی سریع بلند شد و با ناباوری وفت:
 
 چی ؟ -
 

شت  ست ، بی حرس بیرون دوید وکی  وپالتویش رابردا تمنا کنارش زد وبرخا
 اما با کشیده شدن بازویش دوباره ازدستش افتاد، با التماس وفت:

 
 سیحا تو روخدا بذار برم !م -
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 توکه میگی قرارتون تازه امروز بوده ، دروغ نگو به من! -
 
بدون هیچ  - بذارن  حال بود  ناختی! م خانواده منو میشرر که  دروغ نمیگم، تو 

 …نسبتی با امیر زندوی کنم و
 

 مسیحا بی طاقت دادزد:
 
 پس من چی ؟ دل من چی ؟ -
 

 تمنا آب دهانش رافرو داد و وفت:
 
 ….محرم بودیم ، سه چهار روزه پیش خواستم فسخ شه تا -
 

 مسیحا دندان بهم سایید ووفت:
 
 االن وقت واسه چزوندن من پیدا کردی ؟ -
 
که تورو دیدم چی  - مه  وه امیر بفه چرا نمی فهمی ؟ میگم من خواسررتم ، ا

 خیال می نه ؟
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 مسیحا باخودخواهی وفت:
 
 هر خیالی میخواد ب نه! -
 
 م چی ؟ اونا چی ؟خانواده ا -
 

 اینبار مسیحا ساکت شد ، تمنا لب مبل افتاد و سرش راورفت:
 
 …اون دفعه کم به خاطرم زخم زبون نشنیدن که دوباره -
 

ستهایش راورفت ، لحنش برخالس دقایقی  ست ود ش شش ن سیحا مقابل پای م
 پیش آرام بود:

 
 به من نگاه کن تمنا! -
 

 مسیحا به چشمهایش خیره شد:تمنا درمانده ووریان نگاهش کرد که 
 
 دوسش داری ؟ -
 
 …من… مسیحا -
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 جون مسیحا جواب بده ، توضیح نمیخوام! -
 
هربار که نزدیک شررد تواومدی پیش چشررمم ، تواین مدد باتمام محبتاش  -

شتنتو ویه تجربه دوباره  ست دا سه به دو ستم خاطره هاتم پس بزنم چه بر نتون
 …ولی

 
سیحا پل هایش رابرهم نها شرد م سینه اش ف سر اورا به  ست ،  ش د و کنارش ن

 وآرام وفت:
 
 خودم درستش می نم! -
 
 …چطوری آخه ؟ مسیحا من قول دادم یعنی -
 
 میای همین چند روز دیگه بروردیم ایران ؟ -
 

 تمنا باناباوری نگاهش کرد:
 
 چی داری میگی ؟ -
 
 ….بروردیم ودوباره میام سراغ پدرد ، ایشون همیشه -
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 ت ان خورد که مسیحا نفس عمیقی کشید: سرتمنا

 
 اوه بری اینبار می میرم تمنا ، یه فرصت دیگه بهم بده! -
 

 صورد اورا باال ورفت وملتمس به چشمهایش زل زد:
 
 یه فرصت! درستش می نم! -
 

 پلک های تمنا برهم خورد ووفت:
 
ه ازاین نیه مدد صبرکن ، بذار خودم باامیر حرس بزنم ، قانعش می نم که بتو -

 ازدواج بگذره ، فقط یه خرده صبرکن!
 

 پیشانی مسیحا به پیشانی او سایید و باصدایی ورفته وفت:
 
 سخته، خیلی سخته! -
 

با دیدن چراغهای روشررن آپارتمان قلبش فرو ریخت و دوباره به سرراعت نگاه 
کرد. هرچه بیشتر معطل می رد سخت تر میشد. پیاده شد. ماشین رفت. باهزار 

ضورش در  زحمت شانی از ح شد وخواهش کرد فعال ن سیحا  مانع همراهی م
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آمستردام ندهد.از طوفان بعدش می هراسید ، هنوز نتوانسته بود هضم کند این 
شید وزنگ  ست در آخرین دقایق رخ داد. نفس عمیقی ک اتفاق ودیدار را که در

ان یشرررافشرررد ، در بی م ث باز شررد. بادیدن امیر با چهره ای رنگ پریده وپر
 تمام وجودش راپر کرد که با داد او ازجا پرید: گ*ن*ا*هحس 

 
 کجا بودی ؟ -
 

با ترس نگاهش کرد. امیر چنگی به موهایش زد و سررعی  قدمی عقب رفت و
 کرد آرام باشد:

 
 …بیاتو -
 

بانگاهی پردلهره از کنارش رد شرررد. میخواسرررت  آب دهانش را قورد داد و 
 ن در امیر مانع شد ووفت:دراتاق پناه بگیرد اما پیش ازبست

 
 حق دارم بدونم چند ساعت چرا تا مرز مرگ وجنون رفتم وبروشتم یانه ؟ -
 

 لبش را واز ورفت واز شدد درماندوی بغض کرد:
 
 …متوجه وذر زمان نبودم و… معذرد میخوام -
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 کجا بودی ؟ -
 
 باید باهاد حرس بزنم امیر! -
 
 …میشنوم ولی همین حاال -
 

که ازووشررر هایش رابرهم فشرررد ورو اشرررک  ه پل ش سرررخورد ، امیر پل 
 برورداند.کالفه وعصبی وفت:

 
خبر  …ووشریتو نمی بری… درسرت ده دقیقه قبل ازرسریدن من غیبت میزنه -

بدم… نمیدی ل پیغامگیر فعا… ازترس جراد نمی کردم تلفنای ایرانو جواب 
شد، ح سش فراری  شد وهمه تبریک میگفتن بابت ازدواجی که عرو که  االممی

 اش ی که میدونه دهنمو میبنده!… اومده جوابم شده اشک
 

 به طرفش بروشت وملتمس وفت:
 
 چت شده تمنا ؟ چرا با من بازی می نی ؟ -
 

تمنا نتوانست مانع ریزش سیل آسای اش هایش شود ، چقدر ازخودش بدش 
 …ازاین دوراهی… آمد ، ازاین حس عذابی که به اسارتش برد
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 …امیر ، خواهش می نم بهم فرصت بده -
 

 امیر قدمی نزدی ش شد ووفت:
 
اوه بازم زمان میخواسررتی میگفتی عقبش می انداختم نه این ه دیوونم کنی  -

 ازبی خبری!
 
 ولی االن نه!… توضیح میدم براد -
 

وفت وبه اتاق پناه برد ، با دیدن اتاق تمام تنش لرزید وکی  ازدسررتش افتاد. از 
زی راه افتاده می ترسررید، کاش میتوانسررت همین االن همه تاوان و نتیجه این با

ه پالتویش راووش…نمیشد..حداقل االن نمیشد… چیز رابه امیر می وفت اما نه
سایلش رفت. ازجعبه کوچک پالکی راکه پنهان کرده بود  سراغ و ای انداخت و
شمهای بیقرارش تاب بازی  سیحا مقابل چ شید. نام م تافراموشش کند بیرون ک

پال  رابه سررینه اش …ترس به قلبش چنگ زد، هنوز همه تنش داغ بودکرد و
 خدایا ازاین برزخ نجاتم بده! -فشرد وزمزمه کرد:

 
ضربه کوتاه  ست بیرون برود. چند  شسته بود اما نمی توان ساعتی بود که بیدار ن
به درخورد .هول شررد. چراکه در آرام روی پاشررنه چرخید و تمنا تنها کاری که 
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ام دهد ، پنهان کردن پال  مسرریحابود که ازچند شررب وذشررته توانسررت انج
رهایش ن رد. امیر کنار چارچوب ایستاد ونگاهش کرد وپس از صبح بخیر آرام 

 وکوتاهی وفت:
 
 ف ر می ردم خوابی! -
 

 تمناسعی کرد نگاهش ن ند ، پتو راکنار زد وبرخاست
 
 منم ف ر کردم تورفتی! -
 
 کجا ؟ -
 
 خب شرکت! -
 
 شنبه ؟روز ی  -
 

شته وهنوز  ستش در رفته بود. یعنی یک هفته وذ ساب روزها ازد جا خورد ، ح
نتوانسررته بود اف ار واحسرراسرراد به هم ریخته اش را سررامان دهد وحرفی از 
ستش راورفت.انگار  شود که امیر د ست ازکنارش رد  ساکت خوا سیحا بزند.  م

باره تنش مور مور شرررد. از لحظه ا ی که مسرریحا روز اول ورودش بود که دو
شان دهد، هرچه  سوی او واکنش م بتی ن سی از ست به تما رادیده بود نمی توان
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ست.  سردی ازامیر دور نمانده ا ست که این  می رد منفی جواب میداد ومی دان
باز  به محبتی کمرنگ دل خوش کرده بود و تا چند روز پیش  ازچشررمانی که 

ضطراب ای شنی نگاهکوهی یخ جایش راورفته بود البته نگرانی وا هایش  نبار چا
بود. با نگاهش امیر رو در رویش ایسررتاد. قدمی پیش رفت و کمی هم اورابه 

 سوی خود کشید:
 
سرر وتت به هر معنایی باشرره من به دید خودم موج م بت ازش می ویرم ،  -

 اونقدر که به خودم اجازه بدم تالفی یا شایدم تنبیه سردواندتو ب نم!
 

