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پیانو
طراحی و صفحه آرایی  :رمان های عاشقانه

آدرس سایتwWw.Romankade.com :

کانال تلگرام @ROMANHAYEASHEGHANE :

تمامی حقوق این کتاب نزد رمان های عاشقانه محفوظ است

مقدمه：

دل ،آغشته ی بوی توست!
می دانی چرا؟ زنی که تنش بوی معشوق را بگیرد که جای عجب ندارد.
این زنی که کنج کافه ای جای گرفته وبه بخارهای رقاص قهوه ی در دستش می نگرد؛ قهوه ای چشمانت را
سرکشیده وموهای پریشانت دلش را پیچ و تاب می دهد.
او باتمام ممنوعه ها ،نباید ها و اجبارها ...تمامت را می خواهد .
برای بدخلقی هایت ،پشتی الکی درست کرده و برای مهربانی هایت ،دلی با وسعت دریا جا گذاشته.
اخم و غضب عزیزت را محترم شمارده و برایشان فنجانی چای آماده کرده.
به پیانوی گوشه ی کافه خیره می شود و هزاربار می گوید که این یک پیانوی معمولی نیست.
آهنگی از زندگیش پخش می شود و خاطرات در ذهنش مرور...
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مهرت را مانند سنجاق سینه ای به خود آویزان کرده و در انتظار قشنگ ترین آهنگ زندگیش است.
با اخمش ،آشفته و با خنده اش ،کودکانه می خندد.
زخم که می خورد ،روحت خسته می شود و دلت می طلبد که مرحمی بر روح و جسم آسیب دیده اش بگذاری.
در ال به الی این باید ها و نبایدها ،در باز می شود وتنها هم سفر عاشقی ات با غرور ،رو به رویت جا می گیرد و تو می
گویی：
خوش آمدی جان دل!

#پارت1

با رخوت چشمانم را می گشایم و سرگیجه ام باعث می شود ،کمی دیرتر موقعیتم را درک کنم.
به ساعت خیره می شوم؛ وقت قرص های آقاجون است.
از جایم برمی خیزم و باکش و قوسی ،بدنم را به حالت نرمال باز می گردانم.
امروز هم یکی دیگر از روزهای خداست که بدبختی هایش دامن گیر من است.
لباسم را به تن کرده و چادرم را سر می کنم.
قرص را به همراه لیوان آبی ،کنار تخت آقاجون می گذارم و صدایش می زنم：آقاجون بیدارشین ،وقت قرص هاتونه.
تکان خفیفی می خورد و چشمانش را اندک اندک می گشاید.
لبخندی مهمان لب هایم می کنم و با گفتن صبح بخیر ،لیوان و قرص را به دستش می دهم.
کمی این پا و آن پا می کنم و در ذهنم جمالت را کنار هم می چینم.
چه طور بگویم که امروز هم باید تنها بماند؟ دیگر روی دیدن به صورت چون ماهش را ندارم.
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اما باید به دنبال کار می گشتم.
همین امروز و فرداست که صاحب خانه در را از جا بکند و ما را با وسایلمان ،آواره ی کوچه و خیابان کند.
با کمی مکث و من من کردن ،باالخره سربحث را باز می کنم و می گویم：آقاجون،شرمندتون هستم اما امروز من یه
مصاحبه ی کاری دارم؛ کسی چه می دونه شاید استخدام شدم .فقط شما امروز هم...
حتی کلمات هم یاری ام نمی کنند که به این پیرمرد مهربان و خوشرو ،بگویم که امروز هم مثل همیشه تنهاست.
لبخندی به رویم می پاشد و می گوید：برو دخترم ،نگران من نباش ،خوشبختی و خوش حالی تو آرزوی منه.
بوسه ای بر دستان چروک و زمختش می زنم و خداحافظی جانانه ای با او می کنم.
ازخانه خارج میشوم و با ذکرخدا ،راهم را آغاز می کنم.
درتمام مسیر دعا می کردم که این یکی بشود.
دیگر از قرارها و مصاحبه های کاری و پس زده شدن ،خسته شده بودم.
اجاره خانه ،قرص های آقاجون ،خرج آب و برق و گاز و خوراک و خیلی دیگر که در ذهنم مرورش کردم ،پول می
خواست.
من باید کارمی کردم تا شرمنده ی چشمان بامحبت آقاجون نشوم.

#پارت2

به رستورانی که مرا برای مصاحبه خواسته بودند،رفتم.
رستوران شیک و تمیزی بود.
به سمت پذیرش رفتم و شرایط را توضیح دادم.
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مسعول پذیرش مرا به اتاقی راهنمایی کرد که سر در ان،نام رییس رستوران حکاکی شده بود.
بعد زدن تقه ای به در و کسب اجازه از مدیر،داخل شدم.
سالم برای مصاحبه ی کاری که دیروز باهم صحبت کردیم اومدم.با خوشرویی و نگاهی خریدارانه مرا به نشستن دعوت کرد و سپس پرسید：خانوم؟
با متانت پاسخ دادم：میرزایی هستم.
لبخند پهنی زد که دندان های سفیدش را به نمایش گذاشت：اسم کوچیکتون عزیزم.
اخم هایم را درهم کردم و از جایم برخاستم.
از طرز صحبتش هیچ خوشم نیامد.
مثل اینکه اینجا برای من کاری پیدا نمیشه،بااجازه.خواستم از ان اتاق کذایی خارج شوم که گفت：اما درامد خوبی داره،نصف روز رستوران و نصف روزهم سرویس
دهی به مدیر رستوران.
تمام بدنم از وقاحت این مردک به لرزش در امد و با عصبانیت کلمات را به صورتش پرتاب کردم：دنبال
الشخورهایی مثل خودت بگرد.
تعلل را جایز ندانستم و از ان رستوران خارج شدم.
سرگیجه امانم را بریده بود.
برای امروز بس است.
حسابی حالم را گرفته بودند و توانی برای این در و ان در زدن نداشتم.
به محله ی قدیمیمان رفتم که بازهم سر و کله ی شهروز،الت محله پیدا شد.
سوتی زد و بانگاه چندشش مرا برانداز کرد.
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چادرم را سفت تراز قبل چسبیدم و باصدایی که درامیخته با خشونت وحرص بود،گفتم：چیه شهروز؟گوش مالی
حاج محمود بست نبود؟دنبال دردسر نگرد یاال برو خونتون.
شهروز：به به!سپیده خانم دختر باحجب و حیای محله.امروز هم دست خالی برگشتی؟
کالفگی ام را سر او هوار کردم و گفتم：به تو ربطی نداره،اگه همین االن از جلوی چشمام گم نشی،یه داد میزنم
بریزن سرت حالت و جا بیارن.
شهروز：همون جوجه بسیجی هارو میگی؟
نه،گویی او دست بردار این لجبازی و تیکه پرانی هایش نیست.
دادزدم：اقامحمد،اقامحمد؟
جوان با خدای این محله،محمداقا بود.
به سمتم امد و اقاوار ودرکمال ادب و احترام گفت：مشکلی پیش اومده خانوم میرزایی؟
راستش شهروز درست بشو نیست،سپردمش به شما.سری تکان داد و گفت：شما برید شهروز بامن،به امان خدا.
تشکری کردم و کلید را انداختم و داخل حیاط باصفایمان شدم...

#پارت3

خسته و درمانده چادرم را از سرم کشیدم و نفس عمیقی کشیدم تا با عجز و ناراحتی ام،اقاجون را هم ناراحت نکنم.
ان پیرمرد که گناهی نداشت.
به داخل خانه که می روم،عطر گل های یاس از بینی ام کنار رفته و بوی قورمه سبزی،در تمام جانم دراز می کشد.
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با خنده می گویم：به به،چه کردی اقاجون،چه بویی!
باز هم با خوشرویی به استقبالم می اید و می گوید：سالم به روی ماهت،باید تقسیم کار بشه دیگه.
یه تای ابرویم را باال می اندازم و با شیطنت می گویم：یعنی شما کدبانوی خونه و من مرد کار؟
بشکنی می زند و می گوید：دقیقا،برو لباسات و عوض کن،بیا ببین چی پختم واست.
چشمی گفته و بوسه ای بر صورت چروکیده اش کاشتم.
لباس هایم را با یک دست لباس راحتی عوض کرده و خستگی و غمی که ماه هاست مستأجر چشم هایم است را
پنهان کردم.
اگر من پدر و مادرم را از دست داده بودم،اقاجون پسر و عروسش را از دست داده بود و حق او این نبود که تنها نوه
ی دختری اش بی عدالتی کرده و حال او را پریشان تر کند.
میز را باهم چیده و مشغول خوردن شدیم.
الحق که دست پختش حرف نداشت.بعد اتمام ناهار،شستن ظرف هارا به عهده گرفتم و با دوفنجان چای،در کنار
اقاجون جای گرفتم.
کمی به صورتم خیره شد و سپس گفت：کاش پدرت بود و می دید که چه دختر خانومی تربیت کرده.
دستش را در دست گرفته و فشردم：جاش توی بهشت باشه.
لبخندی زد و گفت：امروز چی کار کردی؟
لبخند روی لبانم رنگ باخت و با غصه گفتم：بازم نشد،اخه کی به من کار میده؟
اقاجون：توکلت به خدا باشه دخترم.
روی دستش را نوازش کردم و با گفتن چای سرد نشه،به بحث خاتمه دادم.
اذان مغرب را که گفتند،برخاستم و با گرفتن وضو،جا نمازم راپهن کرده وشروع به خواندن نماز مغرب کردم.
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لحظه ای به جانماز چشم دوختم؛جانمازی که یادگار مادرم بود و با گل های قرمز و یاسی تزیین شده بود و جالی بی
نظیری به این تکه پارچه داده بود.
تسبیح را در دست گرفته و ارزو کردم کسانی که در حقم،ناحقی کردند به جزایشان برسند.
دوست پدرم که با کاله برداری از او،منجر به مرگ تکیه گاه زندگیم شد.
عمه و عموهایم که با بی رحمی،پدر بزرگم را از خانه ی خودش بیرون راندند و خیلی های دیگر.
به این معتقد بودم که زمین گرد است و روزی تاوان خواهند داد.
بساط غصه های من تمامی نداشت؛اما کسی را داشتم که حضورش باعث امید و شادابیم می شد.
خدای باالی سرم بندگانش را دوست داشت و بعد هر سختی،اسانی پیش روی انان می گذاشت.
به او توکل کردم و بر سجاده ام،بوسه ای از عشق و دلبستگی سنجاق کردم...

#پارت4

مدتی بعد،مشغول صحبت با تنها دوستم یگانه شدم.
_یگان من هرجا میرم،یا برام کار پیدا نمیشه یا از محیطش خوشم نمیاد.
یگانه：غصه نخور عزیزم،از اخر باهم می ریم مأمور اشغالی می شیم.
_بی ادب،تو هنوز کار پیدانکردی؟
آهی از ته دل کشید و گفت：نه بابا کی به من کار میده؟ملت،پرسنل با عرضه و زرنگ میخوان،نه من از همه جا بی
خبر.
_ایشاال که هم برای من،هم برای تو کار پیدا میشه،نگران نباش.
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یگانه：اره بابا غصم کجا بود؟میگم سپیده من فردا یه مصاحبه ی کاری دارم،یک شرکت زنجیره ایه،بیا بریم شاید تو
هم استخدام شدی.
_یگانه من که کار اداری بلد نیستم،تو که میدونی دنبال رستورانایی می گردم که موزیک زنده پخش می کنن.
یگانه：حاال تو بیا بریم خدا رو چه دیدی؟اومدی و تو استخدام شدی و من رو دست ننم موندم.
خنده ی کوتاهی کردم و گفتم：باشه،ادرس و برام بفرس میام.
یگانه：باشه پس شرت کم.
بی ادبی نثارش کرده و تلفن را قطع کردم.
امیدی به این یکی هم نداشتم چون دنبال کار اداری نمی گشتم.
شام را در سکوت و ارامش خوردیم و سپس با شبخیری از اقاجون،از او جدا شدم.
به قول یگانه قبل خواب،گوسفند ها را شمرده و به خواب رفتم...
صدای االرم گوشی ام،خبر از قرص های اقاجون می داد.
لباس هایم را به تن کرده و طبق معمول،قرص را به همراه لیوان ابی کنار تخت اقاجون گذاشتم.
اورا بیدار کرده و خداحافظی سرسری با اوکردم.
کمی از ساعت قرارم با یگانه گذشته بود و می دانستم که در ذهنش،نقشه ی قتل مرا برای هزارمین بار مرور می
کند...

#پارت5
چند دقیقه ای از مسیر خانه تا ادرسی که یگانه برایم فرستاده بود،در ترافیک معطل شدم تا این که سرانجام به
مقصد رسیدم.
بعد حساب کرایه ی تاکسی،باعجله داخل شرکت شدم و حتی به محیط و اسم شرکت هم توجهی نکردم.
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با راهنمایی یکی از پرسنل ها،به سمت اتاق مدیر رفتم که صدای یگانه درسالن طنین انداز شده بود!
یگانه：ببین این با بقیه فرق داره،اگه اوکی نشه میرم ابروت و جلوی اقاجون می برم.
صدای مردی امد که با خشم به یگانه توپید：میگم اون چیزی که تو فکر می کنی نبود،من و مجبور به کاری نکن.
سپیده چه می کنی؟
مادرت تو را این گونه تربیت کرده که از پشت در فال گوش باایستی؟
صبر را جایز ندانسته و چند ضربه ی ارام به در زدم.
گویی هم چنان مشغول بحث بودند و توجهی به شخص پشت در نداشتند.
ناچارا داخل شدم و سرفه ی مصلحتی کردم تا متوجه حضور من بشوند.
مردی خوش سیما،پشت میز مدیر جای گرفته بود و خبر از سمت او میداد.
با چشمانش فهماند که در این اتاق چه میکنم؟
صدایم را صاف کرده و با متانت گفتم：سالم،من چندبار به در زدم اما کسی متوجه نشد.برای مصاحبه اومدم
خدمتتون.
یگانه با استرس نگاهش بین من و ان مرد اخمو،در نوسان بود.
یگانه：خوش اومدی عزیزم،ذکر خیرت بود.
از راحتی و بی پروایی او در مقابل یک مرد غریبه،احساس شرم کردم و چادرم را سفت تر از پیش گرفتم.
مرد،با اشاره ای مرا دعوت به نشستن کرد.
به ارامی قدم برداشته و در مبل روبه روی یگانه،جای گرفتم.
باالخره زبانش باز و باهمان اخم گیرایش گفت：بله خانم نجم از اومدن شما اطالع داده بودن،فرم استخدام رو
پرکنید تابریم برای توضیح سایر موارد.
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به یگانه نگاه کردم؛اخر من که به او گفته بودم کار اداری بلدنیستم،دیگر چه فرمی را باید پر می کردم؟
از شرمندگی و حس اضافی بودن،گونه هایم گلگون وحرارت بدنم باالرفت.
از جایم برخاستم وگفتم：شرمنده اما من به اشتباه اومدم،قرارنبود من برای مصاحبه بیام،به اصرار خانم نجم اومدم
و باید بگم که هیچ تجربه و استعدادی در کارهای اداری ندارم.عذرخواهم که وقتتون و گرفتم.
با اجازه ای گفتم و قدم هایم را به سمت در اتاق برداشتم.
صدای خشمگین یگانه را شنیدم که ارام گفت：طاها قرارمون این نبود.
پس هم دیگر را می شناختند!
یگانه می دانست که من زیر بار دین کسی نمی روم،حال با تحت فشار قراردادن شخص دیگری،قصد کمک به من را
دارد؟
دستم به سمت دستگیره ی در رفت که باصدای ان مرد طاها نام،به عقب برگشتم：چند لحظه صبر کنین.
اخم هایم را در هم کرده و طوری که سعی می کردم ناراحتی ام را از یگانه مخفی کنم،گفتم：شرمنده که وسیله ای
برای باج خواهی خانم نجم شدم،شما مجبور نیستین بمن لطف کنید،من دنبال کاری نیستم که زوری و ترحم انگیز
باشه.
و بدون خداحافظی ان اتاق منحوس شده را ترک کردم...

#پارت6

صدای فریاد سپیده،سپیده گفتن یگانه را می شنیدم اما اگر لحظه ای توقف می کردم،معلوم نبود که چه برسر یگانه
و این شرکت می اوردم!
در میان راه،بازویم را گرفت و با شدت به عقب برم گرداند.
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با عصبانیت و صدایی که سعی در ارام نگه داشتنش داشتم،گفتم：یگانه دیگه نه من،نه تو.لطفا راحتم بزار.
دلخور نگاهم کرد و گفت：سپیده باور کن نمی خواستم ناراحتت کنم،اگه یکم دیگه صبر می کردی بهت توضیح می
دادم که اوضاع از چه قراره.بیا بریم یه جای اروم تر باهم حرف بزنیم؛همه دارن نگاهمون می کنن.
به اطراف نگاهی انداختم و پی به صداقت حرفش بردم.
خشمم را کنترل کرده و لب زدم：باشه بریم.
باهم به پارک رو به روی شرکت رفتیم و در یک صندلی جای گرفتیم.
_خب می شنوم.
یگانه：طاها پسردایی من و صاحب این شرکته.از اول راستش و بهت نگفتم چون می دونستم که مثل االن دچار
سوءتفاهم میشی و فکر می کنی که من با این کارم،تو رو زیر بار دین بردم.نه این طورنیست؛طاها چند وقت پیش
برای یکی از رستوران هاش طرح جالبی اماده کرده بود و به یه موزیسین احتیاج داشت.منم پرسیدم چه نوع سازی و
اون گفت ترجیحا پیانو.رفتم توی فکر و وقتی از تو براش گفتم،گفت که ببرمت و تست بدی.اون دروغ و سرهم کردم
که لجبازی نکنی و بیای.دعوای االنمونم سر این بود که من اصرار داشتم تو رو سرکار اداری بزاره و اون می گفت
وقتی جای دیگه ای بهش احتیاج داریم،چرا باید این کار و بکنم؟و کل کل های همیشگیمون شروع شد.باور کن من
نمی خواستم پیش طاها شرمندت کنم.

اقاجون همیشه می گفت که دشمن انسان،خشمشه و من با کنترل نکردن خشمم،زود قضاوت کرده و صمیمی ترین
دوستم را رنجاندم.
با لحنی مهربانانه گفتم：یگانه درست نبود این راه پر پیچ و خم و بری تا من و بکشونی به این شرکت؛معذرت می
خوام که عجوالنه رفتار کردم.
لبخندی به رویم پاشید و یک دیگر را دراغوش گرفتیم.
یگانه：پس االن مثل دوتا دختر خوب میریم سر وقت آق طاها.
از جایم بلند شدم و به شرکت نگاهی انداختم.
13

پیانو
طاها را دیدم که از پشت پنجره،تماشاگر من و یگانه بود.
سرم را پایین انداختم و با یگانه به داخل رفتیم.
یادم باشد تمام اتفاقات عجیب و شاید بامزه ی امروز را برای اقاجون تعریف کنم...

#پارت7

دوباره به اتاق مدیر بازگشتم و این بار کلمه ی حکاکی شده ی سر در اتاق را نگاه کردم：طاها رستگار.
به داخل رفته و بدون هیچ حرفی از جانب من،فرم را پر کردم و تحویل اقای رستگار دادم.
در این مدت،یگانه پچ پچ وار با طاها مشغول صحبت بود و خبر از ان می داد که سعی در قانع کردنش دارد.
بعد از مطالعه ی فرم و اندکی تأمل،گفت：بسیار خب،چه قدر با پیانو اشنایی دارید؟
_روی بسیاری از اهنگ ها مسلطم و می تونم چند اهنگ و با هم میکس کنم.
لحظه ای چشمانش رنگ تعجب به خود گرفت!
در دلم قهقهه ای زدم؛او کامال حق داشت.
دختری چادری و با این حجاب فاطمی و قوی،این طور مسلط با ساز ها اشنایی دارد؟به راستی که برای خودم هم
عجیب بود!
شروع کرد به توضیح دادن همان طرحی که یگانه می گفت برایش ماه ها برنامه ریزی کرده است.
کمی استرس گرفتم،زیرا اگر من افتتاح کننده ی این طرح بودم،هیجان و اشوب دردلم به راه بود.
طاها：شرکت ما تأسیس کننده ی رستوران ها و کافی شاپ های متعددی بوده و هست.ما طرح جدیدی رو راه
اندازی کردیم و اون اینه که می خوایم رستوران سنتی رو راه اندازی کنیم که درعین سنتی بودنش،امروزی هم
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باشه.برای همین می خوایم جای موزیک های سنتی و گاهی خسته کننده،از سازها استفاده کنیم و نظر خودم پیانو
هستش.می خوام شمارو مدیر این بخش بکنم موافقید؟
کمی تعجب کرده و با همان لحنی که حیرت در ان اشکار بود،گفتم：مدیر!؟من فکر می کردم که فقط مسعول بخش
پیانو زدن هستم.مدیر این بخش چه مسعولیت هایی داره؟
طاها：چند تا از کارهای شمارو خانم نجم به من نشون داده و از جدیت شما در کارتون خوشم اومد.فردا روز اول
کاری شماست و در همون روز از مسعولیت ها و حقوق هم صحبت می کنیم.سوالی نیست؟
هم خوشحال بودم از این که باالخره کاری پیدا کردم و در برابر اقاجون سرافراز هستم؛و هم اضطراب برای این
مسعولیت بزرگ.
ایا از پسش بر خواهم امد!؟
یادم باشد که یگانه راهم گوش مالی دهم،چون اهنگ های مرا بدون اجازه به پسردایی عزیزش نشان داده بود.یادم
می اید زمانی که هنوز پدر و مادرم در قید حیات بودند،در موسسه ای برای کودکان یتیم پیانو میزدم و یگانه از
شادی بچه ها و کار من فیلم می گرفت تا برایمان خاطره شود.
یادش بخیر،چه دوران خوبی بود.
دلم برای روزهای قدیم پر می کشید.
با گفتن سوالی نیست و تشکر از اقای رستگار،با یگانه راهی خانه شدیم و قرار بر این شد که امروز را با من و اقاجون
بگذراند.
می دانستم که اقاجون از امدن یگانه خوشحال می شود؛چراکه اورا بسیار دوست داشت...

#پارت8

در راه از پسردایی عزیزش می گفت که در کاربلدی حرف اول را می زند.
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یگانه：طاها خیلی باعرضه و مبادی اخالق و ادبه،اقاجونم طاها رو از بقیه ی نوه هاش بیش تردوست داره.خیلیم
جدی و با جذبه است که تونسته بیش از هزار کارمند و کارگر و تحت فرمان خودش نگه داره.ازطرفیم ایمانش ازبقیه
ی ماها قوی تره و خیلی به این چیزا اعتقاد داره.
لبخندی زده و گفتم：یگانه چرا اینارو به من میگی؟بعنوان رئیسم،اسم و فامیلش برای من کافیه.هم چین ازش
تعریف می کنی انگار روی دستت مونده و می خوای به یکی بندازیش.
یگانه：مطلب و بگیر دیگه.
با گنگی به او چشم دوختم که کالفه گفت：ولش کن به مرور خودت می فهمی.
باز هم نفهمیدم که چه می گوید و منظورش چیست!؟
بقیه ی راه در سکوت سپری شد تا رسیدیم به همان محله ی شیرین و قدیمی.
به نرگس خانم و حاج محمود،اقا محمد و خیلی های دیگر که حکم ریش سفیدان محل را داشتند،سالمی کردم و ان
ها با روی خوش جواب گوی من بودند.
امروز از شهروز خبری نبود؛پس اقا محمد کارش را یک سره کرده بود.
به داخل خانه رفتیم و اقاجون با دیدن یگانه،گل از گلش شکفت.
اقاجون：سالم دخترم،خوش اومدی،چه عجب ما شما رو دیدیم!
مخاطب اقاجون یگانه بود.
کمی خودرا پکر نشان داده و با ناراحتی ظاهری گفتم：دست شما درد نکنه اقاجون،حاال یگانه شد دخترت؟
رویم را به حالت قهر از اوبرگرداندم که به سمتم امد و مرا دراغوش گرفت.
اقاجون：شما که جون منی.
هر سه خندیدیم و کمی دیگر خوش و بش کردیم.
اقاجون با یگانه مشغول صحبت بود و من اقدام به اماده کردن ناهار کردم.
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خوشحال بودم از این که خانواده ی کوچکی با یگانه و اقاجون تشکیل داده ایم و همه چیز خوب پیش می رفت؛اما
کسی نکی دانست که در اینده قرار است چه شود!...

#پارت9

تقسیم کار کردیم؛من غذا درست می کردم،یگانه ظرف هارا می شست و اقاجون هم در حیاط به گل ها اب می داد.
یگانه：میگم سپیده یه چیزی بگم باز نمیگی که می خوام طاها رو بندازم؟
خنده ی کوتاهی کردم و گفتم：بهت نمیاد مظلوم بشی،نه نمی گم چی شده؟
همان طور که ظرف ها را کفی می کرد،گفت：یه مدت هست طاها خیلی مشکوک می زنه،داییم میگه همش توی
اتاقشه و داره برگه های روی میز کارش و باال و پایین می کنه یا زنگ می زنه به یکی و مدت ها باهم حرف می زنن.
_خب این که مشکوک نیست،چون میره توی اتاقش و با برگه ها ور میره مشکوکه یا این که با تلفن حرف
میزنه؟شاید دلش یه جا گیره.
نگاه عاقل اندر سفیهه ای به من انداخت و گفت：ادم گاهی اوقات به سالمت عقل تو شک می کنه بخدا،کسی که
دلش جایی گیرباشه برگه باال و پایین می کنه؟یه چیزی بگو با عقل جور در بیاد؛طاها دلش جایی گیر باشه؟عمرا.
شانه ای باال انداختم：پس نگران نباشین،اگرم مشکل داره به قول خودت با عرضه است و از پسش بر میاد.بچه ی
کوچیک که نیست شما رفتارش و زیر نظر بگیرین.
یگانه：اینم حرفیه.
صدای اذان ظهر،از مسجد محلمان به گوش رسید.
اقاجون مشغول وضو گرفتن شد و من صبر کردم تا این صدای زیبا و دلنشین تا مغز استخوانم را در بر بگیرد،ان گاه
اقدام به وضو گرفتن کنم.
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یگانه هم اگرچه حجاب درستی نداشت و رفتاری شیطون و بی پروا داشت،اما اوهم به نماز،دین و خدا و پیغمبر بسیار
معتقد بود و برای همین بود که اقاجون او را بسیار دوست داشت.
اقاجون نمازش را اقامه کرد و من وضو گرفتم.
بعد از نماز،تسبیحات حضرت زهرا(س)را هم زیرلب گفتم و با یگانه بساط ناهار را فراهم کردیم.
یگانه：اقاجون بفرمایید ناهار.
اقاجون：چشم دخترم اومدم.
مشغول خوردن شدیم؛همگی ان قدر ارام بودیم که گویی زمان ایستاده است و چرخه ی مشکالت از کار افتاده.
مسرور بودم از این که کار پیدا کرده ام و بخاطر همین اشتهایم چند برابر شده بود.
میز را با کمک یگانه جمع کردیم و تا خواستیم کمی استراحت کنیم،زنگ در به صدا در امد.
یگانه جواب داد：کیه؟
_......
یگانه：علیک سالم،نخیر یگانه خانومم.
وقتی یگانه این طور مودب میشد،یعنی امیر امده است،.پسر عمه ی مهربانم که ذاتش به مادر بی رحمش نرفته بود.
یگانه دل باخته ی امیر بود و باهم سر جنگ داشتند.
چادرم را سر کردم و به اشپزخانه رفتم تا چایی و شیرینی را اماده کنم...

#پارت10
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صدایش می امد که با اقاجون احوال پرسی می کرد.یگانه با شتاب داخل اشپزخانه شد و بشکن زنان گفت：سپیده
می بینی چه قدر خوش شانسم؟بده بده چایی و من ببرم یکم خودشیرینی کنم بلکه به چشم بیام.
سینی چای را به دستش دادم و زمزمه وار،طوری که اقاجون و امیر نشنوند گفتم：بیا،حواست باشه مثل دفعه ی
قبل چایی رو روش چپه نکنی.
لبخند دندان نمایی زد و شانه صاف کرد.
یک تای ابرویش را باال انداخت و با اخم دوست داشتنی اش،به پذیرایی رفت.
ظرف شیرینی را برداشتم و بعد مرتب کردن چادرم،پشت سر یگانه از اشپزخانه خارج شدم.
تازگی ها زندگی برایم رنگ و بوی خاصی داشت؛منظور از تازگی ها زمانیست که کسانی که دوستشان دارم کنارم
بودند.
ظرف شیرینی را روی میز گذاشتم و متین گفتم：سالم پسرعمه خوبی؟چه عجب از این طرفا!
به احترام از جای برخاست و به حالت نمایشی سر تعظیم فرود اورد.
امیر：سالم سپیده خانم به خوبی شما،اومدم یه حالی از اقاجون بپرسم.
یگانه：حاال بی زحمت بشین سرجات که دستم خسته شد.
چشمانم را گرد کردم و به یگانه توپیدم：یگانه زشته.
با حرفی که زد اقاجون به سرفه کردن افتاد و رنگ از رخسارم پرید.
یگانه：زشت عمته.
بالفاصله به امیر زل زدم که رگه هایی از خنده در چهره اش نمایان بود.
چه قدر این دو برایم عجیب بودند!خوب از پس هم بر می امدند.
امیر：عمش به زشتی دوستش نیست.
یگانه خشمگین شد و به نشانه ی شروع جنگ،دندان های ردیفش را نشان امیر داد.
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به اقاجون لبخندی زدم و در کنارش نشستم.
یگانه و امیر با شیطنت هایشان،زندگی را در این خانه به جریان انداخته بودند.
گاهی از خود نا امید می شدم،چرا من این گونه نیستم؟چرا ان قدر خجالتی و ساکت هستم؟
همین طور با خود درگیر افکار دخترانه ام بودم که با صدای اقاجون به خود امدم：سپیده جان چی شده؟این اتیش
پاره رو ساکتش کن،االنه که خونه رو روی سرش بزاره.
حواسم را به یگانه دادم که در حال پرخاشگری و جیغ زدن بود.
وقتی در برابر کسی کم می اورد،این گونه میشد.
امیر：سپیده جان هروقت خواستم بیام،قبلش بگو که بعضیا نباشن.
یگانه：ببخشید که هماهنگ نکرده بودی،درضمن از خداتم باشه.
امیر：مگه باید با شما هماهنگ می کردم؟حاال که از خدام نیست.
یگانه پایش را به زمین کوبید و با اعتراض گفت：اقاجون.
با اقاجون خندیدیم و...

#پارت11

یگانه را دعوت به ارامش کردم و به امیر تشری زدم تا سکوت کند.
امیر و اقاجون مشغول گفت و گو شدند و یگانه سرش در گوشی بود و معلوم نبود که باز چه کسی را دست می
انداخت!
فکرم پر کشید و رفت سمت طاها؛طاها رستگار.
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مردی خوش پوش بود و بسیار سنگین،از همان هایی که هر دختری ارزویش را دارد.
صدای گیرا و چهره ای خاص داشت که در برخورد اول،تا مدت ها در ذهنت می ماند.
باید دید که همانطوری که فکر میکنم است یا اوهم ظاهری گول زننده مانند خیلی های دیگر دارد،باید دید...
امیر کمی دیگر ماند و عزم رفتن کرد.
تا دم در همراهیش کردم تا باز به هم نپرند.امیر و یگانه باهم رفتند و بعد بدرقیشان من هم به داخل رفتم.
اقاجون بسیار خسته بود و بعد خوردن شام،به خواب رفت.
من هم به تنهایی دل و دماغ شام خوردن را نداشتم.
تاسرم را بر روی بالشت گذاشتم،به خواب عمیقی فرو رفتم...
طبق روال،سرساعت همیشگی بیدار شدم و بعد تهیه ی صبحانه برای اقاجون،برای نخستین روز کاری ام اماده شدم.
به خود نگاهی انداختم؛اندام کامال دخترانه و چهره ای ظریف و شرقی داشتم.نه خوشگل و نه زشت؛حد وسط.
اقاجون را بیدار کرده و عزم رفتن کردم.
از هیجان و ذوق،لبخند از روی لبانم پاک نمیشد.
به شرکت می رسم و بعد کسب اجازه از منشی،وارد اتاق اقای رستگار می شوم.
تعارف به نشستن می کند و بی مقدمه می گوید：سالم وقت بخیر،االن می ریم رستوران تا اول با محیط اشنا بشین.
_سالم،چشم من اماده ام.
سری تکان می دهد و به شخصی زنگ می زند و سفارشات الزم را می کند.
از جایش بر می خیزد و من به تبعیت از او،به دنبالش راه می افتم.
جلوی شرکت توقف می کند و من کمی جلو می روم تا دوشادوش او باایستم.
به شانه ی خود و او نگاهی می اندازم؛حتی با کفش پاشنه بلند هم،اندازه ی کودک10ساله ای در برابرش بودم!
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بر می گردد و چشمان خیره ام را غافل گیر می کند.
طاها：چیزی شده خانم میرزایی؟
هول می شوم و بدون تمرکز روی کلمات خارج شده از دهانم،می گویم：نه اصالنم هول شدم،بامن میریم یا با شما؟
لحظه ای مات نگاهم کرد و من متوجه گندی که زده ام می شوم.
وای سپیده این چه بود که گفتی؟از خجالت لبم را به زیر دندان می برم و سرم را پایین می اندازم.
صدای خنده اش به گوشم می رسد...

#پارت12

سرم را باال اوردم و با اخم گفتم：اقای رستگار قرار با چی بریم؟
گویی فهمید که بحث را از دستی عوض کردم،چرا که لبخندش را قورت داد و با جدیت گفت：منتظر تاکسی هستم.
یعنی او با این همه شرکت ودم و دستگاه،ماشین نداشت!؟
سپیده قرار شد قضاوت نکنی.اما اخر مگر می شود؟افکار مزخرف را از ذهنم به بیرون فرستادم و منتظر ماندم.
تاکسی که رسید،من عقب و اقای رستگار در صندلی جلوجای گرفت.
ادرس را داد و من با دقت به مسیر و اسم خیابان ها نگاه می کردم که به ذهن بسپارم تا فردا روزی که خود تنها
امدم،راه را گم نکنم.
روبه روی رستوران شیک و مدرنی ایستادیم؛از ماشین پیاده شده و به داخل رفتیم.
بر خالف ورودی اش،سالن های سنتی و زیبایی داشت.
به قسمتی رفتیم که در گوشه ای از سالنش،پیانویی گذاشته بودند.
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بسیار زیبا و حیران کننده بود.
با شوق به سمتش رفتم و انگشتانم را روی دکمه های کشیدم که صدایش سر تا سر سالن پیچید.
طاها：خب این طور که معلومه شما از محیط و این پیانو خوشتون اومده؛مسعولیت های شما اینه که طرح های
جدیدی در عرصه ی موسیقی این رستوران نواوری کنید و همین طور مسعول اموزش و نظارت بر این بخش
هستید.حقوقتون از سه ملیون شروع میشه و با کسب تجربه،بیش تر هم میشه.سوالی نیست؟
با ذکر مبلغی که گفت،چشمانم را گرد کرده و در ذهنم صفرهایش را می شمردم.
این معرکه است؛شاید برای خیلی ها مبلغ ناچیزی باشد اما برای من و این شرایط زندگی ام،بی نظیر بود.
_نه همه چی مفهومه.
با صدای جیغ دختری،سراسیمه به عقب برگشتم که...

