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برفی نوشتھ شاداب حسینیسفید  مھ تیکسایت    

  شده توسط حدیث امیري ساخته 

 8k@gmail.comdayan9 تماس

  

  

با مشکالت دست و پنجه نرم کرده .دختري به اسم گلیا نه زشت و نه زیبا تو این دنیا زندگی میکنه :خالصه
توهان راد پسري با تیپ و قیافه ي نبستا خوب یه دفعه از راه .ولی هنوز یکی دیگه از مشکالتش مونده 

 یا خدا این دیگه چه غولیه .میرسه 

  !نرگس، نرگس -
  .ها می دویدم و نرگس رو صدا می زدم همین طور توي راه پله

  :نرگس
  چته دیوونه؟ چرا داد می زنی؟ وایستا ببینم چرا این قدر قرمزي؟ نکنه تب داري؟ -
  نرگس باورت می شه؟ باورت می شه نرگس؟ -
  !چی رو باورم می شه؟ د بگو ببینم چه مرگته -
  ...کار پیدا کردم نرگس، کار -

  !گی گلیا؟ کار پیدا کردي؟ آخ جــــونراست می : وسط حرفم پرید و گفت
سریع به حالت دو . هم دیگه رو بغل کرده بودیم و مثل دیوونه ها بلند بلند می خندیدیم
  :رفتم توي اتاقم دفتر خاطراتم رو باز کردم و شروع به نوشتن کردم

  ».باالخره یه کار پیدا کردم، یه کار عالی! شکرت خدا، شکرت«
ه گذشته ام فکر کردم، به گذشته اي که توش هیچ نقطه ي روشنی سرم رو باال آوردم و ب

بابام یه معتاد . از دست کارهاي بابام سکته کرد. سه سالم بود که مامانم مرد. پیدا نمی شد
بیچاره مامانم چهارده سالش که بود به . الکلی بود که هیچی جز عشق و حال براش مهم نبود

هفت . سال بعد از ازدواجش هم خشایار به دنیا میادزور می شینه پاي سفره ي عقد و یه 
هیچ وقت نفهمیدم . وقتی مامان رفت، پدرم گم و گور شد. سال بعد از خشایار هم نوبت منه

هم . بعد از مرگ مامان، خشایار همه کسم و مثل کوه پشت سرم بود. چه بالیی سرش اومد
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روزها کار . ر شروع کرد به کار کردنوقتی بابا ناپدید شد، خشایا. برام مادر بود و هم پدر
بهش التماس می کردم که خودش رو خسته نکنه، اما . می کرد و شب ها درس می خوند

همیشه در جواب خواهش من می گفت که الهی من فدات بشم خواهر کوچولو، تو تاج 
براي تو کار نکنم، براي کی بکنم؟ نرگس، زن داداشم . سرمی و روي تخم چشمم جا داري

اون . دختر خیلی خوب و مهربونی بود؛ ولی هر چی نباشه من اون جا یک مزاحم بودم. ودب
جا خونه ي خشایار بود و مسلما نرگس دلش می خواست توي اون خونه تک و تنها خانمی 

یه شب که براي آب خوردن از اتاقم اومده بودم بیرون، صداي نرگس رو شنیدم که . کنه
کی می خواد این جا بمونه؟ نکنه می خواد تا ابد ور دل ما به خشایار می گفت گلیا تا 

بشینه؟ آروم برگشتم توي اتاقم و مثل وقتی که بچه بودم، بدون این که صدایی تولید کنم 
  . شروع به گریه کردم

  . از اتاقم اومدم بیرون و رفتم توي آشپزخونه
  :م و بلند داد زدمپشتش ایستاد. هوس کردم یه کوچولو اذیتش کنم. نرگس اون جا بود

  !پــــــــــخ -
  :رنگش شده بود عین گچ و داد زد. بنده ي خدا فکر کنم سکته کرد

  ! آخه مگه خلی دختر؟ سکته کردم روانی، خشایار راست می گه الحق که دیوونه اي! گلیا -
  :همین طور که می خندیدم گفتم

  ! فداي زن داداش گلم بشم -
  :آروم هلم داد عقب و گفت

  !برو اون ور خود شیرین! ه، بسهبس -
به من توبونه » لطفا«جونم می شه لطا » نرگس«نگس : صدام رو مثل بچه ها کردم و گفتم

  بدي؟ » صبحانه«
  :خندید و گفت

  . بشین پشت میز تا برات بیارم -
  :لبخندي زدم و گفتم

  . مرسی عزیزم -
  :داشتم صبحانه می خوردم که نرگس پرسید

  یدا کردي؟ راستی، کجا کار پ -



 

 w w w . m a h t i k . i r  
 

Page 3 

برفی نوشتھ شاداب حسینیسفید  مھ تیکسایت    

  . تو یه شرکت -
  چه کار می کنی؟  -
  . خوب معلومه دیگه منشیم! توالت شوري -

  :خندید و گفت
  !یه وقت از زبون کم نیاري ها -
واي نرگس باورم نمی شه با حقوقی ماهی . تو نگران زبون من نباش، هیچ وقت کم نمیاد -

  چهار صد بگیره؟ فکر کن تا حاال منشی دیدي که ماهی . چهار صد هزار تومن
  گلیا؟ ... نه خیلی عالیه، پس -
  بله؟  -
  ... می گم، گلیا -
  ! د جون بکن دیگه -
  . یه خواستگار خوب برات پیدا شده -

یه قلپ چاي خوردم و با صدایی شبیه فریاد . لقمه پرید گلوم و به شدت سرفه می کردم
  :گفتم

  ! چـــــی؟-
  . ا بقیه ي خواستگارات فرق دارهاین آقاهه ب. گلیا یه کم بهش فکر کن -
  حاال کی هستن؟  -
خشایار می گفت به حدي پولدارن که صد هزار تومن براشون . یکی از دوستاي خشایار -

  . پول خورده
  دوست خشایار من رو از کجا دیده؟  -
  !نمی دونم -

  : به نرگس نگاه کردم و با صداي آرومی گفتم
  .ممنون به خاطر صبحانه -

  . گوشه ي اتاقم کز کردم و شروع کردم به فکر کردن. م سمت اتاقمراه افتاد
  ... دوست خشایار، نرگس، پولدار، راحتی

  : به خودم توي آینه نگاه کردم و با صدایی شبیه به زمزمه گفتم
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تا کی می خواي سربار خشایار باشی؟ تا کی می خواي دستت رو پیش داداشت دراز «
 » کنی؟

  
  
  

  :ن و رفتم پیش نرگس، بهش گفتماز اتاق اومدم بیرو
  . نرگس شب که خشایار اومد، بهش بگو به این دوستش بگه بیاد-

می دونستم هم از این که سر و سامون می . تو چشماي نرگس برق خوشحالی رو دیدیم
  :به افکار خودم خندیدم و با خودم گفتم. گیرم خوشحاله، هم از این که از این جا می رم

  » !نه به بار اوه نه به داره،«
  : شب که خشایار اومد، نرگس صدام زد و گفت

  .خشایار باهات کار داره -
  .با خوشحالی رفتم پیش خشایار

  .سالم داداشی جونم -
  . سالم وروجک، بیا این جا بشین ببینم -

  . کنارش نشستم
  بفرمایید؟  -

  : لبخندي زد و گفت
  .در زود بزرگ بشیمی دونستی خیلی بزرگ شدي؟ دلم نمی خواست این ق -

  :خندیدم و گفتم
  ...اوا داداشی، من از همون اول -

  :وسط حرفم پرید و گفت
اگه بخواي حرف بزنی می دونم که مخ بنده رو سرویس ! باشه، باشه قبول، هر چی تو بگی -

  . می کنی
  :بعد جدي شد و گفت

این ها آبرو  گلیا مطمئنی که می خواي این دوستم بیاد خواستگاریت؟ گلیا من جلوي -
  ! دارما



 

 w w w . m a h t i k . i r  
 

Page 5 

برفی نوشتھ شاداب حسینیسفید  مھ تیکسایت    

  .تو نگران آبروت نباش، من مطمئن مطمئنم -
  ... خیلی پسر گلیه، من که عاشقشم، فقط -
  فقط چی؟  -
  .یه مشکلی هست -
  ! خب بگو دیگه -
  !راستش، راستش این دوستم قبال یک بار ازدواج کرده -

  یعنی، یعنی یه مرد مطلقه خواستگار من بود؟ ! یه دفعه کپ کردم
  :ودم توپیدمبه خ

  » مطلقه است که مطلقه است، به تو چه؟ تو به گذشته اش چه کار داري؟«
  :پس با اطمینان گفتم

  . مهم نیست -
  :خشایار با تعجب نگاه کرد و براي این که بحث رو عوض کنم گفتم

  چند سالشه؟  -
  . دو سال از من بزرگ تره -
  یعنی سی و دو سالشه دیگه؟ -
  . آره -
  اسمش چیه؟  -
  .توهان -

  :با تعجب به خشایار نگاه کردم و پرسیدم
  معنی اسمش چیه؟  -
  ! نمی دونم -

  .داشتم به اسمش فکر می کردم، چه اسم باحالی داشت
  پس من بگم فردا شب بیان؟  -
  .باشه، بگو بیان -

  .آروم از جام بلند شدم و رفتم توي اتاقم
بلند شدم جلوي آینه ! گه من چمه؟خدایا اگه اون از من خوشش نیاد چی؟ غلط کرده، م

  .ایستادم
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صورت گرد، با چشم هاي درشت سبز که هر وقت خشایار می خواست اذیتم کنه بهم می 
گفت وزغ کوچولو؛ دماغ معمولی با نوك صاف، نه سر باال و نه سر پایین و لب هاي نازك 

یباترین قسمت ولی ز. ابروهاي نازك هشتی شکل و موهاي لخت قهوه اي رنگ. ولی کوچولو
برعکس پوست . پوست سفیدي که به برف می گفت، برو کنار من هستم. صورتم پوستم بود

خشایار که تیره بود، پوست من به حدي سفید بود که دوستام و آشناهامون سفیدبرفی 
بد هم . به هیکلم نگاه کردم، قد بلندي داشتم، حدودا صد و هفتاد و سه. صدام می کردن

حال این طوري به خودم نگاه نکرده بودم، تقریبا می شه گفت متوسط رو به تا به ! نبودما
  ! باالم

  ! اوه حاال انگار اون چه تحفه اي بود که من باید شکل حوري هاي بهشتی می بودم
  !یعنی ممکنه من شوهر کنم؟ شوهر، ازدواج، عشق، عجب کلمات عجیبی

من هنوز . خنده ام گرفته بود. نه فرهاداگه بچه دار شدم اسم بچه ام رو چی بذارم؟ فرزان، 
  . یارو رو ندیدم، اون وقت اسم بچه دارم انتخاب می کنم

  چته؟ : نرگس سراسیمه اومد تو اتاقم و گفت. یهو بلند بلند زدم زیر خنده
  !هیچی، فقط دارم می خندم -

  :کنار در نشست و به حالت گریه گفت
ي؟ چرا این قدر خله؟ آخر من از دست این خدایا، خداوندا مگه به این بشر عقل نداد -

  ! خواهر و برادر دیوونه می شم
  :همین طور که می خندیدم گفتم

  نرگسی؟ امشب میاي پیشم بخوابی؟  -
  :یه نگاه بهم کرد و گفت

  .باشه -
  .مرسی عزیزم -
  ! ولی گلیا، به مرگ خشایار اگه لگد بندازي چنان می زنمت که خواب یادت بره -
  ه باالي تختم چه جوري می خوام لگد بندازم؟ وا، من ک -
صبحش که از خواب . اون دفعه هم که این جا خوابیدم همین رو گفتی. خودتی عزیزم -

  . بیدار شدم، یه جاي سالم توي بدنم نمونده بود
  .چشم، چشم لگد نمی اندازم -
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یه دفعه . نرگس پاشد و یه بالشت و پتو از توي کمد برداشت و روي زمین دراز کشید
  :خشایار در رو باز کرد و اومد تو

  شما دوتا چه غلطی می کنین؟  -
  به تو چه؟ مگه فضولی؟  -
  زن منو چرا آوردي تو اتاق خودت؟  -
  !خشی جون باز هم به تو چه؟ زن داداش خودمه -

  .نرگس بلند بلند خندید
  !زهرمار -
  چیزي گفتی عزیزم؟ -
  باشم بخوام حرف بزنم؟ اصال من کی . من غلط بکنم چیزي بگم -
  .حاال برو بگیر بخواب، بذار من و نرگسم الال کنیم -
  .چشم -
  .آفرین پسمل خوب -
  

  : وقتی خشایار رفت رو به نرگس کردم و گفتم
  نرگس؟  -
  بله؟  -
  .من دارم می میرم -

  :خندید و گفت
  . منم وقتی خشایار اومد خواستگاریم از ترس داشتم خودم رو خیس می کردم -

اون شب با نرگس تا صبح حرف زدم و درد و دل کردم، ولی حتی یه سر سوزن هم از 
  .استرسم کم نشد

  
***  

  
  . چه خواب خوبی بود. آخیش -

  . برگشتم و نرگس رو دیدم که با اخم نگاهم می کرد
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  .منم تا ساعت دوازده می خوابیدم همین رو می گفتم. معلومه که خواب خوبی بود -
  : لند شدم و گونه اش رو بوسیدم و زیر گوشش گفتمب. آروم خندیدم

  .صبح بخیر عزیزم -
  بهتره بگی ظهر بخیر، نه؟  -
  .اه گیر نده دیگه نرگسی -
  دختر مگه تو کار پیدا نکردي؟  -
  چرا پیدا کردم، ولی تو کدوم آدم ابلهی رو دیدي که جمعه ها بره سر کار؟  -
  !داداشت -

  .بلند بلند خندیدم
  . توي بیمارستان کار می کنه، من توي شرکت داداش من -
  .می گم گلیا بدو برو حاضر شو که بریم خرید. راست می گی ها، حواسم نبود -
  خرید؟  -
  !آره دیگه، مثال شب خواستگار می خواد بیاد ها -

اه گلیا بی خیال شو ... قلبم بدجوري می زد، انگار. یاد شب افتادم و دوباره دلم آشوب شد
  ! ه خواستگاره دیگه همینی. دیگه

  . ببین گلیا، می دونم داري سکته می کنی ولی الکی نگرانی -
  سکته؟ نگران؟ مگه اصال نگرانی داره؟ براي چی باید نگران باشم؟  -
  !ما خودمون ذغال فروشیم. برو بچه ما رو سیاه نکن -
  . گشادي سرش رفته اي داد بیداد یعنی تو ذغال فروشی؟ واي نه، بیچاره داداشم چه کاله -

  !برو دیگه بچه پررو: نرگس همین طور که به سمت اتاق هولم می داد گفت
بد نبودم و از . یه نگاه تو آینه کردم. رفتم تو اتاق و لباس هام رو هول هولکی عوض کردم

  : اتاق اومدم بیرون؛ نرگس رو صدا کردم
  . نرگس، نرگس بیا دیگه من ده دقیقه است که آماده ام -
  اومدم بابا، اومدم چه خبرته؟  -
  .بیا بریم دیگه -
  . خب بابا بریم -

وقتی رسیدیم خونه ساعت هفت . تا عصر تو خیابون بودیم و براي شب خرید می کردیم
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  . بود
  ... اي واي خاك تو سرت گلیا این قدر لفتش دادي که -
  .شوخب بابا ببخشید، االن به جاي این که سر من داد بزنی برو آماده  -
  !گلیا تو هم برو زود حاضر شو. راست می گی -
  .چشم -

  :سریع رفتم سمت اتاقم که یه چیزي یادم افتاد و از همون جا داد زدم
  نرگس؟ نرگس من شال رو سرم بندازم یا نه؟  -
آخه عزیز من تو که اخالق خشایار رو می شناسی دیگه چرا می پرسی؟ معلومه که باید  -