آمد تمنا با بدنی یخ زده عقب رفت ومضررطرب همان فاصررله ای که اوپیش 
 وفت:

 
 منظورد چیه ؟ -
 

ست مقابلش  صورتش چرخ خورد وتا تمنا رو برورداند د نگاه امیر روی اجزای 
 کشید و سرش راپیش برد ، نگاهش روی لبهای رنگ پریده او چرخ خورد:

 
ری بگیمیتونم یه حقی از نامزدم داشررته باشررم ، نمی تونم ؟ دلم میخواد یاد  -

 صبح ها وشبها چطوری برام شیرین میشه!
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هرم نفس هایش که روی صورد تمنا پخش شد ، دختر  با دست شانه اش را 
 ورفت وسریع وفت:

 
 …صبرکن!  -
 

 امیر با م ث نگاهش کرد:
 
سه عقد عجله می ردم،  - شتباهم همین بود، نباید محرمیتو باطل می ردم ووا ا

خاطرش از دستم سر نخوری! حاالم چیزی تغییر باید زمینه اش مهیا میشد تا ب
 …ن رده ، تو اول وآخرش مال منی ، پس

 
 تمنا آب دهانش راقورد داد ووفت:

 
 خوبی امیر ؟ مست نیستی ؟ -
 

 امیر بالبخندی که بیشتر شبیه نیشخند بود ابروباال انداخت:
 
 ه!نتا وقتی باده به این نابی مقابلمه ، نوشیدنی دیگه ای مستم نمی ک -
 

 دوباره پیش رفت که تمنا صورتش راکنار کشید ، قلبش تند میزد :
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 بس کن اول صبحی ، چرا اینجوری شدی ؟ -
 
ف ر کن اون هفته سررر قولت موندی و االن ازدواج کردیم ، االن نباید اینجا  -

جاد اون موقع میشررد فقط تو آغوش من پس یادد نره … ایسررتاده باشرری که
 …که
 

 باصدای نیمه بلندی وفت:تمنا کنارش زد و
 
 خجالت ب ش امیر، این چرد وپرتا چیه میگی ؟ -
 

صدای  شار داد ، تا جایی که  نقاب ازچهره امیر کنار رفت وبازوی اورا مح م ف
 آخش بلند شد:

 
تو که قبول کردی ازدواج کنیم پس نباید واسررت مهم باشرره ، م ل چند سررال  -

 …ودی وک تم نمی وزید وپیش که بی هیچ نسبتی تو بغل اون پسره ب
 

 تمنا هلش داد و بابغض وفت:
 
 وذشته من به خودم مربوطه! -
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 االنتم به من مربوطه ! -
 
 کی چنین ارتباطی.. . -
 
 تو واسه چی االن تو خونه منی ؟ -
 

 تمنا ساکت نگاهش کرد وامیر دوباره وفت:
 
باره همه چی زیر ورو شرررده، چرا ؟ چته ؟ اون ه - فته بی یه هفته اسرررت دو

حاالم این  نه ،  بت می ز عد غی نداری وب با ازدواج  مه میگی مشرر لی  قد م
شدنم اذیتت می نه وقتی میدونی آخرش … رفتارته حق دارم بدونم چرا نزدیک 
 چیه ؟

 
 قرار شد بهم فرصت بدی! -
 
 فرصت میخواستی آماده بشی خب قصد منم همراهیته! -
 

هرواه روبروردانده بود امیر  سماجت او آزارش میداد، خصوصا که دراین مدد
بی هیچ حرفی عذر خواهی کرده وعقب می کشررید اما اینبار باهمیشررره فرق 
جای خود  هایش هم  نده بود ، حرف ماس دسررتش هم آزار ده می رد. حتی ت

 ….داشت
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باید زودتر جراد به خرج میداد ومی وفت میخواهد بروردد اما این مردی که 

حق مسررلم خود می دانسررت تاجایی که تا این  االن مقابلش ایسررتاده بود واورا
حد پیشررروی کند، بعید بود منطقی به حرفهایش ووش دهد ، باید باکسرری 

تمام تالشش رادر آن لحظه کرد تا اورا …مشورد می رد تا بی ودار به آب نزند
شد تا راه نجاد بیابد. نگاه  صدای زنگ تلفن معجزه اش  ازسر خود بازکند که 

سمت ت ستفاده کرد امیر که به  صت ا شد تمنا ازفر شل  ستش  شت ود لفن برو
وفاصررله ورفت. نگاه امیر پر از معناهای مختل  که تمنا سررر از آنها در نمی 
آورد بروشررت وتلفن را برداشررت. بعد از تبادل چند جمله ووشرری رابه سررمت 

 اوورفت :
 
 باتو کاردارن! -
 

سی از خانواده اش  صحبت کرد بعید دید ک شد ، با این احوالبا لحنی که او   با
 ووشی راورفت .صدای شخص پشت خط لرزه به جانش انداخت:

 
 …سالم تمنا -
 

 آرام زمزمه کرد:
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 تویی شعله ؟ -
 
 میخوام ببینمت ، میشه ؟ -
 
 …حرس تازه ای تو دلت مونده که -
 
 خواهش می نم تمنا ، واجبه! -
 
 باشه ، میای اینجا ؟ -
 
 …(نمی تونم، تو بیا بیمارستان) -
 

 ناخواسته نگران شد وپرسید:
 
 اتفاقی افتاده براد ؟ -
 
 بیا می فهمی! -
 
 باشه ، سعی می نم تایه ساعت دیگه خودمو برسونم! -
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ست  سرکه نگری شت  شی راقطع کرد.به پ این راوفت وباخداحافظی آرام اووو
 امیر باچهره ای درهم نگاهش می رد:

 
 این خانم کی بود ؟ -
 

 نیامد اما جواب داد: ازلحن مش و  اوخوشش
 
 ی ی ازدوستام! -
 
 چطور من نمی شناسمش ؟ -
 
 اینجا اتاق بازجوییه ؟ -
 

 امیر مقابلش ایستاد وباتح م وفت:
 
 خونه ام که هست! باید بدونم چه اتفاقی توش میفته یانه ؟ -
 
 م ال چه اتفاقی ؟ -
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رو به اون رو م ال پیدا شرردن سررروکله یه آدم ایرانی که بعد ازدیدنش ازاین  -
 میشی!

 
 تمنا اخم هایش را درهم کشید ووفت:

 
 انگار راست راستی توامروز یه چیزیت میشه! -
 
 دعا کن که نشه! -
 

 تمنا مضطرب نگاهش کرد وامیر رو برورداند:
 
حاضر شو می رسونمت ، درضمن من امشب نمیام ، باید یه سفرکاری برم ،  -

 …میتونی تنها بمونی یا
 
 دی ؟کی برمیگر -
 
 احتماال فردا تابعد ازظهر ؟ -
 
 یه شب مساله ای نیست! -
 
 زنگ بزن ماری بیاد! -
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 لزومی نداره! -
 

به سررمت اتاق رفت تا حاضررر شررود.دقایقی بعد داخل ماشررین به سررمت 
سمت  سوییچ را شعله وفته بود رفتند.امیر مقابل در بیمارستان  بیمارستانی که 

 اوورفت که تمنا سرت ان داد:
 
 واهینامه بین المللی مگه نمیخواد اینجا ؟و -
 
 پس فقط باتاکسی برورد ومراقب باش! -
 
 باشه ، مرسی! فعال کاری نداری ؟ -
 

 امیر بااندکی م ث وفت:
 

 …پس فردا آماده باش که بریم سفارد دوباره… چرا
 
 برای چی ؟ -
 
 عقد! -
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 قلب تمنا فرو ریخت وبا تضرع وفت:

 
 …امیر. من -
 
چون دیگه به هیچ وجه نمیخوام … فاد بمونه واسرره پس فردا شررببذار حر -

 …مراسم عقب بیفته! خداحافظ
 

سرروارماشررین شررد وتمنا رادوباره میان آن دوراهی عجیب رها کرد. نگاهی به 
ساعت انداخت وووشی رابازکرد. صدای تارا درووشش که پیچید بابغض سالم 

سر خورد ، بی شک روی وونه اش  شیه همه چیز رابرایش  کرد ، چند قطره ا حا
 …تعری  کرد

 
 تارا با اندکی م ث وفت:

 
شم نمی ردم اینجوری - سراغت اما ف ر ستم میاد  سره بی … میدون آخه این پ

 ف ر نگفته چطوری مم نه مبتال شده باشه که اینجوری آتیش به همه چی زده!
 