#پارت13

به عقب برگشتم که با یگانه مواجه شدم!
اون این جا چه می کرد!؟
طاها هم که از صدای جیغ و داد یگانه به ستوه امده بود،با حرص گفت：یگانه خانم این جا خونه ی خاله نیست،چند
بار بهت گفتم رعایت کن؟
کمی گیج شدم؛مگر او چند بار به این جا امده بود؟
یگانه اخمی کرد و گفت：خیلی خب حاال توام،نمی خواد رییس بازی در بیاری.
به طاها می امد که رییس بازی در بیاورد؟بعید می دانم.
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دوباره نیشش را باز کرد و درمقابل ان همه خدمه که بیش ترشان مرد بودند،با جیغ گفت：وای سپیده جونم خوش
اومدی.
اهسته قدم برداشته و در کنار یگانه ایستادم：یگانه درست حرف بزن،ببین چی کار کردی؟روز اولی ابروم و
بردی.ازت بیش تر از اینا انتظار داشتم.
دوباره خواست داد و فریاد سر دهد که این بار نیشگونی از پهلویش گرفتم تا ساکت شود.
طاها به چهره ی خندان و رضایت مند من و صورت سرخ شده ی یگانه نگاه کرد.
انگار که اوهم از این سکوت زمان دار یگانه راضی بود.
طاها：خانم نجم مدیر بخش پرسنل ها هستن.
و به من خیره شد.
پس او خیلی وقت است که مشغول به کار شده!ای یگانه ی حقه باز؛باز هم به من کلک زد.
تا من سرگرم گفت و گو با نوازنده ها شدم،زیر چشمی مشاهده کردم که یگانه و طاها،با جدیت درحال حرف زدن
هستند.
یعنی چه شده؟طاها اورا باز خواست می کند؟بخاطر کاری که انجام داد؟اما به نظر نمی امد که این باشد؛چون یگانه
هم بسیار جدی با او صحبت می کرد.
از معدود دفعاتی است که او جدی می شود،پس حرف مهمی می زنند.
دست از سرکشی و کنجکاوی برداشتم و ایده هایم را برای نوازنده ها گفتم.
همگی لبخند رضایت روی لب هایشان جای گرفت و من از این بابت بسیار خرسند بودم.
لحظاتی بعد،طاها با عجله رفت و یگانه متفکر،روی یکی از صندلی ها نشست.
به سمتش رفتم و پرسیدم：اتفاقی افتاده؟
یگانه：دقیقا نمی دونم،اما داره یه چیزایی میشه.
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نگران گفتم：یعنی چی؟
لبخندی زد و گفت：نترس،طاها حلش می کنه.
چه قدر از طاها انتظار داشتند.
فکر می کردند که او ابرقهرمان توی داستان هاست؟
او باتمام کماالتش باز هم یک انسان بود.
یعنی سپردن همه چیز به او کار درستی است؟
از پسش برمی اید؟این راز چیست که طاها را سرگردان کرده است؟پس گفت وگوهای مخفیانه اش با تلفن و کاغذ
بازی هایش باید به این موضوع مجهول مربوط باشد...

#پارت14

کمی دیگر ماندم و بعد تحویل لباس فرم،به یگانه گفتم：یگان اگه من االن برم اقای رستگار چیزی نمی گن؟اخه
قرصای اقاجون تموم شده باید بخرم.
یگانه：االن که خودش نیست،امروزم که کاری نداری،نه عزیزم برو من باهاش هماهنگ می کنم.
_باشه دستت درد نکنه،راستی افتتاحیه ی این رستوران چه زمانیه؟
یگانه：نمیدونم واال،خوب شدگفتی اینم ازش می پرسم.
از او خداحافظی کرده و به داروخانه رفتم.
از داروخانه تا خانیمان راهی نبود؛به همین خاطر بقیه ی مسیر را پیاده طی کردم.
به خانه که رسیدم،با اقاجون احوال پرسی کرده و با هیجان اتفاقات چند روز اخیر را تعریف کردم.
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ان پیرمرد بیچاره هم،در مقابل وراجی های من فقط لبخند میزد و سخنان مرا تایید می کرد.
سرم را خاراندم و گفتم：اقاجون بنظرتون مشکل اقا طاها چیه؟امروز خیلی پریشون بودن.
اقاجون：هرچی هست انشااهلل که حل بشه دخترم،بنظر میاد مرد متشخصی باشه.
بعد با لبانی کش امده،چشمکی حواله ام کرد.
منظورش را فهمیدم و با اعتراض نامش را بر زبان اوردم：اقاجون.
دستانش را به نشانه ی تسلیم باال اورد ضربه ای به نوک بینی ام زد.
باهم غذا درست کردیم و خوردیم؛اقاجون به اتاقش رفت تا کمی استراحت کند و من هم همین طور.
به سقف خیره شدم و به طاها فکر کردم.
به استایل مردانه اش،عطرش که وقتی از کنارت عبور می کرد بینی و ریه هایت را درگیر خودش می کرد.
فکرم رفت سمت سپیدی موهای کنار شقیقه اش که چه قدر به ابهتش می امد.
راستی او چندسال داشت؟او سیمای پرغروری داشت؛اما می دانست که کجا و برای چه کسی استفاده کند.
در یک کالم می توانم بگویم که این مرد خاص است؛
طاها رستگار خاص است.
سرم را به این ور و ان ور چرخاندم تا دیگر به او و رفتارش فکر نکنم.
سپیده حیایت کجا رفته؟
تو فقط کارمند اوهستی،
فقط کارمند...

#پارت15
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شب را به هر ضرب و زوری که بود سپری کردیم؛اما احساس می کردم که اقاجون از مسعله ای ناراحت است و نمی
خواهد که من به ان اگاه شوم.
صبح،لباس فرمم را به تن کردم و کفش های پاشنه بلندم را پوشیدم تا نقص کوتاهیم را به این وسیله پنهان کنم.
قرص های اقاجون را دادم و از او خداحافظی کردم.
قرار بر این شد کمی تا روز افتتاحیه با بچه ها کار کنیم تا هماهنگی های الزم را به دست اوریم.
به رستوران که رسیدم،با همه مشغول احوال پرسی شدم.
بچه های خوبی بودند و می توانستیم باهم جمعی دوستانه تشکیل دهیم.
از ایده ام برایشان گفتم که اکثریت موافقت کردند.
_بچه ها می خوایم یه موزیک تمام عیار و اجرا کنیم.منظورم از تمام عیار اینه که یه گروه گیتار و یه گروه پیانو
داشته باشیم و چند نفر رو هم برای اجرای زنده اماده کنیم.چون رستوران سنتی هستش باید یه موزیک سنتی هم
داشته باشیم.من شعر و اماده می کنم و اونایی که با هم صداهاشون هم خوانی بیش تری داره رو برای اجرا انتخاب
می کنیم.موافقین؟همه دست زدن و چند تا از پسرای جوون سوت زدن.
لبخندی زدم و برگشتم به یگانه سری بزنم که با دیدن طاها جلوی روم،در جا میخکوب شدم.
از ترس هین بلندی کشیده و چادرم را سفت چسبیدم.
با دیدن چهره ی رنگ پریده ی من با هول گفت：ببخشید نمی خواستم بترسونمتون،واقعا شرمنده.
اب دهانم را قورت داده و با کشیدن نفس عمیقی سعی کردم بر خود مسلط شوم.
_اشکالی نداره،من یکم ترسوام.
لبخند ملیحی زد که بسیار به قاب صورتش می امد.
کمی نسبت به روز های قبل اشفته تر بنظر می رسید.
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این را از وضع ظاهری اش فهمیدم؛همیشه با کت و شلوار در مقابل کارمندانش حاضر می شد اما امروز کامال اسپرت
بود.
گوشی ام به صدا در امد.اقاجون بود!
او که این وقت روز هیچ وقت با من تماس نمی گرفت!
پاسخ دادم：جانم اقاجون؟
طوری از پشت تلفن حرف میزد که دردلم اشوبی به پا شد.
اقاجون：س...سپیده...من...
و بوق ممتد...
از ترس و استرس چند باری شماره اش را گرفتم اما دیگر پاسخ نداد.
تمام افکار بد و منفی هجوم اوردند و من از پریشان حالی به مارک لباس طاها زل زدم...

#پارت16

ان قدر حالم بد بود که حتی صداهای اطرافم را هم نمی شنیدم و فقط حرکت لب های طاها را می دیدم که سعی دارد
به من چیزی بگوید.
با سیلی که یگانه زد،به خودم امدم و با ترسی که مملو از اشک و دلهره بود گفتم：یگان،اقاجون...
دستم را روی سرم گذاشتم و با گفتن"ای وای"کف سالن نشستم.
خیلی دختر بی دست و پایی بودم و نمی دانستم چه باید بکنم.
یگانه هول و ترسیده گفت：اقاجون چی؟المصب پاشو بریم خونتون ببینیم چی شده.
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راست میگفت،باید می رفتیم اما چه جوری؟تا منتظر تاکسی بمانیم که من هزار بار می مردم و زنده می شدم.
طاها：زودباشین بریم،من می رسونمتون.
او که ماشین نداشت!
جان حرف زدن نداشتم و اگر یگانه دستم را نمی گرفت،با ان کفش های پاشنه بلند نقش بر زمین می شدم.
تا ما به جلوی رستوران رفتیم،طاها هم با ماشینش امد.
به قول اقاجون از ان ماشین های شاسی بلندی بود که سقفش باز می شد.
یگانه ادرس را داد و طاها با سرعت هرچه تمام تر به حرکت در امد.
ان قدر با سرعت می راند و از میان ماشین ها الیی می کشید که قلبم به دهانم امد.
باالخره ان دقایق نحس و طاقت فرسا به پایان رسیدو من با انرژی که نمی دانم از کجا پیدایش شد،با تمام سرعت به
داخل خانه رفتم که...
اشک در چشمانم حلقه بست و با تمام وجودم نامش را بر زبان اوردم：اقاجون.
با شتاب به سمتش رفتم.روی زمین بی هوش افتاده بود و کنارش قوطی قرص هایش و تلفن بود.
خدای من،اوکه تا به حال این گونه نشده بود.
با کمک طاها بلندش کرده و سوار ماشین شدیم.
باید او را به بیمارستان می بردیم.
در این ساعات لعنتی چه اتفاقی افتاده بود که اقاجون را به این حال و روز در اورده بود!؟
خدایا خودت کمکش کن...

#پارت17
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دکتر ها و پرستارها هیچ از وضعیت اقاجون نمی گفتند و همه یکی پس از دیگری،وارد اتاق نحسی که سر درش
نام"اتاق عمل"را نوشته بودند،می شدند.
تمام جانم به رعشه در امده بود و زیرلب،دعا می خواندم که خدا به من و این پیرمرد بیچاره رحم کند.
وضعیت بدی بود و تمام خاطرات مرگ پدر و مادرم،برایم تداعی و مانند فیلم غم انگیزی از جلوی چشمانم عبور می
کرد.
اگر اقاجون راهم از دست می دادم دیگر تمایلی به ادامه ی زندگی نداشتم.
یگانه به امیر خبر داده بود و اوهم کمی بعد از ما رسید.
در چهره اش هم ناراحتی را میشد دید و هم عصبانیت.
انگار از موضوعی رنجیده خاطر و کالفه بود.
به کنارش رفتم و ارام گفتم：امیر اتفاقی افتاده؟چرا ان قدر سر درگمی؟
همان طور که سرش پایین بود و به کفش های واکس خورده اش زل زده بود،گفت：امروز قبل این که اقاجون این
جوری بشه...
سکوت کرد!
_امیر حرفت و بزن به اندازه ی کافی امروز دیوونه شدم.
امیر：مامانم اون جا بود،خونه ی شما.
عمه به خانه ی ما رفته بود؟
او که گفته بود تا ابد پایش را درخانه ای که من باشم نمی گذارد،حال چه شد؟
یعنی حال بد اقاجون به رفتن عمه مربوط می شود؟
خدا لعنتم که اقاجون را تنها گذاشتم.
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تمام خشمم را بر سر امیر هوار کردم：خدا لعنتتون کنه،خونه رو هم که بهتون داد دیگه چی از جونش می
خواین؟عمه اومده بود اون جا اره؟شماها می دونین انسانیت یعنی چی؟عمه چیزی به نام احترام به پدر و مادر به
گوشش خورده؟
می گفتم و اشک می ریختم برای مظلومیت این پدر فداکار.
امیر به سمتم امد و گفت：سپیده مامانم...
با همه ی نیرویی که برایم باقی مانده بود،جیغ زدم：خفه شو،گمشو برو از این جا.
یگانه و طاها و چند نفر از پرستاران،هراسان به سمتمان امدند.
امیر سکوت کرد و از ان جا رفت.
به دیوار تکیه داده و از ان سر خوردم.
یگانه مرا دراغوش گرفت و خواهرانه لب زد：الهی یگان فدات شه،ان قدر خودت و داغون نکن.ببین هالک شدی از
بس گریه کردی.
سرم را به زانوهایم تکیه دادم و دستانم را به دورش حلقه کردم.
دیگر خبری از پرستارها نبود؛گویی طاها ان هارا دست به سر کرده بود.
ان قدر خسته و بی روح شده بودم که حتی توان تشکر از طاها بابت صبوری و حس انسان دوستانه اش نداشتم.
ذهنم فقط در حوالی اقاجون می چرخید و چشمانم میخکوب به در اتاق عمل...
سرنوشت من باید این گونه رقم می خورد؟
همیشه با ترس از دست دادن باید زندگی می کردم؟...

#پارت18
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ساعت ها می گذشت و هم چنان دکتر ها و پرستارها در رفت و امد به اتاق عمل بودند.
از دور می دیدم که طاها با چند تماس تلفنی،تمام قرارها و جلساتش را کنسل کرد و من چه قدر از مردانگی اش
خوشم امد.
یگانه پا به پای من گریه می کرد و با وجود ناراحتی خودش،به من دلداری می داد.
می دانستم که همانند من اقاجون را دوست دارد و این غمش،از اعماق وجودش نشأت گرفته است.
صدای داد و فریاد دکتر از داخل اتاق عمل می امد که مدام و پشت سرهم جمله ی"مریض داره از دست میره"را به
همکارانش گوشزد می کرد.
تمام جانم گوش شده بود و دیگر قطرات ریخته بر گونه ام را احساس نمی کردم.
دیگر صبرم تمام و با همه ی وجود فریاد زدم：اقاجون.
انعکاس صدای من در سالن انتظار،با صدای پرستاری که می گفت：دکتر مریض برگشت؛در امیخته شد.
لبخند کمرنگی به روی لبانم امد و در عین سبکی،سقوط ازاد...

از سوزش دستم،چشمانم را به ارامی باز کردم و به اطراف نگاهی انداختم تا متوجه موقعیتم بشوم.
سوزش دستم،ناشی از فرو رفتن سوزن سرم بود.
تازه دریافتم که کجا هستم و جه بالیی بر سرم امده.
با شتاب از جایم بلند شدم که سرگیجه ی بدی به سراغم امد.
یه دستم را به سرم گرفتم و با دست دیگرم،کفش هایم را به پا کردم.
یگانه داخل شد و با دیدن وضعیت من،پا تند کرد و به سمتم امد：سپیده چی کار می کنی؟باید سرمت تموم بشه.
_باید برم پیش اقاجون،این جا بمونم دلم اروم نمی گیره.
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در همان موقع،طاها داخل شد.
دستم را به سرم کشیدم تا چادرم را بگیرم اما از ان خبری نبود!
از خجالت سرم را پایین انداختم.
طاها：خانم میرزایی حال پدربزرگتون خوبه.بردنشون بخش دیگه الزم نیست نگران باشین.
نفس عمیقی کشیدم؛انگار که بار سنگینی از روی دوشم برداشته شد و دنیا دوباره برایم گلستان شد.
_ممنون اقای رستگار خبر خیلی خوبی دادین،بابت زحماتی که کشیدین و این چند ساعت کالفگی هر چه قدرم
تشکر کنم بازهم کمه.
لبخندی به رویم پاشید و نام...

#پارت19
و نام یگانه را برزبان اورد：یگانه بیابریم دیگه،دیر وقته عمه نگرانت میشه.
یگانه：تو برو،من به مامان خبر دادم که پیش سپیده می مونم.
دستش را فشردم و با لبخند دلگرم کننده ای گفتم：یگانه من که خوبم،اقاجونم که بردن بخش،درست نیست تو
امشب این جا بمونی.عزیزم اگه چیزی شد بهت خبر میدم.
یگانه：اما سپیده تو تنها می مونی.
_چند ساعت دیگه صبح میشه نگران من نباش.
طاها：من پیش سپیده خانم می مونم.
او چه گفت؟سپیده خانم؟تا همین چند لحظه پیش خانم میرزایی بودم،حال شدم سپیده؟
او می خواست بماند که من تنها نباشم؟
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خدایا من می خواهم دختر خوبی باشم و به او فکر نکنم،اما خودت نمی گذاری.
از شرط و شروطی که برای خدا گذاشتم،نیمچه لبخندی زدم و گفتم：ممنون اقای رستگار،تا همین جاهم خیلی
لطف کردین و زحمت کشیدین.
طاها：وظیفه است،درست نیست شما این جا تنها بمونین.
گونه هایم گلگون و چشمانم خجالت زده شد.
لب بازکردم که مقاومت کنم اما با نیشگون یگانه،صدایم خفه شد.
چشمانم ستاره باران از ماندنش و در دلم تمام شیرینی ها را اب می کردند.
با یاد اوری حال اقاجون،به خود ناسزا گفتم.
چه طور من خوشحالم در حالی که اقاجون درد می کشد؟
یگانه از ما خداحافظی کرد و قول اخبار لحظه به لحظه را از من و طاها گرفت.
چه شبی بشود امشب.با این خجالت های گاه و بی گاه من،مطمعنم که فرد ایده آلی نبودم.اصال پسری با کماالت
او،مگر می شود که عاشق نباشد؟
شاید هم ازدواج کرده باشد.
با این فکر،سریع به دست چپش نگاهی انداختم.
حلقه ای در کار نبود.نفسی از سر اسودگی کشیدم.
امان از این خیاالت و رویا پردازی های دخترانه.
کمی صبر کردم تا سرمم تمام شود.در این مدت طاها روی صندلی گوشه ی اتاق نشسته بود و با اخم مطلبی را
مطالعه می کرد.
کنجکاو بودم بدانم ان روز چرا با عجله رفت؟
سوزن سرم را از دستم در اوردم؛از سوزشش"اخی"گفتم که سرش را باال اورد.
34

پیانو
تاب نگاه کردن به چشمانش را نداشتم،اخ از دست این سپیده ی احمق که ان قدر زود و کودکانه دل باخته ی طاها
رستگار شد.
وقتی دید که چه کردم،اخمش را دوچندان کرد و گفت：خانم میرزایی کارتون اشتباه بود،صبر می کردین یه دکتر
بیاد درش بیاره.
باز شدم همان خانم میرزایی!
تمام خیاالتم پوچ شدند و در سطل اشغال ذهنم جای گرفتند.
از جای برخاستم و به قصد خروج از اتاق...

#پارت20

و به قصد خروج از اتاق به حرکت در امدم.
طاها：راحت باشین.
خنده دار است،کارهایش را می گویم.
پس می خواهد اعالم جنگ کند!
همان طور که به راهم ادامه می دادم،گفتم：بنده راحتم اما اگه شما معذب هستین،میتونین برین.
منتظر مقابله اش نماندم و از اتاق خارج شدم.
با هزار التماس و درخواست گذاشتند که چند دقیقه ای اقاجون را از پشت شیشه ببینم.
همین هم غنیمت بود.دستم را روی شیشه گذاشتم و با دیدن چشمان بسته ی اقاجون،ارام گریستم.
برای بخت بد پدربزرگم؛شاید به قول عمه من نحس بودم.
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طاقت دیدن این حال و روزش را نداشتم.مگر من در این دنیا به جز اقاجون حامی دیگری داشتم؟اگر او را هم از
دست می دادم...
سرم را به شیشه تکیه دادم و هق هقم اوج گرفت.چرا من ان قدر ضعیف بودم؟
چرا نتوانستم از اقاجون محافظت کنم؟
قول می دهم اگر خوب شود،دیگر نگذارم احدی به او اسیبی برساند.
صدای طاها از پشت سرم،باعث شد تکیه ام را از شیشه بگیرم و به عقب بازگردم.
طاها：می دونم درد کشیدن عزیزات جلوی چشمت چه قدر زجر اوره،اما ما به دنیا نیومدیم که خوشحالی کنیم و
بریم.زندگی هم تلخی داره،هم شیرینی.می فهمی چی میگم؟
باز مرا مفرد خطاب کرد!
_چند ماه بیش تر از مرگ پدر و مادرم نمی گذره،دیگه تحمل از دست دادن یه عزیز دیگه رو ندارم.
طاها：میدونم،اما گفتنش دردی رو دوا نمیکنه.

حداقل که ارامم می کند،فکر کرده است که همه مثل خودش هستند.اگر او تودار و درونگرا بود من این گونه نبودم.
من طاها رستگار نبودم.
کاش او امشب نمی ماند و مرا ان قدر درگیر افکار و توهمات چرت و مسخره نمی کرد.
کاش...
کمی دیگر ان جا ماندم و طاها به قصد پاسخ به تلفنش،بیمارستان را ترک و به محوطه ی بیرون بیمارستان رفت.
کمی دیگر ماندم و به حیاط رفتم تا به طاها بگویم که الزم نیست این جا بماند؛اما ان قدر عصبی طول و عرض حیاط
را طی می کرد و با شخص پشت خط با پرخاشگری صحبت می کرد،که از ترس چند متر دورتر ماندم و ترجیح دادم
پس از پایان مکالمه اش نزدیک شوم...
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#پارت21

تلفن را که قطع کرد،کالفه دستی به موهایش کشید.
سنگ جلوی پایش را با حرکتی به ان طرف پرتاب کرد و سرش را برگرداند که متوجه حضور من شد.
نمی دانم قیافه ام چه طور به نظر می رسید که عصبانیت خودش را فراموش کرده و با نگرانی چند قدم بینمان را طی
کرد و گفت：چیزی شده سپیده خانم؟چرا رنگتون پریده؟
اخ که من اخر از دست او دیوانه می شدم!
به راستی رنگم پریده بود؟
حتما بازتاب عصبانیت او،رنگ پریده ی من است.
طبق عادت،چادرم را جلوتر کشیده و سربه زیر گفتم：نه فقط یکم از داد و فریاد های شما ترسیدم،فکر کردم
اتفاقی افتاده.
نفسش را با سر و صدا به بیرون فرستاد و مرا دعوت به نشستن روی نیکمت جلوی بیمارستان کرد.
کمی احساس خجالت کردم؛اخر او ان طرف نیمکت و من این طرفش بودم.
فاصلیمان چه قدر بود؟
به اندازه ی یک کف دست یا کیلومتر ها؟
طاها：حوصله ی شنیدن غصه های من و دارین؟
خوشحال شدم از اینکه مرا برای درد و دل انتخاب کرد؛
خوشحال از این که باالخره مشکالتش را به یکی می گوید،برای همین بدون درنگ پاسخ دادم：البته راحت
باشین.بین خودمون می مونه.
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چه گفتی تو اخر سپیده؟
مانند کودکان بین خودمان می ماند؟
دیگر این طرز صحبت از سن تو گذشته است!
لبانم را به هم فشردم تا بیش تر ازاین گند نزنم.
او شروع کرد به حرف زدن و من با تمام جانم گوش می دادم.
حواسم فقط پی حرف ها و حرکات لب هایش بود و بس.
طاها：خیلی وقته که یه موضوعی ازارم میده اما من ادمی نیستم که به همین راحتی جابزنم و یا با کسی در میون
بزارم.نمی دونم...نمی دونم االن چی شده که بعد مدت ها دلم خواست با یکی حرف بزنم.
_گاهی اوقات حرف زدن ادم و راحت می کنه،احساس سبکی بهت دست میده.من نه شما رو می شناسم و نه
خصومتی دارم که بخوام از حرف های شما سوءاستفاده کنم.راجب یگانه هم خیالتون جمع باشه،راز یک دوستم و به
دوست دیگم نمی گم.
نمیدانم چه شد که او را دوست خود خطاب کردم!
لعنت به تو سپیده با این زبانت.
لبخندی زد که متقابال لبخند زدم و او شروع کرد...

#پارت22

و او شروع کرد به تعریف کردن قصه ی غم انگیزی که چندی پیش،از ان می گفت：این شرکت و دم و دستگاهی که
هرکی از دور می بینه عاشقش میشه،همین جوری به دست نیومده سپیده خانم.من براش سال ها وقت گذاشتم و
زحمت کشیدم.شب و روز کار می کردم تا هزار تومنم با برنامه ریزی باشه و چیزی و از قلم ننداخته باشم.به مرور که
تونستم یک یا دورستوران و راه اندازی کنم،کم کم وضعیت اقتصادیم از خوب به عالی تبدیل شد و شدم محبوب
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خانواده.کسی شدم که تا به جایی می رفتم،دخترا به ترتیب می ایستادن و هرکدوم به نوعی دلبری می کردن تا
شاید من یکیشون و انتخاب کنم؛اما سوال این جاست که واقعا برای طاها رستگار این کارا رو می کردن یا ثروتی که
داشتم؟فقط یگانه بود که من و به عنوان پسرداییش دوست داشت و خواهرانه توی این راه کمکم می کرد.

نفس جان سوزی کشید و ادامه داد：کم کم متوجه شدم که حساب کتاب های شرکت غلط از اب در میاد!حساب دار
و مدیر عامل و عوض کردم و گفتم شاید مقصر اونا و سهل انگاریشون بوده؛اما بعدش هم متوجه شدم که بازم بودجه
ی اخرماه با توجه به میزان سود و درامدمون،کم میاد.خودم مسعولیت رسیدگیش و به عهده گرفتم اما بازهم همین
طور بود.خیلی کالفه ام؛نمی دونم این پوال کجا میره و چه کسی پشت این کار حساب شده اس!خداروشکر که بازم
تونستم مدرک جمع کنم و ثابت کنم که هیچ کدوم از کارکنان من،دزد نیستن.اما به قول یگانه هرکی که هست به
من خیلی نزدیکه.

با حرفایی که زد به فکر فرو رفتم.چه معمای پیچیده و نامفهمومی بود!
یعنی چه کسی پشت این کار بود و قصد بد نام کردن طاها راداشت؟
اصال هدفش طاهاست؟
_موقعی که این شرکت و تاسیس کردین،از نزدیکانتون چه کسایی کنارتون بودن؟
طاها：پدر و مادرم و یگانه.
سکوت کردم؛اگر می گفتم که نباید به کسی اعتماد می کرد،حق داشت که بگوید ان ها خانواده اش هستند.
هیچ خانواده ای به ظالمی خانواده ی من نبود.
_توکلتون به خدا باشه،اون کسی که داره این کار و میکنه ازهوش شما مطلعه که هیچ ردی از خودش به جا نزاشته و
ان قدر تمیز کار کرده و شماهم به خودتون و خدا،ایمان داشته باشین.مطمعن باشین که حق به حق دار میرسه.
کامال به سمتم برگشت و...
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#پارت23
به سمتم برگشت و گفت：سپیده خانم می تونم یه درخواستی بکنم؟
نفس در سینه ام حبس و سرانگشتانم یخ بست.
یعنی چه می خواست که بگوید؟
_خواهش می کنم بفرمایین.
طاها：حاال که این جریانات و به یک نفر گفتم،می تونم ازتون خواهش کنم که بهم کمک کنین؟اگه دونفر با هم هم
کاری کنن به نتایج مطلوب تری می رسن.
از این پیشنهادش جا خوردم!
یعنی او می خواست که از افکار من استفاده کند؟
_البته که کمک می کنم،اما چه جوری؟
طاها：مدارکی که من جمع کردم و شما بهش یه نگاه بندازین،شاید متوجه نکته ای بشین که به چشم من نیومده.

مانند داستان های جنایی شده بود و من نقش کاراگاه را داشتم.
به راستی ان قدر قضیه جدی بود؟یعنی برایش پیدا کردن این شخص ان قدر مهم است؟
_باشه،اما وقتی شما به چیزی نرسیدین،فکر نمی کنم که من بتونم این معمارو پیدا کنم.
لبخندی زد و گفت：توکلم به خداست.
آخ که من چه قدر این جمله را دوست داشتم.
وقتی طاها این جمله را می گوید،به نظرم زیباترین جمله ایست که تا به حال شنیده ام.
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او سر تا پا یک مرد واقعی بود.
کمی دیگر نشستیم و مجددا به بیمارستان رفتیم.
اقاجون هنوز به هوش نیامده بود و مرا نگران تر از پیش کرده بود.
دکترش که گفت حالش خوب است،پس چرا به هوش نمی اید؟
چهار-پنج ساعتی گذشته بود و من هم چنان منتظر به پلک های بسته ی اقاجون خیره بودم.
اخ که جانم به فدایت شود،زود خوب شو تا دنیا را برایت گلستان کنم.سپر بالیت می شوم و کاری می کنم که غم و
اندوهت را فراموش کنی.
تو هم پدرم هستی و هم مادرم؛چگونه می توان بدون تو زندگی کرد؟
اخر مگر می شود؟
وقتی به هوش بیایی و به خانه بازگردیم،برایت اهنگ مورد عالقه ات را می نوازم.
همان که وقتی گوش می دهی مروارید های زیبایی از چشمانت می چکد؛
همانی که وقتی تمام می شود با تمام پدرانه هایت مرا دراغوش می کشی.
همان اهنگ...
باز طاها از دیدم پنهان و من غرق در ارزوهایم شدم.
خداوندا فقط تو هستی که این بنده ات را می بینی.
هر چه به صالحم است همان بشود...

#پارت24
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پیانو
اذان صبح را که گفتند،وضو گرفتم و به نمازخانه ی بیمارستان رفتم.
نمازم را که اقامه کردم،حضور شخص دیگری را در ان جا احساس کردم.
کمی ترسیدم،چون در ان نمازخانه با چراغ های خاموش،تنها بودم و حضور شخص دیگری در ان جا،کمی دلهره اور
بود.
جانمازش را که کنارم پهن کرد،بوی عطرش در مشامم پیچید.
سایه اش در راستای سایه ام و جسم تنومندش در کنارم بود.
سالم اخر را که گفتم،در نزدیکی گوشم صدایش طنین انداز شد：قبول باشه و...
با کمی مکث ادامه داد：صبح بخیر.
به سمتش برگشتم و بدون این که به چشمان نافذش خیره شوم،گفتم：قبول حق باشه،صبح شما هم بخیر.
کمی در ان حالت ماند و سپس از جایش برخاست.
من هم بلند شدم و جانمازم را سرجایش گذاشتم.
پشت سرش به راه افتادم و نگاهم به شانه های پهن و مردانه اش افتاد.
باز هم تفاوت زیاد قدیمان برایم تداعی شد.
این مرد به راستی که می توانست تکیه گاه خوبی برای همسرش باشد.
با توقفش از خیاالتم بیرون امدم و ایستادم.
کفش هایش را که به پا کرد،خواستم از خارج شوم و کفش هایم را بپوشم که ان ها را جفت شده در مقابلم دیدم.
تا ان جایی که یادم است از شدت خستگی ،هرکدام را به سمتی پرت کردم و حاال...
به طاها نگاه کردم.از قبل به من خیره شده بود و با نگاه من،لبخندی زد و نمازخانه را ترک کرد.
یعنی او کفش های مرا جفت کرده بود؟اوف بر تو سپیده که ان قدر فکر های بیخود و مسخره نکنی.
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پیانو
یک بار دیگر هم می گویم،تو کجا و طاها رستگار کجا؟
حتی در توهمات و خیاالتت هم جای او نیست.
یگانه زنگ زد؛عجیب است که او این وقت صبح بیدار است!
_بله؟
یگانه：بله و بال،دختر تو مثال می خواستی به من خبر بدیا،طاها کجاست؟قوربونش برم هروقت بهش زنگ می زنم
مشغوله،اقاجون خوبه؟تو هنوز زنده ای؟
خنده ای از این وراجی اش کردم و گفتم：سالم،منم خوبم،اقاجونم خوبه وضعش ثابته و تغییری نکرده،اقا طاهاهم با
تلفن مشغول صحبت بودن و از شانست پشت خطی بودی،امر دیگه؟صبح به این زودی چرا بیداری؟
یگانه：هیچی خواستم یکم غر بزنم و اطالعات بگیرم،راستی من کلید خونتون و از توی کیفت برداشتم که امروز
برم یه سری بزنم و یکم خونه رو تر و تمیز کنم که وقتی اقاجون میاد،افسردگی نگیره.
_باشه خوب کاری کردی،دستتم درد نکنه.فعال من برم باز بهت زنگ می زنم.
یگانه：نیست االنم تو زنگ زدی،برو به کارت برس،هوای پسردایی منم داشته باش.بای بای.
با خنده تلفن را قطع کردم و برگشتم که به اتاق اقاجون بروم،اما با دیدن...

#پارت25

با دیدن طاها درست در یک قدمیم،گوشی از دستم افتاد و چشمانم تا اخرین حد ممکن بیرون زد!
مثل این که او عادت داشت هر بار مثل جن پشت من ظاهر شود و مرا بترساند.
نگاهش را یک بار به من رنگ و رو رفته و یک بار به گوشی اش و الش شده ام انداخت.
حتما مانده بود من ترسیده از دیدار غیر منتظره ی اورا ارام کند،یا به این تلفن بیچاره سر و سامان دهد.
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پیانو
قدمی کوچک برداشت و گوشه ی چادرم را گرفت و گفت：بازم معذرت،ترسوندمتون.دیدم دارین با تلفن صحبت
می کنین،گفتم مزاحم نشم.حالتون خوبه؟
معذب شدم از این رفتار دوست داشتنی اش.
چادرم را به ارامی از چنگش بیرون کشیدم و روی زمین خم شدم و گفتم：ممنون خوبم،یگانه بود.گفت از حال
اقاجون با خبرش کنم،هرچند که دیگه گوشی نموند.
با ناراحتی به قطعات متالشی شده ی گوشی ام نگاه کردم و به ترسویی و دست و پا چلفتی بودنم یقین اوردم.
او هم روی زمین خم شد و تکه های گوشی را جمع کرد و گفت：اشتباه از من بود،درستش می کنم سپیده خانم.
سرم را باال اوردم و نگاهم با نگاه طاها تالقی پیداکرد.
زمان متوقف شده بود!
فقط من بودم و طاها،چشمان او بود و بس.
با نگاه کردن به چشمانش همه چیز را فراموش می کردم.او که بود؟یک فرشته؟ناجی؟یا شاید هم قهرمان بود!
هر چه که بود وجودش از ارامش و اطمینان پر شده بود و این را به دیگران منتقل می کرد.
با تک سرفه ای که کرد،سریع نگاهم را دزدیدم و گفتم：ممنون و شرمنده،من همیشه باعث زحمتم.
طاها：این حرف و نزنید لطفا،بفرمایید اقاجون داره به هوش میاد.
ان قدر خوشحال شدم که حتی به لفظ"اقاجون"گفتن از دهان طاها هم توجه نکردم.
با عجله و بدو بدو با ان کفش های پاشنه بلند،مسیر نمازخانه تا بخش را طی کردم تا به اتاق اقاجون رسیدم.
دکترها باالی سرش بودند و وضعیتش را چک می کردند.
داخل اتاق شدم و نگاهی به اقاجون انداختم؛رنگ به رو نداشت.
به دکترش گفتم：حال اقاجونم چطوره اقای دکتر؟
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پیانو
با ناراحتی به سمتم برگشت و با تعلل گفت：وضعیتشون االن که نرماله،اما...
سکوت کرد و به پرونده ی در دستش خیره شد.
اضطراب را به جانم انداخت و با صدایی دلهره اور گفتم：ادامه بدین دکتر.
دکتر：اما مدت زیادی برای زندگی نداره،مریضی و سنش این اجازه رو بهش نمیده.
لب باز کردم و به سختی گفتم：چه قدر وقت داره؟
دکتر：حداکثر4یا5ماه.
چشمانم را بستم و برای جلوگیری از سقوطم،دستم را به لبه ی تخت گرفتم.
4ماه؟
خدای من،چه بر سرش اوردند؟
او که حالش خوب بود،حداقل با قرص سرپا بود.
حال چه کنم؟
بدون او زندگی کردن امکان دارد؟صدای دکتر را می شنیدم اما جانی برای جواب دادن نداشتم：خانم میرزایی
حالتون خوبه؟...