  !و بر من رو نگاه می کنی، خب برو دیگه حاال چرا بر. بندازي
  . باشه، باشه رفتم -

  . رفتم تو اتاقم و کنار کمدم ایستادم
هیچ لباسی نظرم رو جلب نمی کرد، تا آخر یه مانتوي کرم رنگ با شلوار لی مشکی و یه 

  .شال کرم انتخاب کردم
  

م، به خاطر همین به زیاد بلد نبودم آرایش کن. لباس هام رو عوض کردم و رفتم جلوي آینه
. ساده بودم، و یه خانم جذاب، شیک و خوشگل شده بودم. یه برق لب ساده رضایت دادم

  ! پقی زدم زیر خنده، چه از خودم تعریف می کردم
  : رفتم توي آشپزخونه و رو به نرگس گفتم

  نرگس به نظرت قیافه ام خوبه؟ تیپم چه طوره؟  -
ولی بین . د خل باشه که تو رو ببینه و عاشقت نشهیارو بای. ایول دختر چه کار کردي -

  !خودمون بمونه ها، چقدر خوشگل شدي
  . اوال خوشگل بودم، دوما ما اینیم دیگه -

  : نرگس با مشت آروم زد تو بازوم و پرسید
  گلیا تو با ازدواج قبلی این آقا مشکلی نداري؟  -
  ه کار دارم؟ چه مشکلی می خوام داشته باشم؟ من به گذشته اش چ. نه -
  !بابا روشن فکر -

  . تا خواستم جواب نرگس رو بدم زنگ در به صدا در اومد
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  .داشتم سکته می کردم، انگار یکی توي دلم رخت می شست! یا خدا اومدن
  .خودش گفت با اون ها میاد. خشایار هم با اون هاست. گلیا تو همین جا بمون -

  . هر وقت صدات کردم سینی چاي رو بیار
  . اشه، باشهب -
  ! گلیا استرس نداشته باش و آروم باش -

  : چشمکی بهش زدم و گفتم
  . مرسی نرگسی جون -

خدایا چرا قلبم این طوري می زنه؟ احساس می کنم می خواد از حلقم بیاد . نرگس رفت
  .صداي احوال پرسی رو شنیدم، کنار در آشپزخونه ایستادم تا بتونم ببینمشون. بیرون

فوق العاده شیک با موهاي جوگندمی وارد شد که مشخص بود آقاي راد بزرگ  اول یه آقاي
  .وارد پذیرایی شد

بعد یه خانم نسبتا جوون و خوشگل وارد پذیرایی شد که حدس می زدم خانم راد باشه و 
  . بعد از خانم راد، یه دختر واقعا زیبا داخل شد

کوچولو با موهاي طالیی که  چشم هاي درشت عسلی و لب و دهن! وایی عجب عروسکی بود
  . مشخص بود رنگ موهاي خودشه

  اي خدا پس چرا خود پسره نمی اومد؟ 
سرم رو انداخته بودم پایین و فکر می کردم که چرا پسره نمی اومد که یهو یه صداي 

  این دیگه کی بود؟ ! یا ابولفضل. مردونه ي قشنگ رو شنیدم، سریع سرم رو آوردم باال
. اق، دماغ صاف و کشیده و لب هاي معمولی، با موهاي بور به هم ریختهچشم هاي طوسی بر
  . چشم هاش بدجوري خودنمایی می کرد! شکل اروپایی ها بود

  .صورتش معمولی بود. هیکلش هم خوب بود، معلوم بود که بدنسازي کار می کنه
وجود داشت می خندید، دوتا چال قشنگ روي گونه هاش به . دوباره برگشتم روي صورتش

  !دلم لرزید. اومد
! عجب تیپی داشت. یه کت اسپرت مشکی پوشیده بود با بلوز طوسی تنگ و شلوار لی طوسی

  !کدوم خري حاضر شده از این آدم جدا بشه؟ واقعا که زنش خیلی احمق بوده
توي چشم هاي قشنگش چنان غروري بود که هر آدمی ! ولی یه مشکلی وجود داشت... ولی

البته این قیافه، این . امال معلوم بود که غرور توي وجودش بیداد می کنهک. رو می ترسوند
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  ! تیپ، معلومه که باید مغرور باشه
  : روي مبل ها نشسته بودن و حرف می زدن که نرگس بلند صدام کرد

  !گلیا جان چایی رو بیار -
شتم و به سمت سینی رو بردا. داشتم از ترس قالب تهی می کردم. قلبم یه دقیقه از کار افتاد

  .پذیرایی رفتم
  : خانم راد سرش رو آورد باال و با دیدن من گفت

  !ماشاهللا، هزار ماشاهللا چه خانمی -
  .با این حرف خانم راد همه ي سرها به طرف من برگشت

  .آروم سالم کردم و سینی چایی رو بردم به سمت آقاي راد
  : نگاه پدرانه اي بهم کرد و گفت

  !رمدستت درد نکنه دخت -
  : به سمت خانم راد رفتم که اون هم درست مثل شوهرش با مهربونی نگاهم کرد و گفت

  !به به، این چایی خوردن داره -
لبخند آرومی زدم و سینی رو بردم جلوي اون دختر خوشگله، که اون هم با مهربونی بهم 

  : لبخند زد و آروم گفت
  !ممنون عزیزم -

  .دا کنه پسره هم مثل خانوادش باشهخ! خوشحال شدم، همشون مهربون بودن
  : نرگس طوري که فقط خودم و خشایار بشنویم گفت. سینی رو بردم طرف خشایار و نرگس

گلیا دلش شوهر می خواد، گلیا دلش شوهر می خواد، شوهر اون رو نمی خواد شوهر اون  -
  . رو نمی خواد

ن دست هاش قایم کرده خشایار که سرش رو بی. به زور جلوي خودم رو گرفتم که نخندم
  .از لرزش شونه هاش معلوم بود که داره غش می کنه. بود و می خندید

  : جلوش ایستادم و گفتم. سینی رو سریع بردم طرف آقاي راد کوچیک
  !بفرمایید -

چشم هاش مثل نقره بود، ! کپ کرده بودم. سرش رو آورد باال و توي چشم هام خیره شد
  .بدجوري می درخشید
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  : بهش خیره شده بودم که پوزخندي زد و به آرومی گفت همین طور
  !ممنون -

  چرا این قدر لحنش سرد بود؟ یعنی از من خوشش نیامده؟ 
یه ! بهش نگاه کردم که بدونم نظر اون چیه، منظورم رو فهمید. رفتم پیش نرگس نشستم

  . چشمک بهم زد که فهمیدم اون هم خیلی از این خانواده خوشش اومده
و آقاي راد بزرگ داشتن باهم حرف می زدن که خانم راد پرید وسط حرفشون و با  خشایار

  : لحن بامزه اي گفت
فکر کنم ما اومدیم خواستگاري، نیامدیم که شما به خشایار بگی میگرن ! بسه دیگه -

  !اي بابا! مریضت خوب شده یا نه
  : آقاي راد بلند خندید گفت

   .بله خانم حق با شماست، بفرمایید -
  : خانم راد گفت

  !معلومه که حق با منه -
  : بعد رو به خشایار کرد و گفت

آقا اصال یک ! خوب خشایار جان، شما که من رو می شناسی نمی تونم زیاد حاشیه برم -
  !کالم، گل پسر اومدیم این خواهر گل تر از خودت رو بر داریم و ببریم

  : خشایار خندید و گفت
  !مش مال خودمهنمی دم خانم راد، نمی د -

  . همه خندیدن به جز اون پسرِ مغرور که به یه لبخند آروم اکتفا کرد
  : خانم راد بلند گفت

  .خُب بابا قول می دم خوب ازش مواظبت کنم -
  : کمی که جو آروم شد نرگس گفت

  .پاشو گلیا جان، پاشو با آقاي راد برین توي اتاق یه کم باهم حرف بزنین -
  : بلند شدم و به آقاي راد که ایستاده بود گفتم. کردنهمه حرفش رو تایید 

  .بفرمایید از این طرف -
اگه به خاطر آبروم نبود . توي همون دو یا سه ثانیه ي راه پذیرایی تا اتاقم گر گرفته بودم

  . حس می کردم یکی داره خفه ام می کنه! همون جا غش می کردم
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کامپیوترم رو بیرون کشید و روش نشست،  بدون هیچ خجالتی صندلی میز. داخل اتاق شدیم
  .منم روي تختم نشستم

  : تا خواستم حرفی بزنم گفت
  می شه اول من صحبت کنم؟  -
  !خواهش می کنم، بفرمایید -

  
  
ببینید خانوم امیدي، نمی دونم چه جوري باید براتون توضیح بدم، ولی باید بهتون بگم من  -

مادر من خیلی اصرار داره دوباره ! هم این جا نیستمنمی خوام ازدواج کنم و به میل خودم 
وقتی عالقه ي شما رو به درس خوندن از خشایار . ازدواج کنم، ولی من این رو نمی خوام

من اومدم خواستگاري شما که اگه قبول کنید . شنیدم، تصمیم گرفتم این کار رو انجام بدم
ا دوست که توي یه خونه زندگی می یعنی درست مثل دو ت. ما با هم یه ازدواج صوري کنیم

  !کنن، ولی توي دو تا اتاق جدا
سرم رو آوردم باال، صورتم از عصبانیت داغ شده بود، خیلی به خودم فشار آوردم که داد 

  : نزنم، با صداي آروم و عصبانی گفتم
  ! آخی چه قدر شما دلسور تشریف دارید -

  : خندید و گفت
من اگه با شما ازدواج کنم از گیر دادن هاي ! و می کنممن به خاطر خودم هم این کار ر -

قبال هم بهتون گفتم، اون می خواد برام زن بگیره و من نمی خوام، ! مامانم خالص می شم
  !ولی اگه من و شما باهم ازدواج کنیم به نفع هر دومونه

  می شه بفرمایید چه نفعی براي من داره؟ -
به نظر من . درس خوندن عالقه ي شدیدي دارید تا اون جایی که من می دونم شما به -

با کمک من می ! خیلی هم دوست دارید در یکی از کالج هاي خارجی ادامه ي تحصیل بدید
در ضمن من براي مهریه ي شما هزار . تونین در یکی از بهترین کالج هاي دنیا درس بخونین

می تونید زندگی راحت تري بعد از جدایی من و شما با این هزار سکه . سکه در نظر گرفتم
  !به نفع منم هست چون که از زن گرفتن خالص می شم. نسبت به قبل داشته باشید

  اون وقت چند سال باید به این بازي مسخره ادامه بدیم؟ -
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در ضمن توي این دو سال همه باید فکر کنن من و شما درست مثل یه زوج . دو سال -
  ... اختالفبهانه ي طالقمون هم براي . خوشبختیم

  !من هنوز جواب بله رو ندادم، شما براي طالقمون هم برنامه ریزي کردین؟! بسه، بسه -
  . در هر صورت بله گفتن شما، به نفع هردومونه -
  . فکر کنم خیلی وقته توي اتاقیم، دیگه بهتره بریم بیرون -
 

  
باهم رفتیم . دحالم داشت از این پسر بهم می خور! عصبی بودم، خیلی خیلی عصبی بودم

  . توي پذیرایی
  : خانم راد بلند شد و گفت

  خُب دخترم، نظرت چیه؟  -
  : سرم رو انداختم پایین و گفتم

  . لطفا بذارید فکر کنم -
فقط براي این که ! خودم می دونستم جوابم چیه، من حاضر نبودم به خاطر پول ازدواج کنم

  .خانم راد رو ناراحت نکنم این رو گفتم
  !دخترم، معلومه که باید فکر کنیالبته  -

  : یک ساعتی حرف هاي معمولی زدیم که آقاي راد بلند شد و رو به خشایار گفت
  !خُب دیگه ما زحمت رو کم می کنیم -

  : خشایار و نرگس از جاشون بلند شدن و خشایار گفت
  !کجا؟ زوده حاال، لطفا بشینید آقاي راد -
ر می دونی، من و توهان صبح زود باید یه سر به مرسی خشایار جان، ولی خودت که بهت -

تارا هم که تو خودت . آذر هم که باید بره مطب. شرکت بزنیم، بعدش هم بریم بیمارستان
  . پس دیگه باید رفع زحمت کنیم! بیشتر از ما اطالع داري باید بره دانشگاه

  .خوشحال می شدم بازم می موندین -
  . دفعات بعدممنون نرگس جان، انشاهللا براي  -

  .هر چهارتاشون بلند شدن و تک تک با ما دست دادن
  : وقتی می خواستم با توهان دست بدم آروم زیرگوشم گفت
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  !باور کنید به نفعتونه -
  .باالخره رفتن. به آرومی باهاش دست دادم

  : نرگس سریع اومد کنارم و گفت
  خُب؟ چی شد؟ چی گفتین؟ ازش خوشت اومد؟  -
  .شب بخیر. ید، سرم خیلی درد می کنه می خوام برم بخوابمنرگس جان ببخش -

می دونست هر وقت این طوري حرف می زنم یعنی این که نمی خوام . نرگس ساکت شد
  !چیزي بگم

این ! خدایا چی فکر می کردم چی شد. رفتم توي اتاقم و خودم رو روي تختم پرت کردم
ل؟ هزار سکه مهریه؟ تحصیل توي پسره چی می گفت؟ ازدواج صوري؟ طالق بعد از دو سا

  بهترین دانشگاه ها؟ 
مگه همیشه نمی خواستی درست رو توي یکی از ! این پیشنهاد عالیه! گلیا بهش فکر کن

بهترین دانشگاه ها ادامه بدي؟ مگه نمی خواستی سربارِ خشایار و نرگس نباشی؟ مگه این ها 
زندگی کنی، بدون این که به  آرزوهات نبود؟ بعد دو سال می تونی براي خودت مستقل

  ... حمایت
  . به جاي فکر کردن به این خزعبالت بهتره بگیرم بخوابم! اهه سرم داره می ترکه

  : داد زدم
! روزِ اولی یه وقت دیر نکنما. نرگس فردا صبح منو ساعت شش بیدار کن باید برم سرکار -

  باشه؟ 
  .بیدارت می کنم. باشه بخواب -

  .بالش، به ثانیه نکشید که خوابم بردسرم رو گذاشتم روي 
 

  
  !خودش مثل چی می خوابه، بعد به خشایار می گه خرس قطبی! گلیا؟ گلیا بلند شو دیگه

  : با صداي خواب آلودي گفتم
  !سالم -

  : خمیازه اي کشیدم و ادامه دادم
  .صبح بخیر -
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  !مگه نباید بري سرکار؟ پاشو صبحونه بخور! پاشو دیگه. صبح بخیر -
  .شم، پاشدمچ -

دور آشپزخونه راه می . بلند شدم و دست و روم رو شستم و راه افتادم سمت آشپزخونه
  : رفتم و داد می زدم

  !من گشنمه! من گشنمه! من گشنمه -
  : نرگس با صدایی که معلوم بود سعی می کنه نخنده گفت

  !کارد بخوره به اون شکم واموندت -
  ! دستت درد نکنه دیگه -
  ! ، بشین صبحونت رو بخوربشین بابا -
  !اي به چشم قربان -

خیلی گرسنه بودم، دیشبم این قدر مشغول فکر کردن . نشستم و شروع کردم به خوردن
  . بودم که یادم رفت چیزي بخورم

  !دیگه گودزیال هم این طوري وحشیانه غذا نمی خوده. چته؟ آروم بخور -
  : خندیدم و گفتم

  !خفه -
  !شو -
  . نرگس خیلی بدي -
خوب مثل آدم بگو خفه شو تا نتونم چیزي ! به من چه؟ تو می گی خفه، منم می گم شو -

  !بگم
  !دیوونـه -

  : نرگس خندید و گفت
  راستی گلیا نگفتی، دیشب چی شد؟  -

  : سریع از جام بلند شدم و گفتم
  .خداحافظ. من دیگه دیرم شده، ممنون به خاطر صبحانه. بی خیال نرگسی جون -
  ... یاآخه گل -
  .خداحافظ -