صله تارا - ضیحش مف  ماالن نمی تونم بگم فقط توروخدا بگو چی ار کن… تو
 ؟
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 تارا مستاصل وفت:
 
من چی بگم تمنا، بااین احوال که آوازه ازدواجت با امیر توهمه فامیل پیچیده  -

 میخوای چی ار کنی ؟ اینبار دیگه نمیشه باعمه درافتاد، میشناسیش که!
 

 تمنا مستاصل ودرمانده وفت:
 
 …یعنی بخاطر حرس دیگران باید مسیحا رو -
 
حا خودش  - جان! .. مسرری نا  پای تم ید  با خاب کرده پس  هایی این راه وانت تن

تاوانشم بمونه ، ف رکن اصال نفهمیدی دلیل پس کشیدنش چی بوده واون هفته 
 …هم همه چی تموم شده و

 
حتی امیر که باهام حرس میزد صرردای. … به خدا نمی تونم… نمی تونم تارا -

دای مسرریحا توووشررم میاد ، من چطوری پا تواین زندوی بذارم که حتی صرر
 …محرمم بهم حروم میشه.. نمی تونم

 
 تارا با م ث کوتاهی وفت:

 
 پس با خود امیر حرس بزن شاید قانع شد! -
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صال  - ستم بگم، ا شت ، من هیچی نتون سه عقد وذا امروز قراره پس فردا رو وا

 نمی ذاره حرس بزنم ، دیگه کم کم ازش میترسم، اوه مجبورم کنه چی ارکنم ؟
 
یزم ولی تنها راهت همینه ، ببین اوه جور دیگه ای بفهمه میدونم سررخته عز -

دوباره بروشتی سمت مسیحا لج می نه، االن همه طرس اونو میگیرن ، مسیحا 
حاال هرچقدرم که دلیلش قانع کننده بوده باشرره فعال … خراب کرده اعتبارشررو

شتی باهاد زندوی  شم دا ساله بی هیچ چ شه وحق بااونه که یه  ست امیر پی د
ه به امید این روز اما مسیحا یه دفعه بی هیچ حرفی پشت پا زد به همه چی کرد

وتازه دلیلشو وفته ، دهن مردمو نمیشه بست ، میگن بهونه تراشیه.. کسی نمی 
شون ح م  ضی وخود شن قا شده! همه می شته وچی  دونه که این بین چی وذ

ید همه رو وقبل ازهمه هم خانواده خودت ید ق با به میدن.. اون موقع  تا  و بزنی 
 مسیحا برسی

 
 تمنا بابغض وترس وفت:

 
 داری تو دلمو خالی می نی تارا ؟ -
 
حا  - یدونم آرزوی بروشررتن مسرری حالتو.. م به جون سرروولم، می فهمم  نه 

خوشحالم بروشته اما یه کمی دیر شده ووره اشم جز دست امیر به … روداشتی
 دست کسی باز نمیشه!
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 دوباره صدای آرام تارا را شنید:دست به صورد یخزده اش کشید و

 
یه راه دیگه هم داری تمنا ، به بابا بگو! شررراید بازم خودش راه نجاتو بهت  -

 نشون داد!
 

 باس ود تمنا ادامه داد:
 
 من بهش بگم ؟ -
 
 …میترسم تارا -
 
اوه واقعا میخوای به مسرریحا برسرری باید پی همه چیو به تن بمالی ، بازم  -

 ف راتو ب ن!
 
 ه، به بابا بگو!باش -
 
 مطمئنی ؟ -
 
 آره! همین امروزم ازخونه امیر میرم هتل ودنبال کارای بروشتم! -
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 بازم دارم بهت میگم بهترین راه اینه به امیر بگی! -
 
 بهش میگم اما بعد ازاین ه بابا فهمید! -
 
شه، هرجور خودد میدونی - سرعمه امونه … با شتر ف رکن، امیر پ ولی بازم بی

 عی کن با مسالمت حلش کنی ، جنگیدن فقط خرابترش می نه!تمنا، س
 

حق باتارا بود، کاش میشد این مساله بی دردسر تمام شود اما بویی که ازهمین 
نه آرامش به شرررامه اش میرسررید پرازبغض بود  تدا  باالخره … اب دقایقی بعد 

ساعت  صورتش نگاهی به  ست وبامرتب کردن پالتو و خداحافظی کرد. برخا
، نمی دانسررت شررعله باوذشررت نیم سرراعت ازموعد آ هنوز منتظرش انداخت

مانده اسررت یانه ولی دوسررت داشررت اوراببیند وبپرسررد دلیل حرفهای آن روز 
 ….ازپشت تلفن را

 
ما انگار  به اطراس پیش می رفت ، قرارشررران مقابل درورودی بود ا بانگاهی 

 ود چه ؟خبری ازشعله نبود. یک لحظه ترس برش داشت.اور تله مهران ب
 

ست نبود که چنین معامله ای با  شعله اینقدرها پ بعد باز به خودش دلداری داد 
ویج  …اوکند ، مطمئن بود صردای. پشرت تلفن فقط متعلق به خود شرعله بود
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ایسررتاده بود که با نشررسررتن دسررتی روی شررانه اش بروشررت. بادیدن شررعله در 
 ….وضعیتی عجیب زبان به کامش چسبید و

 
 شدم ، نه ؟خیلی دیدنی  -
 

 تمنا دستش راورفت وآرام پرسید:
 
 چی شده شعله ؟ مگه توباردار نبودی ؟ -
 

زهرخندی برلبهای شررعله نشررسررت اما بغض غرورش را شرر سررت واشرر ش 
 ازووشه چشمش سرازیر شد:

 
 بچه ای که ثمره یه شب مستی باشه همون بهتر که اصال نباشه! -
 

 بانگاه ویج تمنا دستش را کشید ووفت:
 
 باید یه چیزایی رو هم ببینی وهم بشنوی! -
 

تمنا درسرر ود دنبالش رفت تا در طبقه سرروم شررعله در اتاقی راباز کرد وبی 
به زمین میخ وب  پاهای تمنا فقط یک قدم پیش رفت و حرس پیش افتاد اما 
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نفس هایش تند وپی در پی بود و … شد.باور صحنه مقابل چشمش آسان نبود
شدصحنه هایی مدام در ذهنش  شد.. ت رار می وریه والتماس … بک وپلی می

هایی که با نام خدا عجین میشررد و دریک قهقهه شرریطانی وم میشررد ، یادش 
شش بانفس هایی آلوده صدا ”آمد.. یک جمله یادش آمد.. یک جمله کنار وو

شیطان به  شه ، منه همزاد  بزن خدایی رو که میگن نمیذاره تن فرشته اش آلوده 
یادش آمد که چطور معجزه وار از زیر دستان … ” ته رو ولجن می شم این فرش

بی حرمت او بیرون کشرریده شررد، تنش زخمی شررد و حریمش حفظ وباز زیر 
شالق شماتت و مشت ولگد داد کشید که شیطان ، فرشته رارها نمی کند تا به 

یک قطره اشررک ازووشرره …لجن کشرریدنش ، چه کسرری پیروز بود بماند ؟ ! 
با ت با دیدن حالش پل ش سررر خورد. به طرفش چرخ خورد و  عللش شررعله 

 زهرخندی زد ودستش را کشید:
 
 …بیا نزدی تر ببین شاید دلت م ل من خنک شد و -
 

اما تمنا بی طاقت دسررت پس کشررید وبیرون دوید ، حالت تهوع بیچاره اش 
کرد. به سرررویس بهداشررتی پناه برد و صررورد زیر شرریر آب ورفت. معده اش 

خالی بود ا مدخالی  باال می آ قده داشرررت  یاد … ما هرچه در دل ع با  هردم 
خدا را  قه پیش دیده بود عق میزد وبیشررتر  ند دقی که چ یده مردی  تصررویر له

شناخت شعله … می شویی بیرون آمد ،  ست شاری پایین از د چند دقیقه بعد با ف
 بادیدنش نگران دستش راورفت:
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 خوبی تمنا ؟ -
 

 . شعله دنبالش رفت ووفت:فقط توانست سرت ان دهد وبیرون برود
 
 نمی دونستم حالت اینقدر بد میشه واال نمی ذاشتم ببینیش! -
 

باصررردایی که به زحمت بیرون می آمد  روی نیم ت یخ زده ای تن رها کرد و
 وفت:

 
 چی شده ؟ مهران بود واقعا ؟ -
 
 آره! خود کفتارشه، چیه ؟ ن نه دلت به حالش سوخته ؟ -
 

 ارش نشست وشروع کرد:با نگاه ویجش ، شعله کن
 
ازهمون شررب نامزدی که یهو باهم غیبتون زد فهمیدم یه چیزایی هسررت وبی  -

خبرم ، وقتی خیلی ریل س بروشرررت وتوادامه جشررن همراهیم کرد بی خیال 
شرردم اما نبودن تو برام عجیب بود ، این ه دیگه سررراغی هم ازم نگرفتیعجیب 