#پارت26

اتاق دور سرم می چرخید و مغزم توان درک حرف های دکتر را نداشت.
دیگر توان نداشتم؛ای کاش من به جای اقاجون روی ان تخت بودم.
پاهایم سست و به روی زمین افتادم.در ان لحظه،طاها داخل اتاق و سراسیمه به سمتم قدم برداشت.
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پیانو
ان قدر صدای خاطراتم با اقاجون درگوشم انعکاس می یافت که صدای ادم های اطرافم را نمی شنیدم.
در حال و هوای بدبختی هایم بودم،که با فریادی که طاها زد،چشمان میخکوبم را از تخت اقاجون گرفتم：سپیده
چرا حرف نمیزنی؟
سپیده!؟
اقاجون می میرد و من میشوم سپیده؟
خاکش می کنم و در ارزوی رسیدن به طاها می مانم؟
به خودت بیا سپیده،یادت باشد عمر دست خداست؛لحظات باقی مانده را به خوبی بگذران.
اشک هایم را با گوشه ی چادرم پاک کردم و با لکنت توانستم فقط چند کلمه را بر زبان
اورم：من...اقاجون...میمیره...
بغضم به یک باره شکست و سرم را تکیه به تخت دادم.
دکتر می گفت که از اتاق خارج شویم و از طرفی با نگاهی ترحم انگیز به من چشم دوخته بود.
طاها چندکلمه ای با او حرف زد و سپس دکتر با تکان دادن سرش،خارج شد.
مثل این که طاها با هرکلمه که از دهانش خارج می شود،همه را مجذوب خود می کند.
دیگر چگونه زندگی کنم؟
تنها؟
بدون هیچ دلگرمی ای؟
وقتی از سرکار می ایم،دیگر کسی نیست که برایم قورمه سبزی درست کند؟
کسی نیست که همین سپیده ی سر به زیر و خجالتی را دوست بدارد؟
کاش من می مردم،کاش...
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پیانو
ذهنم پربود از ای کاش هایی که کاش می شد.
نمی توانستم خود را ارام کنم.
صدای هق هق جان سوزم در تمام اتاق پیچیده و با صدای دستگاه هایی که به اقاجون وصل کرده بودند،توأم گردید.
طاها：سپیده خانم خواهش می کنم اروم باشین.
این حرفش که انگار اتش به جانم انداخت!شعله های گریه ام بیش تر و جگرم ذوب و خاکستر شد.
دیگر طاهای مهربان و خوش صحبت هم نمی توانست ارامم کند.
اقاجون را می خواستم،سالم و سرحال.
طاها با نگاهی اخم الود مرا میخکوب خود کرد و گفت：سپیده خانم به خودتون بیاید،اقاجونتون دور از جون هنوز
که نمردن شما این جوری زانوی غم بغل گرفتید.به فکر این مرد معصوم هم باشید که این چندماه باقی مونده رو قرار
با شما بگذرونه.
چرا هیچ کس درکم نمی کرد؟
اندوه به این بزرگی مگر می شود سکوت کرد؟
یگانه را می خواستم،شده بودم مانند کودکی لجباز که به دنبال اسباب بازی هایش است...

#پارت27

کمی دیگرکنار تخت اقاجون نشستم و خدا می داند که طاها چه قدر به این حال من،ترحم و دلسوزی کرده.
سپیده تو نباید ضعیف باشی،هر چه قدر هم کالم طاها اتش به جانت بیندازد،اما حقیقت را می گوید.
مدت کمی می توانم با اقاجون وقت بگذرانم،پس باید بهترین لحظات را برایش رقم بزنم.
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پیانو
افسردگی و ناراحتی و گریه همیشه هست،اما حال وقتش نیست.
خیسی چشمانم که ناشی از گریه های مکررم را بود را با دستانم زدودم و از جایم برخاستم.
طاها از این حرکت ناگهانی ام جاخورد اما سریع به خود امد و در جایگاه همان طاها و مرد مغرور و اقافرورفت.
اگر او می خواست که دوست و هم رازش باشم،من این را نمی خواستم.
نمی خواستم که ضعیف بودنم را ببیند و برایم دلسوزی کند.
این دوستی باید یک طرفه و فقط از جانب طاها باشد.
چادرم را کلیشه ای وار مرتب می کنم و برای فرار کردن از سیمای خاص و جذابش،مدام نگاهم را همه جا می
چرخانم جز چشمان و صورت او.
سنگینی نگاهش را احساس می کنم؛گویی چهره ام در حال کاوش و به دنبال چیزیست.
نفسم را پله پله به بیرون می فرستم و می گویم：اقای رستگار خیلی زحمت کشیدین،بابت همه چیز ممنون.صبح
شده و شماهم کار و زندگی دارید,درست نیست همش بیمارستان بمونید.بفرمایید خواهش می کنم.
نیش خندی زد و گفت：یعنی بیرونم می کنید؟
ناخوداگاه سرم را باال می اورم و متین می گویم：اختیاردارید،اما درست نیست بیش تر اینجا بمونید.زحمت یک
شرکت و چندین رستوران زنجیره ای برعهده ی شماست.
ابروهایش را باال می اندازد و قدمی نزدیکم می شود.
می گویم قدمی و این اختالف فاصله ی50سانتی،نگاه کالفه ام را به زمین و کفش های طاها می اندازم.
روی میز جلوی تخت که کنار من بود،خم می شود و موبایلش را بر می دارد و با این حرکت کوچکش،باز عطر تلخ و
دلربایش به ناژه های بینی ام می چسبد.
طاها：باشه پس من می رم و یگانه رو می فرستم؛خواهش می کنم اگر به چیزی احتیاج داشتید از گفتنش دریغ
نکنید.
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پیانو
لب هایم به لبخندی بکر باز می شود.
چه قدر او مسعولیت پذیر و اقاست.
خداحافظی می کند و دور می شود.
به زمین چشم می دوزم که متوجه کیف پول طاها می شوم.
حتما هنگام نشستن روی زمین،از جیبش افتاده است.
ان را بر می دارم و با عجله به سمت خیابان و ان قسمتی که ماشینش را پارک کرده است می روم.
طاها دست به سینه به ماشین تکیه داده و با سرپایین افتاده،عجیب در فکر فرورفته است.
_ببخشید اقای رستگار...

#پارت28

سرش را باال اورد،اما درهمان حالت ماند.
منتظر نگاهم کرد تا بگویم دردم چیست؟
کمی به مغزم فشار اوردم تا بفهمم که برای چه با عجله به دنبال او راه افتادم؟اما هرچه فکر کردم کم تر به نتیجه
رسیدم.
ناامید به او چشم دوخته و با شرمساری گفتم：یادم رفت.
با پایم به روی زمین ضربه گرفتم.ازبس به یگانه گفتم که مغزش مثل جلبک کار می کند،حال به سر خودم امد.
صدایش به گوش رسید که در ان رگه هایی از خنده موج می زد و مرا خجالت زده تر از پیش می کرد：فکنم می
خواستین کیف پولم و بدین.
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پیانو
با شتاب سرم را باال اوردم و لبخند احمقانه ای زدم.
دستم را به سمتش دراز کرده و کیف پول را به دستش دادم.
_بله بله،کیف پولتون روی زمین افتاده بود.
طاها：ممنونم که رسوندینش،اگه می رفتم دوباره باید همین مسیر و برمی گشتم.
لبخند دیگری تحویلش دادم و با بی میلی گفتم：باشه...پس دیگه من برم.
باز هم صورتش به خنده ی بکر و دل نشینی باز شد و باعث شد تمام تصمیماتی که چند لحظه پیش گرفته بودم را
فراموش کنم.
طاها：بله،با اجازتون.
دیگر ماندنم زشت و بی مورد بود.
پاتند کرده و باز به بیمارستان برگشتم.
با نبود طاها،رفته رفته لبخندم محو و شدم باز همان سپیده ی ساکت و خجالتی.
باالی سر اقاجون نشسته بودم و با زل زدن به چهره ی اسمانی اش،خاطراتمان را مرور می کردم.
چه قدر امیر بی معرفت بود که با پرخاشگری من،دیگر به مالقات اقاجون نیامد.
به قول اقاجون،باید از همه هر چیزی را انتظار داشت.
کی فکرش را می کرد دختر یکی یک دانه ی اقاجون،باعث حمله ی قلبی اش شود!؟
تقه ای به در اتاق خورد و یگانه داخل شد.
لبخندی به رویم پاشید و گفت：سالم جیگرم،دکتر اقاجون گفت تا دوساعت دیگه به هوش میاد و تا شب مرخص
میشه.توصیه های الزمم کرد.
_سالم،اره میدونم.
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خنده از چهره اش محو شد و گفت：خب مرض داری نمیگی؟
_نپرسیدی که بگم.
کمی با هم درد و دل کردیم؛یگانه سنگ صبوری خوبی بود.
گرم صحبت بودیم که اقاجون تکان خفیفی خورد و پلک هایش به لرزش درامد.
یگانه ان ور تخت،و من در این طرف با چشمانی مشتاق و نگاهی منتظر به اقاجون چشم دوخته بودیم تا...

#پارت29

(طاها)
پشت چراغ قرمز گیره کرده بوده و با دستم روی دنده ضرب گرفته بودم.
نمی دانم چرا ذهنم به هم ریخته و مغشوش شده بود!...
شاید...شاید درحوالی ان دخترک چادری می چرخید.
چه قدر شیرین و دوست داشتنی بود این دختر متین و کمی...حواس پرت.
از یاداوری ان جمله ی بی مفهومی که برای بار اول گفت،لبانم به لبخند باز شد.
عادتش را دوست داشتم که تانامحرمی را می دید،چادرش را به جلو می کشید.
کمی نگرانش بودم.او چگونه می توانست تنها زندگی کند؟
راستی او چندسال داشت؟هم سن یگانه بود؟
چه قدر این دختر باید سختی کشیده باشد.
آه که این چراغ قرمز،سبز نمی شود و مرا بیش تر دراتفاقات گم می کند.
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یک دستم را به لبه ی در تکیه داده و باز به فکر فرورفتم.
دلم می خواست از او بپرسم حسش به من چیست؟
چه می گویی طاها؟زود نیست؟اگر در مقابلم جبهه گرفت چه؟اگر کارش را رها کرد و دیگر ندیدمش چه؟
واقعا به من در پیداکردن شخص مجهولی که دخالت در کارهای شرکت دارد،کمک می کند؟
دلم می خواست از زندگی این دخترک ریزه میزه بیش تر بدانم.
ریزه میزه!واقعا که او چه قدر کوچک و تو دل برو بود.
مانند جاسویچی هرکسی می توانست اورا بلند کند و در دست بگیرد.
ذات ارامی داشت؛برخالف یگانه بود.
به گوشی اش که روی صندلی شاگرد گذاشته بودمش،نگاهی انداختم.
باید ان را درست می کردم.اگر برایش اتفاقی می افتاد چه گونه می توانست خبر دهد؟خوب شد به یگانه گفتم که
تنهایش نگذارد.
ان قدر که فکرم درگیر سپیده و رفتارش بود،شرکت و مشکالت خود را به کلی فراموش کرده بودم.
چراغ سبز ،و بالفاصله پایم را روی گاز گذاشتم و ماشین از جاکنده شد.
قرار بود اول به خانه بروم و لباس هایم را تعویض کنم،و بعد به شرکت بروم تا سرو سامانی به کارها بدهم.
دوباره و دوباره به یادش افتادم.
این دختر از اخر مرا از کار و زندگی می انداخت!
ناخوداگاه از سرعتم کاسته و سرعت مرورش در ذهنم افزایش یافت.
چه صدای زیبایی داشت.ان قدر دل نشین و کمیاب بود که ادم دلش می خواست ساعت ها بنشیند و در نوایش غرق
شود.
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چرا این دختر ان قدر برایم مهم شده است؟...

#پارت30

به خانه رسیدم و بدون جواب دادن به سواالت پی در پی و بی وقفه ی مامان و بابا،به اتاقم رفتم تا لباس هایم را
عوض کنم.
بابا بدون در زدن به اتاق،داخل شد و با عصبانیت گفت：کجا بودی؟
پوزخند صدا داری زده و گفتم：فکر نمی کنی برای پرسیدن این سوال من دیگه بزرگ شدم؟
عصبی وار توپید：جواب من و بده کجا بودی؟
درحال بستن دکمه های پیراهنم بودم و همان طور که پشتم به او بود،پاسخ دادم：پیش دوستم؛و در ضمن این
اخرین باری بود که بهت جواب پس دادم.
همان موقع مامان داخل شد و برای دفاع از من،کلمات را پشت سرهم جاری کرد：چی کارش داری مرد؟طاها دیگه
بزرگ شده.ان قدر اذیتش نکن.
برسرش فریاد زد：تو دخالت نکن تا من تکلیفم و با پسرت معلوم کنم.

مامان مظلومانه در گوشه ای کز کرده و ارام ارام گریه ی اندوهناکش را سر داد.
کنترلم را از دست دادم و با خشم و صدایی که سعی در کنترلش داشتم گفتم：دیگه سرمامان داد نزن،دفعه ی
اخرت باشه که این کارو می کنی.تکلیف چی؟بیرون رفتن من به خودم مربوطه،پسر18ساله ام نیستم که پشت هر
بیرون رفتنم یه گندی دربیاد.اون شرکتم من راه انداختمش خودمم درستش می کنم.پس چی؟این جا مسعله ای
وجود نداره که به دست تو حل بشه.االنم بفرما این طرف باید برم.
صورتش از خشم و عصبانیت قرمز شده بود و پره های بینی اش تند تند باز و بسته می شد.
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از کنارش عبور کردم و بعد از بوسیدن پیشانی مادرم،خانه را ترک کردم.
لعنت به این زندگی خفت اور...
به شرکت که رفتم،همه ی کارمندان به"سالم صبح بخیر اقای رستگار"مرا تا اتاقم همراهی کردند.
داخل اتاق که شدم،سپیده را دیدم و کمی از این دیدار غیرمنتظره شوکه شدم!
از جایش برخاست و با ارامش گفت：سالم اقای رستگار،میشه چند لحظه وقتتون و بگیرم؟
در اتاق را بستم و درحالی که پشت میزم جای می گرفتم،گفتم：سالم،حتما چرا نشه؟
تنها کسی بود که بعد از این همه ذهن مشغولی و جنگ اعصاب،صدایش برایم تسکین دهنده و دل انگیز بود!
سپیده：اقای رستگار،راستش توی این مدتی که یگانه،اقاجون و می برد خونه گفتم فرصت مناسبیه که با شما حرف
بزنم.اول بگم مجددا ممنونم که من و تنها نزاشتید و این که...
در با شدت باز و هیکل بابا در چهار چوب در نمایان شد.
بر سر سپیده عربده کشید：گمشو بیرون.
و رو به من جمله اش را تمام کرد：پس به خاطر این دختر شب نیومدی خونه،دیگه داری...
دستم را باخشم بر روی میز کوبیدم و حرفش را قطع کرده و با فریاد گفتم：بفهم چی می گی،سریع ازشون
عذرخواهی کن.
سپیده ی مظلوم بود که قربانی جنگ و جدل من و پدرم شد.
گریه کنان ،تنها با اجازه ی نصفه و نیمه ای گفت و اتاق را ترک کرد...

#پارت31
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پاتند کرده و خواستم از درخارج شوم که بابا جلویم را گرفت：حرفای من مهم تر از اون دختره.
مچ دستش را گرفتم و با زور از روی دربرداشتم.
باخشم گفتم：بعدا باید برای این بی ادبیت حساب پس بدی اقای رستگار.
دیگر نام"پدر"برای او زیادی بود.از موقعی که به یاد دارم او برایم پدری نکرده و فقط نامش را به یدک می کشد.به
دنبال سپیده می دویدم و نامش را فریاد می زدم.نگاه های اطرافیان که با حیرت به این تعقیب و گریز چشم دوخته
بودند هم برایم مهم نبود.چند قدم با او فاصله داشتم که چادرش را ازپشت گرفتم و این حرکت باعث افتادن چادر از
سرش شد.با عصبانیت و چشمانی گریان،به سمتم بازگشت و گفت：به چه حقی به چادر من دست می زنید؟اقای
رستگار لطفا دنبالم نیاید.
خواست خم شود و چادرش را از روی زمین بردارد که زودتر اقدام کرده و برداشتمش.دستش را جلو اورد که بگیرد
اما ان را به عقب کشیدم.با خشم نگاهش را به سمتم پرتاب کرد که گفتم：سپیده خانم لطفا!این جا،جاش
نیست.باید باهم حرف بزنیم.
به پشت سرم نگاه کرد و با سگرمه هایی درهم،چادرش را از دستم چنگ زد و گفت：شما کارای مهم تری
دارید،دارن نگاهتون میکنن منتظرشون نزارید.
به عقب نگاه کردم؛بابا پشت سرم ایستاده و مارا نگاه می کرد.
دوباره بازگشتم اما سپیده رفته بود.کالفه دستی به پشت گردنم کشیده و باز به راهم ادامه دادم.
نباید سپیده را ازدست می دادم.احساس می کردم بخشی از وجودم را نابود کرده اند و فقط با بازگشت سپیده
درست میشد!...
در خیابان داد می زدم و او قدم هایش را تند تر می کرد.
ماشینی باسرعت به سمتش می راند و گویی قصد زیر گرفتنش را داشت.
فریاد بلندی کشیدم و هم زمان،با تمام سرعت به سمتش رفته و به ان طرف خیابان هولش دادم.
رانندگی طبیعی نداشت؛از سپیده خیلی فاصله داشت و می توانست ترمز بگیرد اما نگرفت.
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حواسم را به سپیده که پخش زمین شده بود و صورتش معلوم نبود،دادم.
_سپیده خانم حالتون خوبه؟طوریتون که نشد؟
پاسخی نداد!
نگران به طرفش رفتم و چادرش را از صورتش کنار زدم.
صورتش خیس از اشک بود و از درد لب به دندان گرفته بود.
حتی درد کشیدنش هم خواستنی و شیرین است این دختر!
_دستتون و به من تکیه بدید.
با چشمان قهوه ای اش که طعم اسپرسو را درجانم فرو می برد،نگاهم کرد.
فهمیدم چرا اینگونه زل زده است.
_دستتون و به ساعدم تکیه بدید که تماس مستقیم نداشته باشیم.
چاره ای نداشت.با تماس دستش حتی از روی لباس،گرمای لذت بخشی را به وجودم تزریق کرد.
حس وصف ناپذیری در وجودم رخنه کرد و قصد ترک این حس را نداشتم.
او چه در وجودش داشت که مرا اینگونه سرمست می کرد؟...

#پارت32

باهم به ان طرف دیگرخیابان رفتیم و من اورا با احتیاط سوار برماشین کردم.
خودم هم سوارشدم و باچهره ای پشیمان از رفتاربابا،به او نگاه کردم.
ان قدر ناراحت بود که حتی برنمی گشت مرانگاه کند.
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اولین باری بود که از صحبت باکسی،ان قدر ترسیده و بی دست و پا شده بودم.
اب دهانم را قورت دادم تا بتوانم برخود مسلط شوم：سپیده خانم من...
به میان کالمم امد و با جدیت گفت：ممنون میشم بگید خانم میرزایی،اگر برای شما رسوندن من مقدور نیست،می
تونم خودم برم.
دستش را به سمت دستگیره ی در برد که بدون فکر،قفل کودک را زدم.
اخم هایش را درهم کرد و باچشمانی سر به زیر گفت：این چه کاریه اقای رستگار؟لطفا در و بازکنید.
من هم اخم هایم را درهم کرده و با جدیت گفتم：خانم میرزایی تاوقتی حرفم تموم نشده ،لطفا به میون کالمم
نیاید.
متعجب و برای لحظه ای به چشمانم خیره شد؛گویی که انتظار این لحن را نداشت.
نمی خواستم با او این گونه صحبت کنم،اما سرتقی و لجبازی اش باعث شد که لحن صحبتم را تغییردهم.
ساکت به صندلی تکیه داد و با دسته ی کیفش،مشغول بازی شد.
_اون ادم به دور از ادبی که دیدین پدرم بود.
شرمنده سرم را پایین انداختم.بابا همه ی پل هایی را که برای رسیدن به سپیده ساخته بودم را خراب کرد.برایش
توضیح دادم تا شاید مقداری از این پل های شکسته باقی مانده باشد و راه بازگشتی برایم مانده باشد：قبل این که
من به شرکت بیام باهاش بحثم شد.اون هیچ وقت من و به عنوان پسرخودش قبول نداشت،بنظرت من این ثروت و
میخوام چی کار؟انگیزه ی من برای به دست اوردن این ثروت چشم گیر،ثابت کردن خودم به پدرم بود.اما اون هربار
به بهانه ای من و تخریب می کرد.االنم من از شما بابت رفتار زشتش عذر میخوام.
سرش را باال اورد و نگاهم کرد.برای اولین بار بدون ترس به او چشم دوختم.زمان و مکان برایم مهم نبود،غرق در
قهوه ای چشمانش شده بودم و دلم اغشته به عطر نفس هایش شده بود.
چه گونه دل باخته اش شدم؟
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سپیده：اقا طاها من...من هم عذر می خوام برای این که عصبانی شدم و سرتون داد زدم.الزم نبود به من توضیح
بدین.
بی اختیار لب باز کردم：الزم بود.
باز نگاهم کرد.انگار که ریسمانی بین چشمانمان بود و هیچ کدام قصد بریدنش را نداشتیم!
_الزم بود که برای دوستم توضیح بدم.
باید جلوی خود را می گرفتم.اگر این گونه ادامه می دادم،او را از دست داده و حسرتش بر دلم می ماند.
سپیده：ممنون که دوستیمون و فراموش نکردین...میشه بریم؟اخه یگانه خونه تنهاست.
_البته،فقط شما حالتون خوبه؟
سپیده：بله،به موقع هولم دادین.
و با لبخند باز چادرش را جلو کشید.
استارت را زدم تا بیش تر وسوسه ی نگاهش نشوم...

#پارت33

(سپیده)
این چند وقت انقدر ماجراهای عجیب و گاهی مبهم برایم پیش امد که فرصت فکر کردن یا حتی هضم انها را نداشتم.
مچ دستم کمی درد میکرد و زانوهایم ذوق ذوق .کی فکرش را میکرد طاها برای نجات جانم پیش قدم شود و همانن
یک ناجی عمل کند؟ ایا واقعا عاشقش شده بودم یا مهربانی هایش در چشمم بی اندازه به نظر می رسید؟ نمی
دانستم حتی اسم این حسی که خواب و خوراک را از من گرفته بود،چه بود؟ عطر تلخش ان قدر خوشبو و مست
کننده بود که چشمانم رابسته و با هر بازدم ان را به ریه هایم می فرستادم؛ گویی که قصد جمع کردن عطرش را برای
خودم داشتم .چرا پدرش با او این کار را می کرد؟مگر مردی به مرد بودن طاها داشتیم؟چرا قدرش را نمی دانست؟
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طاها تنها فرزندش و عزیز کرده فامیل بود،اما در چشم پدرش ....اه که زندگی او سراشیبی های زیادی دارد و من فکر
می کردم اسیر ترینم در مشکالت زندگی.
_اقا طاها ...با گفتن نامش چشمانم از حدقه بیرون زد و ناخوداگاه دستانم را به دهان کوبیدم .این چه بود که
گفتم؟وای بر تو سپیده که زبانت به حال خودش نیست .با جمله طاها،به کلی گندی را که زده بودم را از یاد بردم.
طاها：جانم؟یعنی روابطمان انقدر عمیق بود که من بگویم طاها و او بگوید جانم؟ سپیده حواست باشد که از حدت
فراتر نروی.
_چیزه...همم...ببخشید از ذهنم پرید.لبخند جذاب و مردانه ای زد و گفت：اشکالی نداره،دوستا باهم این حرفا رو
ندارن.دوست؟کمی دلگیر شدم؛ من فقط برای او یک دوست بودم؟ او راست می گوید،این من هستم که از این حس
بی نام لبریز شده ام و روز و شبم را در طاها و رفتارش خالصه می کنم .لبخند مصنوعی زده و گفتم：بله،می
خواستم بگم ...شما که ادرس ندارید کجا داریم میریم؟ باز لبخند دیگری تحویلم داد و مرا دیوانه سیمایش
کرد：منم می خواستم االن ازتون ادرس و بپرسم .ادرس را گفتم و سکوت کردم .به قولی قفلی بر دهانم زده تا
بیشتر از این شرمنده خودم نشوم .وارد کوچه که شدیم،نرگس خانم،حاج محمود،محمد اقا و حتی شهروز به گونه ای
مرا نگاه می کردند که معذب سرم را در گریبان فرو بردم .چرا مردم اینگونه قضاوت می کنند؟ چون سوار بر ماشینی
مدل باال شدم و از قضا پسری راننده اش است،یعنی من دختر بدی هستم؟ همان هایی که پایش می رسید به سر
سپیده قسم می خوردند ،حال چطور با نگاهی نفرت انگیز به تماشایم نشسته اند؟...

#پارت34

از فکر چشمان خیره ی این مردم بیکار درامدم و بعد از پارک کردن ماشین ،به همراه طاها پیاده شدم .چادرم را
سفت چسبیدم تا بتوانم خودم را در برابر خنده های مضحک شهروز کنترل کنم .وارد خانه که شدیم ،دیگر بوی
غذاهای اقا جون نبود و این باعث دلگیری ام شد .یگانه با دیدن من و سر و وضع اشفته و خاکی ام ،هراسان به سمتم
امد و یکریز شروع به صحبت کرد：وای خاک برسر پسر عمت این چه حال و روزیه؟ با طاها جان زور ازمایی
کردین؟ منو طاها بهم نگاه کرده و از تشبیه یگانه،خندیدیم.
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طاها：یگانه جان اتفاقی نیفتاده،سپیده خانم از یه تصادف نجات پیدا کرده .سرم را پایین انداختم و گفتم：البته با
کمک اقا طاها ،یگانه صورتش را درهم کرد و گفت：خوبه خوبه،چه نوشابه ای هم برای هم باز میکنن .بعد یکهو
چهره اش گرفته شد و با ناراحتی گفت：سپیده یه اتفاقی افتاده .از ترس،کیفم به زمین افتاد و با تپه تپه
گفتم：برای...اقا...اقاجون اتفاقی افتاده؟ دست یخ زده ام را در دست گرفت و گفت：نه ،دور از جونش ،فقط...
طاها：یگانه بگو دیگه جون به لب کردی .یگانه：عمت ،پیانوت برده و فروخته .همون روزی که برای اقاجون این
اتفاق افتاده .مانند کودکان،لبانم اویزان و چشمانم رو به بارانی شدن رفت .با بغض گفتم：اخه چرا؟پیانوم ...و زدم
زیر گریه .تازگی ها چه دل نازک شده بودم .این پیانو یادگار پدر و مادرم بود،چگونه توانست بامن این کار را
بکند؟جور دیگری نمی توانست زهرش را بریزد؟ صدای گرفته اقاجون از داخل اتاق به گوش رسید：سپیده دخترم
چرا داری گریه میکنی؟ سریع اشک هایم را پاک کرده و رو به یگانه گفتم：یگانه اقاجون خبر دار نشه باشه ؟ نباید
ناراحتش کنیم براش خوب نیست .یگانه ناراحت لب زد：باشه عزیزم .به اتاق اقا جون رفتیم و بعد بوسیدن پیشانی
اش گفتم：چیزی نیست اقاجون ،افتادم زمین گریه ام دراومد .ببین خاکی شدم .و به لباس هایم اشاره کردم .از
چهره اش معلوم بود که باور نکرده است ،اما همین که از پیانو هم باخبر نشد جای شکر داشت .اقا جون میدانست ان
پیانو زندگی من است و با نبودنش ،تکه از جانم رو به نابودی می رود .طاها جلو امد و...

#پارت35

طاها جلو امد و با رویی خوش و صدای دل نشینش خطاب به اقاجون گفت：سالم اقای میرزایی،بال به دور باشه.
اقاجون از ان لبخند های معروفش زد و گفت：سالم به روی ماهت پسرم،اقا طاها شمایی پس!
چشمانم بیرون زد و با حیرت ابروهایم باال پرید!خدای من،حال که من ساکت شده ام تا گند نزنم،اقاجون جای مرا پر
کرده است؟حتما باخود می گوید چه قدر حرف مرا می زند که حتی اقاجون هم اورا می شناسد.
طاها مجددا لبخندی زد و گفت：خودم هستم اقای میرزایی.
اقاجون：راحت باش پسرم،بگو اقاجون؛البته اگه دلت می خواد.
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پیانو
به چشمان اقاجون نگاه کردم،حس می کردم پدرم را در طاها می بیند.حتی امیر هم که اقاجون خیلی دوستش
داشت را این گونه برانداز نمی کرد!
طاها：چشم...اقاجون.
چه زیبا گفت اقاجون.
یگانه جلو امد و با تندخویی توأم با شوخی گفت：اقاجون نوکه میاد به بازار،کهنه میشه دل ازار؟
با مهربانی جوابش را داد：تو که دختر منی خانوم خانوما؛االنم برین...برین ببینم می خوام با پسرم حرف بزنم.
مشکوک گفتم：پسرتون!؟
اقاجون：اقا طاها رو می گم دخترم.
اهانی گفتم و با،با اجازه ای به همراه یگانه اتاق را ترک کردیم.
به محض خروج یگانه گفت：این طاها هم عجب مارمولک و خودشیرینیه ها.
خندیدم：پشت سرش غیبت نکن.
یگانه：خب حاال توام،بپر لباسات و عوض کن باید غذا درست کنیم.
باشه ای گفتم و به اتاقم رفتم.
چه قدر جای خالی پیانوام در گوشه ی اتاق حس می شد.
انگار که غم عالم برسرم خراب شده است.فرم شرکت را با لباس های راحت تری عوض کرده و چادر گل گلی ام را سر
کردم.به اشپزخانه رفتم و بایگانه مشغول درست کردن غذا شدیم.
گویی طاها برای ناهار هم می ماند،این گونه که بااقاجون گرم صحبت شده است.
ان قدر ذهنم درگیر پیانوی از دست رفته ام بود که اصال نفهمیدم کی ناهار را درست کرده و کی میز را چیدیم!
طاها و اقاجون را صدا کردم و همگی دور میز جای گرفتیم.
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پیانو
چه قدر جمعمان را دوست داشتم،یگانه حتی از عمه و عموهایم برایم ارزشمندتر بود.
با حرفی که اقاجون زد،قاشق از دستم افتاد و صدای بدی ایجاد کرد：سپیده دخترم بعد غذا برامون یک اهنگ
بزن،اقا طاها هم ببینه چه قدر زیبا پیانو میزنی.
ان قدر دست پاچه شده بودم که قدرت تکلمم را از دست داده بودم.
طاها به کمکم امد و گفت：قبال توسط یگانه جان شنیدم،ایشاال یه موقع دیگه ایشونم خسته هستن.
با لبخند،دستی به شانه ی طاها کشید.
چه قدر در این چند ساعت با هم صمیمی شده بودند.
درست مثل رابطه ی پدر و پسر!
اقاجون：پس باید برامون از اون شعرای زیبایی که با پیانو می زنه بخونه.
گویی اقاجون قصد شرمنده کردن و گلگونی گونه هایم را داشت.
طاها چشمانش برق زد و...

#پارت36

چشمانش برق زد و با نگاهی شیطنت امیز،به من خیره شد.از خجالت سرم را در یقه ام فرو بردم.
یگانه：اقا طاها سرت توی بشقاب خودت باشه.
با چشم غره به او نگاه کردم که تند تند برایم ابروهایش را باال انداخت.
از دست این دختر که امانت نمی دهد.ناهار را باشوخی و خنده خوردیم و اقاجون برای استراحت به اتاقش رفت.
خداروشکر که دیگر ان موضوع خجالت اور را از یاد برده بود.
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پیانو
طاها و یگانه مشغول صحبت باهم بودند.
نخواستم مزاحمشان شوم،برای همین به اتاق اقاجون رفتم تا سری به او بزنم.
تقه ای به در زدم و ارام داخل شدم.
با دیدن چشمان بازش لبخندی زدم و کنارش نشستم：چرا نخوابیدین اقاجون؟
اقاجون：خسته ام ولی خواب به چشام نمیاد دخترم،اقا طاها رفت؟
_نه،با یگانه مشغول حرف زدن بودن نخواستم مزاحمشون بشم.
اقاجون：خوب کاری کردی دخترم،برام این شعر و می خونی؟
وکتابی به سمتم گرفت.
با یاد اوری حرفی که موقع ناهار زد،با لبخندی شرمسار گفتم：اقاجون این چه حرفی بود که جلوی اقا طاها زدید؟
اقاجون：می خواستم از یه چیزی مطمعن بشم.
حالت چهره اش به گونه ای بود که جای هیچ سوالی را برایم باقی نگذاشت.
کتاب را باز کرده و شروع به خواندن شعر کردم：

دِلْ به دِلَْبر دادم  ،دلدار  ،دلْ را  ،دلْ ندید
دلْ به دلبر دلْ سپرد  ،دلدار  ،پا از دلْ کشید

دلْ به دنبال دِلشْ  ،دلْ دلْ کنان  ،دلْخونِ دل ْ
دلْ ز دلبر خواستم  ،دلبر  ،دلْ از این دلْ برید
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دلْ شکست و  ،تیره روزی شد  ،نصیب دلْ  ،دِال
دلْ در آتش سوخت  ،دلبر  ،بی مهابا شد  ،پرید

حالْ  ،دِلْ ماند و  ،غم دِلْدار و  ،اینْ دِلْداده  ،آهْ
داده دِلْ  ،این دِلْ ،دِلِ دلْدار ،مُفتْ این دِلْ خرید

دل شکست ،دلبر بریدْ و ،دِلْ ز دلبر سوخت ،دلْ
دِلْ بماند و  ،یاد دِلدار و  ،دلِ بی دلْ  ،شهید

این  ،چهل و سه  ،دلی را  ،که دلم  ،تقدیم کرد
سُرسُره می ساخت  ،دلدار و  ،این دلها سرید.
وقتی بیت اخر را خواندم،به چهره ی ارام و خواب اقاجون نگاه کردم.کتاب را بستم و ارام و بی سر و صدا،اتاق را ترک
کردم.
وقتی در را بستم،به عقب برگشتم که با دیدن طاها ان هم درست رخ به رخم و به قول معروف توی حلقم،دستم را به
دیوار گرفته تا ازترس پس نیوفتم.
اقای رستگار ترسیدم،پشت در چی کار می کنین؟طاها：ببخشید خواستم بابت ناهار تشکر کنم و هم این که خداحافظی کنم.
به خود کمی مسلط شدم و چادرم را جلو کشیدم：خواهش می کنم،تشکر الزم نیست.
طاها：پس با اجازتون و...
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پیانو
سرش را پایین انداخت：صداتون خیلی زیباس،اقاجون حق داشت که تعریف کنه.
و فرصتی برای تحلیل حرفش نداد و از خانه خارج شد...