خوم هنوز گیج بودم، ! نمی خواستم جواب سواالي نرگس رو بدم. سریع از خونه زدم بیرون
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  . نمی دونستم می خوام چه کار کنم
خداکنه . قرار بود امروز رییس شرکت رو ببینم. سوار تاکسی شدم و رفتم به سمت شرکت

  !رو اصال ندارماز اون بدعنق ها نباشه که حال و حوصله ي این یه قلم 
شرکت خیلی . کرایه ي ماشین رو حساب کردم و رفتم داخل شرکت. رسیدم دم شرکت

  !وقتی آدم توش راه می رفت فکر می کرد هتله! شیکی بود
  : بلند گفتم. منشی که قبال دیده بودمش پشت میز نشسته بود

  !سالم خانم صابري -
آقاي رییس تا ده دقیقه ي . بشینید خوش اومدین، بفرمایید! به به، خانم امیدي عزیز -

  .دیگه میان
  : آروم نشستم و رو به خانم صابري گفتم

  می گم خانم صابري، این آقاي رییس چه جور آدمیه؟ . ممنون خانم صابري -
همیشه جدي، ولی گاهی جدي و مهربون و گاهی جدي و ببخشیدا، ! یه آدم عجیب غریب -

همین دختراي شرکت روي هوا می ! که ایه که نگوولی به چشم برادري یه تی! سگ اخالق
من تنها خانمی . دختره بهش نخ می داد! منشی قبلیش رو به خاطر همین اخراج کرد. زننش

  .ام که این جا متاهلم، به خاطر همین منو منشی خودش کرد
  ا؟ پس من این جا چه کار می کنم؟  -
. ن یه خانم دیگه رو استخدام کنیمراستش کارهاي من خیلی زیاده، رییس هم قبول کرد -

منم به نظرم تو دختر خوبی هستی، به ! ولی زیر نظره من انتخابش کنیم که آدم خوبی باشه
  . خاطر همین تو رو انتخاب کردم

  !آهان -
همون منشی اش که بهت گفتم، اگه به خاطر . رییس خیلی از این جور دخترا بدش میاد -

  !کش هم بزنهپدرش نبود ممکن بود یه فصل کت
  !پس آدم جالبیه! اومــم -

  : صداي گرم و مردونه ي آشنایی از پست سرم گفت
  !بله آدم جالبی هستم -

توهان راد این ... این این جا چه کار می کنه؟ توهان راد! یا خدا. یهو برگشتم به سمت عقب
  جا چه کار می کنه؟ 
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  !سالم عرض شد خانم امیدي -
  ین جا چه کار می کنین؟ا... شما این جا... شما -
  !رییس شرکت هستم -
  آخه مگه شما دکتر نیستین؟ ... آخه -
این به شغل من . چرا هستم، این جا هم یه شرکت صادرات و واردات تجهیزات پزشکیه -

  نگفته؟ ! فکر کردم خشایار بهتون گفته این جا شرکت منه. مربوطه
 

  
  

  !تم چی بگم یا چه کار کنمواقعا نمی دونس. همین طور خیره شده بودم بهش
  آخه خدا شرکت قحط بود که منو از دم آوردي این جا؟ 

  : با صداي خانم صابري به خودم اومدم
  خانم امیدي؟ خانم امیدي حالتون خوبه؟  -
  چی؟  -
  حالتون خوبه؟  -
  !بله، بله خوبم -

ند ثانیه سکوت با بعد از چ. دوباره به توهان که با لبخند کجی بهم خیره شده بود نگاه کردم
  : صداي آرومی بهم گفت

  خانم امیدي نمی خواین با همکارا و محل کارتون آشنا بشین؟  -
  !نه، یعنی آره -

  : با صدایی که معلوم بود داره کنترلش می کنه گفت. حس کردم خنده اش گرفته
  .پس دنبال من بیاین -

  .رفتیم توي اتاق کناري اتاق خانم صابري
قرارها رو تنظیم . کارتون هم اینه که تلفن ها رو جواب بدین. ر شماستاین جا محل کا -

  فهمیدین؟ ... پرونده ها رو مرتب کنید و. کنید
. حالم بهم خورد! متوجه شدید؟ اه اه اه اه. انگار داشت با بچه حرف می زد! مردك پررو

  !عــــــق
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  خانم امیدي؟  -
  !بله متوجه شدم -
  .رفخوبه؛ بفرمایید از این ط -

  .رفتیم توي اتاقی که روبروي اتاق من بود
. دو تا آقا و دو تا خانم پشت میز نشسته بودن و داشتن روي یه پرونده بحث می کردن

  :توهان بلند گفت
  !سالم -

  .همه برگشتن به سمت ما و سریع بلند شدن
  !امیدي خانم گلیا. اومدم همکار جدیدتون رو بهتون معرفی کنم. بفرمایید خواهش می کنم -

  .با سر بهشون سالم کردم
  : توهان رو به یکی از دخترا کرد و گفت

  خانم کریمی می شه بقیه ي بچه ها رو با خانم امیدي آشنا کنین؟  -
  !البته آقاي راد -

  . توهان بعد از تشکر کوتاهی رفت
  :خانم کریمی گفت

 2سه سالمه، دو  من بهاره کریمی ام، بیست و! سالم عزیزم به این شرکت خوش اومدي -
  !ساله این جا مشغول به کار هستم

  : دختر کناریش سریع گفت
  .منم فرناز سعادتی هستم، بیست و شش سالمه، چهار ساله این جا کار می کنم! سالم -

  : بهاره گفت
  .البته این جا یه خانم دیگه هم کار می کنه که امروز رفته مرخصی -

  .ون ریز خندیدنبعد یه چشمک به فرناز زد که هردوتاش
  : یکی از مردها آروم گفت

  !خجالت بکشین -
  : بهاره چشم غره اي بهش رفت و گفت

  !براي چی؟ خودت می دونی همه چیزایی که درباره اش می گیم راسته و حقیقت داره -
  : بعد رو به من کرد و با لحن شوخی ادامه داد
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ا بهتر بگم، بهترین دوست آقاي اهورا زند ی. این آقاي مثال محترم هم آقاي زند هستن -
  !راد

  .با سر بهم سالم کرد، منم آروم جوابش رو دادم
  : بهاره دوباره گفت

  . و ایشون هم آقاي راد هستن -
  : با تعجب به بهاره نگاه کردم و گفتم

  چی؟  -
  : خود اون پسره ادامه داد

  .پسرعموي توهان. راد هستم، شهریار راد -
   :دستش رو آورد جلو و گفت

  .خوشبختم -
آدم رو می ترسوند و در عین حال . یه نگاه مرموزي داشت. نمی دونم چرا ازش خوشم اومد

  .دستم رو بردم جلو و باهاش دست دادم! جالب بود
  : یک دفعه صداي توهان رو شنیدم

  !خانم امیدي -
را یهو این که تا همین دو دقیقه پیش حالش خوب بود، چ! یا خدا. برگشتم و بهش نگاه کردم

  !عین میرغضب شد؟ یه اخمی بهم کرده بود که انگار آدم کشتم
  : با صداي ناراحتی گفت

  .خانم امیدي دنبال من بیاین -
 

. یک جوري نگاهم می کنه انگار ارث پدرش رو از من طلب داره! بابا این پسره دیوونست
  !خل و چل

با صدایی . رفتیم توي دفترش. آروم از فرناز و بهاره خداحافظی کردم و دنبالش راه افتادم
  : که انگار دلش می خواست بزنه لت و پارم کنه گفت

هر وقت می خواستین چیزي رو بهم اطالع بدین با تلفن این کار رو می ! این جا دفتر منه -
  . کنید

! آخه مرتیکه این هایی که تو گفتی رو که بچه ي دو ساله هم بلده! ا واقعا؟ من نمی دونستم
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  .لم می خواست جفت پا برم توي صورت خوشگلشواقعا د
  آخه حیفت نمی یاد پاهاي قشنگت رو توي صورت این نکبت بزنی؟ ! نه بابا

  !خانم امیدي با شما بودما -
  : از هپروت خارج شدم و گفتم

  چی؟ چی گفتین؟  -
  .گفتم بفرمایید بشینید -
  !آهان، باشه -

یه اتاق مربع شکل که همه جاش و همه ي . آروم نشستم روي مبل و به اتاقش نگاه کردم
از سقف گرفته تا کف زمین و از در رو پنجره گرفته تا گلدون روي میز، . وسایلش سفید بود

  !همگی سفید بود
کال انگار به رنگ سفید خیلی . به لباس توهان نگاه کردم؛ یه شلوار لی آبی و یه بلوز سفید

  !عالقه داره
ار بود و یه میز کار که خیلی خیلی مرتب بود هم وسط اتاق یه کتابخونه ي بزرگ کنار دیو

  با دو دست مبل که روبروي میز بود،. بود
  .اتاق خیلی ساده اي بود ولی در عین سادگی، شیک و مدرن بود! همین

خوب یادمه همیشه از بچگی عاشق کتاب . ناخوداگاه بلند شدم و به سمت کتابخونه رفتم
  .رو جمع می کردم تا کتاب بخرم همیشه پول هام. خوندن بودم

  .به کتاب هاش نگاه کردم؛ همشون کتاب هاي پزشکی بودن
سرم رو برگردوندم و از توهان که داشت با لبخند بهم نگاه می کرد . یهو یه سوال یادم اومد

  : پرسیدم
  !ببخشید تخصص شما چیه؟ البته اگه فضولی نیست -
  .جراح مغز و اعصابم. دارممن دکتراي نورولوژي . نه اشکالی نداره -

  دکترا؟. تعجب کردم
  آهان، اون وقت کدوم دانشگاه درس خوندید؟  -
  !هاروارد آمریکا -

توي یکی از بهترین . بابا طرف تحصیالت عالیه داره! دهنم باز مونده بود. چشمام گرد شد
  . داشگاه هاي دنیا درس خونده
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خونده باشه و سر همین باهم  منو باش فکر کردم ممکنه زنش از خودش بیشتر درس
  !اختالف پیدا کردن

  خانم امیدي؟  -
  بله؟  -

  چایی می خورید یا قهوه؟ 
  .اگه ممکنه یه لیوان آب -
  ...باشه االن می گم -

هنوز جمله اش رو کامل نکرده بود که یهو در اتاق باز شد و یه خانم تقریبا خودش رو پرت 
  _________________. کرد توي اتاق

  می دونم اصال خوب نیستبچه 
  ولی باور کنید همینم با سردرد نوشتم 

  بعد اینکه خوب شدم حتما جبران می کنم
  اگه امشب حالم خوب بود براتون می ذارم

 

  
  

با ورجه وورجه و کلی سر و صدا رفت سمت توهان و . اصال منو ندید! تارا بود، خواهرش
  : گفت

  !آخ جون! ن واحد لعنتی رو پاس کردمتوهان، توهان باورت می شه؟ باالخره ای -
  : دستاش رو گرفت و گفت. توهان سعی می کرد آرومش کنه

  . تارا، تارا جان یه دقیقه وایستا -
  : تارا سریع برگشت و تا منو دید گفت. و بعد با چشم و ابرو به من اشاره کرد

  !راستی سالم! ا گلیا جون، ببخشید ندیدمت -
  !دختره از منم دیوونه تر بوداین . خنده ام گرفته بود

  : آروم جوابش رو دادم
  .خواهش می کنم، عیبی نداره. سالم -
  این جا چه کار می کنی گلیا جون؟  -
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  !قراره این جا کار کنم -
  واقعا؟  -
  !بله واقعا -

  :تارا رو به توهان کرد و گفت
  !داداشی می شه همین یه امروز رو به گلیا مرخصی بدي؟ خواهش می کنم -

  : هنوز توهان جوابش رو نداده بود که گفتم
  چرا؟  -
  !براي این که می خوام با خودم ببرمت خونمون -
  ... نرگس نگران می شه خشایار هم. نه نمی شه -

  : وسط حرفم پرید و گفت
  !قبال اجازت رو از نرگس جون گرفتم -
  وا؟ کی؟  -
اغ تو رو گرفتم، گفت رفتی از دانشگاه که اومدم بیرون، به نرگس جون زنگ زدم سر -

بعد تصمیم گرفتم . منم گفتم پس اگه اومد بهش بگین حاضر بشه من بیام دنبالش! بیرون
یه زنگم . خدا رو شکر که تو رو همین جا پیدا کردم. اول بیام پیش توهان، بعد بیام دنبال تو

  !به نرگس جون می زنیم و اطالع می دیم
  ... اما -
  قبول؟ ! ی ندارهدیگه اما و اگر و ول -

  : بهش لبخند زدم و گفتم
  !قبول -

  : توهان گفت
  .باشه برین، ولی از فردا سر ساعت هفت این جا باشین -
  .باشه، خداحافظ -

  : تارا دستم رو کشید و بردم بیرون و از همون جا داد زد
  !خداحافظ داداشی جونــم -
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ار دیوار پارك شده بود اشاره کرد تارا به پرادوي مشکی که کن. رفتیم توي پارکینگ شرکت

  : و گفت
  .سوار شو -

  :آروم سوار شدم و گفتم
  !تارا جون زشت نیست من می خوام بیام خونه تون؟ اون هم این موقع -
  !نه بابا چه زشتی؟ اصال خود مامانم گفت که تو رو ببرم خونه مون -
  راستی این ماشینِ خودته؟. آهان، باشه -
  .، من یه سورنتوي بنفش دارمنه این مال توهانه -
  وا؟ اگه این مال توهان خانه پس چه جوري اومده سرکار؟  -
  .یه زانتیاي سفید و همین پرادو. توهان دو تا ماشین داره -

  !یا خدا. یارو دو تا ماشین داره. دهنم وا موند
  : یهو تارا جفت پا پرید وسط فکر کردنم و گفت

  !باید باهات حرف بزنم. رممی دونی گلیا، من باهات کار دا -
  درباره ي چی؟  -
  .حاال بذار برسیم بهت می گم -
  .باشه، هرجور راحتی -

این جا خونه بود یا قصر؟ من توي خوابم همچین . باورم نمی شد. بعد از ده دقیقه رسیدیم
  !خونه اي رو نمی دیدم

به حال همچین خونه البته این خونه ها براي آدماي پولدار کوچیک هم بود، ولی من که تا 
  !یه ساختمون مستطیل شکل بزرگ، با نماي سنگ مرمر! اي ندیده بودم واقعا

  : تارا از توي ماشین داد زد
  !آقا صادق! آقا صادق -

  : یه آقایی که احتماال سرایدارشون بود اومد پشت در و گفت
  !اومدم خانم جان، اومدم -

. پر از گل و گیاه و دار و درخت! ه باغ بودحیاطشون بیشتر شبی. در باز شد و تارا رفت تو
  .بوي شمعدونی هاي توي حیاط به آدم آرامشی می داد که توصیف کردنی نبود
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آذر جون از توي خونه اومد بیرون و بلند . تارا باالخره ماشین رو پارك کرد و پیاده شدیم
  : گفت

  سالم گلیا جون، خوبی دخترم؟  -
  : رفتم جلو، بوسیدمش و گفتم

  سالم آذر جون، ممنون شما خوبین؟  -
  !آره عزیزم -

  : تارا وسط حرفش پرید و گفت
  !بابا ما هم هستیما -

  : آذر جون خندید و گفت
  !گلیا جون تو هم بیا تو، خونه ي خودته! بیا برو تو حسود خانم -
  .ممنون آذر جون -
  !خواهش می کنم دخترم، بیا تو -

لوسترهاي بزرگ، ! عا براي کسی مثل من عین قصر بودواق. با تارا و آذر جون رفتیم داخل
فرش ها و قالی هاي دستباف، سرویس هاي قاشق چنگال آب طال کاري شده؛ واقعا محشر 