شقی ک ی  مهرا… تر شق وعا سرم ورم ع سه چند روز بی اونقدر  ن بود که وا
خیالت شررم ومدام اومدن پیشررتو به بعد موکول کنم تا این ه دیدم خبری ازش 
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نشررد ، رفتم خونه اش دیدم درب وداغون افتاده.. پرسرریدم چی شررده ؟ طفره 
صال ندیده بودمش … رفت سرخاله هاش که من ا شم ش ی ی از پ توهمون ک

سررم تو اومد واین ه شررنیدم اومد خونه اش.. جروبح شررون شررد.. اون وسررط ا
مسیحا یه ساله دنبالته بازم خدا روش ر کن هنوز زنده ای “پسرخاله اش وفت 

واال بخاطر بالیی که سررر تمنا وزندویشررون آوردی میخواسررت زندویتو بگیره 
 …”…و
 

 شعله م ث کرد وبا نیم نگاهی به چهره رنگ پریده تمنا دوباره وفت:
 
بو د ، بهش پیله کردم ، اونقدر که باالخره  شررراخ ای زنونه ام ت ون خورده -

ضوع رابطه اد با نامزدد  سرهمین مو شته و درکمال وقاحت وفت باتو رابطه دا
سررخت بود اما بازم زود باوریم باعث شررد اشررتباه … باورکردم… بهم خورده و

کنم وحرفاشو قبول کنم، نمی تونستم دیگه باهاش ادامه بدم. تامرز جدایی هم 
ستم وتو لحظه آخر رفتیم که فه سقطش کنم اما نتون ستم  میدم باردارم ، میخوا

مهرانم ازخدا خواسررته م ال قول داد دیگه سررمت چیزی نره … پشرریمون شرردم
سر از بازار زنای سیده  شب … وبهم وفا داربمونه اما پاش اینجا نر درآورد ، هر

ست وپاتیل میومد خونه شم … م تاجایی که خودمو تواتاق حبس می ردم ریخت
شد، عادد کرده بودم به هرز رفتناش … نبینم دوباره که تورو دیدم داغ دلم تازه 

غون ازحرفایی که بهت زدم دا… اما این ه یه روز باتو بوده باشه توکتم نمی رفت
بودم تا این ه چند شب پیش بابدترین حال مم ن اومد خونه ، ازمستی روپاش 

ستی ستی ورا شیدم درمورد تو ا… بند نبود ولی میگن م شب ازش حرس ک ون 
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وفت تنها … وهمه چیو میون قهقهه خنده تعری  کرد وآخرشررم رفت تولک
کسرری بودی که دسررتش بهت نرسرریده ووقتی اینجوری دیده با عقده ای که از 
مسرریحا داشررته دنبالتون بوده تا یه جور دیگه همه چیو بهتون تلخ کنه تا این ه 

سیحا رفته چ اب و سرعموش که… میفهمه م شگاه  با پ صاحب همون آزمای
بوده دسررت به ی ی می نه تا مسرریحا م بت باشرره و میدونسررته که همین باعث 
جداییتون میشه ، میگفت میدونست مسیحا اونقدر تمنا رو میخواسته که نتونه 

اینقدر عصبانی شدم که بی اعتنا به وضعیتم هجوم …اینجوری کنارش بمونه و
سمتش وتو درویری نامردی کرد وب ضربه زد بعد همون طور ولم بردم  ش مم  ه 

که  یدام کرد  بام وقتی پ با نه زد بیرون، منم  حال خرابش ازخو باهمون  کرد و
قطره های اشررک روی صررورد شررعله راه …داشررتم میردم م ل بچه ام که مرد

ورفت وکم کم به هق هق افتاد، تمنا شررانه اورا ورفت وشررعله آرام درآغوشررش 
 خزید:

 
ه ب… بود تمنا ، نه اومدنش دسرررت من بود ونه رفتنشبچه ام تنها دلگرمیم  -

تا این ه دوروز پیش بهم  باره  خون مهران تشررنه بودم ولی خبری ازش نبود دو
همون شررب اونقدر مسررت بود که نتونسررته … زنگ زدن وبا بابام اومدم اینجا

درسررت رانندوی کنه ورفته تو یه مغازه ، سرررعت ماشررینم باال بوده وتصررادس 
 ….بدنش له شده، فقط یه دستش کار می نه و تمام… سنگین

 
 سربلند کرد ، به تمنا خیره شد وادامه داد:
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 فقط همین نبود ، فهمیدم ایدزم درد تازه اشه! -
 

شعله  شمهایی تاباور به  شد وبا چ سینه اش حبس  نفس تمنا برای لحظه ای در
 خیره شد که او وفت:

 
شنگ تقاص ظلمی رو که به ز - شما کرده بود وازش دیدی خدا چقدر ق ندوی 

 …ورفت
 
 تو چی شعله ؟…تو -
 

 شعله سرت ان داد:
 
گه  - بااین واون بود ومن دی ته، از بس  گار این مرضررو همین اواخر ورف ان

 اش نبودم!ه*و*سجوابگوی 
 

 دست های تمنا رافشرد وبا التماس وفت:
 
ش - ست می نم منو ببخ  یمیدونم خیلی رنجوندمت بااون مزخرفاد اما التما

 تمنا!
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 تمنا اش های صورتش راکنار زد:
 
 حاال میخوای چی ار کنی ؟ -
 
 برمیگردم ایران ، جام اینجا نیست! -
 
 ت لی  مهران چی میشه ؟ -
 
به خانواده اش خبر دادم بیان جمعش کنن، بسررمه هرچی تو این یه سرررال  -

ایران  عذاب کشرریدم ، دلم یه ذره آرامش میخواد که بااومدن به اینجا انگار تو
 …جاش وذاشتم

 
 دوباره اش هایش شره کرد ووفت:

 
 نگفتی منو میبخشی یانه ؟ -
 
میدونسررتم بانی حرفاد کسرری جز مهران نیسررت واسرره همین ازتو ناراحت  -

 نبودم ولی میدونی با حرفاد چه تصمیم ناوهانی واحمقانه ای ورفتم شعله ؟
 

 شعله صاس نشست وصورتش راپا  کرد:
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 ؟ چیزی شده تمنا -
 
وقتی وفتی مسرریحا اون حرفو بهت زده تو یه تصررمیم ناوهانی با امیر قرار  -

 …ازدواج وذاشتم اما حاال مسیحا اومده و
 
 خب به پسر عمه اد بگو چی شده!… خب -
 
شعله - شه  سی ازاتفاقای … نمی صا که ک صو ضیح داد، خ شه همه چیو تو نمی

خانو ند نفر از نداره جزچ حا خبر نامزدی من ومسرری بد دوره  اده خودش، تو 
شقی که میدونم هیچ وقت کمرنگم  سیحا وع شرایطی ویر افتادم. ازیه طرس م
سه به نابودیش ازیه طرفم امیر وخانواده ام که میدونن قرار ازدواج  شه چه بر نمی

 شعله دستهای تمنا رامح م فشار داد:…داریم و
 
 برای عشررقت بجنگ تمنا ، مردی که ازد وذشررت به خاطر خودد ارزش -

 ایستادن مقابل همه دنیا رو داره ، عشقت و فدای مصلحت ن ن!
 

 تمنا نفس پرلرزش رابیرون داد وسر ت ان داد:
 
 کی برمیگردی ؟ -
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 توهم میای ؟… احتماال تا یه ماه دیگه -
 

 تمنا با .دلی پرغصه آرام آه کشید:
 
 …نمی دونم -
 

ید جه نمی رسرر به نتی کدام  که هیچ  هایی  یال  ته از ف ر وخ نه  خسرر خا به 
بازوشت.ازس ود حدس زد که باید امیر رفته باشد. وسایلش را ووشه ای روی 
به سررمت اتاق رفت.هنوز تخت م ل صرربح نامرتب بود. یاد  مبل انداخت و

دسررت به پیشررانی کشررید وخسررته ازآن همه … رفتارش افتاد وحرفهای آخرش
شت رچه وفشار به سمت تخت رفت ، بالش رابرداشت تا پال  رابردارد اما ه

شد که  شد، به موهایش چنگ زد، یعنی چه ؟ مم ن بود کجا افتاده با ناامیدتر 
ضش  شید ، بغ سیحا پرک صدا ودیدن م شنیدن  ف رش قد نمی داد.دلش برای 
شتباه بود  شد.این چه امتحانی بود ؟ چه انتخابی بود ؟ تاوان کدام ا سنگین تر 

سیحا روی ووشی شم چرخاند ، نام م صدای تلفن چ شمک زد، لبخند  ؟ با  چ
 تلخی به لبش آمد ودست ودلش باهم به آن سو هجوم برد:

 
 داری این قصه رو طوالنی می نی تمنا ، بذار خودم همه چیو درست کنم! -
 
 میترسم خرابتر شه ، وفتم که صبرکن ، امیر برورده باهاش حرس میزنم! -
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 برورده ؟ مگه کجاست ؟ -
 
 درپیش داره وتا فردا بعدازظهر میاد! نمی دونم امشب وفت یه سفر کاری -
 
 پاشو بیا اینجا! -
 

 تمنا شوکه وفت:
 
 هان ؟ -
 
یا  - یا هتل، دلمم براد تنگ شرررده! ب ها بمونی ؟ ب بازوفتی هان ؟ میخوای تن

 ببینمت وفردا برورد!
 