#پارت37

یعنی او پشت در ایستاده بود و به شعری که برای اقاجون خواندم گوش می داد؟
کاش فهمیده بودم،ان موقع با ظرافت بیش تری می خواندم.از خیاالت و افکارخود،خنده ی احمقانه ای کردم و به
پذیرایی رفتم.
یگانه گوشه ای نشسته و دستش زیر چانه اش بود.چه شده که یگانه ان قدر عمیق به فکر فرو رفته است!؟
چادرم را از سرم دراوردم و مقابل یگانه نشستم：چه قدر اقا طاها زود رفتن!
یگانه：دایی توی شرکت سر و صدا راه انداخته،طاها رفت ببینه چه خبره؟
اخم هایم را درهم کرده و گفتم：یگانه مشکل داییت با اقاطاها چیه؟اصال مثل یک پدر مسعول رفتار نمی کرد!
یگانه：خودمم نمی دونم،این روزا همه مشکوک به نظر میان.راستی؟
نگاهش کردم.
یگانه：سپیده بنظرت اون ماشینی که نزدیک بود باهاش تصادف کنی،از عمد می خواست بزنه یانه؟
_اخه چرا باید از عمد بزنه؟نه بابا!
دوباره به گوشه ای از فرش خیره و به فکر فرو رفت.
من هم به فکر رفتم.
یعنی ان ماشین از قصد می خواست مرا زیر بگیرد؟چرا باید هم چین کاری می کرد؟
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پیانو
چه معماهای مبهمی جلوی رویم بود که حل کردنش به دست من نبود؛اما حدس می زدم که رابطه ای بین پدر طاها و
حساب کتاب های شرکت باشد.باید دنبالش بروم تا ببینم منشأ این مشکالت چیست؟
حال وقتش است که من به طاها کمک کنم.کمی دیگر با یگانه حرف زدم و اوهم رفت.
به اتاقم رفتم و روی تخت دراز کشیدم.چه قدر ذهنم اشفته بود!
از یک طرف به طاها و مشکالتش فکر می کردم و از طرف دیگر به مشکالت تمام نشدنی خودم.
باز به عالم هپروت رفتم؛به زمانی سفر کردم که صدایش کردم و او مرا جانش خطاب کرد!موقعی که برای نجات
جانم،مرا به ان طرف خیابون هول داد و یا وقتی که پشت در اتاق ایستاده و به شعر گوش می داد!
چرا او با من این کار را می کرد؟یعنی همه و همه ی این ها بخاطر جوان مردی اش بود؟
کمی از این محبت ها به خاطر شخص سپیده نبود؟
باز افتاده ام به هذیان گویی.اما اخر مگر می شود عاشق این پسر نشد؟من عاشق تیپ و قیافه و ثروت طاها
نبودم.منکر قیافه ی جذاب و مردانه اش نمی شوم،اما...
من طاها را به خاطر مهربانی و مردانگی اش دوست داشتم؛
بخاطر تکیه گاه بودنش؛
اخم های شیرینش؛
خجالت کشیدن های مردانه اش...
در یک کالم،او شد توهم واقعی من!...

#پارت38
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شب شد و بعد خوردن شام،رأس ساعت نه،اقاجون را به اتاقش برای استراحت فرستادم.دکترش گفته بود اگر بیدار
ماندنش از این ساعت بیش تر شود،خللی در سیستم عصبی اش ایجاد می شود.
نمی دانم چرا اصال خواب به چشمانم نمی امد.صبح زود باید به رستوران می رفتم و این وضع من در شب قبلش
است.گوشی ای هم نداشتم که خود را با ان سرگرم کنم.ناچارا کتابی خواندم تا این که چشمانم گرم و به خواب
رفتم...
طبق روال،صبح حاضر شدم برای رفتن به شرکت؛یگانه روز تعطیلی اش بود و برای همین به خانه ی ما،برای مراقبت
از اقاجون امده بود.
از هردوی ان ها خداحافظی کردم و راهی شدم.به محض رسیدنم به شرکت،طاها را دیدم که هم زمان با من از
ماشینش پیاده و با عصبانیت غیرقابل کنترلی،به سمت شرکت یورش برد.
با عجله به پشت سرش دویدم و داد زدم：اقای رستگار...اقای رستگار؟
یک مرتبه متوقف شد و با صورتی سرخ شده از خشم،ان هم در خیابان بر سرم فریاد زد：چیه؟به من نگو اقای
رستگار.
چرا عصبانیتش را برسر من خالی کرد؟مگر چه گفتم؟اگر به اونگویم اقای رستگار،پس چه بگویم؟
از این رفتارش بغضم گرفت و سرم را به پایین انداختم.تند تند اب دهانم را قورت می دادم تا باز اشکم دم مشکم
نباشد.چادرم را جلوتر کشیده و خودرا در ان مخفی کردم.
ازترس فریادی که بر سرم زد،رعشه به جانم افتاده بود.
طاها：سپیده خانم میشه نگام کنین؟
صدایش ارام و با عجز بود.توانایی نگاه در چشمانش را نداشتم،اما بر حسم غلبه کرده و چشمانم را به چشمانش
دوختم.
نفسش را به یک باره بیرون می دهد و هرم گرمای بازدمش،به صورتم می نشیند.
کالفه دستش را از موهایش تا گردنش می کشد و پشت گردنش متوقف می کند.
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طاها：بریم یه جای دیگه،این جا خیلی شلوغه.
هیچ نمی گویم و فقط پشت سرش به راه می افتم.در قسمتی از پیاده رو می ایستد که مکانی کم تردد است.
با فاصله ی کمی از او،رو یه رویش قرار می گیرم.از سنگینی نگاهش دهانم را باز می کنم تا نفس عمیقی بکشم.هوای
نسبتا خنکی وارد ریه هایم می شود و کمی از تالطم ذهن و قلبم ارام می گیرد.
طاها：سپیده خانم واقعا شرمنده ام،این چندمین باریه که سرتون داد زدم،واقعا عذر می خوام.لطفا من و ببخشین.
مگر کسی از عشقش ناراحت هم می شود؟
باز سکوت کردم که گفت：سپیده خانم؟
به بازوانش خیره شدم.
چه قدر دلم می خواست دستم را دور بازوان پهنش حلقه کنم...

#پارت39
خودم را جمع و جور کردم و گفتم：خواهش می کنم،من نباید شمارو توی خیابون صدا می زدم.
طاها：سپیده خانم خواهش می کنم این جوری نگید،ببخشید عصبی بودم.
_مهم نیست اقای رستگار...هر دو بهم نگاه کردیم.
نگاهم را دزدیدم و گفتم：با اجازه من باید برم سرکار.
قدم اول را که برداشتم،چادرم را در مشتش گرفت：سپیده خانم بخشیدین؟
من از دست تو ناراحت نمی شوم،این جمله را برای هزارمین بار در دلم فریاد زدم.
_بله،با اجازه.
به سرعت از ان جا دور شدم و به شرکت رفتم.
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وقتی داخل شدم،با دیدن شخص درحال مکالمه با منشی،در جا میخکوب و قلبم به تپش در امد.
این تپش با برگشتنش به سمتم،دو برابر شد.باز هم همان لبخند دندان نمای چندشش را زد.
به سمتم امد؛یک قدم به عقب برداشتم.ان قدر جلو امد و به عقب رفتم که از پشت به شخصی برخورد کردم.
سریع برگشتم که عذرخواهی کنم که با دیدن طاها،انگار دنیا را به من داده اند：اقاطاها می شه من برم اتاق
شما؟خواهش می کنم.
صدایم از ترس می لرزید.به پشت سرم نگاهی انداخت و اخم هایش را درهم کرد：بله بفرمایین.
با سرعت از کنارش رد شدم و خود را به اتاق طاها انداختم.
نه به عطر طاها که لذت و ارامش را به وجودت تزریق می کرد ونه به ان مردک چندش هیز.
او این جا چه می کرد؟به حدی ترسیده بودم که ذهنم ارام نمی گرفت.
وقتی در اتاق باز شد،جیغی از وحشت کشیدم!
طاها：اروم باشین،منم طاها.
خجالت کشیدم،اولین باری بود جلویش جیغ می زدم.
نفس عمیقی کشیدم و استرسم را با نشستن بر روی صندلی تخلیه کردم.
انگار که پاهایم توان تحمل وزنم را نداشت.
طاها به سمتم امد و با جدیت گفت：پارسا کاری کرده؟
پس اسمش پارسا بود.
چشمانم را بستم تا کلمات را مرتب کنم：موقعی که من دنبال کار می گشتم،به رستوران ایشون رفتم.بعد...به من
پیشنهاد...
روی گفتنش را نداشتم.سرم را پایین انداختم و چادرم را محکم در دست فشردم.
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با بغض ادامه دادم：خیلی ادم کثیفیه اقاطاها،اون...
قطره اشکی از گوشه ی چشمم چکید.
خشمگین گفت：شما همین جا باش من االن میام.
به صورتش نگاه کردم؛چشمانش قرمز و رگ گردنش متورم شده بود.
پا تند کردم و جلویش ایستادم：اقا طاها لطفا نرید.
طاها：برین کنار.
نمی دانم این جرعت را از کجا اوردم که میلی متری از جایم تکان نخوردم!
عصبی توپید：سپیده خانم گفتم برید کنار.
ان قدر مصمم گفت که کنار رفتم اما...

#پارت40

اما با دیدن چهره ی خشمگینش به دنبالش به راه افتادم.در سالن چنان دادی زد که صدایش طنین انداز
شد：پارسا!
نه تنها پارسای بداقبال،بلکه دیگر کارمندان به وحشت به سمت طاها برگشتند و از ترسشان،مسیر را برای طاهای
عصبانی باز کردند.
پارسا دهانش را باز کرد که چیزی بگوید اما با کوبیده شدن مشت پر قدرت طاها به دهانش،حرفش را قورت داد.
پارسا به عقب پرت و گوشه ی دهانش پاره شد.کارمندان به همهمه در امدند که با فریاد طاها،بار دیگر سالن به
سکوت دعوت شد：همه بیرون.
ان قدر حرفش خشم،تاکید و امر داشت که بی چون و چرا همه سالن را ترک کردند و ما سه نفر ماندیم.
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پارسا：طاها چرا می زنی؟
بی حرف،از یقه اش گرفت و مشتی دیگر به صورتش کوبید.جلو رفتم و با ترس و اضطراب گفتم：اقا طاها ولش کنین
توروخدا.
بی توجه به من،خشمگین باز به سمتش یورش برد و همان طور که اورا زیر باد مشت و لگد گرفته بود،عربده می
کشید：مرتیکه ی بی همه چیز خجالت نمی کشی به ناموس مردم چشم داری؟بی غیرت تو زن داری بعد میری
دنبال دخترای مردم؟تف به شرفت.
اگر کاری نمی کردم،از پارسای اش و الش رو به رویم هیچ باقی نمی ماند.
قدمی به سمتش برداشتم：اقا طاها توروخدا ولش کنین،خواهش می کنم.
انگار که نمی شنید چه می گویم!
به جسم بی جان پارسا نگاه کردم؛داشت اورا می کشت.
ناچارا بازویش را گرفتم و با تمام توان،به عقب کشیدمش و همانطور جیغ زدم：طاها کشتیش.
مات و مبهوت برگشت و به چهره ی خیس از عرق ورنگ پریده ام نگاه کرد.
چهره ی پارسا اصال قابل شناسایی نبود!
از دیدن صحنه ی مقابلم چندشم شد و با قیافه ی درهم،رویم را از او برگرداندم.
باز حرصی شد و خواست به سمتش برود که رو به رویش قرار گرفتم و دستانم را بازکردم：لطفا،داره می میره.
طاها：بزار بمیره مرتیکه ی...
دستی به پشت گردنش کشید و رویش را گرفت：استغفراهلل.
طاها خطاب به پارسا گفت：تمام قرارداد های کاریت فسخ می شه،از همین امروزم گورت و گم می کنی و از یک
فرسخی شرکت و کارمندای منم رد نمیشی.گمشو اشغال.
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نای بلند شدن نداشت.طاهای خیس از عرق و خشمگین از یک طرف،پارسای نگون بخت تیکه و پاره یک طرف و من
عاشق این مرد غیرتی طرفی دیگر...
ذره ای پارسا برایم مهم نبود اما طاها...او نباید دستش را به خون هم چین ادم کثیفی،الوده می کرد.
نباید...
چند نفر از اقایان پارسا را به بیرون هدایت کردند و طاها باز به اتاقش بازگشت.
به سمت ابدار خانه رفتم تا...

#پارت41

به سمت ابدار خانه رفتم تا چای اسطخودوس برای طاها درست کنم.از اقاجون شنیده بودم این گیاه برای اعصاب و
روان و ارامش ذهن بسیار مفید است.
ده دقیقه ای طول کشید تا چای اماده شد.لیوان را در بشقابی گذاشتم و به سمت اتاق طاها حرکت کردم.ضربه ای
ارام به در زدم و وارد اتاق شدم.سرش را روی میز گذاشته بود و متوجه حضور من نشد.
صدایم را با تک سرفه ای صاف کردم：اقای رستگار؟
سرش را از روی میز برداشت و با کسالت و بی حالی گفت：شرمنده متوجه حضورتون نشدم.
_اشکالی نداره،بفرمایین این و بخورین بهتر می شین.
و چای را روی میز گذاشتم.
تشکرارامی کرد؛احساس می کردم حالش از موضوعی گرفتست.
_با اجازتون.
خواستم از اتاق خارج شوم که گفت：سپیده خانم؟
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جان سپیده؟
باری دیگر همین گونه صدایم کن.
برگشتم：بله؟
طاها：می تونین رانندگی کنین؟
_بله،چه طور؟
طاها：میشه من و تا یه مسیری برسونید؟خیلی خسته ام و...شاید حالم بده.
_بله حتما.
چای را داغ و داغ خورد و سویچ ماشینش را به سمت من گرفت و در کف دستم جای داد.
مثل این که قسمت نبود من روز کاری ام را به طور رسمی شروع کنم.سوار ماشین شدیم.
چه قدر با کفش پاشنه بلند رانندگی سخت است؛به طاها زیر چشمی نگاه کردم که چشمهایش را بسته و سرش را به
پشتی صندلی تکیه داده بود.
سریع و نامحسوس کفش هایم را در اوردم و استارت را زدم.
باز به صورت خسته و خوابیده اش نگاه کردم،حاله ای از خنده در چهره اش موج می زد.
ان شااهلل که این شیرین کاری مرا ندیده است.
نمی دانستم کجا بروم؟مقصد را به من نگفت.جایی را داشت که ارام شود؟
با پدرش که مشکل داشت،دوستانش را هم که نمی شناختم پس...مسیر را به سمت خانیمان تغییردادم.
شاید اگر با اقاجون صحبت کند کمی ارام شود.
چند دقیقه ای در راه بودیم تا این که رسیدیم.ارام صدایش کردم：اقای رستگار؟
حرکتی نکرد：اقاطاها؟
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پلک هایش لرزید و ارام چشمان خمار از خوابش را باز کرد.
_نمی دونستم که شما رو کجاببرم،خواب بودید دلم نیومد بیدارتون کنم.برای همین اوردمتون خونمون شاید با
اقاجون راحت تر بتونید حرف بزنید.
لبخندی زد：ممنون که هستین سپیده خانوم.
باز گونه هایم رنگ گرفت و از ماشین پیاده شدیم...

#پارت42

یگانه به استقبالمان امد و از دیدن طاها کمی جا خورد.ابرو باال انداختم تا چیزی نپرسد،بعدا خودم از روی فرصت
برایش تعریف می کردم.
به اتاق اقاجون رفتیم؛با دیدنمان گل از گلش شکفت：سالم دخترم،سالم پسرم،چیشده اومدین حال این پیرمرد و
بپرسین؟
طاها لبخند کمرنگی زد و پایین تخت اقاجون نشست：این چه حرفیه اقاجون!
_اقاجون من و یگانه می ریم بیرون،اقای رستگار هستن.اتفاقی افتاد خبربدین.
چشمانش را باز و بسته کرد و ما رفتیم.
یگانه：کجا می خوایم بریم؟طاها این جا چی کار میکنه؟چرا قیافش درهمه؟
_یگان اگه انقد وراجی نکنی می گم چی شده.بیا باید بریم شرکت.
مبهوت به دنبالم راه افتاد.به ماشین طاها دست نزده و با تاکسی رفتیم.تا به شرکت رسیدنمان،همه چیز را از سیر تا
پیاز برای یگانه تعریف کردم و او عصبی وار پوست لبش را می جوید.
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وقتی رسیدیم،مستقیم به اتاق طاها رفتیم و مشغول نگاه کردن به پرونده ها شدیم؛اما هر چه بیش تر نگاه می کردم
کم تر به نتیجه می رسیدم.
کالفه و با حرص پرونده را بستم و در سر جایش قرار دادم؛یگانه هم همین طور.
_یگان این جوری نمیشه باید از ریشه دنبالش بگردیم.
یگانه：منظورت چیه؟
_تو که می دونی چی تو فکر منه.
چشمانش را درشت کرد：عمرا،یعنی دایی و تعقیب کنم؟اگه بفهمه با خاک یکسانم می کنه.
_منم از این کار چندان خوشم نمیاد ولی به خاطر طاها...
چشمانم را مظلوم کردم.
یگانه：باشه بابا،چشات و مثل خر شرک نکن.
از تشبیهش "بیشعوری"نثارش کردم و باز مسیر خانه را در پیش گرفتیم.
چه دزد و پلیس بازی شده بود!دقیقا نمی دانستم ته پیاز هستم یا سر پیاز!؟چرا این ماجرا برایم مهم است؟
خب معلوم است که مهم می شود،وقتی پای طاها به میان باشد،حتی ذرات هواهم باید به من جواب پس بدهند.
اهسته در اتاق اقاجون را باز کردم؛و با دیدن صحنه ی روبه رویم غرق لذت شدم.
طاها پایین تخت به خواب رفته و اقاجون دستش را روی سر طاها قرار داده بود.اگر گوشی داشتم،از این صحنه ی
ناب عکس می گرفتم.
چه قدر زیبا و ارام هر دو به خواب رفته بودند.
پتوی روی اقاجون را مرتب کردم و چادرم را روی طاها کشیدم.
ارام و بی سر و صدا خارج شدم و از یاد اوری ان صحنه ی منفور،باز لبخندی زدم...
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#پارت43

ساعت از هفت عصر گذشته و خانه در سکوت مطلق فرورفته بود.
یگانه در اتاق من به خواب رفته و اقاجون و طاها هم که...
ازترس این که سر و صدا ایجاد شود و بیدارشان کنم،روی کاناپه نشسته و دست به هیچ کاری نمی زدم.
کتاب رمانی در دست گرفته و ان را مطالعه می کردم.
چه عشقی داشتند!با خواندن هر سطر از کتاب و بدبختی های این دو زوج عاشق،اشک می ریختم.
انگار که این اتفاقات تلخ و شیرین برای خودم افتاده است!پایان خوشی نداشت؛کتاب را بستم و ارام و بی صدا هق
زدم.
چه قدر مظلوم بودند این دوعاشق غریب.
در اتاق اقاجون بازشد،سریع اشک هایم را پاک کردم و به در اتاق خیره شدم تا ببینم چه کسی از ان خارج می
شود؟
طاها خوابالود بیرون امد و بادیدن قیافه ی من که حتما چشمانم از گریه سرخ شده و گونه هایم گلگون،خواب از
چشمانش پرکشید و با عجله به سمتم امد.
ارام زمزمه کرد：سپیده خانم چیزی شده؟اتفاقی افتاده؟
همان طور که لبخند می زدم و گریه می کردم،کتاب را به طرفش گرفتم.با خواندن صفحه ی اخرش،موضوع را فهمید
و کنارم جای گرفت：عشق هم شیرینه،هم تلخ.قشنگیش به هر دوتاشه.ببینین ممکنه اخرش به هم نرسیده
باشن،اما لحظاتی که باهم داشتن حتما سرشار از لذت و هیجان عاشقی بوده.
با پایین شالم اشک هایم را پاک کردم：ولی من نه تحمل پایان بد و دارم و نه عذاب کشیدن،عشق همش سختی
داره،ترجیح می دم عاشق نشم.
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دروغ محض بود!من عاشق مرد کنارم بودم،عاشق خود خودش!
چشمانش غم زده شد：اما عشق خیلی قشنگه.
تا خواستم منکرش شوم،تلفنش به صدا در امد.با اجازه ای گفت و به حیاط رفت.چه قدر زیبا از عاشقی حرف می
زد!فقط کسی می تواند این تصور را داشته باشد که...خدای من،یعنی او عاشق است؟
نه امکان ندارد،طاها نباید عاشق کسی شود.
چه می گویی سپیده؟مگر صاحب دل و قلبش هستی؟به تو ارتباطی ندارد.
از جوابی که به خود دادم،دلگیر شدم و با خود قهر کردم.
به حیاط رفتم و طاها را صدا زدم：اقا طاها؟
طاها：جانم؟
باز گفت!قلبم شروع به تپیدن کرد،انقدر بلند می تپید که احساس می کردم با هر کوبشش،به جلو و عقب پرت می
شوم.
چه قدر شیرین گفت جانم!به نظرم'جانم'از'جونم'گفتن،قشنگ تر است.زیبایی و متانت خاصی دارد که وقتی طاها
ان را برزبان می اورد،از خود بی خود می شوی.
_مشکلی پیش اومده؟
به شخص پشت خط گفت：یه لحظه.
سعی کردلبخندی بزند：نه االن میام.
سرم را تکان دادم و به داخل رفتم.
لحظاتی بعد صدای...

#پارت44
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صدای بسته شدن در حیاط امد.طاها رفت؟باز چه شده بود که این گونه با عجله و بدون خبر در را کوبید و
رفت؟احساس می کردم اتفاق بدی افتاده است!
زیر لب مدام ایت الکرسی می خواندم اما بازهم ارام نشدم.ربع ساعتی گذشته بود و هیچ خبری نبود.
دیگر تحملم تمام شد و به اتاق رفتم و یگانه را صدا زدم：یگان،یگان پاشو.
همان طور که چشمانش بسته بود و بالشت را بیش تر به صورتش فشار می داد،گفت：هوم؟
_یگان اقا طاها باعجله رفت پاشو بهش زنگ بزن دلم شور می زنه.
یگانه：نگران نباش یا خودش میاد یا خبرش یا نامش.
کالفه پوفی کشیدم.چه قدر این دختر احمق و خونسرد است.بالشت را از زیر سرش کشیدم که غرولند کنان
گفت：عه سپیده،چرا بالشت و از زیرسرم می کشی!؟
_بهت می گم به اقاطاها زنگ بزن،حتما یه اتفاق بدی افتاده.
اوفی گفت و شماره ی طاها را گرفت.
بعد چند بوق صدای خسته اش در گوشی پیچید：بله؟
یگانه：طاها کجایی؟
طاها：اومدم دنبال مامان...دارم می برمش شرکت با بابا دعواش شده.
هر دو بهم نگاه کردیم.ارام به یگانه گفتم：بگو چرا می رن شرکت؟
همان را تکرار کرد و طاها گفت：چی کارکنم؟عمه هم مسافرته توام که خونه ی سپیده خانوم پالسی،فعال می
برمش شرکت تا ببینم چی میشه.
دیگر صبر نکردم و تلفن را از دست یگانه قاپیدم و گفتم：سالم اقا طاها،با مادرتون تشریف بیارین خونه ی ما.
طاها：سالم،خیلی ممنون زیادی زحمت دادم.
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_اقا طاها لطفا،درست نیست ببریدشون شرکت،البته اگر این جارو قابل می دونید.
طاها：این چه حرفیه...چی بگم...مزاحم نباشیم.
_مراحمید،منتظرتون هستم.
خداحافظی کرده و تلفن را قطع کردیم.
یگانه سرخوش زد زیر خنده و گفت：سپیده ما هم این جا رو کردیم کاروان سرا.
لبخندی زدم و باهم به اشپزخانه رفتیم تا شام شب را برای مهمان جدید فراهم کنیم.
دقایقی بعد...
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دقایقی بعد زنگ خانه به صدا درامد.هول چادرم را سر کردم و به یگانه گفتم که اقاجون را بیدار کند.خودم هم به
استقبال مهمان جدید رفتم تا از همین ابتدای راه،احساس غریبی و اضافی بودن نکنند.
داخل که شدند،طاها سالم ارام و نجیبی کرد.در دل لبخندی زدم؛در برابر مادرش بیش از پیش اقاوار رفتار می کرد.
پشت سرش،مادرش داخل شد.چه قدر شبیه مادرش بود،همان مهربانی،
همان چشمان نافذ،
همان لبخند...
لبخندی به رویم پاشید و با لحن گیرایی گفت：سالم دخترم،ببخشید مزاحم شدیم.
دستش را در دست فشردم و با لبانی کش امده از لفظ"دخترم"پاسخ دادم：سالم خوش اومدین،این چه حرفیه
مراحمید.
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همگی داخل شدیم و چند لحظه بعد،اقاجون و یگانه به جمع ما پیوستند و دوباره سالم و احوال پرسی سرگرفت.
مادر طاها：ببخشید حاج اقا خیلی به شما و سپیده خانم زحمت دادیم،طاها جان تعریف کرد که چه قدر نوتون
ماهه.
خجالت زده سرم را پایین انداختم.
اقاجون：مهمون اقا طاها روی سرما جاداره،بفرمایین خواهش می کنم.
من و یگانه به اشپزخانه رفتیم تا وسایل پذیرایی را اماده کنیم.
همان طور که چای می ریختم،رفتار یگانه راهم زیر نظر داشتم.
کمی مضطرب به نظر می رسید.
_یگان چیزی شده؟
یگانه：نه چه طور؟
_من تورو می شناسم،باز داری پوست لبت و می جوی.اتفاقی افتاده؟
یگانه：راستش...چیزه...
_چیزه؟
یگانه：امیر می خواد برای معذرت خواهی بیاد.
اخم هایم را درهم کردم：حق وارد شدن به این خونه رو نداره,امیرم بچه ی همون مادره.
یگانه：عه سپیده تو که این جوری نبودی.
_حاال شدم دیگه هم بحثش و پیش نکش که نمی خوام اقاجون بفهمه.
منتظر عکس العملش نماندم و با سینی چای،داخل پذیرایی شدم.
می دانستم امیر را دوست دارد و قصدش صلح و صفا دادن است اما امیر باید بابت رفتار زشتش تنبیه می شد.
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چند روز گذشته،حال به فکر اشتی کنون افتاده است؟
به همه تعارف کردم و خواستم که کنار اقاجون بنشینم،که مادر طاها گفت：دخترم کنار من می شینی؟یکمم حرف
بزنیم.
کمی استرس گرفتم.
او با من چه حرفی داشت!؟به طاها نگاه کردم که اوهم متعجب از رفتار مادرش،به ما زل زده بود.
چشمی گفتم و کنارش نشستم.
طاها و اقاجون هم باز مشغول صحبت شدند.
یگانه هم که معلوم نبود کجاست!؟...
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مادر طاها：خوبی عزیزم؟چه قدر دختر ارومی هستی،طاها یه جور دیگه تعریف می کرد!
خندیدم：خوبم به لطف شما،مگه چی می گفتن؟
مادر طاها：می گفت خیلی بی حواس و گاهی اوقات شیطونی.
سرم را پایین انداختم：نمی دونم واال.
مادر طاها：میشه بهت اعتماد کنم؟یه حرفایی هست که باید بهت بگم.
لبخندم کم رنگ شد：بله حتما گوش می دم.
در همان موقع صدای جیغ،داد و فریاد یگانه به گوش رسید که داشت در حیاط با شخصی مشاجره می کرد.
همگی هراسان به سمت حیاط رفتیم که با دیدن امیر،اخم کردم و به سمتش بسیار جدی قدم برداشتم.
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یگانه：سپیده باور کن به زور اومد داخل.
چادرم را سفت چسبیدم：اقا امیر به صفات اخالقیت،تجاوز به حریم شخصی دیگران هم اضافه شده؟چیزی به اسم
احترام و حرمت می شناسی یا برات بگم؟
امیر：سپیده بخدا فقط اومدم حرف بزنم،خواهش می کنم.
عصبی توپیدم：چی بگی؟زمانی که باید میبودی مثل ترسو ها رفتی و پشت مامان جونت قایم شدی،حاال که ابا از
اسیاب افتاده اقا امیر شیر شده که حرف بزنه؟برو بیرون ببینم.
اقاجون：این جا چه خبره؟
برگشتم：چیزی نیست اقاجون،اقا امیر مسیر و اشتباه اومده.
اقاجون：امیر بابا چی شده؟چرا سپیده این قدر عصبانیه؟
امیر：اقاجون من...
ارام و با تاکید گفتم：امیر بس کن اقاجون حالش بده،هرچی بشه از چشم تو می بینم.یگانه این و بیرونش کن.
چادرم را مرتب کردم و سعی کردم لبخند ظاهری بر لب اورم.
برگشتم و همه را به داخل دعوت کردم.
هر چه هم که اقاجون پرسید چه شده و امیر چرا امده؟فقط در پاسخ گفتم که یگانه را کار داشته.
چون مهمان داشتیم،بحث را خاتمه داد اما باچشمانش فهماند که باید توضیح دهم.
همان موقع طاها به کنارم امد：سپیده خانم میشه چند لحظه وقتتونو بگیرم؟
_خواهش می کنم.
طاها：اگه میشه بریم بیرون.
به چشمانش نگاه کردم.نگاه کردن همانا و مسخ دوتیله ی سیاه شدن هم همانا.
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_بله االن حاضر میشم میام.
نگاهم را دزدیدم و به اتاق رفتم،در واقع از دست طاهاو چشمان جادویی اش فرار کردم.
کمی که به خود مسلط شدم،بیرون امدم و با...
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و با اقاجون و بقیه خداحافظی کردم.
طاها：پیاده بریم؟
من از خدا جز این که در هوایت نفس کشیده و در کنارت قدم بزنم دیگر چه می خواهم؟
_بریم.
جوری در کنارم قدم بر می داشت که حس داشتن حامی را داشتم.
حس کسی که پشتش به کسی گرم است و از هیچ چیز واهمه ندارد.
کسی که دلش می خواست به تک تک افراد در خیابان،بگوید این مرد را که در کنارم می بینید،مرد من است.اما...
فقط تصورش شیرین بود و قدم زدن در کنارش دل پذیر.
_چیزی می خواستین بگین...اقاطاها؟
توقف کرد؛با تعجب برگشتم و به او نگاه کردم.چشمانش را بسته و لبخندی محو بر روی لبانش نمایان بود.
به حالت قبل برگشت و گفت：بله،یعنی...چه جوری بگم؟
دوباره به حرکت در امدیم.
_نمی دونم شما می خواین حرف بزنین.
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طاها：به عشق در نگاه اول اعتقاد دارین؟
چهره ام در هم رفت اما چادرم را جلو کشیدم تا حالت صورتم را نبیند：عشق در نگاه اول فقط زمانی درسته که
طرف بتونه ثابت کنه که واقعا عاشقه در غیر این صورت...نه اعتقاد ندارم.
طاها：یکم راهنماییم می کنین؟
ضربان قلبم باال رفت.منظورش چه بود؟
_ببخشید متوجه حرفتون نشدم.
طاها：من...فکنم که عاشق شدم.
اب دهانم را با سر و صدا قورت دادم.سرگیجه به سراغم امد و باز رشته ی کلمات از هم گسیخته شد.
_میشه بدونم کی؟
طاها：لطفا نپرسین،نمی خوام که کسی بفهمه.
از تصورات اشتباهی که برای خودم داشتم و اورا در خیاالتم،مرد خود تصور می کردم،احمقی گفته و قطره اشکی از
گوشه ی چشمم چکید.یعنی همش ارزو و خیال بود؟او مرا به چشم یک دوست می پنداشت؟
بغضم گرفته و حتی نمی توانستم حرف بزنم.تسلطم را از دست داده بودم و فقط ذهنم سوی ان شخصی بود که طاها
عاشقش شده بود.
فقط توانستم به زور همین را بگویم：من...من باید برم...بهش بگین،شاید با نگفتن از دستش بدین.
و با عجله مسیر بازگشت را پیش گرفتم.
چندباری صدایم کرد اما در حال و هوایی نبودم که باز گردم و به خیالش دل خوش کنم.
دیگر نباید حتی به او فکر می کردم،او برای کس دیگریست و تصور او کاری اشتباه...
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به خانه برگشته و برای این که اقاجون و مادر طاها،حال اشفته ام را نبینند،مستقیم به اتاقم رفتم.
یگانه در اتاق مشغول صحبت با تلفن بود و با دیدن چهره ی پریشان من،جیغ خفه ای کشید و تلفن از دستش افتاد.
عذر خواهی کردم و در گوشه ترین قسمت اتاقم نشسته،زانوهایم را بغل گرفته و سرم را بر رویش گذاشتم.
یگانه：امیر بعدا حرف می زنیم.
پس با امیر حرف میزد!او هم عاشق بود،هر چه قدر هم سعی در جداکردنشان داشتی،هر چه قدر امیر خطا می
کرد،باز هم یگانه عاشقش بود.
دیگر خسته شده بودم؛از جنگیدن نه،از این که نمی دانستم برای چه می جنگم خسته شده بودم.
حضور یگانه را در کنارم احساس کردم.
_یگان لطفا تنهام بزار.
یگانه：به خاطر طاها ان قدر ناراحتی؟
سرم را باالاوردم و اشک هایم را پاک کردم：نه،چرا این و گفتی؟
یگانه：سپیده منم عاشقم،نگاه و احساست و می فهمم.از همه بهت نزدیک تر منم،چون حرفی باهام نمی زنی
فکردی متوجه رفتارت با طاها نشدم؟
اخم هایم را درهم کردم：هم چین چیزی نیست،اشتباه فکردی.
یگانه：خودت و میتونی گول بزنی اما من و نه...راستی زن دایی می خواست باهات حرف بزنه منتظرش نزار.
باشه ای گفتم و کمی به وضعم سر و سامان دادم تا کسی پی به رازم نبرد.
تقه ای به در اتاق مهمان زدم و داخل شدم：خانوم رستگار با من کاری داشتین؟
لبخند دوست داشتنی زد و گفت：بیا دخترم.
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کنارش روی تخت نشستم.
مادر طاها：به من بگو نسرین.
خنده ای شرمگین کردم：چشم...نسرین جون.
مرا در اغوش گرفت و بوسه ای بر گونه ام کاشت.
نسرین جون：مهرت خیلی به دلم افتاده سپیده جان،دلم می خواد تا خود صبح باهات حرف بزنم.
_منم با اشتیاق گوش می دم.
نسرین جون：با طاها کجا رفتین؟
لبخندم رفته رفته کم رنگ و به کل از بین رفت：هیچی اقا طاها می خواستن بیرون درباره ی کار حرف بزنن.
کمی زوم به صورتم نگاه کرد و سپس بحث را عوض کرد：سپیده جان بابای طاها ادرس این جا رو نداره ,اما اگه پیدا
کرد چی؟
_خاطرتون جمع یگانه و اقاجون هستن تنهاتون نمی زارن،نصف روزم من هستم و اقاطاها هم که کنارتونه.
نسرین جون：فدات شم که این قدر خانوم و گلی,فقط طاها...
_اقا طاها اگه خواستن می تونن توی اتاق اقاجون بمونن،این چند وقتم خیلی باهم صمیمی شدن.
باز خندید و...
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باز خندید و خواست حرفی بزند که در اتاق به یک باره باز شد.طاها سر به زیر داخل شد و بدون توجه به حضور
من،گفت：مامان باید باهات حرف...
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سرش را که باالاورد حرفش نصفه ماند.
نسرین جون：چی می خواستی بگی پسرم؟
طاها نگاهش میخ من بود و این باعث خجالتم شد و ناخوداگاه ابروهایم درهم گره خورد.
طاها：چیز مهمی نبود بعدا میگم،مزاحم نشم.
نسرین جون：باشه پسرم.
سپس دستم را گرفت و با لبخند گفت：من و دخترمم داریم باهم حرف می زنیم.
از لفظ"دخترم"ارامش زیبایی به وجودم تزریق شد؛سال هاست که کسی مرا دخترش خطاب نکرده بود و چه قدر
دلتنگ مادرم می شدم.
طاها خداحافظی ارامی کرد و از اتاق خارج شد.
لعنت به تو سپیده که ان قدر ضایع رفتار می کنی.دیگر اخمت برای چیست؟
او به تو اعتماد کرده و رازش را گفته و تو این رفتار را ازخود نشان می دهی؟به خدا که خیلی ضایعی!
اما نمی توانم،حال که فهمیدم او عاشق است،نمی توانم همان سپیده ی سابق باشم.
باید فاصله ام را رعایت کنم،فاصله ی دلم تا دلش؛
چشمانم تا سیاهی چشمانش؛
و افکارم...
نسرین جون：می دونی سپیده جان من و پدر طاها باعشق باهم ازدواج نکردیم.
از فکر بیرون امدم و حواسم را معطوف حرف هایش کردم：یعنی...
نسرین جون：یعنی به زور خانواده هامون ازدواج کردیم که اونم یه قضیه ی خیلی طوالنی داره که فقط من و پدر
طاها و مادرشوهرم می دونیم و شاید...
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نگاهم کرد：شاید توهم توی این راز شریک شدی.
_اقا طاها می دونن شما پدرش و دوست ندارید؟اخه ازدواج بدون عشقم مگه میشه؟
زهرخندی کرد و گفت：من مجبور بودم،منم مثل هر دختردیگه ای عاشق شدم اما نزاشتن...
باناراحتی سرش را پایین انداخت.
مگر او چندسال داشت که این قدر دلش پژمرده بود؟به صورتش نگاه کردم؛زیبا بود و هم چنین دوست داشتنی.
از ان چهره هایی که ادم دلش می خواست ساعت ها بنشیند و او را نگاه کند.
دستش را فشردم：نسرین جون قبول دارم خیلی سخته ادم از عشقش جدا بشه،اونم به زور؛اما شما ازدواج کردید
چه به اجبار و چه ارادی.یک پسر دارید،بخاطر اونم که شده نباید حسرت روزایی رو بخورین که خوشحال بودین.می
تونین حاال با پسرتون خوشحالی کنین،برای دل خودتون زندگی کنین.
دستش را روی دستم گذاشت و نوازشش کرد：خیلی خوبه که درکم می کنی دخترم.
قطره اشکی بر گونه اش چکید.میان غم و اندوهش لبخندی زد：ببین توروخدا دم پیری و معرکه گیری.
صورتش را از اشک پاک کردم：عشق و دل جوون داشتن به سن نیست...