  !بود
 

  
  

  : تارا دستم رو گرفت و گفت
  .بیا بریم تو اتاق من، می خوام اتاقم رو ببینی

  .باشه بریم -
  : تارا رو کرد به آذرجون و گفت

  ناهار آماده شد لطفا صدامون بزن، باشه؟  مامان هر وقت
  .راستی گلیا جان با نرگس جون هم تماس گرفتم گفتم این جایی. باشه دخترم برین -
  .ممنون آذرجون، لطف کردید -

  : تارا دستم رو کشید و گفت
  .بریم دیگه -
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  .باشه، باشه بریم، اومدم -
  .از پله ها باال رفتیم و وارد اتاق تارا شدیم

اق کوچولو با کاغذ دیواري بنفش، فرش بنفش، پرده هاي بنفش، یه میز کامپیوتر، یه یه ات
میز توالت، یه کتابخونه، یه تخت و کمد قهوه اي سوخته با کلی عروسکاي جور واجور که 

  ! تارا از من هم بچه تر بود. همه جا بودن
  : از تارا پرسیدم

  رنگ بنفش رو دوست داري؟  -
  .آره، خیلی عاشقشم -

شروع کردیم به حرف زدن و از هر چیزي حرف . روي تخت نشستم و تارا هم روي صندلی
  : می زدیم تا باالخره طاقتم تموم شد و از تارا پرسیدم

  . تارا چرا شماها این قدر با من مهربونید؟ من که هنوز معلوم نیست جواب مثبت بدم -
  : سرش رو انداخت پایین و لبخند تلخی زد و گفت

مامان بابام فکر می کنن توهان از تو خوشش اومده و باالخره تو تونستی اون رو از  چون -
  . پیله ي خودش دربیاري

نمی خواستم هیچ کس بفهمه توهان شب خواستگاري چه پیشنهادي بهم داده، به خاطر 
  :همین با حالت تعجب گفتم

  !خب حتما از من خوشش اومده که از من خواستگاري کرده دیگه -
  : ا چپ چپ بهم نگاه کرد و گفتتار
  .من می دونم توهان بهت چه پیشنهادي داده. الزم نیست دروغ بگی -

  این از کجا می دونست؟ . دهنم وا موند
  : به قیافه ي متعجبم خندید و گفت

اون بهم . می دونی گلیا من و توهان خیلی به هم نزدیکیم و همه چیز رو به هم می گیم -
  !بهت داده گفت که چه پیشنهادي

  : چند لحظه هردومون ساکت بودیم که دوباره نتونستم جلوي خودم رو بگیرم و گفتم
  تارا یه چیز بپرسم، قول می دي ناراحت نشی؟  -
  .بپرس. نه، ناراحت نمی شم -
  داداشت و زنش چرا از هم طالق گرفتن؟  -
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  : غمگین نگاهم کرد و گفت
  . ممکنه حوصله ات سر بره. طوالنیه ها

  .نه، نه خواهش می کنم بگو -
  .باشه، حاال که دوست داري بشنوي بهت می گم -
 

  : تارا شروع کرد به گفتن
کلی گریه کردم، . توهان وقتی می خواست بره آمریکا چهارده سالش بود و من هفت سالم -

وقتی رفت خوب . من توهان رو خیلی خیلی دوست داشتم یک جورایی می پرستیدمش
توهان خیلی بچه ي باهوشی . ریه کرده بودم که چشمام از هم باز نمی شدیادمه این قدر گ

توهان تصمیم گرفت برگرده، دوست داشت . بود، تو بیست و سه سالگی فوق لیسانس گرفت
تصمیم داشت یه سر به ما بزنه بعد برگرده و دکتراش رو بگیره و اون . تو ایران زندگی کنه

. ن یه جشن خیلی بزرگ براي برگشتنش ترتیب دادماما. وقت براي همیشه بیاد پیشمون
. خیلی خوشحال بودم که داداشم داره برمی گرده، ولی، ولی کاش هیچ وقت بر نمی گشت

یکی از دوستاش یه دختر داشت به اسم آهو . مامان چند تا از دوستاش رو هم دعوت کرد
هر آدمی رو ! بود که واقعا خوشگل بود؛ شبیه فرشته ها ولی کاش سیرتش هم مثل صورتش

به خودش جذب می کرد، چشماي درشت میشی داشت با موهاي مشکی بلند و لب هاي 
تمام شب . توهان دیدتش و توي یه نگاه دیوونش شد. صورتی، واقعا اسم آهو بهش می اومد

شب می خواستم بخوابم که توهان . به اون نگاه می کرد تا وقتی که مهمونی باالخره تموم شد
خالصه اون شب تا صبح حرف زدیم و توهان . اتاقم، می خواست باهام حرف بزنهاومد تو 

. می گفتم تو فقط یه بار دیدیش. می گفت عاشق اون دختر شده ولی من قبول نمی کردم
می دونی من از آهو از . خالصه از اون اصرار و از من انکار. امکان نداره عاشقش شده باشی

توهان کم . ی دونم چرا، ولی اصال حس خوبی بهش نداشتمنم. همون لحظه ي اول بدم اومد
توهانی که غرورش زبون . کم با آهو دوست شد و هر روز بیشتر از روز قبل دوستش داشت

زد فامیل بود به خاطر آهو غرورش رو شکست و بار اول که از آهو خواستگاري کرد آهو 
و دوباره رفت پیش آهو و ازش دوباره ! توهان داغون شد ولی کوتاه نیامد. جواب رد داد

خواهش کرد و آهو همش جواب رد می داد تا این که باالخره نظرش عوض شد و به توهان 
کم کم خانواده ها فهمیدن و دست به کار شدن که این ها رو به هم . جواب مثبت داد
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زندگی خوبی داشتن و به نظر می اومد که همدیگه رو هم . برسونن و آخرش ازدواج کردن
گذشت تا توهان بیست و شش سالش شد، دو . آهو و توهان رفتن امریکا. یلی دوست دارنخ

هنوزم مثل روز اول عاشقش بود و امکان نداشت آهو . سال بود که با آهو ازدواج کرده بود
  . دوسال مونده بود تا درسش تموم بشه. چیزي رو بخواد و توهان براش فراهم نکنه

 

  
  :ه دادتارا بعد از یک مکث ادام

همه چیز براي . قرار شد توهان یه مدت به خودش استراحت بده و با آهو برگردن ایران -
از اون به بعد رییس شرکت . برگشتنشون آماده بود و بابا هم توهان رو جانشین خودش کرد

چند ماه بیشتر از اومدنشون به ایران نمی گذشت که یه مشکل براي شرکت . توهان شد
هر روز زنگ می زد و حال . هم مجبور شد براي سه هفته بره آلمان درست شد و توهان

خیلی سعی کردم به . آهو رو می پرسید و از هر ده تا کلمه اي که می گفت، نه تاش آهو بود
همه می . بقیه بفهمونم آهو اون چیزي نیست که نشون می ده ولی هیچ کس قبول نمی کرد

آهو تو این یک ماه . ه تو حسودیت می شهگفتن چون توهان به آهو خیلی محبت می کن
نمی دونم چی شد که توهان دو . بود... اصال سراغ ماها نیامد و همش در حال بیرون رفتن و

فکر می کرد آهو اون موقع . روز قبل از این که باید برمی گشت، برگشت و رفت خونه اش
ش رو گذاشته بود زیر توهان چمدون و کیف! ظهر حتما خونه است، ولی آهو توي خونه نبود

توهان رفت دستشویی که دستاش رو . تخت به خاطر همین معلوم نمی شد که برگشته
آهو همش اون کسی . بشوره که یهو صداي آهو رو می شنوه که داره با تلفن حرف می زنه

که پشت خط بود رو عزیزم و عشقم صدا می زده، توهان عصبانی شد بود ولی با خودش 
چون قبال دیده بود که . از دوستاي آهو که آهو داره باهاش شوخی می کنهگفته شاید یکی 

آهو که رفت تو اتاق تا لباس . آهو براي مسخره بازي به دوستاش جمالت عاشقانه می گه
هاش رو عوض کنه توهان بی سر و صدا از خونه میاد بیرون و به سرایدارشون می گه که 

مامان بابا اون شب رفته بودن کیش و . میاد این جا به آهو نگه اومده بود خونه و بعدش هم
توهان که اومد این جا همه چیز رو براي من تعریف کرد و با همدیگه . من خونه تنها بودم

نقشه ریختیم که فردا آهو رو تعقیب کنیم، چون توهان شنیده بود که آهو با اون کسی که 
کله ي سحر دم خونه ي توهان  فرداش از. باهاش حرف می زد قرار گذاشته واسه فردا
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کلی به خودش رسیده بود و می تونستم از توي ماشین هم . بودیم تا باالخره آهو اومد بیرون
رفت بیرون . آهو سوار ماشین شد و راه افتاد، ما هم دنبالش رفتیم. برق ناخوناش رو ببینم

در رو باز کرد و  کلید در باغ رو داشت،. شهر، کنار یه باغ بزرگ نگه داشت و پیاده شد
آروم رفتیم سمت . توهان از باالي دیوار رفت تو باغ و در رو هم براي من باز کرد. رفت تو

یه مرد که پشت یکی از درختا قایم شده بود، تا آهو رو دید . جایی که آهو داشت می رفت
می  فکر می کردم توهان االن. این براي توهان کافی بود تا دیوونه بشه. سریع رفت سمتش

ولی توهان . ره و هردوتاشون رو می کشه، چون با این که خارج بزرگ شده، خیلی متعصبه
برعکس اون چیزي که فکر می کردم سریع از همون راهی که اومدیم برگشت و از باغ 

من هم دنبالش رفتم، حالش اصال خوب نبود ولی هرجوري بود تا شهر رانندگی . خارج شد
فقط مامان و باباي . خوب نبود یه چندتا عکس از اون ها گرفتممن وقتی توهان حالش . کرد

می خواستم . ما و خانواده ي اون ها فهمیدن براي چی توهان و آهو از هم طالق گرفتن
توهان هیچ وقت به هیچ کس نگفت با آهو چه . ابروي آهو رو ببرم، ولی توهان نذاشت

ن ها متنفر شد، همشون رو خیانت کار بعد از اون اتفاق توهان از همه ي ز. حرف هایی زده
توي بیست و هشت . دوباره برگشت امریکا. فقط با من و مامان خوب بود. می دونست

پنج سال از اون اتفاق گذشته بود و . سالگی تونست دکتراش رو بگیره و باالخره برگرده ایران
تا . ر بار نمی رفتمامان خیلی سعی می کرد توهان رو مجبور به ازدواج کنه، ولی توهان زی

آخر مامان مجبور شد تهدیدش کنه که اگه زن نگیره هیچ وقت نمی بخشدش و توهان هم 
درسته که مامان مادر واقعیش . هیچ وقت حرف هاي مامان رو پشت گوش نمی اندازه

  ... نیست، ولی
  : به این جاي حرف که رسید تقریبا داد زدم

  چی؟ آذر جون مادر توهان نیست؟  -
  : نگاهم کرد و گفتتارا 

  نمی دونستی؟ 
  : با شوك نگاهش کردم و گفتم

  !نه -
مادر اون یه امریکایی بود و توي . توهان وقتی چهار سالش بود مادرش رو از دست داده -

بابا براي یک سال خیلی غمگین شده بود و به هیچ چیز اهمیت نمی داد، . یه تصادف مرد
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وقتی دید نمی تونه از توهان به تنهایی . گشتولی بعدش به خاطر توهان به زندگی بر
درست مثل بچه ي . مامان توهان رو خیلی دوست داره. مراقبت کنه با مامان ازدواج کرد

  . خودش بزرگش کرده و وقتی توهان هفت سالش شد مامان من رو حامله شد
  .آها، خوب بقیه اش رو بگو -
نشکنه گفت حاضره که زن بگیره، ولی  توهان به خاطر این که دل مامان رو. هیچی دیگه -

بقیه اش رو هم که خودت . فقط با دختري ازدواج می کنه که خودش انتخابش کرده باشه
  !همین، تموم شد. می دونی

  : پرسیدم. به تارا نگاه کردم داشت گریه می کرد
  چرا گریه می کنی؟  -
  تو چرا گریه می کنی؟  -
  !من؟ من گریه نمی کنم -

باورم نمی شد که براي چی گریه کرده . صورتم کشیدم، تمام صورتم خیس بوددستم رو به 
  ! بودم

  !به تارا نگاه کردم، یهو هر دوتامون زدیم زیر خنده
 

  
  .این قدر خندیدیم که دلمون درد گرفت

  : تارا با خنده گفت
  گلیا به نظرت ما براي چی داریم این طوري می خندیم؟  -
  !یماز بس خل. نمی دونم واال -

  : وقتی خوب خنده هامون رو کردیم رو کردم به تارا و گفتم
  تارا اجازه هست یه سوال دیگه بپرسم؟  -
  .تو که این همه پرسیدي، این یکی رو هم بپرس -
می دونی تارا من امروز داشتم با بچه هاي شرکت آشنا می شدم، یهو توهان از راه رسید؛  -

  می کنی براي چی عصبانی شده بود؟  تو فکر. نمی دونم چرا خیلی عصبی بود
  : تارا سرش رو آورد باال و بهم نگاه کرد و گفت

  تو با شهریار سالم و علیک گرم کردي؟ یا باهاش دست دادي؟  -
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  تو از کجا فهمیدي؟ ! وا؟ -
  .پس به خاطر همینه که توهان عصبانی شده -
  خب آخه چرا؟  -
ق گرفتن گندش دراومد که آهو با شهریار هم می دونی گلیا وقتی آهو و توهان از هم طال -

توهان و شهریار هیچ وقت از هم دیگه خوششون نمی اومد، و توهان انتظار نداشت . بوده
. از اون به بعد هر زنی طرف شهریار بره توهان دیوونه می شه. پسرعموش بهش نارو بزنه

ار رو مقصر نمی دونم، ولی من شهری! حتی اگه اون زن هیچ نسبتی با توهان نداشته باشه
شهریار فقط . می دونی یه بار توهان به خاطر من با شهریار کتک کاري کرد. تقصیر آهو بود

  ... با من دست داد، ولی توهان بدجوري عصبانی شد و
  .تارا دیگه ادامه نداد

  : سرش رو آورد باال و من رو نگاه کرد و پرسید
  سوال دیگه اي نموند؟  -
  .وندهچرا یکی دیگه م -
  !واي دیوونم کردي گلیا -
  !تو رو خدا. همین یه دونه، آخریشه -
  . خب باشه بپرس -

  . نمی دونم چرا، ولی به خاطر جواب این سوال استرس گرفته بودم
  !بپرس دیگه -
  توهان هنوز آهو رو دوست داره؟ . باشه، باشه -

  : با تعجب نگاهم کرد و گفت
زنو دوست داشته باشه؟ توهان از اون متنفره و اسمش چی؟ به نظرت توهان می تونه اون  -

  . که میاد دیوونه می شه
  ... می خواستم سوالی که از همه ي این ها برام مهم تره رو بپرسم ولی. سرم رو انداختم پایین

  .گلیا می دونم می خواي بازم سوال بپرسی، عیب نداره بپرس -
  : با یه لبخند گل و گشاد نگاهش کردم و گفتم

  .مرسی -
  . بپرس! خب بابا، لوس نشو -
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من براي چی باید با توهان ازدواج کنم؟ بعد دو سال زندگی و طالق گرفتن چه فایده اي  -
  ... داره؟ می دونم دانشگاه و مهریه هست، ولی

  : تارا وسط حرفم پرید و گفت
می تونی  اگه دلت خواست. می دونم این خواسته ي خیلی بزرگیه. گلیا صبر کن، صبر کن -

جواب رد بدي، ولی گلیا من مطمئنم تو تنها کسی هستی که می تونی توهان رو به زندگی 
من . تو پاکی و می تونی به توهان ثابت کنی که همه ي زن ها مثل هم نیستن. برگردونی