 …نمی تونم مسیحا ، آخه -
 
سیم که.. نیای من میام اونجا ، هرچند که خونه - شنا رقیبمه ولی  آخه نداره، می

 فعال عشقم اونجا به اسم مصلحت موندوار شده!
 

آمد جوابی دهد شرراید اورا راضرری کند که تلفن خانه زنگ خورد. بانگاهی به 
 صفحه ودیدن شماره ایران تند وفت:
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 …مسیحا بعد بهت زنگ میزنم ، االن از خونه امونه، فعال خداحافظ -
 

یا بل ازاین ه او فرصررتی برای حرس زدن ب بد ووشرری راقطع کرد وتلفن وق
سرد آمد.با تعجب  صری کرد که به نظر تمنا  شت ، ترانه احوالپرسی مخت رابردا

 ودلشوره پرسید:
 
 چیزی شده مامان ؟ -
 
 اینو من باید ازتوبپرسم ؟ -
 

 قلب تمنا فرو ریخت:
 
 چرا ؟ -
 
 مسیحا هلنده ؟ -
 

به تته پته افتاد، قبل از ای د ترانه ن ه حرفی بزننفس درسررینه اش راه وم کرد و
 دوباره دلخور وعصبی وفت:
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 جواب منو درست بده! -
 

 به سختی وفت:
 
 تارا وفت بهتون ؟ -
 
باره داره بو  - که دو نه  نه ؟ مهم ای چه فرقی می  گه،  یا هرکس دی تارا  یا حاال 

 …دردسر میاد و
 
 چه دردسری مامان ؟ توروخدا درکم کنید! -
 
یم اشتباه وذشته اد که داشت آبرومونو میبرد چی قابل درکه این میون ؟ تصم -

و نتیجه اش شررد طعنه ای مردم ؟ درس عبرد براد نشررد که دوباره تو سرررد 
 افتاده ؟ ه*و*سهوا و

 
 قطره های اشک روی صورتش سر خورد:

 
 …مسیحا بی دلیل اون کارو ن رد مامان ، اون -
 
 ی دونی یاخودتو زدیاالن به زبون آوردن اسم مسیحام اشتباهه تمنا یعنی نم -

 به اون راه ؟
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من مسیحا رو دوست دارم ، چرا باید واسه یه اشتباهی که تقصیری هم توش  -

 نداشته نتونم ببخشمش ؟
 
میخوای ببخشی، میخوای به قول معروس شعار بدی عاشقی، باشه! ولی اول  -

 دور اسم مارو خط ب ش وبعد هرکاری که صالح میدونی انجام بده!
 

 وریه وفت:تمنا با
 
توروخدا منو ویر دوراهی ننداز مامان، واسرره زندوی من شرررط برد وباخت  -

 نذار، من میخوام زندوی کنم، کنار امیر نمی تونم!
 
حاال که یه سرراله کناردلش زندوی کردی و اسررمتون همه جا سرررزبون مردم  -

 افتاده این حرفو میزنی یا نه دوباره خام حرفای مسیحا شدی ؟
 
سیحا  - سال چیزی ازش جز محبت ندیدم ، جز م دروغ نمیگه، من تو اون یه 

 حمایت وعشق ندیدم!
 
همین که میگم ، اون امتحانشررو پس داده وتموم شرررد. توهم خوش باوری  -

 وبذار کنار وبه حقیقت ف رکن!
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 حقیقت انتخاب شما یا زندویمه ؟ -
 
نقل زبون این هرچی میخوای اسررمشررو بذار ، ولی به خدا اوه دوباره خودتو  -

 واون کنی ازد نمی وذرم!
 

 باتضرع والتماس وفت:
 
 مامان! -
 
 …من حرفامو زدم ، حاال دیگه خودد میدونی! خداحافظ -
 

وقبل ازاین ه حرفی بزند صرردای بوق درووشرری پیچید .با بدنی شررل روی مبل 
افتاد ، چرا پدرش تماس نگرفت، حتما اوهم نظرش همین بود واال م ل همیشه 

سربه زانوهایش وذاشت واش هایش تند … نامه اش مقابل مادر آماده بود دفاع
چه ؟  خانواده اش  بدون  ما  خت بود ا حا سرر بدون مسرری جاری شرررد ،  تر 

کاش امیر قهرمان میشد، امیری که بیشتر ازهمه باعث دلهره اش … نمیتوانست
نفهمید چقدر درآن احوال ماند که با صرردای تلفن سررربلند کرد، بادیدن …بود

نام مسرریحا دوباره وریه اش شرردد ورفت ، نتوانسررت جواب دهد. همانجا 
درخود جمع شده بود ، تمام حرفهای ترانه مدام در ووشش ت رار میشد وتلفن 
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رابرداشررت با پدر تماس بگیرد که دوباره همراهش زنگ خورد. بادیدن شررماره 
 مسیحا اینبار جواب داد:

 
 پس چرا جواب نمیدی ، چی شده ؟ -
 
یحا هیچ کس راضی نیست، همه دیوار شدن بینمون ، امیرم ازهمه بدتر، مس -

 مطمئنم از حرفش کوتاه نمیاد!
 

 صدای مسیحا موج داشت:
 
 یعنی چی ؟ -
 

 تمنا میان بغض نالید:
 
 به خدا نمی دونم!… نمی دونم -
 
 …اینجوری من دیوونه میشم، صبر کن میام اونجا -
 
 توروخدا نیا!… نه… نه -
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 بلند شو بیا تو دیوونه تر نشدم. پس تو -
 
 باشه، تا چند دقیق دیگه راه میفتم! -
 
 ماشین بفرستم دنبالت! -
 
 نه! فقط همین االن قول بده بذاری زود بروردم! -
 
 حاال تو بیا! -
 
 …مسیحا به خدا -
 
 یه ساعت بیا و برورد، خوبه ؟… توبیا -
 

شاید این  ضش راقورد داد وخداحافظی کرد. رفتن ودیدار برای بار آخر تمنا بغ
 …بود

 
صمیمش را ورفته  سر ورفت ولی ت شد قلبش زاری را از شم او که  شم در چ چ
بود وشاید میخواست این مالقاد برایش یک خاطره ناب باشد ، یک همراهی 
که برای تمام لحظه های دلتنگیش بس باشررد. دسررت های او که پیش آمد بی 

نهاد وهمه وجودش شد همان دنیای  مقاومت درآغوشش فرو رفت ، پلک برهم
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مسیحا سرخم کرد وآرام کنار …کوچک میان آغوشی که قرار بود یک آرزو شود
 ووشش وفت:

 
 این قدر دلت برام تنگ بود وناز می ردی ؟ -
 

خیلی وقت بود که ناز کردن رایادش رفته بود ، درست ازهمون روزهایی که قدم 
یک مرتبه هم ه چیز زیر ورو شرررد. چشررم های مسرریحا نم نم عقب رفت و

 چرخاند ودر نگاه تب دار او زوم کرد :
 
 خیلی وقته دلم واسه ناز کردن تنگ شده! -
 

 مسیحا لبخند محوی زد وموهای اورا از روی پیشانیش کنار زد:
 
 تا وقتی یک نازکش قهار داری دلتنگش نشو فقط تمرین کن! -
 

که روی بغض سرررکشررش لبش ت انی خورد ، م ال لبخند بود اما شررد نقابی 
کشررید. نفس عمیقی کشررید وعطر تلخ ومتفاود او مشررامش راپر کرد. کمی 

 عقب رفت که مسیحا نگهش داشت:
 
 جاد امشب همینجاست! -
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کنارش روی مبل … به زبان هم مخالفت ن رد ، چه رسررد باحرکت معترضرری

 نشست و نگاهش کرد:
 
 عطرتو عوض کردی ؟ -
 
 اری، عوضش کردم!ازهمون شبی ه وفتی دوسش ند -
 
 میشه شیشه اشو بهم بدی! -
 
 واسه چی ؟ -
 
 یادواری! -
 
 نه! -
 

 ازنه قاطع او جاخورد که مسیحا بالبخند دست به صورتش کشید:
 