#پارت50

چند دقیقه ای در سکوت گذشت و حرفی بینمان رد و بدل نشد.
_نسرین جون امروز روز سختی براتون بوده،یکم استراحت کنین.زمان زیادی داریم برای حرف زدن و درد و دل
کردن.
سرش را به باال و پایین تکان داد：باشه دخترم توروهم خسته کردم،فقط سپیده جان؟
_جونم؟
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نسرین جون：جونت بی بال،از دست طاهای من ناراحتی؟
سرم را پایین انداختم.یعنی ان قدر ضایع برخورد کردم؟اگر بگویم بله،دلیلش را چه بگویم؟
_نه این چه حرفیه؟
نسرین جون：اگه توهم به من دروغ بگی من از چشمای پسرم می فهمم.یه چیزی توی عمق چشماش هست که
نمی تونه بگه.
چه داشتم که بگویم؟بگویم که پسرت شده سوژه ی دلم؟منبع قصه هایم؟یا کسی که در رویاهایم به دنبالش می
گشتم؟حالم را چه گونه برایش توصیف کنم؟
_شاید اشتباه متوجه شدین نسرین جون،اقا طاها رییس منه چه لزومی داره که از دستشون ناراحت بشم؟
بانگاهی که داد می زد باور نکرده است گفت：باشه دخترم حتما من اشتباه کردم.
سریع از جایم بلندشدم و با یک شب بخیر اهسته،اتاق را ترک کردم.
چه قدر تیزبین بود که متوجه کسالت و بی توجهی ام به طاها شده بود.
هر چه باشد او یک مادر است و می تواند نگاه فرزندش را بخواند.
طاها از چه ناراحت بود؟نکند فکر می کرد که رازش را به مادرش می گویم؟خواستم به سمت اتاقم بروم که طاها سد
راهم شد.
بازهم ترسیده هینی کشیدم و دستم را به دیوار تکیه دادم.
طاها：بازم که ترسوندمتون!
اخم کردم：کاری داشتین؟
کمی نگاهم کرد،انگار که این پا و ان پامیکرد تا چیزی بگوید،اما او مغرور تراز انی بود که بخواهد حرف بزند.
دست در جیبش کرد و گوشی ام را دراورد.
نو شده بود؛دقیقا مثل زمانی که خریده بودمش.
89

پیانو
طاها：گوشیتون و می خواستم بدم،یه بار دیگه ام عذرمی خوام بابت ترسوندنتون.
از دستش گرفتم و تشکر زیر لبی کردم.
طاها：منم میرم،درست نیست این جا بمونم،با اجازه.
از کنارم رد شد؛کجا می خواست برود؟
سریع برگشتم：اقا طاها؟
ایستاد،رو به رویش قرار گرفتم：لطفا امشب و پیش اقاجون بمونید،نسرین جون نگرانتون میشن.
دستانش را در جیبش فرو بردو...

#پارت51

وگفت：بعدا خودم از دل مامان در میارم.
_اقای رستگار لطفا امشب و بمونید تا فردابشه خودتون برای نسرین جون توضیح بدین،ایشون با امید شماست که
این جاموندن و گرنه احساس راحتی نمی کنن.
خواست حرفی بزند که پیش دستی کرده و با گفتن شبخیری،فاصله ی راهرو تا اتاقم را پرواز کردم.طوری در اتاق را
بازکردم که یگانه ترسیده،روی تخت نیم خیز شد.
_تو اون جا چی کارمی کنی؟یاال بیا پایین ببینم.
به تخت چسبید و با نیش باز گفت：نه نه،نمیام.
_یگانه بیا پایین بهت میگم،پس من کجا بخوابم؟
با ابروهایش به زمین اشاره کرد.که این طور!پس قصد عصبی کردن مرا داشت.
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چادر و شالم را دراوردم و با جهشی خود را روی تخت و در واقع روی یگانه انداختم.
صدایش در گلو خفه شد و صورتش رو به سرخی رفت.
_حاال کی پایین می خوابه؟
یگانه：من.
لبخند پیروزمندانه ای زدم：حاال که فهمیدی جات کجاست،اجازه میدم امشب پیش من روی تخت بخوابی.
نفس عمیقی کشید：باشه دستت دردنکنه ایشاال جبران کنم.
تمام کلماتی که می گفت باحرص از دهانش خارج میشد.
شبخیری گفتیم و در مدت زمان کوتاهی،هردو به خواب رفتیم.
اذان صبح از جایم برخاستم و یگانه راهم بیدار کردم؛نماز خواندیم و یگانه دوباره به خواب رفت.
اما من دیگر خوابم نمی برد.تصمیم گرفتم به اشپزخانه برای تهیه ی صبحانه بروم.بی سر و صدا شیر راگرم و چایی را
داغ کردم.
میز را چیدم و خواستم از اشپزخانه خارج شوم که طاها را با تیشرت و شلوار گرم کن دیدم.
یعنی از ورزش امده بود؟
طاها：سالم،صبح بخیر.
_صبح بخیر.
هم چنان با تعجب به وضعیت او نگاه می کردم که خندید و گفت：من صبحا بعد نماز عادت دارم میرم ورزش.
اهان کشداری گفتم.
_بفرمایین صبحانه.
طاها：من تنها بخورم؟
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_اخه می ترسم نسرین جون و صدا کنم بد خواب بشن.
صدایی از پشت سرم امد：من بیدارم عزیزم.
صدای نسرین جون بود.با لبخند صبح بخیر گفتم و رفتم تا اقاجون و یگانه را برای صبحانه بیدار کنم.
تصمیم گرفته بودم طاها را از افکارم بیرون کرده و همانند یک مهمان با او رفتار کنم...

#پارت52

همگی صبحانه خوردیم و من و طاها برای رفتن به شرکت حاضر شدیم.تا قبل تأسیس ان رستوران کار چندانی
نداشتم و فقط وظیفه ام اموزش یک صدا خواندن و نواختن بود.
یگانه هم که خانواده اش به مسافرت رفته بودند و یک هفته ای مهمان مابود.قرار شد او خانه بماند تا هم از اقاجون
مراقبت کند و هم نسرین جون احساس تنهایی نکند.
فعال قرار تعقیب پدر طاها هم به تعبیق افتاده بود.
داشتم از خانه خارج می شدم که طاها گفت：سپیده خانم مسیرمون یک جاست،بفرمایین باهم بریم.
اگر می گفتم خودم میروم کمی ضایع به نظر می رسید چون هر دو به شرکت می رفتیم.
سوار ماشین شدم و طاها به راه افتاد.در مسیر نه من حرفی زدم،و نه او کالمی گفت؛انگار که هردو از در کنارهم بودن
معذب هستیم و یا یک دیگر را نمی شناسیم.
به شرکت که رسیدیم با خداحافظی سرسری از هم جدا شدیم،زیرا بخش من با بخش مدیریت فاصله داشت.
با پرسنل و دیگر نوازندگان صمیمی شده و جمعی دوستانه را تشکیل داده بودیم.
_خب بچه ها امروز می خوایم یک اهنگ تمرین کنیم،بچه های گروه نوازنده و خواننده سرجای خودشون قرار
بگیرن.
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در این چند وقت فقط توانسته بودیم ترتیب و شمل ظاهری را تمرین کنیم.ویولون،گیتار و ساز کوبه ای در گوشه ای
قرار داشت و پیانو در گوشه ای دیگر؛وسط هم گروه خواننده به ترتیب صدای بم و زیر قرار گرفته بودند که متشکل
از چهار مرد و چهار زن بود.
من هم پشت پیانو قرار گرفتم و با اشاره ی من،ابتدا ساز کوبه ای و پیانو به نواختن در امدو با شروع اهنگ دیگر ساز
ها：
دیوونتم،عشق پراحساسم
می دونم این و که نباشی،هوانیست واسم
بیا دل و بده به عمق احساسم
می دونم این و که نباشی،هوا نیست واسم
من این و میدونم،باتوارومم
اسمت و میارم،همه جامیگم تویی،تویی خانومم
من این و میدونم،باتوارومم
اسمت و میارم،همه جامیگم تویی،تویی خانومم
اگه من،تورو می خوامت
می خوامت تورو نمیشم بی خیالت
بیخیال درد و بد بیاری
تویی که خنده رو،رو لبم میاری
من این و میدونم،باتو ارومم
اسمت و میارم،همه جامیگم تویی،تویی خانومم
من این ومیدونم،باتوارومم
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اسمت و میارم،همه جامیگم تویی،تویی خانومم

حاال فقط صدای ساز هابود و بانرمشی خاص،اهنگ پایان یافت.
از این هماهنگی و زیبایی شعر برای بار اول و به عنوان تمرین،همگی خوشحال و دست و سوت کشیدیم...

#پارت53

چند ساعت دیگر باهم تمرین کردیم و با خسته نباشید من،تایم کاری به پایان رسید.به ساعتم نگاهی
انداختم؛2:45دقیقه ی ظهر را نشان می داد.
به اتاق طاها چشم دوختم،حتما سرش حسابی شلوغ بود که در این چندساعت،از اتاقش خارج نشد.
تنها به خانه برگشتم و اهنگ جدیدی که با بچه هاکار کرده بودیم برای یگانه،اقاجون و نسرین جون تعریف کردم.ان
ها هم بارویی خوش استقبال کردند.
خوشحال بودم،همه در کنارم بودند و دغدغه ای نداشتم جز...
سپیده مگر قرار نشد که دیگر به طاها فکر نکنی؟شده بودم مثل کودکی که چند بار حرفی را به او گوشزد می کنی و
او باز کارخودش را می کند.
ناهار را خوردیم و هم چنان از طاها خبری نبود.چه قدر نبودش احساس می شد،احساس می کردم بودن طاها در این
خانه رنگ و بوی خاصی دارد.
خسته بودم وبرای استراحت به اتاقم رفتم که گوشی ام زنگ خورد.
به صفحه نگاه کردم،نام طاها خودنمایی می کرد.من که شماره ی اورا نداشتم!داشته باشم هم قطعا نامش را طاها سیو
نمی کردم.
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ذهنم جرقه ای زد،این گوشی دست طاها بوده پس حتما او نام خودش را این گونه سیو کرده است.
جواب دادم：بله؟
طاها：سالم سپیده خانم وقت دارین؟
_بله بفرمایین؟
صدایش کمی مضطرب به نظر می رسید：راستش من یک پرونده ای و ازقسمت بایگانی پیدا کردم که وقت نکردم
بهش نگاه کنم و بنظرم مهمه،متاسفانه خیلی درگیرم و باید فورا به یک جلسه ی مهم برم.امکانش هست شما یه
نگاهی بهش بندازین؟
_اقای رستگار من که شرکت نیستم،تابرسم دیر نمیشه؟
طاها：می تونین نیم ساعته برسین؟
به ساعت نگاه کردم：بله االن راه می افتم.
طاها：ممنون تا بعد.
تلفن را قطع کردم و تند تند حاضر شدم و به اژانس زنگ زدم.
خدایا لطفا در همین پرونده مشخص شود که چه کسی قصد ازار و فریب طاها را دارد.
او واقعا این مسعله برایش مهم بود و برای من هم یک معضل شده بود...

#پارت54

با سرعتی که راننده تاکسی داشت،ده دقیقه ای به شرکت رسیدم.پاتند کرده و با ان کفش های پاشنه بلند،درست
مانند لک لک قدم بر می داشتم.
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به سمت اتاق طاها رفته و در زدم.با مسب اجازه داخل شدم،از حاالت چهره و رفتارش می توانستم بفهمم چه قدر
عجله دارد و برای این جلسه چه قدر نگران است.
_سالم،ببخشید یکم دیر شد.
طاها：خواهش می کنم،پرونده روی میزمه،من باید برم ممکنه دیر برسم.سویچ ماشین هم براتون گذاشتم که اگه
دیروقت شد برید خونه.
_پس شما با چی میری؟
طاها：ماشین یکی از بچه هارو گرفتم.
در دلم پرده های مقاومت را کنار زده و بار دیگر عشق به طاها را جایگزین کردم.
_باشه ممنون.
خداحافظی کرد و در را بست.
بدون مکث،سراغ پرونده رفتم و خط به خط و تمام جزییات را موشکافانه مورد بررسی قرار دادم.
لیست تمام شرکت هایی که باهم روابط کاری داشتند،واریز و برداشت پول از حساب های شرکت،نام و شماره ی
بعضی از واریزکنندگان و برداشت کنندگان،رتبه ی شرکت ها براساس کیفیت کار و خیلی چیز های دیگر.
یک ساعتی گذشته بود و من هم چنان مشغول خواندن بودم.
گردنم درد گرفته و چشمانم از خستگی کمی تار می دید.
سرم را از پرونده بیرون اوردم و کش و قوسی به بدنم دادم.گردنم را تاب دادم و چشمانم را چند بار باز و بسته کردم.
انگار که باهمین چند حرکت ساده،خستگی ام به مقدار زیادی کاهش یافته است.
داشتم برداشت هارا مطالعه می کردم که نام رستگار درتاریخ...شدم.
به برداشت صفحه ی قبل نگاه که چند هفته پیش از ان تاریخ شده بود و طبق محاسبه باید هرچند ماه یک بار
برداشت شود.
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چه گونه طاها به فاصله ی کمی از هم،مقدار قابل توجهی را از حساب شرکت برداشته است؟
به شماره نگاه کردم...

#پارت55

سریع شماره را با گوشی ام گرفتم و منتظر شدم.بعد چند بوق،صدای اشنایی در گوشی پیچید：بله؟
سکوت کرده و به فکر فرو رفته بودم تا صاحب صدا را پیدا کنم.
بازهم حرفش را تکرار کرد：بله؟بفرمایین.
هرچه فکرکردم اما نفهمیدم که قبال کجا این صدا را شنیده ام.
_ببخشید اشتباه گرفتم.
وتلفن را قطع کردم.بالفاصله شماره ی یگانه را گرفتم.
یگانه：سالم سپید جان،چه عجب یه خبری از من فقیر صغیر بدبخت بی کس و کار گرفتی.
_یگان ببین این شماره رو می شناسی؟...0915
یگانه：این که شماره ی داییه.
چشمانم تا اخرین حد ممکن زد بیرون و گوشی را قطع کردم.
خواستم شماره ی طاها را بگیرم که نامش بر روی صفحه خودنمایی می کرد.
بدون مکث پاسخ دادم و قبل زدن حرفی از جانب من،فریاد طاها در گوشی پیچید：سپیده سریع از شرکت خارج
شو.
ان قدر با هول این حرف را زد که فرصتی برای تحلیل حرفش باقی نگذاشت.
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_چی شده اقا طاها؟من یه چیزی پیدا کردم.
بلند تر داد زد：میگم از اون جا برو،زود باش.
از تن صدایش ترسیده و باشه گفتم.
سویچ را برداشتم و سریع از شرکت به همراه پرونده خارج شدم.
سوار ماشین و پشت رل نشستم.
طاها باز زنگ زد.روی اسپیکر گذاشته تا حواسم هنگام رانندگی پرت نشود：بله؟
طاها：سپیده خانم بندازین داخل اتوبان و فقط با سرعت برین،منم دارم میام.
_اقا طاها چی شده؟
طاها：بعدا می گم,یه عده دنبال شما و اون پرونده ای که دستتونه هستن.
از ترس عرق سرد بر پیشانی ام نشست.اش نخورده و دهان سوخته.
من سر پیاز بودم یا ته پیاز؟تلفن را قطع کرد و من پایم را روی گاز گذاشته و تااخرین حد ممکن با سرعت می رفتم.
به اتوبان رسیدم که ماشینی با سرعت از پشت،به ماشین کوباند.
به جلو پرت شدم و جیغی گوش خراش کشیدم.
سریع شماره ی طاها را گرفته و...

#پارت56

شماره طاها را گرفتم و بدون مکث جیغ زدم：طاها پرونده زیر صندلیه،سریع بیا تا نبردنش.
دوباره ماشین پشت سری کوبید و گوشی،همراه با جیغ دل خراش من،به زیر صندلی افتاد.
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تنها کاری که لحظه ی اخر توانستم انجام دهم،قفل کردن در ماشین بود.
دقایقی بعد با باز شدن در ماشین،از ضربه ای که به سرم وارد شده بود کم کم ازهوش رفته و تنها کلمه ای که در
ذهنم تکرار میشد این بود：طاها کجاست؟...

چشمانم را به ارامی باز کردم؛در جایی غیر از ماشین بودم.معلوم بود که تخت بیمارستان است.
اقاجون،نسرین جون و یگانه باالی سرم ایستاده و با چهره هایی غم زده به من خیره شده بودند.
خواستم تا دهان باز کنم،اقاجون گفت：خوبی دختر قشنگم؟
احساس می کردم خیلی پیر شده است.دلیلش من بودم؟
لبانم خشک شده بود،با زبانم تر کرده و لبخندی به رویش پاشیدم：خوبم اقاجون.
سپس نسرین جون دستم را در دست گرفت و با قیافه ای که معلوم بود چه قدر گریه کرده است،گفت：الهی فدات
بشم دخترم مطمعنی خوبی؟سرت درد نمی کنه؟
به یگانه نگاه کردم و به او فهماندم که جو را عوض کند.
برای چه ان قدر بزرگش کرده بودند؟فقط یک تصادف بود!
یگانه：خوبه حاال،زخم شمشیر که نخورده الحمدهلل بادمجون بمم افت نداره،بریم بیرون یه چیزی بخوریم بابا مردم
از گشنگی.بیاین بریم اقاجون،نسرین جون بریم.
اقاجون پیشانی ام را بوسید و هنگام خروج از اتاق،نسرین جون خطاب به طاهایی که ساکت و با سری افکنده در
گوشه ترین قسمت اتاق ایستاده بود گفت：برای خودم متاسفم که پسری مثل تورو بزرگ کردم،اگه بالیی سرش
میومد دیگه پسر من نبودی.
و با نفرت از او رو برگرداند و خارج شدند.
حال فقط من ماندم و طاها...
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#پارت57

قدمی جلو امد،اما هم چنان سرش پایین بود.با یاداوری پرونده،هراسان روی تخت نشستم و گفتم：اقا طاها پرونده؟
از حرکت ناگهانی و صدای دلهره اورم،سرش را باال اورد و چند قدم باقی مانده را طی کرد：پرونده دست منه،اروم
باشین لطفا.
نفسم را با سر و صدا به بیرون فرستادم.
طاها：وقتی تلفن قطع شد...من...
هردو،هم زمان به هم نگاه کردیم.
طاها：تقریبا رسیده بودم و دیدم که سعی دارن شیشه ی ماشین و بشکونن.باعجله اومدم اما با دیدن من فرار
کردن.زیر صندلی دست زدم؛پرونده سر جاش بود.
_خداروشکر.
باز به من چشم دوخت：چند نفر دور ماشین جمع شده بودن تا کمک کنن بیاین بیرون اما...نمیشد؛یعنی درست
نبود که یک مرد به شما کمک کنه برای همین من اوردمتون بیرون و...
عرق بر پیشانی اش نقش بسته بود.از تصور این که او مرا به بیرون کشیده،قند در دلم اب و لبانم به لبخندی کم رنگ
باز شد.
یعنی او با بقیه فرق داشت که اجازه ی کمک به دیگران را نداده بود؟از این رفتارش چه برداشتی باید کرد؟
_ممنون که...که کمک کردین بیام بیرون،پرونده مهم تر از نجات جون من بود.اونا من و نمی خواستن اون پرونده رو
می خواستن.
طاها：دیگه این حرف و نشنوم.
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با این حرفش که هم حرص داشت،هم خشم و ارامش،نگاهش کردم.
طاها：من معذرت می خوام که جون شما رو به خطر انداختم،نباید پای شما رو به میون میاوردم.
خواستم اعتراض کنم که پرستار داخل شد.
او مشغول فرو کردن سوزن سرم در دست من ،و من به لباس طاها که مارکpumaدر گوشه ی لباسش هک شده
بود،زل زده بودم.
اخر من از دست این پسر دیوانه میشدم...

#پارت58

پرستار پس ازاتمام کارش،خارج شد و در اتاق سکوت حکم فرما شد.
نمی دانم چگونه این عشق را مخفی کنم؟
با هر حرکت و هرسخنم،عشق به طاها را فریاد میزنم،در حضورش بلند بلند به او فکر میکنم و انگار که او کر شده
است.
می دانم اگر نگویم تا عمر پشیمان می مانم اما...اگر او مرا نخواهد چه؟اگر با ابراز عالقه ام از من متنفر شود چه؟
تمام این اگر ها ازمن دیوانه ای ساخته بود که قصد خوب شدن را ندارد.
تقه ای به در خورد و یگانه با دو لیوان چای داخل شد.
یگانه：بیا طاها جان برات چایی اوردم،ان قدر حرف می زنی تشنت نمی شه؟واال من دلم به حالت سوخت.
طاها لیوان چای را گرفت و من به بخار خارج شده از لیوان چشم دوختم.
بخار روی چای هم می گوید"فرصت اندک"است،زندگی را تا"سرد نشده"باید سرکشید.
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سعی کردم از این خیاالت پوچ و بیهوده بیرون ایم.
_اقا طاها پدرتون...
ناراحت به او نگاه کردم؛یگانه هم همین طور.حتما از قضیه مطلع است.
طاها：باید دلیل این کارش و بفهمم،تا اون موقع چیزی بروز نمیدم.
یگانه：ولی طاها اون ادما فکر می کنن پرونده دست سپیده اس،دست از سرش بر نمی دارن.
طاها：خودم اسکورتش می کنم.
باز تمام قلبم را ربود.باز عاشقش شدم.
دیوانه ی او شدم و دیگر کنترل عقل و رفتارم سخت بود،خیلی سخت...
یگانه چشمکی نامحسوس حواله ام کرد و گفت：دایی به نظرت فهمیده که توام میدونی؟
طاها：فکر نکنم.
_شما از کجا فهمیدین اون ادما دارن میان دنبال پرونده؟
چای داغ را کمی مزه مزه کرد و سپس...

#پارت59

سپس گفت：من به جلسه ی کاری نرفته بودم...منتظر نگاهش کردیم که با وارد شدن اقاجون و نسرین جون به
اتاق،حرفش را نصفه نیمه رها کرد.
همگی مشغول صحبت بودند و ذهن من درگیر طاها.
اخم ها و بی محلی های نسرین جون باعث شد که طاها شرم سار از اتاق خارج شود و من در دلم فریاد بزنم که نرو...
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چند ساعت بعد مرخص شدم و به خانه رفتیم.
هفته ها از این موضوع می گذشت و هم چنان اقاجون و نسرین جون به طاها کم محلی می کردند.
ده روزی بود که طاها را ندیدم و دلم در حسرت نیم نگاهش مانده بود.
به شرکت می رفتم و سرم را با بچه ها گرم می کردم اما باز هم،در ان چندساعت طاها را نمی دیدم.انگار که غیب
شده است.
احساس می کردم که افسردگی گرفتم و هر روز به خاطر عالقه ام به طاها خودم را سرزنش می کردم.
با کسی حرفی نمی زدم و مانند ربات،کارهای روز مره ام را انجام می دادم.
یک روز که به شرکت رفتم،منشی طاها با عجله،انبوهی از پرونده را به دستم داد و سریع گفت：خانم میرزایی من
یه کاری برام پیش اومده،لطفا اینارو به اقای رستگار تحویل بدین،ممنون.
و به سرعت از مقابل دیدگانم پنهان شد.
هاج و واج یک دستم به سرم تا چادرم نیوفتد،و یکی پرونده ها را گرفته بود.
ناچارا و با استرس وارد اتاق طاها شدم.
اولین کاری که کردم با یک نفس عمیق،عطر سردش که حکم برفضای داخل اتاق بود را در ریه هایم جای دادم.
در اتاقش نبود؛پرونده ها را روی میزش گذاشتم و خواستم بیرون بروم که در با شدت باز شد و مرد من در چهارچوب
در خودنمایی کرد.
از گفتن لفظ"مرد من"در دلم کمی از خود خجالت کشیدم اما باید جوری جبران این دلتنگی را می کردم...

#پارت60

در رابست و بی حرف قدمی به سمتم امد.
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نمی دانم این حرکت احمقانه چه بود که یک قدم به عقب رفتم.
سپیده احمق،او طاهاست،همانی که هفته ها به انتظار دیدنش به شرکت می امدی.
همانی که حضورش،عطرش،نفس های گرمش ارامش می داد،چرا عقب می روی؟
مغزم فرمان هیچ کاری را نمی داد و با هر قدم به جلو امدن او،من به عقب می رفتم تا این که پشتم سردی دیوار را
احساس کرد.
فاصله اش به50سانتی متر هم نمی رسید.
ان قدر هیجان و استرس داشتم که از صدای تپش قلبم کر شده بودم و دعا می کردم که این صدا به گوش طاها
نرسد.
یک دستش را کنار سرم،به دیوار تکیه داد و کمی دیگر به سمتم خم شد.چشمانم بیرون زد و از خجالت لبم را به
دندان گرفتم.
ارام زمزمه کرد：سپیده...
چشمانش را بست و نفس عمیقی کشید.بازدمش را به صورتم پرتاب کرد.
دستانم بی حس شده بودند و دیگر نتوانستم چادر را روی سرم کنترل کنم و سرخورد و پایین پایم افتاد.
از خجالت و بی دست و پایی ام،چشمانم را محکم به هم فشار دادم تا بیش تر از این تماشاگر بی عرضگی ام نباشم.
هرم نفس های گرمش را از فاصله ی نزدیک تری احساس کردم.
چرا هیچ کاری نمی توانستم انجام دهم؟او چه می کرد؟
صدایش را درست کنار گوشم شنیدم که با حرص گفت：استغفرهلل.
سریع چشمانم را باز کردم.
از من فاصله گرفت،خم شد و چادرم را برداشت.
به ارامی ان را روی سرم قرار داد و گوشه اش را در دست فشرد و به بینی اش نزدیک کرد.
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نفس عمیق دیگری کشید و چادر را رها کرد.
دستانش را پشت گردنش قالب کرد.
کمی طول و عرض اتاق را راه رفت و من هم چنان میخکوب در همان جا ایستاده بودم و توان انجام دادن هیچ کاری
را نداشتم.
بار دیگر پرسیدم：بامن چه می کنی طاها؟...

#پارت61

از این همه مردانگی اش و این دوری لعنتی،قطره اشکی از گوشه ی چشمم می چکد.
نگاهت که بانگاهم طالقی پیدا می کند،پاتند می کنی و خودت را به من می رسانی：سپیده؟
چشمانش را به هم فشار می دهد و حرفش را اصالح می کند：سپیده خانم؟من...من معذرت می خوام.خدالعنتم کنه
نباید...
ادامه ی حرفش در سقوط من حل شد.سر خوردم و روی کاشی های سرد اتاق،خود را رها کردم.مقابلم زانو زد.
با بغض گفتم：چرا این کار و بامن می کنی؟تصمیم داری پیش خودم شرمنده شم؟چرا...
دیگر نتوانستم ادامه دهم.سپیده دهانت را ببند؛او عاشق فرد دیگریست،نباید با دل و قلبت این گونه بازی کنی.
نباید خود را خرد و کوچک کنی.سرش را پایین می اندازد و باز گوشه ی چادرم را در دست می فشارد：وقت
اعترافه.
چشمانم را باال می اورم و نگاه به قهوه ی نگاهش می اندازم.
طاها：نمی دونم از کی و چطوری ولی من...من دل باختت شدم.خودم و وقتی پیدا کردم که...
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سیب گلویش باال و پایین شد：زمانی که نگاهت پر از متانت بود،عطرت هر روز بیش تر از روز قبل دیوونم می
کرد.وقتی که چادرت و جلو می کشیدی و لب به دندون می گرفتی،من و عاشق خودت کردی.من دیوونه ی این
نگاهم،همین سپیده ای که جلوم نشسته و بانگاهی پرسوال بهم چشم دوخته و بغضش از خود بی خودم می
کنه.سعی کردم ازت فاصله بگیرم،اما نگاهت و تمام وجودت من و اسیر خودش کرده.تو...من نمی تونم داشته
باشمت،تو مثل یک تندیسی که باید ستایشت کرد.من میرم،باید یه مدت ازت فاصله بگیرم تا باخودم کنار بیام و
بشم همون طاهای روز اول.
چادرم را جلوی صورتش گرفت و نم چشمانش را پاک کرد.
با بغض مردانه ای لب زد：باید برم...

#پارت62
از جایش بر می خیزد و میرود.
می رود و من مات و مبهوت به در نیمه باز زل می زنم.
او چه گفت؟عاشق من بود!؟درست مثل من؟رفته رفته لبانم کش امده و به لبخندی بی صدا باز شد.حرف هایش مدام
در ذهنم تکرار می شد و این شادی را برایم دوچندان می کرد.
ناگاه،خنده از لبانم محو،و با سرعت خود را به پنجره ی اتاق می رسانم.
به کجا می رود؟می خواهد مرا تنها بگذارد؟ان هم وقتی که فهمیده ام دوستم دارد؟
به جسم تنومندش خیره می شوم که پیراهنش را به خود جذب کرده و گام هایی مردانه می گذارد.
می ایستد؛قلبم به تپش در می اید.بر می گردد و به باال نگاه می کند.نگاهش می کنم،بدون ترس.
جذاب،اخم هایش را در هم می کشد و به راهش ادامه می دهد.برایش ارزوی سالمتی و با نگاهم بدرقه اش می
کنم.خیالم راحت بود،از این که رقیبی ندارم.
از این که طاها برای من است...عاشق من است.
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سرخوش تاکسی گرفتم و به خانه رفتم.
یگانه هم ان جا بود.امده بود سری به اقاجون و نسرین جون بزند.
داخل که شدم،اقاجون با خنده گفت：سپیده خانم دیگه داری از دستم می ریا.
یعنی چه؟
یعنی ان ها هم فهمیده بودند که دل باخته ی طاها بودم؟
یگانه ناراحت نگاهم می کرد و نسرین جون سعی در لبخند زدن داشت.
_منظورتون چیه اقاجون؟
اقاجون：قرار برات خاستگار بیاد دختر قشنگم.
دنیا برسرم اوار شد.یعنی چه؟امکان ندارد!
طاها که گذاشت و رفت،حال من چه کنم؟چه گونه به اقاجون بگویم؟
رویش را ندارم...
با بغض و قلبی مچاله شده،بی توجه به نگاه دیگران به اتاقم رفتم و در را قفل کردم.
طاها تا امدنت تالش می کنم اما...امیدی به بازگشتش بود؟
او که گفت می خواهد از من فاصله بگیرد.
نا امید به گل های فرش خیره شدم...

#پارت63
می گذرد.از زمان رفتن طاها تا امروز که روز خودکشی من است؛پنج روز می گذرد.
هر روز،دلم از روز قبل تاریک تر می شد و دیدگان منتظرم نا امید.
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به شرکت می روم و بعد امضا کردن برگه ی استعفا نامه ام،خارج می شوم.
قدم می زنم و خاطراتم را یک به یک در خیابان می ریزم.رها می شوم؛ان قدر که دیگر نه طاهایی برایم مهم است و
نه زندگی ای که بخاطرش بجنگم.
پنج روز است که لب از گفتار فروبستم و روزه ی سکوت گرفتم.جز ساعت دادن قرص های اقاجون با او دیداری
نداشتم.
نسرین جون هم به خانه ی یگانه رفته بود...
نگاهی به صورتم می اندازم.با ارایشی که یگانه برایم به ارمغان اورده بود،باز هم بی روحی چشمانم اشکار بود.
چادر را سرم می کنم و به اشپزخانه می روم تا برای جالدانم چای بریزم.
ان قدر در فکر فرو رفته بودم که با ریختن اب جوش به اشتباه بر روی دستم،به خود می ایم.
اهمیتی به سوزش و قرمزی اش نمی دهم.
چای را درسینی گذاشته و به بیرون می روم.تعارف می کنم؛نه چهره ها برایم اهمیت داشتند و نه تعریف و تمجیدی
که می کردند.
فقط می خواستم این دقایق نفس گیر پایان یابد.
با گفتن"داماد با عروس خانوم تنها حرف بزنه"تلفنم زنگ می خورد.
طاها...باز هم طاها...
اشک در چشمانم حلقه می بندد و با بغضی که سعی در پنهان کردنش داشتم،می گویم：شرمنده،تلفن کاریه.
دروغ مصلحتی که اشکالی ندارد.
دکمه ی سبز را لمس می کنم و تلفن را سمت گوشم می گیرم.
ساکت است...ساکتم...
نمی دانم از این سکوت دلتنگی هایم را برسرش بکوبم یا ناراحتی هایم را.
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فقط صدای نفس هایش می امد و چه زیبا بود برای این سپیده ی تاریک.
لرزان می گویم：بله؟...

#پارت64
باز هم سکوت کرد.کفری شدم و قطره اشکی از چشمانم چکید.
چرا سکوت می کند؟چرا فرار می کرد؟خواستم قطع کنم که صدایش،ارامش را بار دیگر به وجودم تزریق کرد.
طاها：سپیده؟
حال نوبت من بود که ساکت باشم و فقط گوش کنم.
طاها：میشه صدام کنی؟...
این طاها بود؟طاهای مغروری که برای رسوا نشدنش گذاشت و رفت؟
طاهایی که هفته خبری ازش نبود؟عقلم می گفت که قطع کنم و دلم می گفت هزاران بار نامش را برزبان اورم.
بغضم را قورت دادم و ارام گفتم：باید برم...
منتظر نماندم و قطع کردم.
خواستم داخل شوم که درحیاط باز شد و نسرین جون داخل شد.
با دیدنش دلم برای مادرم تنگ شد و اغوشش را تمنا کردم.
به سمت نسرین جون رفتم و بدون هیچ حرفی دراغوش کشیدمش.
با محبت بغلم کرد و دست نوازش بر سرم کشید.
مثل ابر بهار گریه می کردم.انگار که سنگ صبورم را پیداکرده و سفره ی دلم باز شده بود.
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اقاجون و یگانه هم به حیاط امدند.اقاجون لحظه ای به من چشم دوخت و سپس به خانه رفت و لحظاتی بعد،خانواده
ای که به خاستگاری ام امده بودند،بی توجه به من از خانه خارج شدند.
با کف دست اشک هایم را پاک کردم و برگشتم به اقاجون نگاه کردم.
نزدیکم شد و پیشانی ام را بوسید.
اقاجون：دخترم حرف بزن،چرا ان قدر ارومی؟من اگه از چشمات نمی خوندم چی توی دلت می گذره،به این ازدواج
تن می دادی؟
_من...اقاجون...نمیشه؛هیچی درست نیست.
دوییدم و به اتاقم رفتم.
لعنت به تو طاها که مرا تنها گذاشتی.
لعنت به تو...
برایم پیامی امد.بازش کردم از طاها بود：
دور"تو"خطی قرمز کشیدم ولی...
با این حال،
"تو"خواستنی ترین ممنوعه ی دنیایی...
گوشی را به خود نزدیک کردم و سرم را به در تکیه دادم...