  .اطمینان دارم که فقط تو می تونی این کار رو بکنی
  ... آخه -
  !کنمگلیا به توهان کمک کن، خواهش می  -
  .باید فکر کنم -
  .باشه، هر قدر می خواي فکر کن -

اصال نفهمیدم وقت ناهار . داشتم فکر می کردم که آذر جون صدامون کرد که بریم ناهار
  زمان خیلی زود گذشته بود و. شده

روي مبل نشسته بود و وقتی منو دید سرش رو . وقتی با تارا رفتیم پایین، توهان اون جا بود
باورم نمی شد این پسر مغرور همون پسري . نم آروم با سر بهش سالم کردمم. تکون داد

وقتی چشماي طوسی خسته اش رو ! باشه که خیانت زنش رو با چشماي خودش دیده بود
 ! من می تونستم. دیدم، تو تصمیمی که گرفتم مصمم شدم

  
توهان با . دتارا تا توهان رو دید به سمتش پرواز کرد و خودش رو تو بغل توهان جا کر

عجیب بود اما از نظر . لبخند نگاهش می کرد، معلوم بود خیلی همدیگه رو دوست دارن
  !قیافه هیچ شباهتی به هم نداشتن

  : تارا همین طور که صورت توهان رو می بوسید گفت
  داداشی گلم، خوبی؟  -

  : توهان هم آروم صورت تارا رو بوسید و گفت
بلند شو، از موقعی که رفتم بیمارستان نتونستم یه دقیقه  حاال. آره عزیزم خوبم، ممنون -

  .بشینم، دارم از خستگی می میرم
  : تارا قیافه ي ناراحتی به خودش گرفت گفت
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  ... آخه برادر من مگه. از دست تو -
  : توهان وسط حرفش پرید و گفت

  !من اصال خسته نیستم که خیلی هم شاد و سرحالم. تارا وایستا، من غلط کردم -
  : تارا بلند خندید

  !دروغگو. آره جون خودت -
  : بعدش هم از روي پاي توهان بلند شد و گفت

  .پاشو دست و روت رو بشور بیا ناهار بخوریم -
  : توهان سریع بلند شد و گفت

  !آخ که چه قدر گشنمه. اي به چشم قربان -
توهان اومد سمت . یدممن روي پله ها ایستاده بودم و به اون دوتا نگاه می کردم و می خند

بوي عطر تلخ و خنکش توي بینیم پیچید، واقعا عطر . پله ها و با یه ببخشید از کنارم رد شد
با این که من عطرهاي مالیم رو دوست دارم، ولی عاشق بوي عطر توهان . فوق العاده اي بود

  .شدم
  : آذر جون از توي آشپزخونه اومد بیرون و به تارا گفت

  !پوست دستت خراب می شه. نکرده کمک نکنی ها یه وقت خدایی -
  . تارا و من بلند خندیدیم

  : با همون ته خنده اي که تو صدام بود گفتم
  آذر جون می شه اجازه بدین من کمکتون بکنم؟  -

  : آذر جون چشماش و گرد کرد و گفت
  !خوبه، خوبه همینم مونده از مهمون کار بکشم -

  : و بعد ادامه داد
همه چیز آماده است، فقط می خواستم این دختر تنبل رو مجبور . گلیا جان شوخی کردم-

  .کنم یه ذره تکون بخوره
  : تارا به حالت اعتراض گفت

  من کجام تنبله؟ ! ا مامان -
  : صداي توهان از باالي پله ها اومد

  بابا آذي جون ول کن این خواهر من رو، آخه چه قدر اذیتش می کنی؟  -
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  : ذر جون گفتهمه خندیدن و آ
  .دیگه خنده بسه بریم براي ناهار. خب بابا -

  : تارا از آذر جون پرسید
  منتظر بابا نمی مونیم؟  -

  : به جاي آذر جون توهان جواب داد
  .توي بیمارستان یه چیزي می خوره. امروز عمل داره -

  : تارا ناراحت شد و گفت
  .باشه -

به توهان نگاه کردم، خیلی شیک غذا می . همگی پشت میز نشستیم و مشغول خوردن شدیم
همین طور داشتم . شمرده شمرده و آروم آروم غذا رو می جوید و قورت می داد. خورد

دست و پام رو گم کردم، انگار مچم رو موقع . نگاهش می کردم که یهو سرش رو آورد باال
  . پوزخندي زد و دوباره مشغول به خوردن شد. دزدي گرفته بود

دوست نداشتم توهان درباره ي من فکر . غذا خیلی خوشمزه بود ولی زهر مارم شدبا این که 
  : داشتم به توهان فکر می کردم که صداي آذر جون از فکر بیرونم آورد. بدي بکنه

  چی شده گلیا جان؟ چرا غذات رو نمی خوري؟ نکنه خوشت نیامده؟  -
  : سریع گفتم

زه بود، ولی من کال کم غذا می خورم و االن دستتون درد نکنه خیلی خوشم. نه آذر جون -
  . هم سیر شدم

  آخه عزیزم تو که چیزي نخوردي؟  -
  .عالی بود. دستتون درد نکنه. چرا اتفاقا خیلی خوردم -

غذا خیلی خوشمزه بود و . زیاد هم دروغ نگفتم، من کم غذا می خورم و زودم سیر می شم
  .تقریبا می شد گفت اصال دروغ نگفتم

نزدیک . این که غذامون رو خوردیم، توي پذیرایی نشستیم که چشمم به ساعت افتاد بعد از
  : پس بلند شدم و رو به آذر جون گفتم. دیگه داشت دیرم می شد، باید می رفتم. چهار بود

  .دیگه باید زحمت رو کم کنم. دستتون درد نکنه آذر جون خیلی زحمت کشیدید -
  : آذر جون از جاش پاشد و گفت

  .حاال یه ذره دیگه بمون. نوز که زودهه -
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  .نه ممنون آذر جون، می دونم حتما خشایار نگرانم شده -
  : تارا هم از جاش بلند شد و گفت

  .اصال شب رو این جا بمون. نرو دیگه گلیا -
خشایار بفهمه شب قراره . شب رو این جا بمونم؟ آره حتما خشایارم همین رو می گه! جانم؟

  . رم رو گوش تا گوش می برهاین جا بمونم، س
  : پس رو کردم به تارا گفتم

  .ممنون عزیزم ولی دیگه باید برم -
  : آذر جون گفت

  .پس حداقل وایستا به توهان بگم برسونتت -
  !چی؟ من با توهان برم؟ اصال

  .به ایشون زحمت نمی دم. توهان خان هم خسته هستن. نه ممنون آذر جون -
  نه دخترم چه زحمتی؟  -
  ... آخه -

  .چشمم خورد به تارا که التماس آمیز نگاهم می کرد
  ... می دونستم چی می خواد، ولی

  .باشه آذر جون پس اگه براشون زحمتی نیست، منم برسونن -
االن می رم . باید بره مطب تو رو هم می رسونه. نه عزیزم معلومه که زحمتی نیست -

  .صداش می کنم
  : را بلند شد و شروع کرد ورجه ورجه کردنتا آذر جون رفت طبقه ي باال تا

  .مرسی! آخ گلیا، عاشقتم -
  . خب بابا بشین االن مامانت میاد -
  .جبران می کنم. گلیا ممنون که می خواي به داداشم کمک کنی -
  .اوا؟ من کی گفتم کمک می کنم؟ فقط می خوام منو برسونه خونمون -
  . منم که خر، باور می کنم -

یهو صداي پا از پله ها اومد و تارا سریع نشست روي . و تمام صورتم رو بوسید تارا اومد جلو
از دست کارهاي تارا خنده ام گرفته بود، واقعا . مبل و لیوان قهوه اش رو هم دستش گرفت

  .عین بچه ها بود
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  : آذر جون از پله ها اومد پایین و گفت
  .گلیا جان بشین عزیزم، االن توهان حاضر می شه میاد -

نمی تونستم زیبا . جذبه اش نفس گیر بود. نشستم و بعد از پنج دقیقه توهان اومد پایین
  .یه کت و شلوار اسپرت کرم با بلوز سفید پوشیده بود. بودنش رو انکار کنم

  
  

نمی تونستم از توهان چشم بردارم، ولی نمی خواستم دوباره مچم رو بگیره؛ به خاطر همین 
  .سریع نگاهم رو دزدیدم

  : توهان آروم گفت
  .من آمادم -

  .آروم بغلش کردم و گونه اش رو بوسیم. بلند شدم رفتم سمت تارا
  : تارا زیر گوشم گفت

  .این لطفت رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. ممنون گلیا -
  : سرم رو بردم جلو و گونه اش و بوسیدم و گفتم. ازش جدا شدم و رفتم سمت آذر جون

  .ببخشید مزاحم شدم. حمت کشیدیدممنون آذر جون خیلی ز -
  : آذر جون دستم رو توي دستش گرفت و گفت

  .این چه حرفیه دخترم؟ مزاحم کدومه؟ امیدوارم باز هم بیاي این جا -
  : و بعد سرش و آورد نزدیک گوشم و جوري که فقط خودم بشنوم ادامه داد

  .البته بیشتر دوست دارم به عنوان عروسم بیاي -
پایین، می دونستم صورتم قرمز شده و زیر لب از آذر جون خداحافظی  سرم رو انداختم

  .با سر از تارا هم خداحافظی کردم و پشت سر توهان راه افتادم. کردم و رفتم سمت توهان
سرم رو برگردوندم و به تارا نگاه کردم، تارا سریع برام یه بوس فرستاد و با دستش قلب 

با توهان رفتیم . رو دادم و سریع دنبال توهان رفتممنم با یه لبخند جوابش . درست کرد
  : رو که جلوي در پارك شده بود، اشاره کرد و گفت BMWتوي پارکینگ، با دستش به 

  .بفرمایید -
با خودم فکر کردم مگه رانندته که . نمی دونستم عقب بشینم یا جلو. رفتم سمت ماشین

نوز دستم به دستگیره نرسیده بود که ه. بري عقب بشینی؟ با همین فکر رفتم سمت در جلو
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  : توهان سریع در ماشین رو برام باز کرد و گفت
  .بفرمایید بشینید -

از این کارش خیلی خوشم اومد، نشون می داد که یه . زیر لب تشکري کردم و نشستم
  من واقعا نمی فهمم آهو چه طوري تونسته به این آدم خیانت کنه؟ ! جنتلمن واقعیه

وونه کننده بود، هرکاري کردم نتونستم جلوي خودم رو بگیرم و آخرش هم بوي عطرش دی
عطر فوق العاده اش پیروز شد و مجبورم کرد که دو سه تا نفس عمیق بکشم و بوي عطرش 

  . رو ببلعم
نمی . ده دقیقه بود که ما توي ماشین بودیم، ولی حتی یه کلمه هم با هم حرف نزده بودیم

  ... مات و کنار هم می چیدم، ولی باید می گفتم، باید می گفتم کهدونستم چه جوري باید کل
  توهان خان؟  -

  : سرش رو یه ذره کج کرد و بهم نگاه کرد و با حالت سردي گفت
  بله؟  -
  .راستش، راستش من در مورد پیشنهادتون فکر کردم -
نه اي بود و خودم می دونم، می دونم خیلی پیشنهاد احمقا. الزم نیست جوابتون رو بگین -

نباید انتظار می داشتم که شما این پیشنهاد . شما فکر کنید هیچ وقت این پیشنهاد رو ندادم
  .رو قبول کنید

  .پیشنهادتون رو قبول می کنم... یه دقیقه وایستین، من می خواستم بگم که -
  : بهش نگاه کردم و گفتم. یهو پاش رو گذاشت رو ترمز و شوك زده نگاهم می کرد

  .ط یه شرط دارهفق -
  : با صدایی که به زور به گوش می رسید گفت

  چه شرطی؟ ! چی؟ شرط؟ -
بعد از یک سال باید جدا . دو سال خیلی زیاده و فقط یک سال این فیلم رو بازي می کنم -

  .شیم
  : با خوشحال بهم نگاه کرد و گفت

  . واقعا ممنون، لطف بزرگی کردین. ممنون، ممنون خانوم امیدي -
  !واهش می کنم، این به نفع من هم هستخ -
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  : صدام رو صاف کردم و ازش پرسیدم

  یعنی قبول کردین دیگه؟ فقط یک سال؟  -
من فقط می خوام از دست گیرهاي مامان خالص . براي خود من هم بهتره. آره، قبول -

  .بشم
  : آروم بهش گفتم. ده دقیقه بود که کنار خیابون نگه داشته بود

  راه بیفتید؟  نمی خواین -
  .چرا، چرا ببخشید حواسم پرت شده بود -

  . دوباره ماشین رو روشن کرد و راه افتاد
خب حق داشتم . از چیزي که می خواستم بپرسم خجالت می کشیدم. سرم رو انداختم پایین

تو کل بیست و سه سال زندگیم به غیر از خشایار با مرد دیگه اي حرف نزده بودم و اگر 
  .م فقط در حد سالم و علیک بودهم زده بود

  توهان خان؟  -
  : بازم مثل دفعه ي قبل بهم نگاه کرد و گفت

  بله؟  -
  ... ما که، ما که قرار نیست -

  : وسط حرفم پرید و گفت
  ! نه، من و تو فقط مثل دو تا دوستیم، فقط همین. می دونم چی می خواي بپرسی. نه -

بهش نگاه کردم دوباره . لبخند بانمکی زد. نموندنفس راحتی کشیدم که از چشم توهان دور 
خیلی دلم می خواست چال گونه اش رو ببوسم و تو دلم به . چال گونه هاش درست شده بود

  .خاطر این خواسته ي مسخره ام به خودم فحش دادم
  : می خواستم پیاده بشم که آروم گفت. باالخره رسیدیم

  گلیا؟  -
  .سرجام نشستم و نگاهش کردم

. فقط تو شرکت باید همدیگه رو با فامیل صدا بزنیم! بین از این به بعد من توهانم تو گلیاب -
  قبول؟ 

  : آروم گفتم
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  ... آخه -
نمی شه به هم دیگه بگیم آقاي راد یا خانم . ببین ما قراره یک سال با هم زندگی کنیم -

  .تو فکر کن من یکی از دوستاتم! امیدي که
  : گفتمسرم رو انداختم پایین و 

  .من هیچ وقت دوستی که پسر باشه نداشتم -
سرم رو بلند کردم تا بفهمم چرا جواب نداده که دیدم داره با تعجب نگاهم می . جوابی نداد

می دونستم باور . خیلی سعی کرد جلوي خودش رو بگیره تا پوزخند نزنه، ولی نتونست. کنه
  .نمی کنه، ولی من حقیقت رو گفته بودم

رفتم به سمت خونه و وقتی . می خداحافظی کردم و از ماشین بیرون اومدمبا صداي آرو
با سر باشه اي گفتم و دوباره . برگشتم عقب و به توهان نگاه کردم، بهم اشاره کرد که برم تو

نگران بودم، . جلوي در رسیده بودم که دوباره برگشتم توهان رفته بود. رفتم سمت خونه
  !ولی من می تونستم، باید می تونستم. نم به توهان کمک کنمنگران از این که نتونم، نتو

 . کلید خونه رو از توي کیفم در آوردم رو در و باز کردم

چند قدم عقب . تا منو دید با قیافه ي عصبی اومد طرفم. نرگس روي پله ها نشسته بود
  : رفتم و داد زدم

  !سالم زن داداش -
  !داداش و مرض زن داداش و کوفت، زن داداش و درد، زن -
  .چی می گی نرگس؟ من که خبر دادم می رم خونه ي تارا این ها -
  آخه دختر ابله آدم پا می شه می ره خونه ي خواستگارش؟  -
  .اون ها اصرار کردن، مجبور شدم برم! خب به من چه -

  : یهو نرگس با شادي پرید کنارم و گفت
  اشین داشتن؟ خب خونه شون چه شکلی بود؟ بزرگ بود؟ چند تا م -