 میگن جدایی میاره! -
 
 وردنبند نگفتن ؟ -
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 مسیحا موش افانه نگاهش کرد وامتدادنگاهش به جای خالی زنجیر رسید:

 
 انداختیش دور ؟ -
 
 مگه تونستم یاد تورو دور کنم که از اون بگذرم ؟ -
 
 پس کو ؟ -
 

 تمنا نگاهش را دزدید ووفت:
 
 دوباره وم شد!… ومش کردم!  -
 

با همه آرامشررش وم شرررد. قطره های اشرررک روی  باره آن زنجیر وپال   دو
شم خیس او  سیحا چانه اش راورفت و نگاهش میان دوچ سرخورد.م صورتش 

 چرخ خورد :
 
ین چشا سر رفت، باز که داری خط می شی رو شیشه عمرمن! دوباره باز که ا -

 چی شده تمنا ؟
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 دست او را روی وونه اش لمس کرد ولبهایش لرزید:
 
 …جای خالیت هیچ وقت تو زندویم پر نمیشه ولی -
 

پلک برهم نهاد وسیل اشک صورتش … لب هایش بسته شد با لبهای تشنه او
برای دلش زندوی می رد ومابقی عمر بی  راخیس کرد . چه میشررد اور سرراعتی

ست دیگران شش به خوا شانیش داغ … ارز سبد،  گ*ن*ا*هبگذار روی پی بچ
 …عاشقی!  گ*ن*ا*ه

 
ست او  صار د سبید نفس پرلرزش رارها کرد و ح شانیش چ شانی او که به پی پی

 تنش راصاحب شد:
 
عتنا به ا هیچ ولی وجود نداره ، بیشررتر بخوای بگی بازم ت رارش می نم ، بی -

شه شورش … هر خطی که جلوم یه دیوار ب  ستم ، آب و  شنه ه به حد کافی ت
 ن ن!

 
چشرمهای خیسرش را باز کرد وبه چشرمهای بسرته او خیره شرد. دسرت روی 

 صورتش کشید وبا صدایی ورفته وفت:
 
 دیوارا غیرقابل نفوذه مسیحا ، من نمی تونم! -
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 هردو چشم مسیحا سریع باز شد وسرش عقب رفت:
 
 منظورد چیه ؟ -
 

تمنا در س ود فقط سرجنباند ودر عرض زمانی کوتاه وتعری  نشده زیر سایه 
تن او به وریه ای بی صرردا مح وم شررد. دسررت مسرریحا باعشررق وخشررم میان 

ه ب*و*سررموهایش فرو رفت وصررورتش میان شررانه و وردن دختر  و هجوم 
ز ه به سررمت بلوهایی که نفس هایش را تنگ کرد، و ممانعتی ندید ، دسررتش ک

او پیش رفت سربلند کرد وبه چشمهای خیس وبسته اش زل زد ، نه! انگار قرار 
بود فاجعه رخ دهد ، رهایش کرد وبرخاسررت وهمزمان تن او راباخود بلند کرد 

صورد او رامح م … تا هق هق پرصدای دختر  درآغوشش از پرده بیرون افتد
 باال کشید وچانه اش را فشار داد:

 
ه که اومدی به من باج بدی تمنا! میخوای یه سرراعت و باهمه عمرم چی شررد -

م که داشررتنت و فقط با ه*و*سررمعامله کنی ؟ به نظرد این قدر خار و ذلیل 
رسیدن به تنت تموم کنم ؟ مگه قبال نداشتمت ؟ مگه قبال سیراب نشدم ازعطر 

 …تنت و
 

 تمنا با حرکتی تند عقبش زد وباوریه وفت:
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 …م نیا مسیحا ، چون نمی تونم بروردم به اون خاطره هاپس دیگه سراغ -
 

 فاصله رادوباره مسیحا پر کرد وداد زد:
 
 چرا ؟… چرا ؟  -
 
دیگه بسرره زخم خوردن از آدمای دوروبرم، میخوام قلبمو خالی کنم وبا امیر  -

 …باشم تا دوباره خانواده ام نشن سیبل تیرهای زهری طعنه وکنایه دیگران
 

مسرریحا کنارش … نو زد ودودسررتش شررد حجاب چهره خیسررشروی زمین زا
 نشست ودستهایش را ورفت:

 
بازی ن ن، طردد می نن ؟ میرم التماس … ن ن این کارو تمنا - با عمرمون 

می نم به پدرد که منو ببخشه.. که یه فرصت دوباره بده.. به جون خودد قسم 
 …به پاش میفتم فقط

 
 سرتمنا ت ان خورد:

 
سیحا - شه م شق … این قائده دیگه جواب نمیده …نمی شده وع سته  معادله ب

 …ازش کم شده 
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 دست های مسیحا صورد اوراباال ورفت وبه چشمهایش زل زد:
 
 …مش لت امیره ؟ به اونم -
 
 مسیحا حرس التماسم به امیرو نزن ، نمی خوام.. دیگه نمی خوام! -
 

 کمی خودش راپیش کشید و انگشتانش روی صورد او بازی کرد:
 
 اوه دوسم داری برو!… برو ایران مسیحا، همین چند روزه آینده برو -
 

برای ندیدن چشمهای مرد مغرورش پلک برهم نهاد و دست هایش دوروردنش 
 حلقه شد ، تن لرزان و داغ او دربرش کشید وبیقرار وفت:

 
صاس ، من بدون تو دیگه نمی تونم. دووم بیارم - منا به ت… اینجوری نگو بی ان

 …خودد نمی تونم جان
 

اما دختر  بی حرس فقط دسررت دور وردن اومح م کرد وکمی سرررش راپس 
ه پیش قدم شررد. تنش ب*و*سررکشررید . به چشررمهای او زل زد و برای آخرین 

میان آغوش او در حال له شدن بود که سر پس کشید وباعجله برخاست ، بعید 
شتباهش غیر قابل جبران تر ست بماند تحمل کند و ا یش را نشود، پالتو می دان
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که به تن کشررید ، به سررمت در هجوم برد. دسررتش که به دسررتگیره در رسررید 
سرخ  شمهای  شد ونگاهش در چ شد اما در باز  شیده  سوی دیگر بازویش ک از

 ….امیر بی حرکت ماند تا مرگ را برای لحظه ای پیش چشمهایش ببیند
 

به هم نا خوداواه قدم نیمه جانش عقب رفت ، می دید که لبهای  لرزان امیر 
شش او پایین  شد وبا اولین ک شل  سیحا هم دور بازویش  ست م شد.د شرده  ف
شد وبازمچ  صورد او که باز تاریخ ت رار  ست امیر باال رود به هدس  افتاد تاد
سانت  شنید: یه  شم اورا  صدای پرخ سیحا ویر کرد و ست م ست امیر میان د د

خورده به سررینه او کوبید پایین تر بیاد خوردش می نم! امیر خشررمگین وزخم 
 وعقبش راند:

 
کال حریم شر نی توذاتته ، اون از چهار سرال پیش که م ل بختک افتادی رو  -

دختری که صررردای نامزدی من باهاش تو ووش دنیا … زندویم، اینم ازامروز 
 پیچیده سر از این خراب شده درمیاره چرا ؟

 
 ورو به تمنا بلند تر وفت:

 
 هان! چرا ؟ -
 

 ش هایش راپس زد ووفت:تمنا ا
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 براد توضیح میدم! -
 

 مسیحا معترض وعصبی وفت:
 
 بس کن اون مزخرفاتو تمنا! -
 

 اما تمنا پیش رفت ومقابل امیر ایستاد:
 
اومدم بهش بگم تصررمیمو ورفتم، که میخوام از عشررق بگذرم ، که میخوام  -

 باتو زندوی کنم، مگه تو همینو نمی ، خوای ؟
 

ه یک امید تالش کرد ، شرراید امیر نه بگوید وعقب ب شررد ، تمنا درآن میان ب
اما وقتی دسررتش میان … شرراید دیدنش بامسرریحا همه چیز راتمام کند ، شرراید

دسررت امیر فرو رفت تمام شرراید ها با قلبش مرد ونگاه ملتمسررش به نگاه امیر 
 خیره ماند:

 
 پس باالخره تصمیمتو ورفتی ، خیلی خوشحالم! -
 

جیبش پال  وزنجیر رابیرون کشررید ومقابل چشررمهای درهمان فاصررله از
 خش یده مسیحا ورفت:
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 اینم آخرین یادواریت از زندوی وزن من! -
 

پال  … مسرریحا ت ان هم نخورد، اشررک تمنا هم خشرر یده بود م ل پاهایش
شقش  سطوره ع ست ا ش  شم دید  سیحا افتاد، به چ روی زمین ومقابل پای م

شقانه هایش و… را ست برقبر عا شدوری شیده  شمهای… دنبال امیر ک  هنوز چ
تا او زانو  فت  های خودش ر پا با  نا  که اورا برد.. تم ماد راهی بود  حا  مسرری

 ….بزند
 

داخل اتاق وووشه تخت کز کرد. پاهایش رابغل کرد و چشم به زانوهایش فشرد 
 که صدای امیر ازباالی سرش آمد:

 
که یه دفعه غیبت  ازهمون روزی… می دونستم میری سراغش، فهمیدم اومده -

سافرد امروزم بهانه بود سخت نبود ، م شک کردم اومده، پیدا کردنش   …زد 
سمش  صبح ا شب تا ستم ببینم میتونی به خاطر من ازمردی بگذری که  میخوا

 زیر سرته ویادش تو ذهنت!
 