#پارت65

چند تقه به در خورد و صدای نسرین جون طنین انداز شد：سپیده جان میشه در و باز کنی؟کارت دارم.
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از پشت در کنار رفتم تا داخل شود.
رو به رویم نشست：دخترم ببین من ازهمه چی خبر دارم،توضیحش باشه برای بعد اما االن طاها منتظرته،میری
پیشش؟
جان دوباره گرفتم：نسرین جون مگه اقا طاها؟...
پرید وسط حرفم و برگه ی کوچکی را به سمتم گرفت：این ادرسشه،بدو برو من به پدر بزرگت توضیح میدم.
گونه اش را محکم بوسیدم و نمی دانم چه طور حاضر شدم و کی به ادرس در دستم رسیدم.
خانه ای ویالیی بود وتقریبا خارج از شهر.
زنگ را زدم و بدون ثانیه ای مکث،در با صدای تیکی باز شد.
باهر قدمی که بر می داشتم استرسم بیش تر می شد.
در باز شد و طاها بیرون امد.
ایستادم؛به سمتم امد.
خیره در چشمان هم بودیم و قصد فرار نداشتیم.
دستانش را در شلوار گرم کنش فرو برد و ارام لب زد：سپیده؟
همین یک کلمه کافی بود تا خشمم را برسرش اوار کنم：سپیده و درد؛سپیده چی هان؟مثل ترسو هاگذاشتی رفتی
نگفتی من تک و تنها باید چه غلطی بکنم؟اصال من برات مهم بودم؟نگفتی با هزار تا فکر و خیال دیوونه می شم؟خدا
لعنتت کنه،ازت متنفرم.
بازویم راگرفت و به سمت خود کشید و در صورتم غرید：بس کن،اگه ساکت باشی میگم چرا این مدت گم و گور
بودم.به من میگی ترسو اره؟که برام مهم نیستی اره؟
لبش را در دهانش فرو برد و مثل هر وقتی که عصبی می شد،دست به پشت گردنش کشید.
ناگاه،بر سرم فریاد زد：من ترسوام؟
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چشمانم را بستم و جیغ زدم：بس کن طاها،بس کن لطفا.
به سنگ جلوی پایش لگدی محکم زد و با همان لحن خشمگین گفت：برو تو سرده.
_نمیرم.
باز،بازویم را گرفت و کشان کشان به سمت خانه بردم.
به داخل هلم داد و در را با شدت به هم کوبید...

#پارت66
اخم کردم：این چه وضعشه؟طلبکاری؟
لگدی محکم به مبل زد.
چرا چنین می کرد؟از این طاهای مقابلم ترسیدم,دیگر نمی شناختمش.
درست مانند زمانی شده بود که با پارسا درگیر شده بود.
به حالت هیستیریکی گفت：بشین سپیده خانم تا بگم برات چه غلطی می کردم.
از ان زمان هایی بود که عقل را اجاره داده بودم.بازحرکتی نکردم که به سمتم یورش اورد.سریع نشستم و او هم
درست در یک میلی متری ام توقف کرد.
خدا بخیر کند؛امروز یا من زنده خارج می شوم یا طاها.
صندلی ای برداشت و روبه رویم قرارداد و نشست.
به سمتم کمی خم شد：من مثل اون پارسای هرزه نیستم که بایه چشمک و یه لبخند دل دختر مردم و به دست
بیارم و بعدش بزنم به چاک،این یک.
مثل پسرعمه ی ترسوتم نیستم که حرفام و نزنم و فرارکنم،این دو.
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من ازت دور بودم اما هیچ وقت تنهات نزاشتم این سه.
مثل دیوانه ها شده بود.زل زده بود به چشمانم و حرف می زد.
نه جرعت رو برگرداندن داشتم و نه حرف زدن.
طاها：خب حاال می رسیم به اون جایی که من چه غلطی کردم.
صندلی اش را کمی جلوتر کشید و نزدیک شد.درست رخ به رخ بودیم.چه قدر ترسناک شده بود.
طاها：من به خاطر این که اون بابای از خدابی خبرم بالیی سرت نیاره مامانم و فرستادم بره خونه ی یگانه,بهش
تاحاال فکرکردی؟چرا این مدت که من نبودم اون ادمای بی همه چیز بالیی سرت نیاوردن؟به اینم فکر نکردی نه؟همه
چی اتفاقی تموم شد نه؟طاها رفته عشق و حال،اوناهم دیدن تو مقصر نیستی ولت کردن.اون مرتیکه ی بی ناموسیم
که اومده بود خاستگاریت به حسابش می رسم این از دستم در رفته بود.استعفا میدی اره؟
با شتاب از روی صندلی بلند می شود و صندلی را به گوشه ای پرت می کند.
از ترس چشمانم را به هم فشار می دهم：تمومش کن طاها،با این حرفا به چی می خوای برسی؟اینا رو نمی تونستی
تلفنی بگی؟پیام بدی؟به یگانه بگی؟
مشتش را محکم به دیوار کوبید.چه قدر عصبی و حرصی شده بود.
سپیده باید دهانت را ببندی وگرنه مشت بعدی در صورت تو فرود می اید...

#پارت67

برگشت و داد زد：د اخه دختر خوب من اگه می موندم که یه کاری دست خودم و خودت می دادم.
از خجالت حرفی که زد سرم را پایین انداختم.
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دستی به صورتش کشید و گفت：بابام دنبالته،اگه بفهمه من از این جریانات خبر دارم،رد گم می کنه.می خوام ازش
مدرک جمع کنم و بفهمم چرا این کار و می کنه.
_نقش من این وسط چیه؟
طاها：باید با من ازدواج کنی.
سرم را باال اوردم و باداد گفتم：چی؟یعنی غالم حلقه به گوش تو بشم؟
به سمتم قدم برداشت و لحنش را ارام تر کرد：ببین سپیده تنها راه محافظت از تو اینه که بامن ازدواج کنی،می
تونم این طوری ازت مراقبت کنم.خواهش می کنم؛این ازدواج فقط یه امضا روی کاغذه نگران نباش.
پس مرا دوست نداشت.
به خود مسلط شدم و گفتم：امکان نداره،حاضرم بابات من و بکشه اما باتو ازدواج نکنم.
ناراحتی را از چشمانش خواندم.
حقش است.پس دل من چه می شود؟
طاها：به خاطر اقاجون اگه تو رو هم از دست بده...
_بسه.
خواستم از ویال خارج شوم که ریموت را زد و در قفل شد.
عصبی برگشتم که گفت：همین االن باید تصمیم بگیری،من نمی تونم بزارم برات اتفاقی بیوفته.
جیغ زدم：میشه ترحم نکنی؟من خودم مراقب خودم هستم عذاب وجدان نداشته باش.
پاتند کرد و رو به رویم ایستاد.
دستش را به دیوار پشت سرم کوبید و در صورتم فریاد زد：د اخه احمق تو به این میگی ترحم؟بفهم که
عاشقتم،بفهم نگرانتم.ترحم چی؟
نزدیک تر شد و مصمم گفت：من عاشقت شدم می فهمی؟
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_طاها...
به میان حرفم امد：طاهاچی؟طاها از دستت دیوونه شده،طاها داره از تو و عشقت اب میشه ولی تونمی فهمی،نمی
بینیش.
از بس داد زد سرم به درد امد.
هلش دادم اما دریغ از تکان خفیفی.
_طاها داری اذیتم می کنی.
نگاهم کرد و کنار رفت...

#پارت68

کمی باخود فکر کردم.او برای که داشت تالش می کرد؟به راحتی می توانست مادرش را بردارد و برود،پدرش هم به
من کاری نداشت،اما حال که مانده و می خواهد ازمن،نسرین جون و خانواده اش دفاع کند،چرا مخالفت می
کردم؟مگر او را دوست نداشتم؟
نگاهش کردم؛چه قدر امروز اشفته بود.با طاهای ارام و مغرور همیشه فرق داشت.
_قبوله.
نگاهم کرد：چی قبوله؟
_باهات ازدواج می کنم.
حس شادی را درچشمانش احساس کردم.
تپش مجدد قلبم مرا به همان سپیده ی عاشق بازگرداند.
با نیمچه لبخندی گفت：پشیمون نمیشی،اما سپیده توهم...توهم من و دوست داری؟
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خون درصورتم جریان پیدا کرد و تا جایی که امکان داشت،سرم را دریقه ام فرو بردم.
با صدایی که خنده دران موج می زد گفت：باشه نمی خواد بگی فسقلی.
چشمانم گرد و ناخوداگاه گفتم：فسقلی؟
به خود نگاهی انداختم.هم چین بدهم نمی گفت،نه قد بلندی داشتم و نه اندام درشتی.
_میشه بریم؟اقاجون نگران میشه.
طاها：قرار خاستگاری برای کی؟
_هرموقع که خودت صالح می دونی.
طاها：پس شب با مامان میایم.
غرق خوشی شدم و ریموت را زد و از ویال خارج شدیم.
هوا کمی سرد بود.
_طاها هوا سرده چرا باتیشرت بیرون اومدی؟
باز ان لبخند های سپیده کش زد و به حالت نمایشی بازوهایش را سفت کرد：پس این عضله ها برای چیه؟
خندیدم و سوار ماشین شدیم و تارسیدن به خانه سکوت کردیم.
خوشحالی وصف ناپذیری داشتم و از اینده ای که برایم رغم خورده است،هیچ تصوری نداشتم.
هم می ترسیدم از این سرنوشت مجهول و خوشحال بودم که درکنار طاها هستم و او برای من است...

#پارت69

مرا رساند و بدون این که به خانه بیاید،تک بوقی زد و رفت.
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به اطراف نگاهی انداختم؛خداروشکر دیگر خبری از شهروز نبود.
داخل که شدم اقاجون خیلی طبیعی رفتار کرد و حتی یک سوال هم نپرسید.
خبری از نسرین جون هم نبود،حتما رفته است.
با یگانه به اتاقم رفتیم و با ذوق وهیجان شروع به تعریف اتفاقات اخیر کردم.
خوشحال شد و برایم ارزوی موفقیت کرد.
تقریبا شب شده بود و استرسم هر لحظه بیش تر میشد؛اما با یاد اوری لبخندش،اخم شیرینش،و سپیده سپیده
گفتنش،استرس جایش را به ارامشی زیبا داد.
زنگ را زدند و یگانه در رابازکرد.
مشغول ریختن چای شدم که صدایشان امد که با اقاجون مشغول احوال پرسی شدند.سینی را برداشتم و وارد
پذیرایی شدم.
طاها کنار اقاجون نشسته بود و یگانه و نسرین جون هم مقابل انان جای گرفته بودند.
به طاها نگاه کردم که با چشمکی که زد،لبم را به دندان گرفتم و به سمت نسرین جون برای تعارف چای رفتم.
نسرین جون：دست گلت درد نکنه دختر قشنگم.
به یگانه تعارف کردم که در حین براشتن چای بلند گفت：حیف سپیده برای بعضیا.
ارام لب زدم：یگانه ساکت باش زشته.
چشمکی زد و به طرف اقاجون رفتم.
چه قدر امروز به من چشمک می زنند.
اقاجون：مرسی دخترم.
حال نوبت رسید به طاها...
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سینی را جلویش گرفتم و او مات به من چشم دوخته بودند.تاخیرش کمی برای دیگران شک برانگیز بود,برای همین
گفتم：اقا طاها بفرمایین.
به خودش امد و تشکر زیرلبی کرد.
کنار یگانه نشستم و اقاجون شروع به صحبت کرد...

#پارت70

اقاجون：می دونین که سپیده نوه ی من نیست بلکه دخترمه،پاره ی تنمه.
به طاها نگاه کرد：می دونم پسر خوبی هستی،ذاتت پاکه،این از چشمات و رفتارت معلومه اما...اما اگه یه روزی به
هر دلیلی،حاال یاخودت یا خانوادت،من سپیده رو ناراحت ببینم،بدون دیگه چشام و به روی همه چی می بندم و
کاری و می کنم که نباید بکنم.
قطرات اشکم یکی پس از دیگری پایین امدند.چه قدر ممنون اقاجون بخاطر محبت ها و حمایتاش بودم.
اون جای خالی پدر و مادرم و برام پر کرده بود.
با وجود اون بود که خودم و نباختم.
طاها ثانیه ای نگاهم کرد و سپس پایین پای اقاجون زانو زد و دستش را در دست گرفت：اقاجون می دونم که
سپیده چه قدر برای شما مهمه،به والی علی اگه کاری کردم که باعث رنجش سپیده یا شما بشه،بدونین اون موقع
قبل از هراقدامی از جانب شما،طاهایی وجود نخواهد داشت,من شرمندتون نمی کنم.
دست اقاجون را بوسید.اقاجون نیز خم شد و بوسه ای بر سر طاها زد：می دونم پسرم،می دونم تو لیاقت سپیده رو
داری،امیدوارم خوشبخت بشین.
یگانه شروع به دست زدن و هلهله کشیدن کرد.
نسرین جون مرا در اغوش گرفت و مادرانه بوسه ای بر گونه ام کاشت.
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چه حرف هایی که ان شب میان من و طاها رد و بدل نشد.
طعم خوشبختی را با ذره ذره ی وجودم احساس می کردم.
ان شب کدورت ها کنار گذاشته شد و امیر هم وارد جمع شاد ما شد هرچند که عمه و عموهایم هم چنان مرا دختری
نحس و اقاجون را پدر خود نمی دانستند.
قرار عقد برای دو روز دیگر تعیین شد و من هنوز،در عقلم نمی گنجید که دوروز دیگر به طور رسمی من همسر طاها
رستگار هستم و می شوم سپیده رستگار...

#پارت71

روز موعد رسید.از صبح دلم اشوب بود و سرگیجه ای طاقت فرسا داشتم.یگانه می گفت به خاطر هیجان است اما می
دانستم که دلیلش این نبود.
مدام ذهنم به سمت افکار منفی و بد می رفت.
مدام به خود دل گرمی می دادم که بهترین روز از زندگیم را خراب نکنم اما...سپیده فکر نکن،شاید به قول یگانه به
خاطر هیجان است.
نام طاها بر روی صفحه ی گوشی ام خود را به نمایش گذاشت.
پاسخ دادم：جانم؟
نفسش را با سر و صدا به بیرون فرستاد：جانت بی بال،حاضر شدی؟
_اره تقریبا چه طور؟
با من و من گفت：خب...میشه با یگانه بری؟من یه کار کوچیک دارم که باید حل کنم.
باز اضطراب به دلم چنگ انداخت و لبخندم رفته رفته محو شد.
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_چی کار داری؟طاها اتفاقی افتاده؟
طاها：نه نه هیچی نیست،اصال نگران نباش.
سکوت کردم.
طاها：سپیده ی من؟
می دانست که با این حرف ها خامش می شوم و ناراحتی ام را از یاد می برم.
_بله؟
طاها：قول میدم امشب یه شب به یاد موندنی بشه،اما االن باید برم.بخند که فکرم پیشت نمونه.
_باشه برو.
طاها：بخند تا برم.
لبخندی زدم و با صدایی اشکار از خنده گفتم：خندیدم برو به سالمت.
طاها：مواظب خودت باش.
تلفن را قطع کردم اما هم چنان این اشفته حالی،به من امان خوش حالی نمی داد.
کفش هایم را به پاکردم و با ذکر بسم اللهی زیر لب،سوار ماشین یگانه شدم.
فقط از خدا می خواستم که امروز ،روز خوبی باشد و اتفاقی برای کسی نیوفتد...

#پارت72

به محضر رسیدیم.از ماشین پیاده شدم و نگاهم را تا انتهای کوچه انداختم شاید طاها و ماشینش را ببینم.
شاید همه ی این کار ها شوخی باشد.امانه...نه خبری از او بود و نه از ماشینش!
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نسرین جون مضطرب به نظر می رسید.به سمتش رفتم و ارام گفتم：نسرین جون چیزی شده؟چرا ان قدر نگرانین؟
نسرین جون：چیزی نیست دخترم اما نمی دونم چرا ان قدر دلم اشوبه،طاها هم به من چیزی نمی گه.ان شااهلل که
امروز اتفاقی برای بچم نیوفته.
سرگیجه و حالت تهوع چند ساعت پیشم بازگشت.پس اتفاقی خواهد افتاد که دل یک مادر را به هیاهو انداخته بود.
وارد محضر شدیم.هر چه شماره ی طاها را گرفتم،اما در دسترس نبود.
دیگر از نگرانی به گریه کردن افتاده بودم.
حال هم من نگران بودم و هم چشمان اقاجون به در بود تا شاید در واپسین لحظات طاها بیاید.
خدایا برایش اتفاقی نیوفتد.
حتی اگر از ازدواج بامن منصرف شود هم غمی نیست فقط سالم برگردد.
من می میرم،اگر طاها نباشد می میرم...
باز هم شماره ی او را گرفتم گ،دیگر بوق های اخر بود و داشتم نا امید می شدم که صدایش در گوشی
پیچید：جانم؟رسیدم عزیرم رسیدم.
تلفن قطع شد و در چهارچوب در طاهایی شیک و اراسته نمایان شد.
از چشمانش اشفتگی را می خواندم اما لبخندش همه ی این نگرانی ها را از یادم می برد.
به سمتم امد و...

#پارت73

و بی وقفه شروع کرد به توضیح دادن：خیلی عذر می خوام بابت تاخیرم،یه کار مهمی بود که باید انجام می
دادم.سپیده معذرت می خوام که دیر کردم و به تلفنات جواب ندادم.
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نفس عمیقی کشیدم تافکر و خیاالت وهم انگیز چند دقیقه قبل را از خود دور کنم.
عاقد امد و دیگر وقتی برای پاسخ دادن نبود.پشت میز نشستیم و عاقد شروع به خواندن خطبه ی عقد کرد.
تمام ذهنم سمت اشفتگی طاها بود.
سوال های زیادی در سرم بود و باید جوابش را پیدا می کردم.
با زدن ضربه ای به شانه ام از فکر بیرون امدم.
یگانه با دست به شانه ام می زد و صدایم می کرد.
فهمیدم که باید جواب دهم.
برای بار اخر به طاها نگاه کردم و از تصمیمم مطمعن شدم：با اجازه ی پدر و مادرم،اقاجون و نسرین جون بله.
طاها هم بله را گفت و همه دست زدند.
باورم نمی شد که حال من همسر قانونی و شرعی طاها هستم.
انگشتری را از جیبش بیرون اورد و با مالیمت در انگشتم فرو کرد.
چشمانش را بست و نفس عمیقی کشید.
بلند شدم؛خواستم به سمت یگانه بروم که طاها دستم را گرفت و مانع شد.
اولین تماس چه قدر شیرین و دوست داشتنی بود.
نگاهش کردم که بدون مکث،مرا محکم در اغوش کشید.
بوی عطر طاها مست و سرخوشم می کرد.
دستانم را دورش حلقه کردم و از این اغوش گرم و پر امنیت کمال استفاده را بردم،غافل از این که اتفاقات تلخی
پیش رویمان بود.
دقایقی بعد طاها با جدیت...
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#پارت74

با جدیت رو به حضار گفت：شرمنده ولی من و سپیده باید به یه جایی بریم،با اجازه.
دستم را گرفت و با خود کشید،به گونه ای که پشت سرش می دویدم.
در ماشین را باز کرد و وقتی نشستم،خودش هم کنارم جای گرفت.
_طاها کجا داریم می ریم؟
دستانم را گرفت و بوسه های تند و ریزی بر رویشان زد.
خجالت زده سرم را پایین انداختم.
دستش را زیر چانه ام گذاشت و سرش را باال اورد.
طاها：اینا همه رفع دلتنگیه بانو،خجالت نداره که.
خودم را به کوچه ی علی چپ زدم و گفتم：نگفتی کجا می ریم؟
استارت زد و گفت：وقتی رسیدیم می فهمی...
رو به روی رستوران نگه داشت.با تعجب نگاهش کردم که گفت：پیاده شو.
دستم را گرفت و باهم به داخل رستوران رفتیم.به محض ورودمان برق های سالن روشن و همه ی حضار شروع به
دست زدن کردند.
سراسر سالن را با بادکنک های رنگی تزیین داده بودند و مسیر ورودمان را با گل های قرمز پرکرده بودند.
به انتهای سالن که رسیدیم،برق پیانو شوکه ام کرد.
این...این که پیانوی من است!همانی که عمه بزور برده بودش.
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_طاها این...
انگشتش را به نشانه ی سکوت بر روی لبم گذاشت و پیشانی ام را عمیق و ارام بوسید.
طاها：خوشحالم که تونستم یه کوچولو هم که شده خوشحالت کنم.
باخنده و مهربانی پاسخش را دادم：تو معرکه ای،من خیلی خوشبختم که توروکنار خودم دارم.
و دیگر فرصت حرف زدن نشد،چون بچه ها به کنارمان امدند و هرکدام به نوعی تبریک گفتند.
در گوشه و کنار سالن و در ان شلوغی،چهره ای اشنا نظاره گرمان بود اما نه وقتی برای فکر کردن و نه نگاه کردنش را
داشتم...

#پارت75

چندتا اهنگ زدم و فقط انگشتانم بود که روی دکمه های پیانو حرکت می کرد؛اما نگاهم در چشمان طاها غوطه ور
بود.
من یا از عشق او دیوانه می شوم و یا...باز هم دیوانه می شوم.
تلفنش زنگ خورد و به بیرون رفت.
کمی دیگر مشغول صحبت شدم اما طاها نیامد.نگران به بیرون از رستوران رفتم اما خبری از طاها نبود.
کمی جلوتر رفتم تا کوچه ی کناری را هم نگاهی بیندازم امادریغ...
شماره اش را گرفتم؛جواب نداد.باز دلشوره به جانم افتاد و اضطراب به وجودم رخنه کرد.
چندین بار شماره اش را گرفتم اما باز هم هیچ...
خواستم به نسرین جون زنگ بزنم که شخصی صدایم کرد：سپیده خانم؟
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چه صدای اشنایی!تابرگشتم که ببینم چه کسی صدایم کرده است،دستمالی جلوی صورتم گرفته شد و درنیم ثانیه
ای سرگیجه گرفتم و دیدگانم تار شد...
با سرگیجه و حالت تهوع چشمانم را به ارامی باز کردم.
روی صندلی وسط اتاق تاریکی دستانم را به پشت بسته بودند.
این جا دیگر کجاست؟چشمانم را بستم تا به مغزم فشار اورم که قبل این که به این جا بیایم،چه اتفاقی افتاده
است؟اخرین بار فردی صدایم کرد.
اخم کردم؛چه قدر هم صدایش اشنا بود!هرکه بود،قطعا او مرا به این جا اورده بود.
کم کم داشتم موقعیتم را درک می کردم و ترس بر وجودم غلبه می کرد.
یعنی چه کسی مرا به این جا اورده؟اخ سپیده که چه قدر تو خنگی،چرا یادت نمی اید صاحب ان صدا چه کسی
است؟راستی طاها چه شد؟
بیش تر از خودم نگران طاها بودم.
مطمعن بودم کسانی که مرا ربودند بالیی بر سر طاها هم اورده اند.
صدای قدم های...

#پارت76
صدای قدم های کسی را شنیدم که هرلحظه به اتاقی که در ان زندانی بودم،نزدیک تر می شد.در دل ذکر خدا را
گفتم و از او کمک خواستم.
صدای چرخش قفل دربه گوش رسید و سپس کسی که مرا دزدیده بود داخل شد.
نزدیک شد؛طوری که می توانستم چهره اش را به درستی ببینم.
با حیرت گفتم：شما؟...
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خندید وگفت：اره من،فکر کردی بی خیالت شدم؟تو از نقشه های من سر دراورده بودی،پس باید یه جوری از دور
خارجت می کردم.
مثل فیلم های مافیایی حرف می زد.
مگر من چه چیزی را رو کرده بودم که این چنین خشم و کینه به دل گرفته بود؟
_اقای رستگار پسرتون...
با سیلی که به صورتم زد،صندلی به عقب پرت شد و جاری شدن مایع گرمی را از بینی ام احساس کردم.
چشمانم را بهم فشار دادم تا بتوانم خودم را کنترل کنم.
دادزد：دهنت و ببند؛همش تقصیر توعه اون پسر سرش توکارش بود اگه تو نبودی و دخالت نمی کردی نمی فهمید
که داره چه اتفاقایی توی شرکت می افته.
با صدای ارامی که نشأت گرفته از درد بود گفتم：اقای رستگار قبل این که من بیام،طاها فهمیده بود.
دوباره عصبانی شد و لگدی به شکمم زد.
چند سرفه ی مداوم کردم تا با این کار به نحوی درد را از بدنم خارج کنم.
پدر طاها：حاال شد طاها؟تو چه جور دختری هستی؟ظاهر و درست کردی اما...
دستش را جلوی دهانش گذاشت و نفس عمیقی کشید،سپس ادامه داد：تو باید حذف بشی،هم از زندگی من و هم
از زندگی طاها.
از جیبش،اسلحه ای در اورد.
تمام وجودم که چند لحظه پیش به رعشه افتاده بود،ارام گرفت زیرا می دانستم که دیگر امیدی به زنده بودن نیست.
زیر لب...

#پارت77
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زیرلب اشهدم را خواندم.نزدیک تر شد و اسحله را بر روی شقیقه ام گذاشت.
سردی اسلحه،لرزی خفیف به تنم انداخت.
پدرطاها：نگران نباش به اقاجونت میگم چه قدر با متانت مردی.
سکوت کردم؛حرف زدن با این مرد فایده ای نداشت.
لحظات اخر زندگیم بود که صدای تند قدم های فردی به گوش رسید.
دلم گواه بد نمی داد.احساس می کردم طاهاست.
این را از صدای قدم هایش فهمیدم.با شتاب خود را به داخل اتاقک انداخت و به سمت پدرش هجوم برد.
فریاد زد：خیلی پست و به همه چیزی؛کثافت بهت گفتم اون زنمه می فهمی یعنی چی؟اگه بالیی سرش
میاوردی،مطمعن باش همین جا زنده زنده چالت می کردم.

پدر طاها با رنگی پریده گفت：دروغ میگی،برای حمایت ازش میگی زنته.
شناسنامه اش را به سمت پدرش پرت کرد：بگیر نگاه کن.
بعد به سمت من امد و صندلی را که روی زمین افتاده بود بلند کرد.
تند تند و بی وقفه بر سر و صورتم بوسه می زد و طناب دور دستم را باز کرد.
توان ایستادن و حتی لبخند زدن هم نداشتم.
مشتی حواله ی صورت پدرش کرد：خدا لعنتت کنه،کاش میمردی.
زیر پایم را گرفت و بلندم کرد.
سرم را به شانه اش تکیه دادم و چشمانم را بستم.
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قدری ارامش بعد این همه جنگ و جدل،خوب بود.
ارامش من هم طاها بود.
حاضر بودم بخاطرش تمام توهین ها و صدمات جسمی را به جان بخرم اما او را در کنار خود داشته باشم.
مرا به ارامی روی صندلی ماشین قرار داد و بعد زدن بوسه ای به دستان سردم،در را بست...

#پارت78

در را بست و خودش هم سوار شد.به چند لحظه قبل فکر کردم؛این که اشهد خواندم و خواستم به اغوش مرگ بروم
اما حال...کنار کسی هستم که به خاطرش مرگ را به جان خریده بودم.
طاها：سپیده اقاجون نگران بود گفتم پیش منه باور نکرد،باهاش حرف می زنی از نگرانی در بیاد؟
با صدای خسته ای گفتم：اره گوشیت و بده،گوشیه خودم نمی دونم کجاست.
با اقاجون حرف زدم و از نگرانی درش اوردم.
تلفن را قطع کردم و سرم را به صندلی تکیه دادم.
طاها：خوبی؟ببرمت پیش دکتر؟
_نه خوبم الزم نیست.
طاها：چرا صندلی روی زمین افتاده بود؟
سکوت کردم؛چه می گفتم؟می گفتم پدرت به من لگد زد و صندلی به عقب پرت شد؟می گفتم که شخصیتم را خورد
کرد؟به من تهمت بدکاره بودن زد؟
خیلی خسته بودم،ان قدر که نمی خواستم وقتم را با طاها بگذرانم و با او صحبتی بکنم.
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_طاها من و می بری خونه؟
نگاهم کرد.
_جلوت و نگاه کن تصادف می کنی.
ماشین را گوشه ای پارک کرد و به سمت من خم شد：سپیده بابام چی کار کرد؟بگو لعنتی از سکوتت عذاب می
کشم.از این که تنهات گذاشتم خودم و لعنت می کنم.از این که چرا اومدم توی زندگیت و ارامشت و بهم زدم دارم
دیوونه می شم.
با دست محکم به فرمون کوبید و چندین بار به خود ناسزا گفت.
از ماشین پیاده شد.قطره اشکی از گوشه ی چشمم چکید.
او چه گناهی داشت؟من چه گناهی داشتم؟چه گونه به این جا رسیدیم؟
در را باز کردم و...

#پارت79

در را باز کردم و از ماشین پیاده شدم.مثل هر وقت دیگری که عصبی و کالفه می شد،دست به پشت گردنش کشید و
اخم هایش درهم رفته بود.
مگر من عاشق طاها نبودم؟عاشق خودش،
وجودش،
عطرتلخش،
نگاهش...پس این موش و گربه بازی دیگر برای چیست؟
به سمتش رفتم؛پشتش به من بود.
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دستم را بر روی بازواش گذاشتم.برگشت و نگاهم کرد.
_طاها به خاطر اتفاقات اخیر یکم عصبی شدیم،بیا بریم.باهم حرف می زنیم حلش می کنیم.
دستم را گرفت و فشرد：برو توی ماشین االن میام.
می دانستم که ناراحت است.مسیر رفته را برگشتم.
باید فکر می کردیم،به هم اعتماد می کردیم.
پدرش همین را می خواست؛این که از هم دور شویم و هریک را جداگانه به دام بیندازد.اما من نمی گذارم به هدفش
برسد.
تا اخر با طاها می مانم و باهم مشکالت را از سر راهمان بر می داریم.
مدتی بعد،سوار شد و به راه افتادیم.
امروز،روز خسته کننده ای بود.
در عین شیرینی اش،تلخ هم بود.
به خانه رفتیم؛هر دو خسته و درمانده بودیم و عاری از هرگونه حسی.
من به اتاقم رفتم تا استراحت کنم و طاها هم به اتاق اقاجون رفت.این روز ها محرم اسرارش اقاجون بود.
چشمانم را بستم تا کمی از این دنیا و سختی هایش فاصله بگیرم...
با تقه ای که به در خورد،یک چشمم را باز کردم.
یگانه：میشه بیام داخل؟
_توکه اومدی دیگه اجازه گرفتنت برای چیه؟
یگانه：باز کی پاچت و گرفته داری سرمن خالی می کنی؟
بی حوصله گفتم：یگانه حرفت و بزن چی کار داشتی؟
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لبه ی تخت نشست：یه چیزی پیدا کردم اما...
_اما چی؟
یگانه：گفتی دایی و تعقیب کنم...
_خب؟
یگان：خب کردم.
عصبی...

#پارت80

عصبی غریدم：یگانه مثل ادم تعریف کن ببینم چی شده؟
یگانه：باشه باشه پس بزار از اول بگم.
منتظر نگاهش کردم که صدایش را ارام تر کرد و گفت：طاها نشنوه،اون روزایی که شما درگیر مراسم عقد بودین
من،دایی و تعقیب کردم تا شاید بتونم کمکی بکنم چون می دونستم که دایی دست از سرت بر نمیداره.یک روز از
خونه اومد بیرون،مسیری خالف مسیر همیشگی در پیش گرفت و به یه خونه ی دیگه رفت که برام نااشنا بود.سه
چهار ساعتی توی ماشین معطل شدم تا این که از اون خونه خوشحال و خندون بیرون اومد.
مشکوک از ماشین پیاده شدم و رفتم از نزدیک خونه رو دیدم.چیزی توجهم و جلب نکرد.باخودم گفتم حتما خونه
ی دوستشه اما وقتی درباره ی ساکنین اون جا تحقیق کردم...
ساکت شد.
_ادامه بده یگان،بعدش؟
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یگانه：یه اسمی توجهم و از همه بیش تر جلب کرد.پارسا...همونی که طاها باهاش توی شرکت دعوا کرد...اخه چه
جوری بگم؟
دستش را بر روی سرش گذاشت و ارام زیر لب گفت：وای خدای من...
نیم خیز شدم و با شک توأم با ترس گفتم：یگان چی شد؟پارسا چی؟به بابای طاها جه ربطی داره؟
یگانه：سپیده نمی دونم چه جوری بگم،اخه مگه امکانش هست؟
تکونش دادم و با حرص کلمات را به بیرون پرت کردم：سپیده بنال دیگه داری اعصابم و بهم می ریزی.
یگانه：یه مدت دنبالشون بودم تا این که فهمیدم پارسا...پارسا برادر ناتنی طاهاست؛از یک پدر و دومادرن.وای دارم
دیوونه میشم.
از شدت شوک دستم را بردهانم گذاشتم و مات به یگانه زل زدم...

#پارت81

کمی بعد که از ان دل اشوبه ی مدتی قبل خبری نبود،اهسته نجوا کردم：طاها اگه بفهمه دیوونه میشه.نسرین
جون...ای خدا این چه کاریه که این بشر کرده؟
یگانه：سپیده حاال چی کارکنیم؟
_نمی دونم یگانه گیج شدم،خیلی گیج شدم.
اودر گوشه ای از تخت به فکر فرورفته بود و من در گوشه ای دیگر.اخر سرنوشت با این پسر چه ها که نکرده؛حال من
چه کنم؟کاش هرگز این موضوع را نفهمیده بودم.
_یگان،نسرین جون کجاست؟
یگانه：خونه ی ماست،مامانم گفت که یکم پیش ما بمونه و حرف بزنن.
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سپس ادامه داد：سپیده تو باید بهش بگی،می دونم که ناراحت میشه ولی میتونه جلوی پدرش و بگیره و دایی
دست از سر شما و اون شرکت برداره.ممکنه بعد ها از طرف دایی و پارسا خیلی مورد تهدید قرار بگیرین.
بالشت را برداشتم و بغل گرفتم.
راست می گفت؛حق مسلم طاها بود و باید از این جریان باخبر می شد و چه تلخ که من باید این شومی سرنوشتش را
به رخش می کشیدم.
_باشه پس هر چه زودتر بهتر،برو طاها رو صدا کن بگو بیاد اتاقم،پیش اقاجونه.
باشه ای گفت و از اتاق خارج شد.
چند نفس عمیق و پیاپی کشیدم تا استرس و لکنت زبانم از بین برود.
تقه ای به درخورد و طاها داخل شد.
لبخندی به رویم پاشید و لبه ی تخت نشست：یگانه گفت کارم داری.
به چشمانش نگاه کردم؛اخر من چگونه می توانستم اورا ناراحت کنم؟کم کم اخم هایش به هم منگنه خورد و به
سمتم مایل شد：سپیده جاییت درد می کنه؟پاشو بریم دکتر.
دستش را گرفتم：نه طوریم نیست،راستش می خواستم باهات حرف بزنم ولی قول بده که اگه عصبانی
شدی،ناراحت شدی و یا هرحس دیگه ای که داشتی از این اتاق خارج نشی باشه؟
اخمو تر شد：باشه.
صدایم را صاف کردم و...