  .دیوونه است بابا! معلوم نبود عصبانیه یا خوشحال. از خنده ریسه رفتم
  : خودش هم خنده اش گرفته بود، یهو جدي شد و گفت

  گلیا با کی اومدي خونه؟  -
  .می دونستم به خشایار نمی گه، ولی خجالت می کشیدم بهش بگم. سرم رو انداختم پایین

  .با، با توهان خان -
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  : گاهم کرد و گفتچپ چپ ن
  نمی گی خشایار خونه باشه ببینتت؟ ... آخه، ال اله اال هللا-

  : لب و لوچه ام آویزون شد و با ناراحتی گفتم
  .خب به من چه؟ نمی ذاشتن خودم بیام -
  .برات یه چیزي که خیلی دوست داري درست کردم. خب حاال ناراحت نشو، بیا تو -

   :ناراحتیم رو فراموش کردم و گفتم
  چی؟  -
  .حاال تو بیا تو -
  .باشه -

همین طور که داشتم می رفتم توي خونه با خودم فکر می کردم، خوبه که نرگس چیزي به 
خانواده ي مذهبی ! خشایار نمی گه وگرنه می دونستم که خشایار الم شنگه به پا می کنه

آقایون حد نگه  نبودیم، ولی یه چیزایی رو خیلی رعایت می کردیم و همیشه در روابطم با
من با . می داشتم و هیچ وقت دوست پسر یا همچین چیزي نداشتم، چون احتیاجی نداشتم

این که محبت مادرانه یا پدرانه ندیده بودم، ولی خشایار هیچ وقت از محبت برام کم 
  ! نذاشته بود

. دمرفتم تو اتاقم و لباس هام رو عوض کردم، روي تختم دراز کشیدم و به توهان فکر کر
  :نرگس آروم اومد تو اتاقم و گفت

  .چشمات رو ببند -
  چرا؟  -
  !تو ببند -

  : نرگس گفت. چشمامو بستم. معلوم نبود دوباره چه کلکی سوار کرده
  !یک، دو، سه، باز کن. هر وقت گفتم باز کن -

  .چشمام رو باز کردم و تقریبا جیغ کشیدم
  !عاشــــقتم. واي، عاشـــقتم نرگس -

لواشک درست کرده بود؛ من عاشق چیزاي ترشم، مخصوصا لواشک هاي  نرگس برام
رفتم سمت نرگس و صورتش رو این قدر بوسیدم که خودم ! نرگس؛ چون از بس که ترشن

  !حالم بهم خورد، چه برسه به نرگس بیچاره
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  : نرگس با من من گفت. دوباره روي تخت خوابیدم و شروع کردم به خوردن لواشک
  .یه چیزه دیگه هم هست راستش، راستش -

  : با تعجب نگاهش کردم و گفتم
  چی؟  -

  : رو صندلی میز کامپیوترم نشست و گفت
  !گلیا من، من، من حامله ام -

  !باورم نمی شد، همین طوري به نرگس خیره شده بودم. انگار برق گرفت من رو
  شوخی می کنی دیگه، نه؟ ... شو -

  : لبخندي زد و گفت
  !شی گل گلی جون نه، داري عمه می -

  : از تخت اومدم پایین و فقط داد می کشیدم
  !خدا شکـــــرت، خدا نوکرتم، خدا! آخ جــــون! هورا -

  .نرگس از خنده غش کرده بود
یهو در اتاق باز شد و خشایار اومد تو و با تعجب به من که شکل دلقک ها شده بودم نگاه 

  : کرد و گفت
  این جا چه خبره؟ -

  : اختم تو بغل خشایار و گفتمخودم رو اند
  !خشایار عاشــــقتم؛ خیلی ماهی؛ ممنون -

  : خشایار سعی می کرد من رو آروم کنه در همون حال گفت
  چی شده؟  -

دستم رو . داشت با تعجب نگاهم می کرد. دست از ورجه ورجه برداشتم و بهش نگاه کردم
  : به عالمت خاك تو سرت بردم باال و گفتم

  ! واقعا نمی دونی چی شده؟. ت کنن خشایارخاك تو سر -
  !به پیر به پیغمبر اگه خبر داشته باشم -
  واقعا نمی دونی قراره بابا بشی؟  -

خشایار از نگاه کردن به من دست . می دونستم عاشق بچه است. با شوك نگاهم کرد
اومدم پس سریع از اتاق . برداشت و به نرگس خیره شد، می دونستم باید تنهاشون بذارم
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  .بیرون و در رو آروم بستم
  : رفتم تو آشپزخونه و از اون جا داد زدم

آخه اصال فکر من رو نمی کنید؟ شماها که شب اون جا موندگار شدید، حاال من شب کجا  -
  کپه ي مرگم رو بذارم؟ 

این بهترین خبریه . واقعا خوشحال بودم، داشتم عمه می شدم. صداي خنده شون رو شنیدم
 ! ل عمرم بهم داده بودنکه تو ک

ساعت دوازده از . روي مبل نشسته بودم و کتاب می خوندم، ساعت نزدیک یک ظهر بود
خشایار و نرگس . امروز به غیر از فرناز هیچ کس توي شرکت نبود. شرکت برگشته بودم

  .هنوز بیدار نشده بودن
  !می دونه گردنم یه دردي گرفته بود که خدا. دیشب مجبور شدم روي مبل بخوابم

  .سرم رو بلند کردم و نرگس رو دیدم که آروم آروم راه می رفت. صداي پا شنیدم
  : تقریبا داد کشیدم

  !ســالم -
  : انگشتش رو گذاشت روي بینیش و گفت

  .گلیا آروم، خشایار خوابه -
  : خندیدم و دوباره داد زدم

  دیشب خوش گذشت؟  -
می دونستم چه قدر . خنده ام گرفته بود .سریع اومد جلوم و دستش رو گذاشت روي دهنم

دستش رو از روي دهنم ! حاضر بود بمیره ولی خار توي دست خشایار نره. عاشق خشایاره
  : خندیدم و گفتم. چشماش از خوشحالی برق می زد. برداشت و کنارم نشست

  چیه؟ چرا چشمات پرژکتور می زنه؟  -
  !دیوونه -

  : شیطون خندیدم و گفتم
  ؟ منم یا تو -
  !برو بابا -

  : لبخند مهربونی زدم و گفتم
  !راستش رو بگو -
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  : سرش رو انداخت زیر و گفت
  ... خیلی وقت بود که. می دونی گلیا، دلم براي خشایار خیلی تنگ شده بود -

  : بقیه ي حرفش رو ادامه نداد و عوضش گفت
  !تو چی؟ فکر کنم دلت یه جایی گیر کرده ها -

  : خندیدم و گفتم
  !رم، اصال این جوري نیستنخی -
  !آره جون خودت -

  : می خواستم جوابش رو بدم که صداي خشایار و شنیدم
  !صبح بخیر -

  : برگشتم و با حالت مسخره اي نگاهش کردم و گفتم
  صبح؟ واقعا تو به ساعت یک ظهر می گی صبح؟  -
  !ظهر بخیر. خُب بابا -

  : داد زدم. ل نشستخشایار دستش رو انداخت رو شونه ي نرگس و روي مب
  !هویی مبل دو نفرستا نه چهار نفره -

  : خشایار خندید و گفت
  دوما شمردن بلد نیستی؟ . اوال هوي تو کالهت -
  !ولی توي بوفالو به اندازه ي دو نفر آدمی. شمردن خیلی ام خوب بلدم -

  : نرگس بلند شد و با خنده گفت
  !من برم براي ناهار یه چیزي درست کنم -
  !زحمت می کشی! هه هههه  -

  : خشایار گوشم رو گرفت و یه ذره پیچوند و گفت
  !با زن من درست حرف بزنا! هی هی هی -

  : منم با ناخوناي بلند چهارگوشم، دستش رو چنگ انداختم و گفتم
  !زن داداش خودمه -

  .نرگس رفت و من و خشایار همچنان به بحث کردن ادامه می دادیم
  : د و گفتخشایار باالخره کم آور

  !هرچی شما بگین، فرمانده شما هستین! باشه باشه -
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  !اون که معلومه من فرمانده ام -
  .هر دوتامون خندیدیم

  : بعد از چند دقیقه که آروم گرفتیم خشایار گفت
  گلیا؟  -
  بله؟  -
  درباره ي توهان چه تصمیمی گرفتی؟  -

باره ي این مسایل برام سخت با این که با خشایار خیلی راحت بودم ولی صحبت کردن در
! سرم رو انداختم پایین، نمی دونستم چه جوري بهش بگم می خوام با توهان ازدواج کنم. بود

توي چشماي قهوه ایش نگاه کردم؛ . دستش رو گذاشت زیر چونه ام و سرم رو آورد باال
  !چشماش مهربون بود، مثل همیشه

  : یه خورده نگاهم کرد و گفت
یادته بچه بودي می گفتی من می خوام شوهر . ي؟ دیگه خانم شدیاپس می خواي بر -

  کنم؟ بهت می گفتم هر وقت بزرگ شدي، هر وقت خانم شدي اون وقت شوهر کن؟
  : گفت! خشایار رو با دنیا عوض نمی کردم. چونه ام می لرزید. بغض کردم

می دونستم ! یمی دونستم یه روز بزرگ می ش! نبینم اشکت رو خانم کوچولو! هی هی هی -
ولی اي کاش این قدر زود بزرگ ! می دونستم یه روز از پیشم می ري! یه روز خانم می شی

  ... اي کاش. اي کاش همیشه مال خودم می موندي. نمی شدي
  .می تونستم بفهمم اگه یه خورده دیگه ادامه بده گریه اش می گیره. دیگه ادامه نداد

 

یار زنگ زد به آذر جون این ها و گفت جواب من توي این یه هفته خشا. یک هفته گذشت
! تارا اومد خونمون و کلی از من تشکر کرد، ولی نباید این قدر از من تشکر می کرد. مثبته

  !درسته که من می خوام به برادرش کمک کنم، ولی خودم هم سود می کنم
هترین درس خوندن توي یکی از ب! به آرزویی که از همون اول بچگیم داشتم می رسم

  !دانشگاه هاي دنیا براي من خیلی آرزوي بزرگیه
از امشب به بعد من و توهان . امروز قراره توهان این ها بیان این جا، یک جورایی بله برونه

دخترا می گفتن توهان و ! توي شرکتم هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. نامزد هم دیگه می شدیم
شهریار هم معموال همش . سرشون شلوغهاهورا معموال نمیان شرکت، چون توي بیمارستان 
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  !نمی دونم چرا، ولی یک جورایی ازش می ترسیدم. سرش توي پرونده ها بود
  . با صداي نرگس به خودم اومدم

هنوز حاضر نشدي؟ آخه دیوانه، این ها تا یک ساعت دیگه می رسن تو هنوز حتی ! گلیا -
  لباسم نپوشیدي؟ آخه من از دست تو چه کار کنم؟ 

  : جلو و روي زانوام نشستم و شکمش رو بوسیدم و گفتم رفتم
چشم غلط کردم، همین االن ! حرص نخور زن داداش، براي این کوچولو خوب نیست -

  .حاضر می شم
  : نرگس یه نگاه بد بهم کرد و گفت

  !بجنب -
یه شلوار نخی سفید با مانتوي خفاشی سفید و یه شال سفید . سریع رفتم سمت کمدم

برق لبم رو هم زدم ! اي بدك نشده بود. ترس و لرز یه خط چشم مشکی کشیدم با. پوشیدم
خدا وکیلی سفید خیلی بهم می اومد، خیلی خوشگل شده . و توي آینه به خودم نگاه کردم

  !بودم
  : رفتم پایین و رو به نرگس گفتم

  نرگسی خوب شدم؟  -
  : نرگس برگشت و نگاهم کرد و گفت

ش خودت کردي که یه دست سفید پوشیدي؟ شدي عین آخه دختر تو چه فکري پی -
  !میتی که کفن پوشیده

  : سرم رو انداختم پایین و با ناخنم بازي کردم و بدون این که بفهمم چی می گم، گفتم
  !آخه می دونی، توهان رنگ سفید رو خیلی دوست داره -

که سعی می کرد سرم رو بردم باال و به نرگس ! بعد از پنج دقیقه فهمیدم چه سوتی دادم
  .نتونست خودش رو کنترل کنه و زد زیر خنده. نخنده نگاه کردم

  : بهش چپ چپ نگاه کردم و گفتم
  !مـــــرض -
  ا؟ آقا توهان سفید دوست دارن؟ آره؟ دیگه چی دوست دارن؟  -
  !خیلی بی مزه اي نرگس -

  : و گفتخشایار اومد توي آشپزخونه . سرش رو برده بود باال و غش غش می خندید
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  این ها تا پنچ دقیقه دیگه می رسن، اون وقت شما نشستین دارین می خندین؟  -
  : نرگس خودش رو جمع و جور کرد و با خنده گفت

  !االن حاضر می شیم. ببخشید -
خشایار در . نرگس سریع وسایل پذیرایی رو آماده کرد و در همون لحظه، زنگ در رو زدن

  .اي استقبال جلوي در ایستادیمرو باز کرد و من و نرگس هم بر
 

. تارا بهم چشمک زد و منم ریز خندیدم. اول آقاي راد اومد و پشت سرش آذر جون و تارا
شلوار لی قهوه اي، با یه پیراهن به رنگ ! آخر سر توهان اومد، سرتا پا قهوه اي پوشیده بود

  !انگار خوشش نمی اومد لباس گشاد بپوشه! قهوه اي سوخته
  : با لبخند گل رو ازش گرفتم و گفتم. گی دستش بودسبد گل بزر

  !خیلی زحمت کشیدید. ممنون -
  : آذر جون گفت. نشستن

  . عروس قشنگم، بیا کنار خودم بشین ببینم -
تارا . آروم بلند شدم و رفتم پیش آذر جون! یعنی داشتم از خجالت می رفتم توي زمین

دونستم داره مسخره ام می کنه، به می . دستش رو گرفته بود جلوي دهنش و می خندید
  : خاطر همین زیر لبی گفتم

  !کوفت -
  : آذر جون رو کرد به خشایار و گفت

  دیدي گل پسر؟ دیدي می خوایم خواهرت رو ببریم؟  -
  : خشایار خندید و گفت

  !حتما شما شستشوي مغزیش دادین! اي بابا، با میل خودش که نمی خواد بیاد -
  : تآذر جون اخم کرد و گف

  !به تو هم نمی دمش. دیگه مال خودم شده -
  : مثل بچه ها کل کل می کردن که یهو تارا پرید وسط حرفشون و گفت

  .اصال مال خودمه! اي بابا -
  : آقاي راد خندید و با اشاره به توهان گفت

  بابا صاحاب اصلیش هیچی نمی گه، شما دارین درباره ي چی بحث می کنین؟  -
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آذر جون چشم غره ي بامزه اي به خشایار ! می دونستم شکل لبو شدم. یرسرم رو انداختم ز
  : رفت و گفت

  !ایناها اینم نشونش. مال خودمه -
  : یه جعبه ي خیلی قشنگ از توي کیفش در آورد و گفت

  ...می دونم خیلی کوچکه، بعدا باید خودتون یکی بخرید ولی -
  : جعبه رو باز کرد و رو به من گفت

  گلیا جان؟  خوشت میاد -
واقعا خیلی . به انگشتر نگاه کردم؛ حلقه اش طالي سفید بود، با یه الماس آبی رنگ روش

  !قشنگ بود
  : سرم رو بلند کردم و صورت آذر جون رو بوسیدم و گفتم

  !ممنون آذر جون، خیلی قشنگه -
ه سردي حلقه رو ب. آذر جون دست چپم رو آورد باال و حلقه رو آروم کرد توي انگشتم