 تمنا سربلند کرد وبابغض وفت:
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واده امو آره، ترجیحت دادم ، میدونی چرا ؟ چون دیگه طاقت شرر سررتن خون -
نداشتم ، چون نمی تونم ببینم بازم بخاطر من با تیزی طعنه بهشون زخم میزنن 

 …، من فدا بشم بهتره تا خانواده ام
 

 امیر با پوزخند وفت:
 
 پس دختر فداکارم هستی ومن خبر نداشتم، فقط پیچوندن تو کارد نیست! -
 

ت فت وبا خشونتمنا لب فرو بست ورو برورداند که دست امیر زیر چانه اش ر
 سرش رابرورداند.تمنا دست به وردنش وذاشت وبا وریه پسش زد:

 
اشرر ام واسررره … چیه ؟ میخوای وریه کردنمو ببینی ؟ خوب نگاه کن پس -

شت  سیر یه م سه دل خودم که ا ستم ، وا ش  سه دلی که ازش  ست ، وا سیحا م
 مصلحت دروغی شد تابمیره!

 
 این معقول تر نیست ؟ شایدم داری واسه خیانتاد وریه می نی، -
 

 تمنا با حرکتی تند. برخاست ومقابلش ایستاد:
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شم از  - شقم با سلیم ع ساعت ت ست یه  هرکاری کردم خوب کردم ، دلم خوا
اون به بعد تسررلیم تو.. میخوای چ ارم کنی ؟ دارم بزنی یا بری به عمه خانم 

 …بگی که
 

صد شد و صورتش خورد روی تخت پرد  سنگینی که توی  سیلی  ریاد ای فبا
 امیر درووشش لرزید:

 
 زیاد رو بهت دادم، زیادی نازتو کشیدم پر رو شدی! -
 

 بازویش راکشید وبلندش کرد:
 
دیگه به چشرمامم اطمینان ندارم … ولی دیگه کورخوندی تمنا، مرد اون امیر -

سه به تو شیاتم می ویرم ازد.. حی  که حرمت دایی … چه بر سرک تاوان این 
طل کردم واال رو حفظ می نم، حی با یت  باخر یت لعنتی رو  که اون محرم   

 بهت میفهموندم یه من ماست چقدر کره میده!
 

 سرش راپیش برد ودر چشمهای او باخشم وکینه وفت:
 
حساب همه این روزا رو باهاد صاس می نم ، ف ر دورزدنمم ازسرد بیرون  -

 کن !
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 رهایش کرد وافزود:
 
بیرون بذاری! وقتی عقد کردیم میشرری یه زن  م ل ف ر این ه پاتو ازاین خونه -

 …مطیع که همه هنرش میشه خونه داری وپخت وپز وبچه داری
 

 غیرازاین باشی با نقل قول امشب ازچیزایی که دیدم روزوارتو سیاه تر می نم!
 

 انگشتش رامقابل او کشید وبا تح م وتهدید وفت:
 
سره روجایی ببینم ، ح - سم این پ  س کنم بهش ف ر می نیویه حرس دیگه.. ا

نه من پس  ها گه ای حتی کوچی ترینش میشررره بزروترین ب یا هرچیز دی
ستوجمع کن تمنا شناختی! … حوا شم بااون امیری که می شقتو تو دلم می   …ع

تاق بیرون رفت. در … خودد خواسررتی هایش راکرد وازا خودد! بی رحمی 
تاد وازته دل برای  ید تمنا هم روی تخت اف به هم کوب ه زندوی آتش ورفتراکه 

 …اش وریست وبیشتر برای نگاه آخری که ازمسیحا در ذهنش به یادوار ماند
 

سررراعتی پیش بود که در اتاق باز شرررد، دیگر درزدنی  ب*و*سهنوز درویر کا
درکارنبود ، اهمیتی هم نداشررت، تلفن میان دسررت امیر چشررمک میزد، آن به 

 فت:تش را عقب کشید ووطرفش ورفت وقبل ازآن ه تمنا ووشی رابگیرد ، دس
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اوه حرفی بزنی که دایی برد وردونه یا بیاد دنبالت قید خیلی چیزا رو میزنم  -
 ، فهمیدی ؟

 
چقدر این امیر غریبه بود ، چقدر بی رحم بود.دراین دوروز چقدر دنیا تاریک 
شروی کرده بود ، حتی  شد، تا قلبش پی سردتر  سرد هلند  شد ، چقدر هوای 

زبانش هم منجمد شررده بود، بی حرس ووشرری راورفت انگار … اشرر هایش
ستاد. برایش مهم نبود او دیگر  وامیر با نگاهی خیره همانجا به دیوار ت یه زد وای
حریم خصوصی برایش قائل نبود، دیگر هیچ چیز مهم نبود، صدای پرمهر پدر 
که درووشررش پیچید ، بغض درولویش تازه شرررد اما هوای ابری چشررمانش 

 تا نبارند:خودداری کرد 
 
 خوبی دخترکم ؟ -
 

شاید دیگر برای شنیدن این واژه زیادی دلش پیر بود ، زهرخندی … دخترکم ؟ 
 به لبش آمد ووفت:

 
 خوبم ، شما بهترید ؟ -
 
دوری تورو کناربذارم باف ر وخیالت چه کنم، پس باید بگم نه زیاد عروسک  -

 بابا!
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 چرا بابا، همه چی که خوبه! -
 

 م ث وتردید وفت: فرهاد با کمی
 
 اما من یه چیزایی شنیدم تمنا، مسیحا اونجاست ؟ -
 

شید تا  سنگینی ک شنه ای برزخمی پردرد بود ، آه  شبیه فرو رفتن د سیحا  نام م
 درد بغضش چشمهایش را متالشی ن ند :

 
 بود، ف ر کنم بروشته! -
 
 …باهاش صحبت کردی ؟ دلیل این س ود چند ساله چی بود که -
 
مهم نیست بابا ، دلیلش هرچی بوده واسه من وزندویم فرقی ن رد ، من دیگه  -

 تصمیممو ورفتم!
 
تمنا.. مسرریحا هنوز نیومده ، من امروز پدر ومادرشررو تازه دیدم که اومدن  -

 اینجا!
 

 مغز تمنا باقلبش ت ان خورد:
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 کجا ؟ خونه ما ؟ واسه چی ؟ -
 
ودد حا تصمیم ورفته، این ه خبرای رفع سوء تفاهما.. این ه سر اشتباه مسی -

با با مادرش ازهمه چی عجیب تر بود  بار همه … میدونی چه خبره! بغض  این
 …اشون مصرن تا

 
 باصدایی لرزان وفت:

 
ستش دادم  - سش ندارم ، دیگه به روم نیارید از د دیگه نمی خوام بابا، دیگه دو

جا می خابمو کردم ، همین ید ، من انت یار گه اسررمشررم ن خدا دی … مونم، تورو
 مسیحا تو همون خاطره های من موند!

 
 فرهاد سریع وفت:

 
صحبت  - صمیم نگیر بابا، بذار قانعت کنه ، باامیر هم خودم  سر لجبازی ت از

 …می نم که
 
 نه بابا جونم، دیگه نه! -
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ست خیالی کنار  شید بل ه آن د ست بیخ ولویش ک شد وتمنا د ساکت  فرهاد 
لب آورد وقبل از شنیدن صدای پدر تلفن رود ، به زحمت کلمه خداحافظ رابه 

دیگه نمیخوام صدای کسی تو دنیای  -را قطع وبه سمت امیر پرد کرد. داد زد:
 خالیم بپیچه ، این لط  ازد برمیاد یا کمر به کشتنم بستی بی رحم ؟

 
تب  به  فاود  نه وبی ت ما تاد.بی رح قابلش ایسرر امیر ووشرری رابرداشرررت وم

 چشمهای او لبخندی زد:
 
شی ، هرچی دیگرانو کمتر ببنینی آفر - شون دادی که میتونی زن مطیعی با ین! ن

 وصداشونو بشنوی به نفع منه!
 