#پارت82
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صدایم را صاف کردم و گفتم：خب...طاها من به یگانه گفته بودم که پدرت و تعقیب کنه تا ببینیم مدرکی دستمون
میاد برای ازادی از این مشکل یانه.یگانه بعد یه مدت تعقیب پدرت فهمید که...
دست بر روی دهانم گذاشتم تا به خود مسلط شوم：پدرت زن داره یعنی...
صورتش رو به سرخی رفت و کم کم رگ گردنش متورم شد.دلشوره امانم را بریده بود و مدام زیر لب می
گفتم"خداوندا...طاهایم دیوانه نشود!"...پتوی روی تخت را در مشت می گیرد و می گوید：خب؟
همین یک کلمه کافیست تا به عمق فاجعه ای که در راه است پی ببرم.
اما او به من قول داده بود که هراتفاقی هم که بیوفتد از این در خارج نشود.
با استرس و لکنتی که به سراغم امده بود گفتم：خب...از اون زنش...پارسا...پارسا برادرته.
به محض خارج شدن کلمه ی اخر،چشمانم را از ترس به هم فشردم.
از جایش بر می خیزد که باعجله از روی تخت شیرجه می زنم و در را قفل می کنم.
کلید را محکم در دست می فشارم و به رگ گردن و پیشانی اش که به رخم می کشید،خیره می شوم.
فریاد می زند!
حرص می خورد!
انگار که زده است به سیم اخر!
اخر او با طاهای نسرین چه کرده است؟
_طاها اروم باش...خواهش می کنم.
از شدت عصبانیت او به گریه می افتم.در را به تخته می کوبد و تمام وسایل اتاق را به هم می ریزد.
بی توجه به من،چند بار متوالی مشت هایش را به دیوار می زند و حنجره اش را به چالش می کشد.
همه نگران به در می کوبیدند و من از ترس این طاهای دیوانه،نمی توانستم میلی متری از جایم تکان بخورم.
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این طاهای من نبود!همانی که عطرش را پیانو می زدم و نفسش را می خواندم دیگر رو به رویم نبود.
او طاهای وحشی ای شده بود که اثاری از پدر بی رحمش در او به طغیان درامده بود...

#پارت83

بر ترسم غلبه کردم و دستش را محکم گرفتم：طاها بس کن لطفا.
ساکت شد اما هم چنان سیمایش سرخ و از عصبانیت پره های بینی اش باز و بسته می شد.
_طاها االن من از این اتاق میرم بیرون،با یه لیوان اب و یه بسته قرص بر می گردم.به جان سپیده قسمت میدم اگه
میلی متری پات و فراتر از این اتاق بزاری راهمون از هم جداست.
به چشمانم نگاه کرد؛ان قدر حرفم را مصمم گفتم که فهمید حتی با او شوخی ندارم.
برای درامان بودن جان خودش مجبور به قسم خوردن شدم.روی تخت نشست و سرش را بین دستانش قاب کرد.ارام
در را باز کردم و سریع به اشپزخانه رفتم.یک لیوان اب و یک قرص ارام بخش برداشتم و دوان دوان همان طور که به
سمت اتاق می رفتم به چشمان نگران ومنتظر اقاجون نگاه کردم و تند گفتم：اقاجون یگانه براتون توضیح میده
نگران نباشین.
به اتاق رفتم و در را مجددا قفل کردم.دیگر به این طاهای طغیان گر و خشمگین مقابلم اعتماد نداشتم.لیوان اب و
قرص را به دستش دادم و گفتم：طاها این و بخور یکم ارومت می کنه،بعدش بخواب.وقتی بیدار شدیم باهم حرف
می زنیم،من با طاهای اروم و منطقی حرف می زنم باشه؟
مثل طفل معصوم های بی پناه سرش را به باال و پایین تکان داد و بی حرف و ارام بر روی تخت دراز کشید.
خم شدم و گونه اش را ارام و پراحساس بوسیدم.کنارش پایین تخت نشستم：خوب بخوابی.
دستم را میان موهایش فرو بردم و نوازش کردم.
ان قدر این کار را تکرار کردم که کم کم نفس هایش منظم شد و خبر از بخواب رفتنش می داد.
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نفس عمیقی کشیدم تا تنش های لحظاتی پیش را از خود دور کنم...

#پارت84

از اتاق بیرون رفتم و در کنار یگانه و اقاجون جای گرفتم.
اقاجون：طاها بهتره؟
_اره خداروشکر،االن خوابش برد.
اقاجون：دخترم تنهاش نزار،داره لحظات سختی و پشت سر میزاره.
_نگران نباشین کنارشم.
سپس رو به یگانه گفتم：یگان فکر می کنم یکی دیگه هم هست که باید حساب پس بده.
مصمم گفت：اره منتظر بودم تو بیای و خبراروم شدن طاها رو بدی و من برم.
_فقط حواست باشه نسرین جون چیزی نفهمه.
یگانه：باشه پس من برم،خداحافظ اقاجون.
اقاجون：به امان خدا دخترم.
پدر طاها دایی یگانه،و برادر مادر یگانه بود پس باید چیزی از این رسوایی می دانست.
سرم رابه مبل تکیه دادم و چشمانم را بستم.به لحظه ای که پا به شرکت طاها گذاشتم فکر کردم.چه روز های تلخ و
شیرینی داشتیم.چه اشک هایی که در ان شرکت ریخته نشد و چه خنده هایی که دیوار ها به خود قاب نکردند!
این چه سرنوشتی بود که داشتیم؟
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مگر ما غیر از بندگان خدا بودیم؟چند ساعتی گذشت و من هم چنان در حالت سکون نشسته و اقاجون قران می
خواند.
تنها فرد ارامی که مرا به ارامش دعوت می کرد،اقاجون بود.
صدای گم طاها از اتاق امد：سپیده؟...
با عجله بلند شدم و به اتاق رفتم.چهره اش به همین چند ساعت،انگار که پیر تر و شکسته تر شده بود.
_جانم؟
طاها：میخوام برم.
ترس در چشمانم جای می گیرد و تند می گویم：نمی زارم.
دستم را می گیرد و وادار به نشستنم می کند：چرا؟من که ارومم.
بغض صدایش اوارم می کند.
_می ترسم طوریت بشه.
پلکش را می فشارد：منم می ترسم.
_ازچی؟
طاها：من از بی تو بودن می ترسم!از این که از دستت بدم!سپیده مواظب خودت هستی؟دلم پرشده از هول و
هراس.
اب دهانم را قورت می دهم：من و تویکی هستیم،تو طوریت نشه من اتفاقی برام نمیوفته.ادم که جونش و ول
نمیکنه وبره.
در اغوشم می گیرد و بوسه هایی از جنس بغض بر سر و صورتم می زند...

#پارت85
137

پیانو

از اغوشش با بی میلی بیرون می ایم：طاها یگانه رفته پیش مامانش تا ببینه اون چیزی میدونه یا نه،نمیخوای
نسرین جون و بیاری این جا؟درست نیست اونجا بمونه.
دستی به صورتش می کشد و تا پشت گردنش ادامه می یابد：چرا االن میرم دنبالش.
_پس منم میام باهات.
همان لحظه پیامی برایم امد：اگه می خوای همه چی و بفهمی و طاها در امان بمونه،تا نیم ساعت دیگه بیا...فقط تنها
باشی،پارسا.
کمی من من کردم：ممم...چیزه،طاها تو خودت برو یادم نبود من باید اقاجون و ببرم دکتر.
با تردید نگاهم کرد：باشه پس فعال.
_مراقب خودت باش.
تا پایش را بیرون گذاشت به سرعت اماده شدم و به اقاجون گفتم：اقاجون من باید برم یه کاری برام پیش اومد.
اقاجون：چه کاری دخترم این وقت شب؟
درحالی که کفش هایم را به پا می کردم گفتم：میگم بهت اقاجون،خیره ایشاال.
منتظر نماندم و بیرون رفتم.
ده دقیقه ی بعد به همان جایی که قرارمان بود رسیدم.
کمی اطراف را نگاه کردم و منتظر امدنش شدم.
ان شااهلل که کارم درست باشد.
از پشت سرم صدای منحوس شده اش امد：به به سپیده خانم.
اخم کردم و برگشتم：زود بگین قضیه چیه باید برم.
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پارسا：هستیم حاال.
تاکیدی گفتم：اقا پارسا.
یک قدم به سمتم امد،قدمی عقب رفتم.
_مثل این که فقط قصد مزاحمت داشتین و دارین.
راهم را کج کردم که بروم،اما دستم را گرفت و به سمت خود کشید.
این حرکت باعث شد که به سمتش پرت شوم.
هرکس از دور مارا می دید فکر می کرد که هم دیگر را در اغوش گرفته ایم.
صدای خشمگین طاها برایم ناقوس مرگ شد：پارسا ولشکن.
ترسیده ولم کرد و...

#پارت86

ولم کرد و چند قدمی به عقب رفت.با نگاهی برزخی به من چشم دوخت و با شتاب به سمت طاها حمله ور شد.
مشتی به صورتش زد که باعث شد پارسا سکندری بخورد و به زمین پرت شود.
جیغی از ترس کشیدم و دستش را محکم گرفتم：طاها ولشکن من برای...هولم داد و با خشم غرید：تو ساکت
باش.
سپس انگشت اشاره اش را به نشانه ی تهدید رو به رویم گرفت و ادامه داد：فقط ساکت باش.
باز خواست پارسا را زیر بار مشت و لگد بگیرد که داد زدم：طاها به خودت بیا،این بار هم من عصبانی بودم و هم
طاها...
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_این فکرا چیه باخودت می کنی؟من این جا اومدم چون گفت همه چی و میگه و کاری میکنه که در امان بمونی.
بازهم عصبانی بود.چه غلطی کرده و به این جا امده بودم.
یقه ی پارسا را گرفت و غرید：یاال همه چی و بگو وگرنه جون سالم به در نمی بری.
پارسا：باشه می گم ولم کن.
یقه اش را ول کرد.
یقه اش را صاف کرد و گفت：طاها پسر رستگار بزرگ نیست.
شیطانی خندید.
با حیرت دستم را به چادرم گرفتم و به طاهایی نگاه کردم که چشمانش میخ دهان پارسا بود.
اوچه گفت؟یعنی چه؟نسرین جون...ای وای من!
کاش هرگز به این مکان نفرین شده نمی امدم.
دلم می خواست دستم باز بود و گوشه ی پیراهنش را می فشردم.او را ارام می کردم اما...من با دلی پرخروش و به
طغیان درامده چگونه می خواستم ارامش کنم؟...
چه قدر ازحرف های پارسا حقیقت داشت؟شاید می خواست طاها را اذیت کند...

#پارت87

طاها：داری دروغ میگی باور نمی کنم.
پارسا：میتونی بری از خودش بپرسی.
طاها：چرا باید با من این کارو بکنه؟هدفش از دزدی شرکت چیه؟
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پارسا：اون شرکت حق منه،حق رستگار واقعی.
طاها：دست هیچ کدومتون بهش نمیرسه.
دستم را گرفت و باخود کشید.
ان قدر تند قدم بر می داشت که به دنبالش می دویدم.خداوندا این چه حکمتی است که طاهایم ان قدر باید زجر
بکشد؟
طاها：نابودش می کنم.
استارت زد و راه افتاد.پایش را بر روی گاز گذاشته بود و باسرعت هرچه تمام تر می راند.
وحشت زده گفتم：طاها اروم تر،داری کجا میری؟
به حالت هیستیریک جواب داد：باید جواب بدن،یا من،یا پارسا...
دستش را که روی فرمان گذاشته بود را گرفتم و داد زدم：طاها...طاها به خودت بیا،می خوای هردومون رو به کشتن
بدی؟
هیچ نمی شنید و عاری از دنیای اطراف فقط می راند.چه باید بکنم؟اگر به خاطر سرعت سرسام اورش جانمان به
خطر نیوفتد،قطعا به مقصد که برسیم بالیی بر سرخودش می اورد.
چاره ای نداشتم،باید برای نجات جانش،دست به دامن زمین و اسمان می شدم：طاها به ارواح خاک مامان و بابام
اگه نگه نداری,خودم و میندازم پایین.
حرفم ان قدر جدی بود که ناگاه ترمز کرد.
به جلو پرت شدم،در ماشین را باز کرد و پیاده شد.
کنار اتوبان نگه داشته بود و به خاطر توقف ناگهانی اش،فحش ملت را به جان خرید.
گوشهایش را سفت می فشرد و داد می زد.
از ماشین پیاده شدم و محکم دستانم را دور کمرش حلقه کردم.
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_طاها مرگ من اروم باش...

#پارت88

دستانش را به دورم حلقه کرد و با سفت دراغوش فشردنم،قصد تخلیه ی حرص و عصبانیتش را داشت.
کمی بعد،ازهم جدا شدیم：طاها االن می ریم پیش نسرین جون تا همه چیز برامون روشن بشه،بدون هیچ
عصبانیتی باشه؟
طاها：من تنها میرم تونمیای.
اخم کردم：یعنی چی؟حرفشم نزن چون من میام.
_نمیای چون من میگم.رنگ به روت نیست،تورو میبرم خونه اقاجونم تنهاست.
صالبت صدایش باعث کوتاه امدن از تصمیمم شد.
مرا به خانه برد.
_طاها؟
طاها：سپیده نگران نباش عصبانی نمیشم،بالیی هم سرخودم و دیگرام نمیارم.فقط می خوام با مامان حرف بزنم.
_پس نسرین جون و...
به میان کالمم امد：نترس نسرین جونت رو هم ناراحت نمی کنم.وقتی رسیدم اون جا بهت خبر میدم که نگران
نشی.
خم شد و گونه ام را بوسید و خیلی جدی خداحافظی کرد!
حق داشت؛من هم اگر جای او بودم دیگر حال و هوای حوصله ی خودم را هم نداشتم.
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او که خیلی قوی تراز من بود،هم حامی من است و هم حل کننده ی مشکالت خودش.
خداحافظی ارامی کردم و به داخل خانه شدم.
اقاجون نگران به سمتم امد：دخترم کجا رفته بودی؟چرا تلفناتون و جواب نمی دین؟
به گوشی ام نگاه کردم؛سایلنت بود.
_شرمنده اقاجون نشنیدم.بیاین بشینین چیزی نشده.
دستش را گرفتم و به روی اولین کاناپه ی نزدیک در نشاندمش.
اقاجون：اتفاقی افتاده دخترم؟
_راستش اقاجون،االن طاها رفت خونه ی یگانه تا بانسرین جون صحبت کنه.یه طنابی توی زندگیش هست که ازچند
ناحیه گره ی کور خورده...

#پارت89

آقاجون :مگه چیشده دخترم؟درست تعریف کن،یگانه به من یه چیزایی گفت اما نفهمیدم اصل قضیه چیه.
برایش ازسیر تا پیاز همه چیزرا تعریف کردم.از همان روزهای اولی که وارد شرکت شدم تاهمین االن که باپارسا قرار
داشتم.
آقاجون متاسف گفت :چه به روزاین پسربیچاره اومده.دخترم هواشو داشته باش.
لبخند اطمینان بخشی زدم و زنگ زدم به یگانه دلم خیلی شورمیزد.
یگانه :الو؟
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_ سالم یگان خونه ایی؟
یگانه :علیک سالم بله بااجازتون واسه چی؟
_یگان طاها اومده؟
یگانه :آره،با زن دایی رفتن توی اتاق دارن حرف میزنن.
یگانه بدو برو به حرفاشون گوش بده ببین دارن چی میگن،یگانه مو به مو باید برام تعریف کنی.یگانه :الزم نیست بگی،بنده االن پشت درم دارم گوش میدم اگه بزاری.
_ باشه باشه پس بی خبرم نزار.
یگانه :فقط من االناست که باید بیام خونه ی شما تاسه نشه،چون طاها خیلی جدی گفت گورم و گم کنم وبیام پیش
تو.
_ مزه نریز اصل موضوع و باید برام توضیح بدی.
یگانه :باشه،فعال
_ فعال.
از دست این دختر پر انرژی که جونش برای کارهای مخفی و پلیسی بازی درمیرفت.از استرس یه جا بند نبودم و
مدام زیر لب آرزوی به سالمت باز گشتن طاها را میکردم.
در دلم و ذهنم بلبشویی بود که قصد تمام شدن نداشت که نداشت.
دقایقی بعد،یگانه تماس گرفت.بالفاصله پاسخ دادم:چیشد یگان؟
درحالیکه نفس نفس میزد گفت:ای الهی نمیری دختر،طاها فهمید دارم گوش میدم به حرفاشون،فرار کردم.یه
چیزایی درباره ی پارسا میگفتن و اینکه قصد دارن تورو از اینجا که دقیقا نمیدونم کجاست دورکنن.
اخم هایم درهم رفت:یعنی چی؟کجایی االن؟
یگانه :دارم میام خونتون این اجنبی هم دنبالم راه افتاده که زودترازمن برسه و دهنم و ببنده!
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فکرم درگیر شد و.......

#پارت90

اخم هایم به هم گره خورد وگفتم:یگانه سعی کن سریع تر خودت و برسونی،قبل طاهابیا،باید بفهمم قضیه چیه.
یگانه ترسیده و باصدایی لرزان گفت:دارم تالشم و میکنم ولی اگه طاها زودترگیرم انداخت حاللم کن.حوصله ی
شوخی ها ومزه پرانی های بی موقع یگانه را نداشتم.برای همین قطع کردم و منتظر ماندم.
منظورش ازاین حرف چه بود؟چه را نباید بفهمم؟وچرا بایدازاینجابروم؟چه چیزی را از من پنهان میکرد؟چرا این
حرف ها برایش انقدر مهم است که در تعقیب و گریز یگانه است؟
ذهنم پر بود از سوال و چراهایی که جوابش یا به دست یگانه بود و یا..خودطاها!
عصبی لبم را به دندان گرفته بودم و سالن را قدم رو میرفتم.
پس کجاماند این دختر؟نکند طاها گیرش انداخته!؟
طاها تماس گرفت!رد تماس دادم.نمیدانم چرااینکاررا کردم.شاید از دستش ناراحت بودم ویا شاید هم بخاطراین
سوال های بی جواب اورا مقصر میدانستم.
چندبار دیگر زنگ زد و من درآخر گوشی ام را خاموش کردم.همان موقع زنگ خانه به صدا درآمد.باعجله در را باز
کردم.
یگانه مسیر حیاط تا خانه را با سرعت گذراند و خودرا به داخل انداخت.
یگانه:دستم به دامنت سپیده من و یه جا قایم کن که طاها حسابی کفریه.
_ باشه بدو بیا توی اتاق من،درو قفل میکنم.
یگانه:بعدش چی؟بفهمه جاسوسی کردم میکشتم.
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_ کاری نمیکنه یگانه،ای بابا.
خالصه رفتیم داخل اتاق و من دررا از داخل قفل کردم.

#پارت91

_ خب تعریف کن ببینم.
یگانه:واال با نسرین جون اول که داشت درمورد دایی حرف میزد؛میگفت که چرا این قضیه رو این همه سال ازش
پنهان کرده،بعدش رسیدن به قضیه ی پارسا...
به میان کالمش آمدم و عصبی توپیدم:اه،یگانه درست تعریف کن ببینم،اینارو که خودم میدونستم،نسرین جون چه
جوابی به طاها داد؟
یگانه :اگه نمیپریدی وسط حرفم میگفتم بهت،صبرکن بابایکم،نفسم باال نمیاد بااون شوهر دیوونت.
همان موقع دربه شدت کوبیده شد.
طاها :سپیده این درو باز کن کارت دارم.
یگانه ترسیده گفت:بسم اهلل،مثه جن میمونه تااسمش وآوردم نکبتی پیداش شد.
_ زودباش یگانه بگو قضیه چی بوده؟
اینبار با عربده ایی که شیشه های اتاق میلرزید گفت:سپیده یااین درو باز میکنی یا میشکونمش،انتخاب باخودته.
یگانه:سپیده جان دستم به دامنت،خودش برات تعریف میکنه،دلت به حال خودت نمیسوزه به حال منه بخت برگشته
بسوزه،اگر گیرم بندازه حسابم با کرام الکاتبینه.
داد زدم:دِ یاال یگانه تعریف کن.
آنقدر این پا و آن پا کرد و چرت و پرت سرهم کرد که فرصت نشد و درباشدت از جا کنده شد.
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یگانه جیغی زد و پشت من خودرا پنهان کرد.از چشمان طاها خون میچکید و رگ گردن و پیشانی اش بیشتر از
هروقت دیگری متورم شده بود.آخر چه گفته بود که اینقدر از دست من و یگانه حرصی شده بود؟نزدیک
آمد.ناخودآگاه قدمی به عقب برداشته و یگانه همچنان موضعش را حفظ کرده بود.نگاهش بین من و یگانه در نوسان
بود.دستش را باال اورد و سیلی محکم نثار گونه ام کرد.صدای جیغ یازهرای نسرین جون از پشت سرش آمد و
سپس....

#پارت92

باصدای جیغ یازهرای نسرین جون،بقیه به خودشان آمدند و به سمتم هجوم آوردند.شوکه فقط به چشمان ملتهب
طاها نگاه میکردم.برای چه مرازد؟طاها!؟باورم نمیشد.
نسرین جون با دستانش صورتم را قاب گرفت و گفت:الهی من فدات بشم مادر،خوبی؟طوریت نشد؟
دستم رااز جایی که طاها سیلی زده بود برداشتم.قطره اشکی برروی گونه ام چکید و سوزشش را دوچندان کرد.
یگانه:وای خاک به سرم جاش مونده که.
آقاجون عصبانی داد زد:طاها بیا کارت دارم.
باردیگر نگاهمان باهم تالقی پیدا کرد.نمیدانستم از چشمانش چه باید خواند؛ناراحتی،پشیمانی،عصبانیت،کالفگی.....
مثل هرزمان دیگری دستی بر پشت گردنش کشید و به دنبال آقاجون ازاتاق خارج شد.
یگانه سعی داشت جو به وجود آمده راعوض کند وبامزه پرانی هایش مرااز آن حال و هوا خارج کند.
یگانه:سپیده فکرکنم اون سیلی قرار بود نثار من بشه،مرسی عشقم که همیشه فرشته ی نجاتمی.
رو به نسرین جون ادامه داد:ولی خودمونیم زن دایی،چه دستای سنگینی داره پسرتا،نگا نگا یه اثر هنری روی صورت
بچه گذاشته.
بغضم ترکید.آنقدر بلند گریه میکردم که حتی صدای بحث و داد و فریاد آقاجون،بطور واضح به گوش نمیرسید.
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نسرین جون در آغوشم گرفت و یگانه مدام دستانم را میبوسید.دلم پر بود.انگار که این سیلی الزم بود تا بهانه ایی
شود برای خالی کردن ناراحتی هایم،بغض هایم و حرف های نگفته ی پشت دیوار قلبم....

#پارت93

هرچقدرکه نسرین جون موهایم را نوازش میکرد ویگانه دلداری ام میداد فایده ایی نداشت.دلم ازنامردی دنیا گرفته
بود.ازنبود پدرو مادری که محرم اسرارم و مرحم دردهایم باشند.ازتکیه گاهی که به او تکیه کنم وبابودنش مسرور
شوم.اززندگی نکبت باری که هرروز با ای کاش و چرا میگذشت...
دلم گرفته بود.ازسپیده ایی که ضعیف و ناتوان شده بود گرفته بود.دیگرحتی طاهارا هم نمیخواستم.دلم هیچ
نمیخواست.
لحظات طوالنی درسکوت وگریه های مکرر من گذشت.لحظاتی که حتی ثانیه ایی صدای فریاد آقاجون قطع نمیشد و
دست نوازش نسرین جون و یگانه بازنمی ایستاد.
بازهم خودم را فراموش کردم؛دردهایم را،تنهایی هایم را...اشک چشمانم راپاک کرده و ازجا بلندشدم.
برای قلب آقاجون تحمل این همه عصبانیت ودادو فریاد،زیادبود.به بیرون رفتم؛آقاجون بادیدن من ساکت و طاها
مبهوت خیره شده بود.حتی نیم نگاهی هم به او ننداختم.
دست آقاجون را گرفته و نجواکردم:آقاجون بیاین بشینین یکم آروم باشین براتون خوب نیست.
حتی صدایم هم مانند دلم گرفته بود.آقاجون پیشانی ام را بوسید.
بااخم و جدیت روبه طاها گفت:ازاینجا برو،دیگه هم برنگرد.
احساس کردم چیزی از درونم شکست.برود؟دیگربرنگردد؟سپیده ی احمق باز به او فکرمیکنی؟بگذاربرود و تورا
درغم و بدبختی هایت تنهابگذارد.اومگر برای تو چه کرده است جز تداعی لحظات سخت؟برود و دیگر نیاید تاتو
دوباره ازنوبسازی،خودت را؛
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زندگی ات را....

#پارت94
سرافکنده به سمت در خروجی رفت،اما قبل از اینکه از در خارج شود لب زد:اقاجون،سپیده،بابت همه چیز معذرت
می خوام.می دونم که فایده ای نداره اما اول باید یه چیزایی روشن شه بعد بتونم باخودم و این زندگی کنار
بیام؛ببخشید که تنهات می زارم سپیده.
رفت و در را پشت سرش بست!
رفت و با خود نگفت با دل این سپیده ی جوان پیر چه کرده است!ادم ها چه راحت می ایند که بروند...
بغضم را قورت دادم و من هم در همان لحظه فراموش کردم،عشق به طاها را ترک کردم.
از جا بلند شدم و برای تدارک شام شب،مشغول اشپزی شدم.
نگاه های متحیر نسرین جون و یگانه هم تاثیری نداشت.
فقط اقاجون بود که این رفتار را می شناخت.
او نوه اش را نه،دخترش را می شناخت؛ایینه ای از پسر و عروس خدابیامرزش.
در سکوت کامل شام را خورده و یگانه و نسرین جون به اتاق مهمان رفتند.
حتی حوصله ی دل جویی از نسرین جون بابت رفتار سردم را هم نداشتم.شده بودم کوهی از یخ و سرما که این
سردی را به دیگران هم انتقال می دهد.
دیگر حتی به این که دلیل رفتار طاها چیست و به کجا رفت و چه باید برایش روشن می شد را هم برایم مهم نبود.
فقط این زندگی شیشه ای خالی از احساس بود که باید سپری می شد و می گذشت.
اما کسی نمی دانست که میگذرد تا بگذرد...
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#پارت95
(دانای کل)
روز ها می گذشت و سپیده ی کوه یخ هر روز بیش تراز قبل بانبود طاها در زندگی اش کلنجار می رفت.
می گذشت و این طاهای پر مصیبت هر ثانیه اش را بی سپیده اش،در نا ارامی و سرگیجه های عصبی می گذراند.
عمرشان می گذشت؛
روزی هزار بار می مردند؛
اگرمرگشان در اتش نباشد،
اگر دریا غرقشان نکند،یا اگر از الودگی خفه نشوند و هزار مشکل دیگر،از این نبود معجزه و سیاهی بختشان هزار بار
می میرند و زنده می شوند.
طاهایی که به تنهایی به جنگ با دشمنانش رفته بود و سپیده ای که مدت هاست دعای خیرش را بدرقه ی تنها
ستاره ی تاریکی اش نمی کند.
چقدر دل انگیز و سوزناک است که دست سرنوشت این دوجوان عذاب کشیده و داغ دیده را از هم دور ساخته است!
اما چه کسی می داند؟!
شاید در همین حوالی تاریکی ها و نا امیدی ها؛
یکی بودها و یکی نبودها،
کور سوی امیدی باشد؛زندگی سرشار از ارامشی که کسی فکرش را نمی کند.
باید دید این سرنوشتی را که همه را درگیر و پاگیر کرده است،
چه کسی را مستاجر قسمتش می کند و چه کسی را اواره و بی چاره از چشم و خانه ی خود دور می کند.
باید دید...
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#پارت96
مدتی بود که طاها برای حل مسئله ی شرکت و رابطه ای که بین پدر و برادری که به تازگی از وجودش خبر دار شده
بود،درگیر بود.
دو هفته و سه روز می گذشت و این هوای بی سپیده،نفس کشیدن را برایش سخت کرده بود.
لعنت فرستاد به باعث و بانی ان که جداییش با سپیده را رقم زد...
اخرین برگه را امضا کرد و با خسته نباشید کارمندانش،از شرکت خارج شد.
کار ها داشت به روال طبیعی و عادی باز می گشت.در این مدتی که طاها درگیر مشکالتش بود،سپیده هم با مریضی
سخت پدر بزرگش دست و پنجه نرم می کرد.
پاییز بود و باوجود سرمایش،دل های این دو زوج جوان اکنده از حرص و خشم،داغ و سوزان بود.
طاها شرکت را از چنگ پدر ناتنی و برادرش دراورد و فقط مانده بود مادرش را نجات دهد و فاصله ای که بین او و
سپیده اش افتاده بود را پرکند.
سپیده دختری بود که به تنهایی کوله باری از غصه و درد را با خود همراهی می کرد و باز هم مثل روزهای گذشته به
کار احتیاج داشت.از صبح تاشب در تولیدی پوشاکی کار می کرد اما درامدش به دوا و درمان پدربزرگش نمی رسید.
کار خانه و مراقبت از اقاجون هم به عهده ی نسرین جون و گاهی یگانه بود.
چه قدر این مادر مهربان بود که پسرش را ترک و از تنها عروس مظلومش حمایت و مراقبت می کرد.
اما روزهای سرد و طاقت فرسا به پایان خواهد رسید و خورشید گرما بخش،
زندگی انان را هم گرم خواهد کرد با وجود شخصی که...

#پارت97
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باوجود شخصی که حضورش،شادی را برای هردو خانواده به ارمغان می اورد.
تقریبا همه چی تمام شده بود؛حال سه ماه و دوهفته می گذشت!
پارسا رستگار به جرم دزدی از حساب های شرکت طاها و پدرش بعنوان شریگ جرم دست گیر و تا روز برگزاری
دادگاه به بازداشتگاه فرستاده شدند.
باز هم خیال طاها راحت نبود،لکن هرچه باشد پدرش را به زندان فرستاده بود.
حال مانده بود به قولی به دست بوسی پدر بزرگ سپیده،نسرین جون(مادرش)و سپیده برود.
در همین حوالی سپیده ای بود که هر روز از بوی غذاها حالش بد می شد و سرگیجه و سردرد امانش را بریده بود.
پدر بزرگ با وجود فقر درامد سپیده،یعی می کرد بدون استفاده از دارو و نیاز به پزشک سرپا بماند و خمی به
ابرویش نیاورد.
مادری که دل اشوبه ی تنها پسرکش و عروس بیمارش را داشت و کاری از دستش بر نمی امد.
سپیده ای که نبود همسرش را رو ز به روز حس می کرد و جای خالی اش را به نوازش می طلبید.
طاها هم که ذهنش مانند اتوبانی شده بود که اخر خطش فقط و فقط با تنها محرمش سپیده منتهی می شد.
دست سرنوشت انان را به هم می رساند یا معجزه ی کوچکی که هیچ کس از وجودش مطلع نبود؟!
این جدایی و دوری را هردو با عقل و احساس انتخاب کرده بودند و حال...
مانده بودند در باتالقی که هرچه بیش تر تالش می کنی،بیش تر دران فرو می روی.
تاکی بنگارم
غم بی طاقتی ام را
ای برده مرا
طاقت ایام کجایی...
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(محمد نوری)

#پارت98
(سپیده)
از موقعی که دیگر اسم طاها به دنبال اسمم نمی امد،خیلی وقت بود که می گذشت.
طاها رفت که مرا راحت بگذارد،مشکالتش گریبان گیر من نشود و با خیالی اسوده به ادامه ی زندگی بپردازم،اما از
وقتی رفته کوله باری از مشکالت و دریایی از غم بر دلم هوار شده و هرچه دست و پا می زنم بیش تر غرقش می
شوم.
روزهاست که حال خوشی ندارم؛
مدام سرگیجه،
حالت تهوع،
کالفگی و...
دلیلش چه می توانست باشد؟
ان قدر از خود و ازاین زندگی سیاه و سفیدم بیزار شده بودم که اهمیتی به حال خشنود خود نمی دادم.
تنها چیزی که مرا سرپا نگه داشته بود،تالش برای بهبود وضع اقاجون بود.
هر روزی که نسرین جون را می دیدم و با محبت مادرانه اش مرا شرمنده می کرد،طاها و خاطراتش برایم تداعی می
شد.
مادری که دلش پر می زد برای دیدن یک دانه پسرش،اما سکوت کرده بود و مادرانه هایش را به پای من می ریخت.
حرف از طاها را اقاجون قدغن کرده بود و چه ماتمی گرفته بود این در و دیوار قلبم...
یعنی به من فکر می کند؟هنوز هم مثل قبل،قلبش برایم می تپد؟
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نمی دانم چند ماه است که می گذرد و هیچ خبری از او ندارم.
اگر دلش هوای من را کرده بود که می امد.
نه زنگی،نه پیامی...انگار که حرف قدیمی ها درست از اب درامد:
"از دل برود هرانکه از دیده رود"...

#پارت99
حالت تهوع و سرگیجه باعث شده بود تا خواب به چشمانم نیاد،حتی شمردن گوسفندان وخیره شدن به نقطه ای
نامعلوم هم بی فایده بود!
برای همین با کالفگی از جای برخاستم و به اشپزخانه رفتم.
هنوز همه خواب بوند؛بی سر و صدا صبحانه را اماده کردم و به ارامی حاضر شدم.
باید سرکار می رفتم؛وگرنه اگر مرا به حال خود می گذاشتند توان تکان دادن انگشت های دستم را هم نداشتم.
در را اهسته به هم زدم و ازخانه خارج شدم.
از مسیر خانه تا ان تولیدی پوشاکی که در ان مشغول به کار بودم فاصله ای نبود.
سر گیجه ام به حدی زیاد شده بود که چشمانم تار می دید و ازهرچند قدم کندی که برمی داشتم،سکندری می
خوردم.
خواستم از خیابان رد شوم که احساس رهایی و سبکی لحظه ای مرا در اغوش گرفت.
در حال سقوط بودم که عطر اشنا و خوشبویی مشامم را پرکرد و دیگر هیچ...
با رخوت چشمانم را می گشایم و هنوز هم کمی تار می بینم.
شخصی باالی سرم ایستاده و از طرز لباس هایش پی به جایگاهش بردم.
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پرستار:خوشگل خانوم بهوش اومدی؟خوب شد زود اون اقا رسوندنت!
کدوم اقا؟پرستار:معرفی نکرد فقط تا وقتی به هوش بیای جویای وضعیتت بود.
به فکر فرورفتم!
یاد عطر خوشش افتادم؛چه قدر مرا یاد...یاد طاهایم می انداخت.
اما...امکان ندارد او برای همیشه رفته بود.
حال خیلی اتفاقی،در خیابان بوی عطر تلخش را حس کنم؟
محال است...
با حرف پرستار شوکه به رو به رویم خیره شدم:باید بیش تر مواظب خودت و کوچولوت باشی...