  .یاد شعر فروغ افتادم. خوبی حس می کردم
  
  دخترك خنده کنان گفت که چیست،«

  راز این حلقه ي زر؟
  راز این حلقه که انگشت مرا،

  این چنین تنگ گرفته است به بر؟
  

  راز این حلقه که در چهره ي او،
  !این همه تابش و رخشندگی است

  : مرد حیران شد و گفت
  !ی استحلقه ي خوشبختی است، حلقه زندگ

  
  !مبارك باشد: همه گفتند

  دریغا که مرا،: دخترك گفت
  !باز در معنی آن شک باشد
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  سال ها رفت و شبی،
  

  زنی افسرده نظر کرد بر آن حلقه ي زر،
  دید در نقش فروزنده ي او،

  روزهایی که به امید وفاي شوهر،
  !به هدر رفته، هدر

  
  !زن پریشان شد و نالید که واي

  ر چهره ي او،واي، این حلقه که د
  باز هم تابش و رخشندگی است،

  » !حلقه ي بردگی و بندگی است

  
  

آذر جون دوباره صورتم رو بوسید و زیر گوشم . آروم زیر لب شعر رو با خودم زمزمه کردم
  : گفت

ولی نمی دونم . این رو مادربزرگ توهان موقع مرگش داد به من تا بدمش به زن توهان -
ولی تو داري، خیلی . به نظرم لیاقتش رو نداشت! بدمش به آهو چرا هیچ وقت دلم نخواست

  !هم داري
  : سرم رو آوردم باال و گفتم

  !ممنون آذر جون، خیلی خیلی ممنون -
  : تارا گفت

  !مامان اون یکی رو هم بده دیگه -
  : آذر جون لبش رو گاز گرفت و گفت

  !اي واي اصال داشت یادم می رفت -
  : کیفش در آورد و داد دستم و آروم گفتیه جعبه ي دیگه از توي 

  !این رو خود توهان گرفته، گفت بدمش به تو -
شکل که با مروارید هاي ریز تزیین  Tیه گردنبند نقره بود با پالك . در جعبه رو باز کردم



 

 w w w . m a h t i k . i r  
 

Page 49 

برفی نوشتھ شاداب حسینیسفید  مھ تیکسایت    

  :لبخندي زدم و زیر لب گفتم. به توهان نگاه کردم، آروم چشمکی زد. شده بود
  !ممنون -

  : این دفعه بلند گفتم. باز و بسته کرد یه بار چشماش رو
  !ممنون، واقعا خیلی قشنگه -

  : تارا گفت
  !خُب بده برات ببندمش -

دوباره جو . گردنبند رو که بست همه دست زدن. و بعد از جاش بلند شد و اومد سمت من
  : آذر جون یهو گفت. آروم گرفت، همه شروع کردن به حرف زدن

  ن توي اتاق با هم حرف بزنین؟شما دو تا نمی خواین بری -
  ... آخه -

  : آذر جون ادامه داد
  !برین حرف بزنین، یاال! پاشین، پاشین -

  : من و توهان به هم نگاه کردیم که دوباره آذر جون گفت
  !د پاشین دیگه -

دوباره همون حال قبلی رو داشتم؛ کف دستام عرق کرده بود، . پاشدیم و رفتیم سمت اتاقم
مثل . نمی دونم چرا هر وقت نزدیک به توهان بودم، استرس می گرفتم! د می زدقلبم تند تن

  .دفعه ي قبل، من نشستم روي تخت و اون هم نشست روي صندلی
  : چند دقیقه نگاهم کرد و گفت

  .فردا میام دنبالت تا بریم دنبال کارها -
  فردا؟  -
  .سی کنیممی خواد دو هفته دیگه عرو! آذي جون خیلی عجله داره. آره -

  : تقریبا داد زدم
  دو هفته دیگه؟  -

  : یه نگاه عصبی بهم کرد و گفت. با ناراحتی نگاهش کردم. با سر، آره اي گفت
  . اون طوري نگاهم نکن، تقصیر من نیست -
  مگه چه جوري نگاهت کردم؟ -

  : لبخند کجی زد و با لحن شیطونی گفت
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  !عین یه وزغ کوچولو -
  !انتظار نداشتم همچین حرفی بزنه! واقعا یه دقیقه کپ کردم

  پس می خواست لجبازي کنه؟ -
  !بی نمک -
  پس چرا سعی می کنی نخندي؟ ! آخ من چه قدر بی نمکم -
  . خیلی پر رویی -
  !الزم به ذکر نیست، می دونم -
 

  
  

  : توهان به قیافه ي عصبانیم خندید و گفت
  !تموم شدخُب بهتره دیگه بریم، فکر کنم حرف هاي عاشقونمون  -

  : از جام بلند شدم و با حرص گفتم. خنده ام گرفته بود ولی نباید می خندیدم
  !حتی یه لحظه هم نمی تونم تحملت کنم -
  !چه تفاهمی، منم همین طور -

  : آذر جون اول از همه ما رو دید و با ذوق و شوق گفت. با هم از توي اتاق اومدیم بیرون
  شما که مشکلی ندارین؟ ! پنچشنبه ي دوهفته ي دیگه بچه ها عروسی رو گذاشتیم براي -

  : من و توهان باهم گفتیم
  !نه، همون روز خوبه -

  : آذر جون بلند خندید و گفت
  .فقط یه چیز می مونه. خُب پس از فردا باید برین دنبال کارها! خیلی خوبه، خیلی -

  : نرگس با تعجب پرسید
  !چی؟ همه چیز رو که گفتیم -
  !مهریه -

  : ایار خندید و گفتخش
  مهریه رو کی داده کی گرفته؟ ! اوه -
اصال هرچی خود گلیا جان . نه خشایار جان، حتما باید مهریه ي گلیا جان رو تعیین کنیم -
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  .بگه
  !دهنم کف کرده بود. همه ي چشم ها روي من زوم شده بود

  : با من من گفتم
  !نمی دونم... نمی... من... واال... واال -

  : رید وسط حرفم و گفتتوهان پ
  اجازه هست من بگم؟  -

  : خشایار گفت
  !آره بگو -
البته . من خیلی دوست دارم مهریه ي گلیا هزار و پونصد سکه باشه، با یه ویال توي شمال -

  !اگه کمه می تونین بهش اضافه کنین، ولی حق ندارین ازش کم کنین
  !چیز دیگه اي بوداین چی می گفت؟ یعنی چی؟ قرار ما . دهنم باز موند
  : آذر جون گفت

  !من که موافقم -
  : سریع گفتم. خشایار و نرگس هم تایید کردن

  ...آخه! نه نه -
  : آذر جون سریع پرید وسط حرفم و گفت

  !همین که توهان گفت. دیگه نه نیار گلیا خانم -
  : چشم غره اي به توهان که داشت می خندید رفتم و گفتم

  !چشم، هرچی شما بگین -
کم کم توهان و آقاي راد بلند شدن و به تارا و آذر جون هم گفتن بلند . همه دست زدن

  .شن
  : خشایار گفت

! آخه آقاي راد، فردا که پنجشنبه است، شما نه مطب می رین نه بیمارستان نه شرکت -
  !پس بمونین دیگه

  : آقاي راد دست خشایار رو فشار داد و گفت
توهان هم که باید بیاد . ا من به جاي توهان باید برم شرکتممنون خشایار جان، ولی فرد -

  .دنبال گلیا جان، پس بهتره بریم دیگه



 

 w w w . m a h t i k . i r  
 

Page 52 

برفی نوشتھ شاداب حسینیسفید  مھ تیکسایت    

  !باشه هرجور خودتون راحتید -
  : موقعی که توهان می خواست از من خداحافظی کنه، گفت

  .آماده باش. فردا ساعت هفت این جام که بریم آزمایشگاه، بعدش هم بریم خرید -
  .ظخداحاف. باشه -
  .خداحافظ -

  
تا توهان این ها رفتن، نرگس سریع پرید کنارم و دستم رو گرفت توي دستش و به حلقه 

  : خیره شد و گفت
  !عجب خر پوالیی هستنا. الماس اصله! واو -

  : بعد سریع به گردنبند که توي گردنم بود نگاه کرد و با لحن بامزه اي گفت
توهانی که من می بینم فکر کنم از همین حاال، تا این ! خدایا عجب شانسی داره این دختر -

  !شب عروسی دقیقه شماري کنه
  : اخم کردم و گفتم

  اون وقت چرا؟  -
حتما خیلی دوستت ! آخه خره، این یارو برات پالکی خریده که حرف اول اسم خودشه -

  .داره دیگه
من چه قدر ؟ Tچرا دقت نکردم که حرف اول اسم توهان ! نرگس راست می گه ها! اوا

  !!خنگم
  : نرگس داد زد

  !گلیا -
  ا دیوونه چرا داد می زنی؟  -
  !براي این که دو ساعت دارم صدات می کنم، همش توي هپروتی -
  حاال بفرمایید چه کارم داشتید؟ ! خُب باشه، ببخشید -
  می گم گلیا، تو آمادگی داري دو هفته دیگه ازدواج کنی؟ . آها -
  .ن آمادگیش رو دارمم! تو نگران من نباش -

  : نرگس سریع بحث رو عوض کرد و گفت
گلیا فردا که می خواي با توهان بري بیرون، ولی پس فرداش باید با من بیاي بریم براي  -
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  !عروسیت لباس بخریم
  : و بعد با عشوه ادامه داد

  !ناسالمتی من زن داداش عروسم، باید چشم هاي فامیل شوهرت رو از کاسه دربیاریم -
  : ه حالت هاي بامزه اش بلند خندیدم و بغلش کردم و گفتمب

  !عاشقتم نرگسی -
  : سرم رو بوسید و گفت

  !راستی گلیا، نکنه بري خونه شوهر ما رو یادت بره ها! منم عاشقتم وروجک -
  : مشتی توي بازوش زدم و با ناراحتی گفتم

  نرگـــس، این چیزا چیه می گی؟ -
  .سریع ازجام بلند شدم و گوشیم رو از روي میز برداشتم. در همین حین گوشیم زنگ خورد

  : نرگس با خنده گفت
  مگه نه؟ ! فکر کنم یه آقایی پشت خطه که رنگ سفید هم خیلـی دوست داره -

  :آروم زیر لب گفتم
  !خل و چل -
  !خودتی عزیــزم -

  !تارا بود. همین طور که می خندیدم، رفتم سمت اتاقم و گوشی رو جواب دادم
  : ا صداي الوي من رو شنید گفتت
  حال شما؟ ! به به، سالم علیکم زن داداش -
  سالم، چه طوري؟  -
  ممنون، تو خوبی؟ -
  چه خبر؟ ! آره منم خوبم -
واال بی بی سی اعالم کرده دکتر مملکت، جناب آقاي امیر توهان راد، خود را درون اتاق  -

  !رده استزندانی کرده است و دو عدد قرص آرام بخش مصرف ک
  امیر توهان؟  -
  .اسم اصلیه توهان، امیر توهانه ولی ما ساده اش کردیم بهش می گیم توهان! آره دیگه -
  !آخه نه این که اسمش خیلی ساده است، یه امیرم داره -

  : تارا خندید و گفت
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  گلیا هیچ وقت توهان رو امیر صدا نکن، باشه؟  -
  چرا؟  -
  !اگه بهش بگی امیر، می زنه لهت می کنه. کردچون آهو همیشه امیر صداش می  -
  !عجب داداش مزخرفی داري ها -
  !آهاي درباره ي داداش من درست حرف بزنا -
  !باشه بابا، مال بد بیخ ریش صاحابش -
  !دخترها براش سر و دست می شکنن. اگه مال بد بود که توي هوا نمی زدنش! هه هه هه -
. یه خر صد در صد عاشق یه خر دیگه می شه! ننخُب معلومه براش سر و دست می شک -

  !چیزي هم که زیاده خـــــر
  !یکیش هم تو -
  !آره دیگه، من اگه خر نبودم که نمی خواستم با داداش تو ازدواج کنم -
  !بابا اصال آتش بس، خوبه؟ من تسلیمم -
  !قبول، خوبه -
  !راستی گلیا، منم فردا با شماها میام خرید -
  وا؟ چرا؟  -
  چرا داره؟  -
  !بابا آخه ما تا به حال ندیدیم خواهر شوهر براي خرید عروسی دو نفره ي زن و شوهر بره -
  !خُب دلیل داره که من می خوام بیام -
  چه دلیلی؟  -
این که توهان از خرید کردن هیچی سرش نمی شه و کال توي این یه مورد هیچی نمی  -

چون مارك ها و جنس هاي خوب . خره، لباسهتنها چیزي که توهان می تونه خوب ب! دونه
  !رو می شناسه، همین

  !خودم می دونم چی می خوام بخرم دیگه! اون وقت من که چالغ نیستم. آها -
  !نه بابا؟ انگار دوست داري با توهان تنها باشی -

  : پس سریع گفتم. تازه یادم افتاد که فردا باید با توهان چندین ساعت تنها می بودم
  پس حتما بیا، باشه؟ . که دارم دقت می کنم، می بینم بهتره تو هم بیاي حاال -

  : تارا بلند خندید و گفت
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  .فردا می بینمت عزیز، خداحافظ. من دیگه باید برم! آخ آخ گلیا! اي به چشـــم -
  .خداحافظ -
 

  
  

؟ داشتم چه کار می کردم. شکلم رو توي دستم گرفتم Tروي تختم دراز کشیدم و گردنبند 
دارم با زندگیم چه کار می کنم؟ چرا می خوام با توهان ازدواج کنم؟ براي پول؟ براي 

پس چرا؟ پس چرا می خوام ! من اگه می مردم هم حاضر نبودم این کار رو بکنم! درس؟ نه
  !با اون ازدواج کنم؟ نمی دونم، نمی دونم

  »... گلیا نکنه تو«
  !، این رو با اطمینان می گممن هیچ احساساتی جز ترحم به اون ندارم! نه
  »!گلیا تو می تونی با کسی ازدواج کنی که دوستت داره«

  !من می خوام درس بخونم، همون آرزویی که توي کل عمرم داشتم! نمی خوام، نمی خوام
  »!گلیا داري اشتباه می کنی«

بهتره ! دیگه داشتم دیوونه می شدم. سرم رو تکون دادم و این افکار رو از سرم بیرون کردم
  ! یه روانپزشک پیدا کنم

  ولی اگه به قولش عمل نکنه چی؟... ولی
  : دستام رو گذاشتم روي گوش هام و داد زدم

  !اون به من قول داده که بهم دست نزنه! خفه شو -
  »!دختره ي ابله، اون می تونه به راحتی بزنه زیر قولش«
  !ازت خواهش می کنم خفه شو! خفه شو! خفه شو -
  »!بدبخت، بدبخت، بدبخت! بدبختت می کنه! احمقی، اون بدبختت می کنه گلیا تو«

بغض کردم، . خشایار و نرگس کنارم بودن. با صداي جیغی که کشیدم از خواب بیدار شدم
  ! چونه ام می لرزید

  . هق هقم هر لحظه بیشتر می شد. شروع کردم به گریه کردن
  : خشایار محکم بغلم کرد و گفت

تموم ! فقط یه خواب بود عزیزم، تموم شد! آروم باش، آروم. ست عزیزمهیچی نی! هیش -
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  !شد عزیزم، آروم باش
  : نرگس با نگرانی گفت

  . من پیشش هستم! برو بخواب، خسته اي. خشایار تو برو بخواب، فردا باید بري بیمارستان -
  : خشایار با ناراحتی گفت

  .. .می خوام پیش گلیا! نمی خواد، فردا هم نمی رم -
  : وسط حرفش پریدم و با هق هق گفتم

  !برو. فقط خواب دیدم. داداشی برو بخواب، من حالم بهتره -
  باشه عزیزکم؟ . ولی اگه نتونستی بخوابی صدام کن! باشه عزیزم، من می رم -
  !باشه... با -

  : خشایار رفت و نرگس نشست پهلوم و گفت
  . بهتر می شهبیا عزیزم، بیا این لیوان آب رو بخور حالت  -