 میخوای از زندوی سیرم کنی ؟ سیر شده ام.. االن چند روزه! -
 
 پس آماده شو واسه فردا که زندوی تازه تریو تجربه کنی! -
 

شت ام شک هایش دا سد ا ستن  ش  شم های تمنا التماس برای  افقط خیره چ
زهرخند امیر ت رار شررد وباز تمنا ماند ودنیایی که ” باشرره”نگاهش کرد ووفت:

 …سایه حسرد وتنهایی پرش می رد
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نگاهی به چهره بی رنگ ورویش انداخت. سررپیدی رنگ رخسررارش تضرراد 
شید. م ال  ست به وونه اش ک شت ، د سیاهش دا سرتاپا  جالبی بالباس های 

یه … یاهپوش! یک عروس سرر… قراربود عروس شررود یا ور یک دن دلش 
میخواسررت اما بس بود شرر سررتن.. برای مرده ای خفته دروور وریه بی فایده 

دراتاق باز شرررد وامیر پیش … زاری والبه برای یک قلب یخی عبث بود… بود
 آمد، نگاهی به سرتاپایش انداخت واخم کرد:

 
 این چه وضعیه ؟ مگه داری میری مجلس ترحیم! -
 
 که برام خریدی بوی مسیحا رومیده، بپوشمشون ؟ لباسای سفیدی -
 

 امیر بازوی او راباخشونت کشید وداد زد:
 
 …مگه نگفتم دیگه اسمشو نیار -
 

 ازفشار دست او چهره اش جمع شد ولی آرام وفت:
 
اما  دارش زدم… یادشررو نمیتونی ازم بگیری امیر، هیچ وقت! .. قلبمو کشررتم -

ست ولی دست وپا نمیزنه برای فرار اززندان احساسم هنوز زنده است ، زنده ا
 هرش نجه ای خواستی ب ن ولی بازم نمی تونی اونو ازم بگیری!… تو
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 امیر لبهایش رابه هم فشرد ورهایش کرد:
 
برو همون لباس سفیدا رو بپوش واون روی منو بیشتر با مزخرفاتت باال نیار،  -

 یاد میگیری که کجا عاشقی کنی!
 

سها رابیرون وفت واز در بیرو سمت کمد رفت وآویز لبا ن زد. تمنا بی حرس به 
کشررید. آنها رابه مشررامش نزدیک کرد.هنوز عطر مسرریحا مشررامش را نوازش 
به  بت این لط   با ید .ممنون شرررد ازامیر  ها راپوشرر یاق آن با اشررت یداد.  م

سرررما تنش را آزرد اما حرفی نزد وداخل ماشررین نشررسررت، امیر نیم …جایش
 نداخت ووفت:نگاهی به سویش ا

 
 برای سفر آماده ای ؟ -
 
 سفر به اون دنیا ؟ -
 

شم چرخاند ونگاهش در  شد وچانه اش راورفت. تمنا چ سمتش خم  امیر به 
نگاه مرد جوان قفل شررد ، زیر الیه های تیره رنگ نگاهش باز قصرره محبت را 
خواند، عشقی که امروز به اجبار تن به خواسته هایش میداد، صدایش هم م ل 

 …شته آرام بود، نه طلب اروذ
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 با اونم آرزوی رفتن به اون دنیا روداشتی ؟ -
 
 بامسیحا جهنمم براش بهشت میشد! -
 

 امیر پلک برهم نهاد و دست به وونه اش کشید:
 
 باورکن دوستت دارم!… منم بهشتو بهت میدم، قول میدم!  -
 

را میداد که هوای ابری دل تمنا به چشررمهایش هجوم برد ، امیر نوید بهشررتی 
غصبش کرده بود! س وتش ادامه دار شد تا او رهایش کرد. روبرورداند وبه شهر 

شتش راه افتاد سرنو شین درجاده  شم دوخت وما هرچه … ونماهای کهنش چ
مهایش چش… بهانه ویر تر شد… پیش رفت دلش خالی تر شد.. دلتنگ تر شد

فت! باپای خودش میررابست، انگار دستی به سوی پرتگاه هولش میداد ولی نه! 
نفهمید چقدر وذشررت اما توق  ماشررین را حس کرد. دسررت امیر روی ….

 بازویش نشست وصدایش آرام آمد:
 
 رسیدیم!… پیاده شو -
 

ست فقط اطاعت امر کرد سرما بی… حتی نگاه ن رد ببیند کجا شد ،  داد پیاده 
ت سررمی رد، باران تند شررده بود وشررالق وار برتنش ضررربه میزد. به دنبال د
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ا ب… پاهایش به زمین چسرربید ونگاهش ماد ماند… هدایتگر او بروشررت اما
 ناباوری سرچرخاند وبه چهره خیس امیر زیر باران زل زد:

 
 اینجا اومدی چی ار ؟ -
 

 امیر پیش رفت ودست های یخ زده اورا ورفت:
 
ستمت وبازم  - شقت بودم ، خوا نفهمیدم چطور ولی ازموقعی که یادم اومد عا

 م چرا پسم زدی!نفهمید
 

 اش های تمنا طلسم بغضش راش ست وفرو ریخت:
 
 …امیر.. من -
 
 …حرفی واسه موندن نیست جز یک جمله و اون جمله هم… هیس!  -
 

 دستهای دختر  رافشرد وپرخواهش زمزمه کرد:
 
 بخاطر این چند روز حاللم کن! -
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ا دردسررتش اشررک های تمنا سرریل آسررا روان بود که امیر بلیط ووذرنامه اش ر
 وذاشت و وفت:

 
 …وسایلتو صبح تحویل دادم وبهت میرسونن -
 

 رو برورداند برود که تمنا بازویش راکشید ، امیر آرام بروشت ووفت:
 
روزهم  این چند…نتونستم صاحب بهشت باشم ولی میتونم بهت پسش بدم -

ری توعاشقت… خواستم عقده دلمو وا کنم ، خواستم بدونم تو عاشق تری یامن
یا مردی که همه راهی اومد تا راضیم کنه بگذرم ازعشقشو پسش زدم اما تومال 

همه دنیا مال تو به قیمت نبودنت بامن! اینم هدیه …من نبودی، سهم من نبودی
 من به تو! برو تمنا.. برو! عشق وبهشتت باهم مبار  باشه!

 
 منو ببخش امیر! .. -
 

 امیر لبخند تلخی زد ودست به صورتش کشید :
 
 برو عزیزم، تو پاکترین فرشته خدا روی زمینی! -
 

 تمنا با قدم هایی کند عقب ورد کرد وبا اشک وفت:
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 …همیشه ممنونتم… همیشه مدیونتم امیر -
 

شک های مرد  شروع به دویدن کرد، ا سالن  سمت  سرخم کرد وتمنا به  امیر 
بهشت مبارکت  -جوان آب پشت پای مسافرش شد و زمزمه اش دعای راهش:
… درست دید… باشه همه آرزوی من! چشم چرخاند درمیان آن باران پرهیاهو

خودش بود که شررانه فرو افتاده اش را به دیوار  ورودی شرریشرره ای ت یه داده 
 اش هایش سرازیر شد ، چند قدم مانده به او ایستاد ونفس بریده وفت:… بود

 
 مسیحا! -
 

سیحا باحرکتی تند چرخید ، ناباورانه نگاهش ش کرد ، باتنها قدمی که پی سر م
آمد باقی راه تمنا دوید تا درآغوش تنگ او آرام بگیرد.. چقدر زود عطر بهشررت 

شامش پیچید صورتش …آرزوهایش درم شک اوروی  سربلند کرد ، قطره ای ا
 ریخت ، دست پیش برد ووونه اش رالمس کرد:

 
 بت غرورشو واسه چی ش ونده.. ارزشی داره ؟… مرد مغرور من -
 

یحا دسررتهای دختر جوان را ورفت وهمان جا روی زانو نشررسررت ، تمنا با مسرر
 اشک وحیرد نگاهش کرد:
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 مسیحا! -
 
قسررم خوردم زانو بزنم دربرابر عظمت معجزه دلم .. قسررم خوردم باخودد  -

قسم خوردم بابودنت بشم مرید م تب الهی.. … مقابل بزروی خدا سجده کنم
 …م بخشیدهمون خدایی که تورو بهم دوباره به

 
 تمنا دستهایش راکشید تابلند شود:

 
با یه کسرریه وندم واسرره … مسرریحا به محض رسرریدن بریم تانذرموادا کنم -

 کبوترای امام زاده صالح)ع(
 

 مسیحا میان اشک آرام خندید:
 
 …قربون نذرای کوچی ت برم، باشه عزیزم -
 

 دستش رامح م فشار داد:
 
 …واسه رسیدن به همه آرزوهام بریم تا پرواز نپریده، عجله دارم -
 

پاهای عشررق بازی روزوار را جاوذاشررت ، وره … به سررمت سررالن دویدند
 ….دستانشان تصدیق ومهر تایید این عشق افسانه ای بود
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 ) پرا یررا ن (

  ازیب رمانبابت نوشتن این  عزیز یالناز محمد  با تشکر از 