#پارت100
قبل این که پرستار از اتاق خارج بشود،سریع به خود امدم و بی مهابا گفتم:اونی که من و رسوند از این موضوع خبر
داره؟
پرستار:نه گلم ما حریم شخصی بیمار رو تاخودش نخواد فاش نمی کنیم.
ورفت...
تک تک کلماتی که از دهان ان پرستار بیرون امد،تمام وجودم را به رعشه انداخته بود.
کوچولو؟
کوچولوی من؟!باور نمی شد!
جرعت اندیشیدن به او و سرنوشتش را هم نداشتم.به چه مصیبتی گرفتار شده بودم.
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ان قدر سردر گم شده بودم که حتی تمام شدن سرم و خارج کردن سوزنش از دستم را هم نفهمیدم...
حال باید چه کنم؟به طاها بگویم؟بگویم که چه؟این راز باید بین مادونفر باقی بماند.
کار های ترخیصم را خواستم انجام دهم اما با شنیدن"از طرف اون اقایی که شما رو رسوند پرداخت شده"
باز به فکر فرورفتم.یعنی او که بود؟
باید زیر بار دین این مردک ناشناس بروم؟
از دست خود و بی عرضگی ام حرصی شدم.از بیمارستان خارج شدم و به ساعت مچی ام نگاهی انداختم؛دیگر برای
رفتن به سر کار کمی دیر شده بود.
مسیر خانه را در پیش گرفتم و مدام به مغزم فشار می اوردم تا ان مرد غریبه که عطر تلخش بند بند وجودم را به
اسارت کشیده بود،به خاطر اورم اما دریغ...
حتی صدایش را هم نشنیدم.
وارد خانه شدم؛نسرین جون در اشپزخانه بود و یگانه برای اقاجون کتاب می خواند.متوجه حضورم نشدند!
اهسته و پاورچین پاورچین به اتاقم رفتم و باهمان لباس ها روی تخت دراز کشیدم.
خدایا داشتم دیوانه می شدم.او که بود؟
هزار سوال بی جواب در ذهنم بود که باعث فراموشی راز کوچولویم شده بود!...

#پارت101
در اتاقم باز می شود و نسرین جون وارد می شود.با دیدن من هین بلندی می کشد و دستش را بر روی قلبش می
گذارد.
نیم خیز می شوم و سعی می کنم لبخند بزنم:ببخشید ترسوندمتون.
کنارم می نشیند؛دستش را بلند کردهو نوازش وار،به صورتم می کشد:چرا بی سر و صدا اومدی دخترم؟
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نگاهی به صورت رنگ پریده ام می کند و ادامه می دهد:چرا مثل گچ دیوار سفید شدی؟اتفاقی افتاده؟!
نگاهم را زیر می اندازم و او دو انگشتش را زیر چانه ام می گذارد و نگاهم را باال می اورد:هنوزم به عنوان مادر قبولم
نداری؟
به چشمان غم زده اش می نگرم:این چه حرفیه نسرین جون،من لیاقت مادری شما رو ندارم،جای طاهارو...
دستش را به نشانه ی سکوت مقابلم می گیرد:حرف طاها رو نزن،االن فقط منم و تو؛نمی گی چیشده؟
هیچی یکم حالم بد شد نتونستم برم سرکار.نسرین جون:مثل این که اشتباه بود.
چی؟نسرین جون:از صبح به دلم اومده بود که قرار یه اتفاق خوب بیوفته.
ناگاه،دستم را بر روی شکمم می گذارم و نیمچه لبخندی می زنم.
نسرین جون:به چی می خندی؟
سریع لبخندم را جمع می کنم:هیچی ایشاال که خیره.
اه می کشد و به نقطه ای نامعلوم خیره می شود:طاها معجزه ی زندگی منه.
چرا؟!نفس عمیقی می کشد:بگذریم زخم های تلخ گذشته سربسته بمونن بهتره.
دستان چروک و خسته از بار زندگی اش را می گیرم و می فشارم:فداتون بشم من،غصه نخورین همه چی درست
میشه،هیچ کار خدا بی مصلحت نیست.
دستانش را می بوسم و باصدای یگانه که...
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#پارت102
با صدای یگانه که مشغول خوش امد گویی است،سکوت می کنم تا بفهمم چه کسی امده؟
با صدایش دستانم سرد و قلبم به تپش در می اید!
به نسرین جون نگاه می کنم؛از قبل خیره ام شده و در تکاپوی یافتن حسی در صورتم است.
اب دهانم را قورت می دهم تا برخود مسلط شوم:نسرین جون شما برین منم لباسام و عوض کنم میام.
جسمش در حرکت بود و چشمانش حال مرا وارسی می کرد.بیرون رفت و من هم به ارامی لباس هایم را عوض کردم و
چادر سفیدی را که از مادرم بود را سر کردم.به سالن رفتم؛گویی هیچ کدام از حضار انتظار دیدنم را نداشتند!
اقاجون نیم خیز شد تا بسمتم بیاید،در چشمانش نوعی نگرانی بیداد می کرد.
ارام گفتم:اقاجون بشینید لطفا.
امیر ترسیده نگاهش بین من و مادرش در تالطم بود.
به اشپزخانه رفتم و یگانه مرا در این مسیر کوتاه چند متری همراهی کرد.
یگانه:سپیده جونم بخدا نمی دونستیم تو خونه ای وگرنه...
کافیه یگانه،بیا چایی و ببر.از ترس یا شاید هم از استرس،اب دهانش را با سر و صدا قورت داد و سینی به دست از اشپزخانه خارج شد.
مجددا دستم را بر روی شکمم می گذارم و بایاد اوری وجودش لبخندی بی روح می زنم.
کنار اقاجون می نشینم و به سکوت جمع نگاه می کنم.
خنده ی تلخی می کنم و می گویم:برای ساکت بودن اومدید این جا عمه جان؟
سرش را باال می اورد و به اقاجون نگاه می کند:بابا...
زهرخندم اجازه ی حرف بیش تر به اورا نمی دهد :بابا؟ یکم برای گفتن این واژه دیر نیست؟
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نوعی حسرت ،پشیمانی و یااندوهی در عمق چشمانش خوانده می شد.
از جا بلند شد و به طرفم امد.با حرکتی که انجام داد...

#پارت103
همه از تعجب به تکاپو افتادند .پایین پایم نشست و دستانم را در دستش گرفت.
متعجب لب زدم :عمه این چه کاریه؟
بوسه ای به روی دستانم زد ،شرمسار خواستم دستم را بیرون اورم اما محکم تر از پیش گرفت :سپیده دیشب بابات
اومده بود توی خوابم.
چشمانم اشکی شد؛ کنار عمه زانو زدم و منتظر نگاهش کردم.
عمه:نفرینم کرد؛ گفت دیگه خواهرش نیستم.
باصدای بلند شیون کرد .در میان هق هق های بلند و مکررش گفت :سپیده عوض شدم ،به ارواح خاک داداشم ادم
شدم ،از خودم بدم میاد .من عزیز کرده ی داداشم و ناراحت کردم و ازارش دادم .ببخش من و،بابا تو...
دیگر نتوانست ادامه دهد و باز گریست .اشک چشم هایم را پاک کردم و در اغوش گرفتمش :تو عمه ی منی،خواهر
پدرم ،بخشی از بابایی اون باالیی ببخشت .از من عذر نخواه از این پدری که مدت هاست چشم انتظار دخترشه
معذرت خواهی کن.
سر و صورتم را بوسید و سرش را بر روی پای اقاجون گذاشت .اقاجون دست نوازش بر سرش کشید و ارام و پدرانه
گریست.
چه شب عجیبی بود! یاد حرف نسرین جون افتادم" از صبح به دلم اومده قرار یه اتفاق خوب بیوفته "
در میان گریه ،لبخند زدم اما این خنده پایدار نبود و حالت تهوع گرفتم .سریع خود را به سرویس بهداشتی رساندم
و هرچه در معده ام بود را باال اوردم .یگانه نگران پشت در ایستاده بود :سپیده خوبی؟ در را باز کرد و وقتی دستم را
بر روی شکمم دید ،مشکوک و باحیرت نالید :نگو که...
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بی حال گفتم:هیس هیچکس نمیدونه یگانه تاکسی شک نکرده بیا بریم.
از دست شویی که خارج شدم یگانه با هیجان گفت :مهمونا رفتن باید همش و برام تعریف...
باصدای ناهنجاری که از بیرون امد ،حرف یگانه نصفه ماند و...

#پارت104
حرفش را نصفه رها کرد و هردو باعجله به سمت صدا رفتیم .قبل ورودمان به حیاط صدای جیغ نسرین جون امد:
طاها مادر...
در جا ایستادم؛ توان حرکت نداشتم .طاها این جا بود؟ پس چرا نسرین جون جیغ می زد؟ دستم را بر روی سرم
گذاشتم تا چادرم رها نشود.
یگانه :یاال سپیده بریم ببینیم چه خبره!
جرعت بیرون رفتن و دوباره دیدنش را نداشتم.
این که در هوایی که او نفس می کشد ،نفس کشیدنم سخت می شد و با دیدنش می شوم همان سپیده ی کودک که
از دیدن اسباب بازی اش به وجد می اید .در حال و هوای خودم بودم که یگانه دستم را گرفت و محکم کشید .به
حیاط رفتیم؛ با دیدنش احساس کردم چیزی در درونم فرو ریخت.
باحیرت فقط نامش از دهانم خارج شد:طاها...
صورتش غرق در خون بود و از درد در خود جمع شده بود؛روی زمین افتاده بود و نفس های سخت و کوتاه می کشید.
چشمش به طرف من بود اما جان سخن گفتن نداشت.
نسرین جون سرش را به روی پایش گذاشته بود و برای دردانه اش اشک می ریخت.
ارام به سمتش قدم برداشتم؛ با هرقدم ضربان قلبم تند تر می شد و نفس کشیدن سخت .چه به روزش اورده بودند؟
چرا ان قدر شکسته و خمیده بود؟ واقعا او طاهای من است؟ چقدر لفظ" طاهای من" برایم غریب بود!
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او همان طاهایی است که روزی بخاطرم پیراهن پاره می کرد و غیرتش حمایتم؟
حال این گونه خسته و داغون در مقابلم چه می کرد؟ کدام از خدا بی خبری این طور او را کتک زده بود؟
ان قدر جلو رفتم تا این که به باالی سرش رسیدم .نگاهم کرد و تنها لب زد :سپیده...
از درد در خود مچاله شد و شروع به سرفه های خش دار کرد .چه قدر حالش بد بود .چادرم را گرفت و...

#پارت105
چادرم را گرفت و با همان ناتوانی ،مرا وادار به نشستن کرد .می دانستم اگر حرفی بزنم ،بغضم می شکند و نمی توانم
جلوی این دلتنگی های بی پایان را بگیرم .کنارش زانو می زنم و نگاهش می کنم.
ان قدر این ریسمان بین نگاه هایمان سخت و قطور است که قصد پاره شدن ندارد که ندارد .ان قدر محو نگاه هم
شدیم که هیچ کدام قصد خالصی از هم را نداریم.
ماه هاست بدون این چشم ها زندگی کردم؛ نامش زندگی بود؟ مطمعنا نبود! باالخره او سکوت را می شکند و سعی
می کند دردش را پشت لبخند تماشایی اش پنهان کند :باالخره تموم شد...
بازهم خیره اش می شوم .برایم حرف بزن ،بگو تاجانم به لب نیامده! برایم بگو تا بتوانم با این دلتنگی و بغض سربسته
کنار بیایم .دستش را ارام باال می اورد و به روی گونه ام می گذارد .چشمانم بسته می شود و اولین قطره ی اشک
لجباز فرو می چکد.
از تماس دستش هرچه دوست داشتن و دوست داشته شدن است،
دلتنگی و دوری و انتظار است به سراغم می اید و این تلنگری است تا اشک هایم شروع به ریزش کنند .با انگشت
شصت ان هارا پاک می کند و اهسته تر از قبل می گوید :گریه نکن ،بچم غصه می خوره!
با شتاب نگاهم را میخ چشمانش می کنم ،گویی این بازی نگاه قصد تمامی ندارد.
پس ان مرد ناشناس او بود! حدسم درست بود ،پس از ماه ها هنوز هم عطر تلخش برایم ناب و به یادماندنی بود.
با صدایی لرزان می گویم :چرا...چرا این طوری شدی؟ تو...
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با دستش مهر سکوت به لبانم می زند و با لحنی تحلیل رفته تر از قبل تکرار می کند :تموم شد.
چشمانش بسته می شود و تازه عمق فاجعه را درک می کنم...

#پارت106
بی قرار دستم را بر روی سینه اش می گذارم و تکانی خفیف می دهم:طاها حالت خوبه؟ طاها ...بیدارشو.
چیزی زمزمه می کند اما ان قدر صدایش ارام است که هیچ نمی شنیدم.
سرم را به دهانش نزدیک می کنم :تکرار کن.
طاها :خیلی دوست دارم ...م ...مراقب خودت و ...بچه ...بچمون باش...ب ...ببخش که دست ...روت...بلند کردم.
وحشت زده صورتش را قاب می گیرم و بلند وباگریه صدایش می کنم .دیگر جوابی نمی دهد.
چشمانش بسته و دستانش سرد است .سرم را بر روی قلبش می گذارم ،کند است ...ان قدر کند می کوبد که فرقی
بین تپیدن و سکون بودنش نبود!
سرم را بر روی سینه اش می گذارم و گریه ام را سرمی دهم .همه چیز در این گریه تجلی می شود؛
ترس؛
شوک،
اندوه،
اضطراب ...خدایا به من رحم نمی کنی به فرزندم رحم کن .طاهایم را زنده نگه دار .صدای اژیر امبوالنس می اید و
لحظاتی بعد مرا به سختی از جسم بی جانش جدا می کنند .صدای جیغ نسرین جون و گریه های دل خراش یگانه
برایم سمفونی مرگ است .دیگر توان ایستادن نداشتم و خیلی ارام در اغوش رهایی رفتم و تاریکی مطلق...
"_طاها هزار بهت گفتم لباس سفید نپوش ،بابا وقتی دخترا بهت نگاه می کنن حسودیم میشه چرا نمی فهمی؟
طاها:الهی دورت بگردم یه تار موی تورو به هیچ احد الناسی نمی دم.
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لبخند می زنم و دراغوشش غرق می شوم.
_میگم طاها؟
طاها:جان دلم؟
_دلم لواشک می خواد.
طاها:تو جون بخواه کیه که بده.
اخم می کنم و به قصد زدن دنبالش می کنم.
دستانم را سفت می گیرد و روی ان را بوسه ای نرم می زند.عصبانیتم را فراموش می کنم و بااین بوسه وجودم
سرشار از خوشی و عشق می شود.
قدمی به عقب برداشته"...

#پارت107
"قدمی به عقب برداشت که تند گفتم:کجا میری؟
طاها :مگه نمیگی دلت لواشک می خواد؟ دارم میرم بخرم دیگه.
_منم میام.
یک قدم دیگر به عقب برداشت :نه توحالت خوب نیست همین جا بمون ،من میرم.
از پشت سرش دیدم که پدرش و پارسا به سمتش می دوند .ترسیده فریاد زدم :طاها پشت سرت...اما دیگر دیر بود.
صورتش غرق در خون شد و جیغ های مکرر من بود که با صدای شلیک اسلحه امیخته شده بود".
از خواب پریدم و نامش را فریاد زدم .در جایی ناشناخته بودم .اقاجون و یگانه باالی سرم بودند و با فریاد من نگران
به سمتم امدند.
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دستم را کشیدم که سوزشی را در ناحیه ی دست راستم احساس کردم .سِرُم به دستم وصل کرده بودند .پس
بیمارستان امده بودیم...
سِرُم را با شتاب کندم که باعث شد مایع گرمی به روی دستم سرازیر شود.
یگانه :سپیده اروم باش این چه کاریه که کردی؟
_طاها ...طاها کجاست؟
اقاجون :دخترم طاها همین جاست ،بردنش مراقبت های ویژه حالش خوبه.
در اتاق را باز کردم و بی توجه به سپیده سپیده گفتن اقاجون و یگانه به طرف بخش مراقبت های ویژه رفتم.
دیگر سرگیجه و حالت تهوع هم برایم اهمیتی نداشت .نسرین جون پشت شیشه ی اتاق طاها ایستاده بود؛ گریه می
کرد و زیر لب ایت الکرسی می خواند.
دستم را به روی شانه اش گذاشتم ،با طرفم باز گشت .با دیدنم انگار که داغ دلش تازه باشد ،با صدا شروع به
گریستن کرد.
هم را در اغوش گرفتیم و برای طاهایم اشک ریختیم.
نسرین جون :سپیده جیگرم داره میسوزه ،پاره ی تنم روی تخت بیمارستانه و من هیچ کاری نمی تونم بکنم.
چه باید می گفتم؟ چه می توانستم بگویم؟
حق داشت،خیلی هم حق داشت...

#پارت108
هرکسی مشغول ارام کردن دیگری بود ،امیر یگانه را دل داری می داد.
عمه نسرین جون را در اغوش گرفته بود و مادرانه هایشان را مرور می کردند.
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اقاجون کجاست؟ اطرافم را نگاه کردم .در دور ترین نقطه به روی صندلی نشسته بود و قران کوچکش را دردست
گرفته و زیر لب می خواند.
تنها کسی که ارام بود و به جای شیون و فریاد ،لطفی به طاها می کرد اقاجون بود.
اخرین بار به طاها از پشت پنجره نگاه کردم :خدایا به خودت سپردمش.
به سمت نمازخانه ی بیمارستان می روم و بعد از گرفتن وضو ،نماز مغرب را اقامه می کنم.
ازخدا می خواهم که حال طاها را خوب کند و زندگی ان روی خوشش را هم به ما نشان دهد.
فرزندم بی پدر نماند ...ان قدر ان جا ماندم و گریستم تا ارام شدم.
باز بر می گردم در دل غم و اندوه و در سالن انتظار کنار اقاجون جای می گیرم.
قبل این که حرفی بینمان زده شود ،امیر باالی سرم می ایستد و باتشویش می گوید :سپیده میگم...
حرفش را در دهان مزه مزه می کند! گویی چیزی شده و ترس از ان دارد که بگوید و واویال شود.
_چیشده امیر؟
امیر :میگم بهت ولی قول بده اروم باشی.
بانگرانی به دهانش خیره می شوم ،نکند در این فاصله ی کوتاه اتفاقی برای طاهایم افتاده است؟
اما نه...اگر چنین بود نسرین جون زمین و زمان را به هم میدوخت.
امیر :این بالرو ...این بالرو شهروز و چندتا از رفیقاش سر طاها اوردن؛ داشته میومده خونه ی اقاجون که شهروز گویا
توهینی به تو میکنه و با هم گالویز میشن ،چند نفری می ریزن سرش و...
دیگر ادامه ی حرفش را نمی شنوم .عصبی بر می خیزم ،چادرم را جلو کشیده و اخم می کنم.
یگانه و امیر نگران رو به رویم مانند سدی انسانی می ایستند.
از بینی تنفس می کنم،
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باخشم...
باعتاب...
باحرص...

#پارت109
_از کجا فهمیدی؟
امیر :از محمد ،همون پسر بسیجیه.
چادرم را جلو کشیدم :طاها به هوش اومد خبرم کنید.
و پاهایم را با حرص و عصبانیت ،محکم و سخت زمین گذاشتم .قدم اول؛ حرص و عصبانیت...
قدم دوم؛ انتقام و نفرت...
قدم بعدی مظلومیت طاهایم ...شهروز باید قبر خود را می کند؛ هنوز سپیده را نشناخته است .بارها به او تذکر دادم
که پاپیچ من و طاها نشود اما حال که این کار را کرد...
می دانم ،می دانم چه کنم .تاکسی گرفتم و ادرس محلیمان را دادم .به خانه می رسم و از ماشین پیاده می شوم.
با حرص فریاد می زنم :شهروز،بیا ...بیا این جا کارت دارم.
کوچه خلوت بود و رهگذران با تعجب نگاه می کردند .از ته دل جیغ زدم :شهروز شده تا صبح داد و بیداد می کنم
باید بیای.
چند دقیقه بعد از خانه ی نکبتی اش بیرون می اید و وقیحانه روبه رویم می ایستد :چیه؟ باز مامان اون جوجه اومده
حساب رسی؟
عصبانیتم را در چشمانم ریختم :جوجه اره؟ تو با هفت جد و ابادت غلط می کنی با طاها در بیوفتی ،توی ترسوی بچه
سوسول یه پخت بکنن سیل از زیر پات راه میوفته بعد برای طاها شاخ میشی؟ چند نفری می ریزین سرش؟
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شهروز :خوب کردم خیلی بلبل زبونی کرد ،توام میگم هم چین بدت نمیاد گوش مالیت بدما.
_که این طور.
اقا محمد از پشت سر شهروز به همراه چند نفر دیگر نزدیکمان شدند.
چشمانم را باز و بسته کردم و رو به شهروز گفتم :امیدوار بودم بگی پشیمونی و عذرخواهی کنی خودت خواستی.
عقب رفتم و همین عالمتی بود برای ریختن برسرش.
تاجایی که می خورد زدنش...

#پارت110
در مسیر رسیدن به محله با محمداقا هماهنگ کردیم که حال شهروز را بگیریم.
کتک که می خورد دلم خنک می شد .نه تنها من ،بلکه همه ی محله جمع شده بودند و با رضایت نظاره گر این خشم
و عصبانیت بودند.
حقش بود ،بخاطر گناهانی که کرده بود حقش بود .کارشان که تمام شد ،گوشه ای انداختنش و همه ی مردم محله با
لعن و نفرین شهروز ،ان جا را ترک کردند.
از اقا محمد و دوستانش تشکر کردم و بعد انداختن اخرین نگاه پرنفرتم ،باز سوار تاکسی شدم و به بیمارستان رفتم.
چادرم را بیش تر به دور خود می پیچم و سعی می کنم با گرمای ان کمی سرمای دلم را ارام کنم.
صدای پرحرص یگانه را می شنوم و اهمیت نمی دهم.
گیج و برهم ریخته و اشفته ام!
نسرین جون :کجا بودی دخترم؟
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حرفی نمی زنم .چه بگویم به تو جان دلم؟ بگویم به جنگ با شهروز رفته بودم؟ بگویم رفته بودم کا بی ارزشی و
پستی اش را به رخش بکشم؟ بگویم در این گرما از بیمارستان تا خانه رفته ام تا حد و مرز نشانش دهم و دراین چهار
دیواری تنهایی،راه بروم ،گریه کنم و بغض باال بیاورم؟ نه جانم ،این راز است!
نسرین جون :حرفی نمی زنی؟
سر باال می اندازم :رفته بودم یکم هوا بخورم.
نسرین جون :ولی اقا امیر ویگانه خیلی نگرانت بودن.
لبخندی می زنم و پاسخ نمی دهم.
به طاها خیره می شوم :هنوز به هوش نیومده؟
سرش را تکان می دهد و در یک کلمه می گوید :نه.
این"نه" به معنی سوال بیش تری نپرس تا بغضم دوباره سر باز نکند.
خیره اش می شوم و اشکم می چکد.
لبم را جمع می کنم؛ بغضم بزرگ می شود.
دستم را برروی شیشه می گذارم و لب می زنم :غصه نخور طاهایی درستش می کنیم ،باهم! توفقط خوب شو...

#پارت111
روز ها پشت سر هم می گذشت و تغییری در وضعیت طاها ایجاد نشده بود؛ اما نسرین جون و من هنوز امیدمان را از
دست نداده بودیم و شب و روز پشت آن شیشه ی لعنتی ،اتفاقات اخیر را برای طاها تعریف می کردیم.
او پیش مابود ،می شنید و با ما حرف می زد.این ما بودیم که صدایش را نمی شنیدیم.
تقریبا یک ماه گذشته بود و کارمان شده بود از خانه به بیمارستان رفتن و بالعکس.
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صبحانه را اماده کردم و حاضر شدم تا به بیمارستان بروم .نسرین جون خواب بود .دلم نیامد بیدارش کنم؛ این چند
وقت کارش شده بود گریه و دعا...
در را اهسته به هم زدم و راهی بیمارستان شدم.در مسیر رسیدن به بیمارستان از خاطراتم با طاها برای کوچولویم
تعریف می کردم .این کار ارامم می کرد.
پشت پنجره ی اتاقش ایستادم و دستم را بر روی شیشه گذاشتم .یادم امد از روزی که دستم را در دستان بی جانش
گرفته بود و گفت که مراقب فرزندمان باشم.
قطره اشک سمجی پایین امد و هم زمان دستگاه هایی که اطراف طاها بودند شروع به اژیر کشیدن کردند.
بهت زده لب زدم :طاها...
چند پرستار و دکتر باشتاب به اتاق طاها رفتند و مانع دیدم شدند .هم چنان مات و مبهوت به سرگردانی پرستارانی
که از این طرف به ان طرف می رفتند و فریاد هایشان مانند ناقوس مرگ بود ،نگاه می کردم.
تازه موقعیت را درک می کنم و باتمام وجود خود را به داخل اتاق طاها می اندازم.
_دکتر؟ دکتر چی شده؟ طاها طوریش شده؟
دکتر:خانوم رستگار لطفا بفرمایین بیرون.
_ تا نفهمم طاها چش شده از این اتاق لعنتی بیرون نمیرم.
کالفه سرش را تکان داد و چیزی را به سِرم طاها تزریق کرد.
صدای اژیر ها قطع شد .دکتر نفس اسوده ای کشید و با لبخند گفت :کاش زودتر میومدین داخل ،خداروشکر خطر
رفع شد .تاچند لحظه ی دیگه بهوش میاد میتونین منتظرش بمونین.
_چش شده بود؟
دکتر :یه خطر بزرگ و پشت سر گذاشت ،ایست قلبی...
از کنارم رد شدند و من به طاها خیره شدم.
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پلک هایش به ارامی تکان خورد و...

#پارت112
کنارش نشستم و حیران به صورت بی روحش نگاه می کردم .تصور این که بعد از یک ماه چشمان باز و نافذش را می
بینم برایم کمی غیر قابل درک بود .چشمانش را که باز می کند ،فصل دوباره ی زندگی اغاز می شود.
عمیق نگاهم می کند! سرم را پایین می اندازم تا اشک هایم را نبیند .دستش را به ارامی زیر چانه ام می گذارد و ان
را باال می دهد تا نگاهش کنم .چشمم که باز به سیاهی شیشه ای اش می نشیند ،بغض می کنم .لب می زند :سپیده!
همین برای من کافیست ...کافیست تا باشرم بخندم و ذوق های کودکانه داشته باشم...
کافیست تا مثل ابربهار بگریم و مدام جمله ی دکتر در ذهنم مرور شود"ایست قلبی"...
تمام تنم چشم می شود و نگاهش می کند .تازه می فهمم بی طاها بودن چه قدر سخت است! این مصیبت یک ماهه
برایم بس بود .دیگر طاقت نداشتنش را ندارم .نفسی راحت می کشم و خوشحالم از این که مانند همیشه قول داد و
مردانه سرحرفش ماند و مرا تنها نگذاشت.
از ذوق و هیجان چشمانم بی حال و تنم بی رمق می شود .لبم را به هم می زنم ،برای اولین بار است که به این شدت
احساس تشنگی می کنم.حتی توان دادن خبر به نسرین جون را هم نداشتم.
کف دستش را به روی گونه ام می گذارد ،لرزم می گیرد .متوجه می شود و لبخندی کم رنگ به روی لبانش نقش می
بندد.
به رویش لبخند می زنم و برق زیبای چشمانش را می بینم .دستش را باال می اورم و بوسه ای بر کف دستش هک می
کنم.
چه قدر من عاشق این مرد بودم .چه قدر احمق بودم که مدت ها از او فاصله گرفته و خودم را عذاب می دادم.
طاها :دلم برات تنگ شده بود جان دلم.
ای من به فدای جانت شوم عزیزکم...
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_برای گفتنش یکم دیر شده اما...
عمیق نگاهش می کنم :بیش تر از اون چیزی که فکر کنی دوست دارم ،مرسی که تنهام نزاشتی...
سرم را به روی سینه اش می گذارم ،ارام و عمیق نوازشم می کند.
چه قدر به این ارامش احتیاج داشتم ،به در کنارش بودن و خنده هایی که مستم می کرد نیاز داشتم...

#پارت113
کمی که ارام شدم...ارام شدیم ،سرم را بی میل از اغوشش بیرون می اورم و با هیجان می گویم :به نسرین جون خبر
بدم دل تنگته.
طاها :منم ...تو ،مامان ...اقاجون.
تک خنده ای می کند :حتی یگانه.
دلم برایش ضعف می رود؛ خم می شوم و مجددا عمیق پیشانی اش را می بوسم.
ان قدر خوش حال و دل زنده شده بودم که حد و اندازه نداشت.
به نسرین جون که خبر دادم از خوش حالی در پوست خود نمی گنجید و حتی فراموش کرد که خداحافظی کند.
لبخندی زدم به خدای باالی سرم که حالل مشکالت بود.
عادل بود و مرا درسختی ها تنها نگذاشت ،قوت دلم و روشنایی قلبم بود.
باز به اتاق رفتم و تمام اتفاقات این یک ماه را برایش تعریف کردم.
چند ماه دوریمان را هم گذاشتم به حسابش.
از این که ساعاتم بی او به سختی سپری می شد گفتم تا نوه ی همسایه مان را که از قضا دختر محجبه و باخانواده و
اصیلی است را گفتم...
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دلم برای هم صحبتی با او تنگ شده بود .این که من بگویم و او به پرچانگی ام لبخند بزند.
این که با نگاه های معنادارش مرا به زیر ذره بین ببرد و عشقش را برای هزارمین بار به قلبم سنجاق کند.
انگار زمان متوقف شده بود و فقط من بودم و طاها ...ما بودیم و خنده هایمان.
لحظات هم حق داشتند که کمی حرکت کنند ،چه قدر از این که نگهشان داشته بودم از دستم ناراحت و لخور بودند!
ارام به شانه ام دست می کشد.
نگاهش می کنم؛ بغض دار نگاهم می کند.
دلم از این مظلومی اش می گیرد .او هم سختی کشید ،درست به اندازه ی من...

#پارت114
نسرین جون مادر عذاب کشیده ی این چندماه ،بی آنکه لحظه ای درنگ کند خود را در اغوش فرزندش رها می کند
و این ماتم نبود فرزندش را باگریه های جان سوز تمام نشدنی خالی می کند.
اشک می ریزد و قربان صدقه ی طاهایش می رود.
می گذرد ...این روز ها هم گذشت و دیگر رنگ بیمارستان را هم فراموش کرده ایم .ارامیم ...در کنار هم ارام هستیم.
روز های گلبهی شروع شده است .از آن روز ها که هر وقت از خواب بیدار می شوی ،هزاران پروانه را اطراف خودت
می بینی .روز های گرم تابستانی تمام شده و در فصل پاییز ،عاشقانه ها زیباتر می شوند.
دوستت دارم های نارنجی! همراهتم های زرد! عاشقانه می خواهمت های قرمز!
از آن عاشقانه های ناب که هربار گرم تر و باشکوه تر می شود .حتی مادرانه های شیرینی که می شود تازه تجربه اش
کرد.
هر از گاهی دور هم جمع می شویم واقاجون از آن شعر های زیبای حافظ و سعدی برایمان می خواند.
نسرین جون خورش قورمه سبزی درست می کند و طاهایش با اشتیاق می خورد.
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لبخند به روی لب اقاجون و عمه می آید و مزه پرانی ها و کلکل های امیر و یگانه شروع می شود.
همان روز هایی رسیده که سایه ی غم ها از دلم برداشته می شود و شیرین کاری های کودک شش ماهه ام بر دلم
سایه می اندازد.
همان اوقاتی که طاها از پدرانه هایش تعریف می کند .از آرزوهایی که برای پسرش دارد .از همان دل خوشی های
کوچکی که پدرش از او دریغ کرد.
شکم برامده ام را می بوسد و هر روز تکرار می کند که پدر خوبی می شود.
دلم تکانی می خورد...حق دارم ...می ترسم ...از دوباره بازگشتن به آن روز های بد،
از حال بد طاها،
از برگشتن پارسا و پدر طاها و خراب شدن روز های رنگیمان...

#پارت115
از طاها ،از آن روزهای سرد و منحوس شده می پرسم.
می پرسم که چرا مرا تنها گذاشت؟
علت عصبانیتش از یگانه چه بود؟
چه چیزی بین این مادر و فرزند بود که من نباید می دانستم؟
یادم است روزی نسرین جون گفت که خاطراتش را برایم تعریف خواهد کرد اما هیچ وقت این اتفاق نیوفتاد.
در جواب تمام این سوال ها ،تنها جوابش این بود" تموم شد ،با پرسیدنش گذشته رو زیر و رو نکنیم".
و من دیگر ادامه ندادم...
چه می خواستم که بگویم؟ او تمایلی به توضیح دادن نداشت و من هم چندان مشتاق شنیدن آن خاطرات زجر اور
نبودم.
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کارهای شرکت روز به روز بهتر می شد و طاها از این بابت خوشحال بود.
حالِ آقاجون رو به بهبود بود و عمه تازه دخترانه هایش را نشان آقاجون می داد.
هفته ی دیگر عقد یگانه و امیر بود؛ خوشحال بودم از این که او هم سر و سامان یافت و شاید کمی از بازی گوشی
های مجردی اش کاسته شود و متانت را پیشه ی راه خود کند.
در این چندهفته ی باقی مانده به زایمان ،استرس زیادی داشتم.
مدام بین انتخاب چند اسم می ماندم ،به درد زایمان فکر می کردم...
به این که نکند زمانی باشد که طاها کنارم نباشد و هزاران فکر و خیالی که از سرم بیرون نمی رفت.
طاها قربان صدقه ام می رفت و مرا از بابت خوب بودن همه چیز مطمئن می کرد و من باز بهانه گیری می کردم.
انگار که کمی لوس شده بودم.
دوست داشتم ناز کنم و طاها نازم را بخرد.
چه کسی بهتر از طاها؟...

#پارت116
ورق به ورقش را دست می کشم و می بویم .بر روی نام مادرم سپیده و نام پدرم طاها را نوازش کرده و می بوسم.
چه عشقی!
برای رسیدن به اندکی آرامش ،چه ها که نکشیدند و چه چیز ها که ندیدند!
لذت دارد خواندن خاطرات پدر و مادری که با عشق به هم چشم می دوزند و بعد از گذشت سال ها ،این محبت ،در
دلشان شکوفه می زند.
گاهی تلخ بود ...سرد بود ،اما ...گاهی شیرین و زیبا.
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می خوانم و باتمام لحظات تلخ و شیرینش لبخند می زنم و اشک می ریزم .به تک تک خط ها و کلمه ها دست می
کشم ،انگار که من هم در آن زمان بودم و این خاطرات را تجربه کردم.
گاه می خندم،
گاه خیره می شوم به قاب عکسی که نام طاها و سپیده بر روی آن حکاکی شده و گاهی ام خنده های شرمگین مادرم
و نگاه های پر شور و هیجان پدرم را بارها و بارها نوازش می کنم و بوسم.
دفتر را که می بندم ،آن را به سینه ام می فشارم و با تمام وجود حسش می کنم ،درک می کنم آن لحظات بی نظیر
را.
تقه ای به در می خورد و تنها خاله ی عزیزم یگانه داخل می شود.
یگانه :ورپریده باز رفتی سر دفتر خاطرات مامانت؟
_ مامان کجاست؟
یگانه :پایین میز و چیده ،بپر بیا پایین تا عصبانی نشده.
چشمانم را باز و بسته می کنم و به طبقه ی پایین می روم.
مادرم را در آغوش می کشم و می بویمش .بوی گل نرگس ،خوش بو ،زیبا ،دوست داشتنی...
پدرم را درآغوش می گیرم ،همان قدر محکم ،همان قدر تکیه گاه و همان قدر کوه آرامش...
درست است هر روز ،روز خداست...
اما امروز ،در این جا و این لحظه که من شاهد عشق بی پایان مادر و پدرم هستم و تمام خانواده ام در کنارم هستند و
شاد و خوشبختند؛
روز خاص خداوند است...
لحظاتتون بی درد...
(ثمره ی عشق طاها و سپیده :ترمه)
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پایان
این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه
محفوظ میباشد .

برای دریافت رمانهای بیشتر به سایت رمان های عاشقانه مراجعه کنین .

www.romankade.com
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