  . تمام بدنم عرق کرده بود. لیوان آب رو ازش گرفتم و یه نفس همه اش رو خوردم
  : به نرگس نگاه کردم و ازش پرسیدم

  نرگس ساعت چنده؟ -
  . چهار -
  . می خوام برم دوش بگیرم -
  این موقع؟  -
  . آره، حالم خوب نیست می خوام برم زیر دوش آب سرد -
  !سرما می خوریا -
  !گس بذار برم، تو رو خدانر -
  !بذار کمکت کنم. باشه -

این قدر فکر ! واقعا به دوش آب سرد احتیاج داشتم. با کمک نرگس بلند شدم و رفتم حمام
  !هاي الکی کرده بودم که همچین خوابی دیدم

آروم یه پتو روش انداختم . نرگس روي مبل خوابش برده بود. باالخره از حمام اومدم بیرون
روي زمین نشستم و به حلقه ! هرکاري کردم نتونستم دوباره بخوابم. لباس پوشیدمو رفتم 

  .اي که توي دستم بود خیره شدم
واقعا دارم؟ من که دارم به همشون دروغ . آذر جون می گفت من لیاقت این حلقه رو دارم
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من که دارم به نرگس که همیشه محرم ! من که دارم به برادرم دروغ می گم. می گم
رارم بوده دروغ می گم لیاقت این انگشتر رو دارم؟ این انگشتري که می تونست نشونه اس

من ! این انگشتري که می تونست دست یه دختري باشه که عاشقه! ي یه عشق واقعی باشه
  !واقعا لیاقتش رو ندارم! لیاقتش رو ندارم

ه آهو وجود چی می شد اگه یه عشق بین من و توهان وجود داشت؟ یعنی ممکن بود؟ اگ
نداشت، توهان می تونست عاشق من بشه؟ نمی دونم، نمی دونم سلیقه ي توهان توي 

  !انتخاب زن ها چه جوریه
وایی فکر نمی کردم این قدر ! به ساعت نگاه کردم، شیش و ربع. دیگه هوا روشن شده بود

باید حاضر آروم جوري که نرگس بیدار نشه بلند شدم و رفتم توي اتاقم، ! زود گذشته باشه
  !می شدم

 

می خواستم پیش توهان خوب . کنار کمدم ایستاده بودم و لباس هام رو زیر و رو می کردم
  !چراش رو خودم هم نمی دونستم. به نظر بیام

به خاطر همین پالتوي شکالتی رنگم رو برداشتم، با شلوار . اواخر آذر بود، هوا سرد شده بود
تصمیم گرفتم بوت هاي پاشته بلند قهوه ایم . شکالتی لوله تفنگی مشکی ام و یه شال ضخیم

با این که همیشه جزو دختراي قد بلند حساب ! قدم در برابر توهان خیلی کوتاه بود. و بپوشم
می شدم، ولی کنار توهان مثل جوجه بودم؛ هم از نظر قدي هم از نظر هیکلی از توهان خیلی 

  !کوچیک تر بودم
  .گنده بودتقصیر من نبود که اون خیلی 

به قول نرگس . رفتم جلوي آینه. از فکر و خیاالت دراومدم و لباس هام رو عوض کردم
سایه ي خیلی کمرنگ . یه رژ طالیی برداشتم و مالیدم به لبام! خوب تیکه اي شده بودم

یه روز باید از نرگس آرایش کردن ! می ترسیدم بد بزنم و خراب کاري کنم. مسی هم زدم
  .مرو یاد می گرفت

نرگس . وقتی کامال آماده شدم، یه دور دیگه خودم رو توي آینه نگاه کردم و رفتم پایین
  .بیدار شده بود و داشت صبحونه درست می کرد

  : تا منو دید گفت
  این غریبه تو خونه ي من چه کار می کنه؟ ! یا خدا -
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  !دیوونه -
واي خانم منو ! نه حتما قاتلی! نکنه شما قاتلی؟ نه بابا قاتل که این قدر خوشگل نمی شه -

  !نکش، حداقل به بچه ي توي شیکمم رحم کن
  نرگس خل شدي؟ چه مرگته؟  -
  تو براي این پسر این طوري تیپ می زنی، نمی گی صبرش تموم می شه؟ ! آخه دختر -

  : با اخم مصنوعی به نرگس نگاه کردم و گفتم
  !خیلی بی شعوري نرگس -
  !توي آینه نگاه کردي؟ نمی دونی چه هلویی شدي که بابا به من چه، تو خودت رو -
  !هلو بودم -
  !باشه هلو تر تر شدي -
  !می دونم -
  !بدو که شوهر جانت پشت در منتظره! اوه اوه، ساعت هفته -
  !ا؟ من که هنوز صبحونه نخوردم -

  : نرگس با غیض نگاهم کرد و گفت
ده صبحونه می خوره؟ چه قدر تو آخه خنگ، کی وقتی می خود بره آزمایشگاه آزمایش ب -

  !خنگی
  : و بعد همین طور که هولم می داد و غر می زد گفت

  من نمی فهمم کی به تو مدرك لیسانس داده؟  -
بازم دیشب ! خیلی گشنه ام بود. دلم ضعف می رفت. با کلی غرغر از خونه بیرونم کردم

یگه نمی تونستم هیچی هر وقت می دیدمش د! همش تقصیر توهان بود. شام نخورده بودم
  !منم مشکل دارما. بخورم

چه قدر . پرادوي توهان کنار دیوار پارك شده بود. بوت هام رو پوشیدم و رفتم توي کوچه
  !فکر نمی کردم این قدر به موقع این جا باشه! وقت شناسه

معلوم بود خیلی . سرش رو گذاشته بود روي فرمون ماشین. خودش رو توي ماشین دیدم
  .با یه ژست مغرورانه رفتم طرف ماشین و سوار شدم! ین جاستوقته ا

  .سرش رو بلند کرد و بهم نگاه کرد
  : با پر رویی گفتم
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  چیه؟ خوشگل ندیدي؟  -
  : خنده اش گرفته بود، با صدایی که سعی می کرد خنده اش رو پنهان کنه گفت

  !ف آوردینخیلی زود تشری! ساعت هفت و نیمه! چه عجب مادموازل تشریف آوردن -
  دلم خواست این موقع تشریف بیارم، مشکلی داري شما؟  -
  !نخیر بنده غلط بکنم با شما مشکل داشته باشم -

  : و بعد زیر لب گفت
  !بچه پر رو -

  : بلند خندیدم و گفتم
  !خودتی -

رفتم سمت ضبط . حوصله ام سر رفت. سرش رو به عالمت تاسف تکون داد و هیچی نگفت
. آهنگ بعدي فرهاد بود! تعجب کردم. ولین آهنگ براي عارف بودا. و روشنش کردم
  !همش آهنگ هاي این دو نفر بودن! چشمام گرد شد

  .اون تو نگرد، چیزي که می خواي رو پیدا نمی کنی -
  می گم تو مطمئنی ده سال توي آمریکا بودي؟  -
یکا بودم، بعدش با من شش سال اول زندگیم رو هم تو آمر! اوال ده سال نه و شونزده سال -

دوما من عاشق صداهاي قدیمی ایرانیم اون جا هم که بودم همش از این . بابا اومدیم این جا
من عاشق . خواننده هاي مورد عالقم هم عارف و فرهادن. آدم ها آهنگ گوش می کردم

  !صداشونم
ی ام تکیه دوباره به صندل! با این که برام توضیح داده بود ولی براي من هنوزم عجیب بود

این مرتیکه هم که انگار الل مونی گرفته بود، یک کلمه ! دادم واقعا حوصله ام سر رفته بود
  !حرف نمی زد

  : توهان به صورت عصبانیم نگاهی کرد و با خنده گفت
بذارش توي دستگاه بشین تا دلت می خواد گوش . داشبورد رو باز کن، یه سی دي توشه -

  !بده
عاشق . احسان خواجه امیري بود. در آوردم و توي دستگاه گذاشتمسی دي رو با خوشحالی 

  !مخصوصا آهنگیش بود که خیلی دوست داشتم! صداش بودم
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  خودت خواستی که من مجبور باشم،«
  برم جایی که از تو دور باشم،
  تو پاي منو از قلبت بریدي،

  خودت خواستی که من این جور باشم،
  خودت خواستی که احساسم بشه سرد،

  خودت خواستی کاریم نمی شه کرد،
  می دیدم دارم از چشمات می افتم،

  مدارا کردم و چیزي نگفتم،
  برام بودن تو بازي نبود و،

  به این بازي دلم راضی نبود و،
  از اول آخرش رو می دونستم،

  تو تونستی ولی من نتونستم،
  برات بودن من کافی نبود و،

  حقیقت این که می بافی نبود و،
  می کنم از درد دوریت،دارم دق 

  »!می خوام مثل تو شم اما چه جوري
 

  
  

با ایست ماشین سرم . سرم رو تکیه داده بودم به پشتی صندلی و به آهنگ گوش می دادم
  :رو بردم باال و به آزمایشگاه بزرگی که روبرومون بود نگاه کردم و از توهان پرسیدم

  همین جاست؟  -
اون دم وایستا تا من برم ماشین رو توي پارکینگ آزمایشگاه آره ولی اول تو پیاده شو برو  -

  .پارك کنم و بیام
  .باشه -

دیگه . چند دقیقه ایستادم ولی توهان نیامد. از ماشین پیاده شدم و رفتم دم در آزمایشگاه
چهار تا جوجه تیغی هم . قرمز جلوم ظاهر شد 206داشت حوصله ام سر می رفت که یه 
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  .یتی بهشون ندادم و سرم رو به دیوار تکیه دادماهم! توش نشسته بودن
  : صداي پسر مجبورم کرد که سرم رو بیارم پایین

  !هی خانومی -
  .بهشون نگاه کردم و هیچی نگفتم

  : یکیشون گفت
  !برات قاقا لی لی می خرما. خانوم خوشگله بپر باال -

توي دلم به توهان ! ندنبالم اومد. به نشونه ي تاسف سرم رو تکون دادم و رفتم اون ورتر
  .فحش می دادم که چرا تنهام گذاشته

  : دوباره صداي یکیشون بلند شد
  !خوب راضیت می کنیما. بابا خانومی ناز نکن دیگه -

دوباره شده بود عین . صداي توهان که صدام می کرد باعث شد با ترس به عقب برگردم
تقریبا . ودش رفت سمت پسرااومد نزدیک و دستم رو کشید و منو برد عقب و خ! میرغضب

  : با فرباد گفت
  !کی رو می خواي راضی کنی؟ بگو تا بهت نشون بدم -

  : پسر که هیکل توهان رو دیده بود با تته پته گفت
  ...خانم... ما نمی دونستیم این... ما... ببخشید آقا... ب -

  : توهان داد زد
  !گمشو تا دندونات رو توي دهنت خرد نکردم! حاال که فهمیدي -

  : توهان اومد سمت من و با صداي بلندي گفت. پسر سریع گازش رو گرفت و رفت
  مگه بهت نگفتم دم آزمایشگاه وایستا؟ -
  !منم اومدم این ورتر. به من چه؟ من همون جا ایستاده بودم که این ها اومدن -

هیچ وقت فکر نمی کردم همچین کاري ! شوکه شدم. دستم رو محکم گرفت توي دستش
  .می خواستم دستم رو از توي دستش در بیارم اما زورم بهش نمی رسید. بکنه

  : با عصبانیت رفت سمت در آزمایشگاه و زیر لب غرید
  !نمی شد یه لباس بهتر بپوشی؟ بعد می گه چرا مزاحمم شدن -

وا؟ این چرا چرت و پرت می گفت؟ درسته لباسم تنگ بود ولی نه تا این حدي که این می 
! خدایی ازش می ترسیدم! ف که االن خیلی عصبانیه وگرنه جوابش رو می دادمحی! گفت
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  .وقتی عصبانی می شد خیلی وحشتناك بود
هر دکتر یا پرستاري از کنارمون رد می شد به توهان سالم می کرد . رفتیم توي آزمایشگاه

تر اون طوري که تارا می گفت دک! پس می شناختنش. و با احترام باهاش دست می داد
  !معروفیه

  
  

روي یکی از صندلی ها نشستم و منتظر توهان شدم رفته بود از پرستار بپرسه کی نوبتمون 
  : نشست کنارم و گفت. باالخره توهان برگشت. می شه

  !تا ده دقیقه دیگه نوبتمون می شه -
  : بعد از چند لحظه با خنده گفت. سري به عالمت باشه تکون دادم

  ترسی جوجو کوچولو؟ تو که از آمپول نمی  -
  : با عصبانیت نگاهش کردم و گفتم

  جوجو کوچولو؟  -
  !می دونی خیلی کوچولویی، آدم حس می کنه اگه یه ذره فشارت بده می شکنی. آره دیگه -
  !فکر اشتباهیه -
  !راستی جواب سوال منو ندادیا. باشه قبول کردم -
  کدوم سوال؟  -
  از آمپول می ترسی؟ -

  : ي به خودم گرفتم و گفتمقیافه ي مسخره ا
باید به ! مثال داري با من ازدواج می کنی؟ حتی نمی دونی من توي دانشگاه چی خوندم -

اطالعتون برسونم که بنده لیسانس پرستاري دارم و اصال از چیزایی مثل آمپول و سرنگ 
  !نمی ترسم

  : قیافه ي متعجبی به خودش گرفت و گفت
  واقعا؟ تو پرستاري خوندي؟  -
  !آره، پرستاري خوندم -
  پس چرا یه کاري که مرتبط با رشته ات باشه انتخاب نکردي؟  -
  چون دلم نخواست، می شه بی خیال شی؟  -



 

 w w w . m a h t i k . i r  
 

Page 63 

برفی نوشتھ شاداب حسینیسفید  مھ تیکسایت    

  : دستاش رو به عالمت تسلیم باال برد و گفت
  !دیگه چیزي نمی پرسم. ببخشید -

رو به توهان توي همون دقیقه، اهورا دوست صمیمی توهان، از یه اتاق بیرون اومد و خودش 
  : رسوند، به او دست داد و به من سالم کرد و گفت

  خوبین گلیا خانم؟  -
  !خیلی ممنون -
توهان تو برو جمشید ازت آزمایش بگیره، منم خانم امیدي رو می برم . خب خدا رو شکر -

  .پیش خانم عسگري
  . باشه -

  : بعد رو به من کرد و گفت
  گلیا، تو کم خونی داره؟  -
  کجا فهمیدي؟ وا؟ از  -
  !هر خري پوست تو رو ببینه می فهمه -
  خب حاال که چی؟  -
تنهایی دوباره جایی . هیچی، تو آزمایشت رو که دادي منتظر بمون که من بیام دنبالت -

  باشه؟ ! نریا
  !باشه، باشه -

یه خانم جوونی اومد پیشم و منو روي صندلی . توهان رفت و منم دنبال اهورا خان رفتم
. همیشه از بچگی فقط از لحظه ي اول آمپول که فرو می ره توي دستم بدم می اومد .نشوند

چون کم خونی هم دارم تمام بدنم شروع می کنه به لرزیدن و اذیت می شم ولی برام 
خانم کش رو دور دستم بست و رگ دستم رو پیدا کرد و خون رو از من ! دردناك نیست

  .رد به لرزیدندوباره مثل همیشه بدنم شروع ک. گرفت
  : خانم گفت

  !می تونی بلند شی. تموم شد عزیزم -
خانم عسگري خیلی گرم باهاش . همون دقیقه توهان اومد و به خانم عسگري سالم کرد

  : توهان می خواست دستم رو بگیره که نذاشتم و گفتم. برخورد کرد و رفت
  .خودم می تونم -



 

 w w w . m a h t i k . i r  
 

Page 64 

برفی نوشتھ شاداب حسینیسفید  مھ تیکسایت    

  .ره بشینم روي صندلیولی تا پاشدم سرم گیج رفت و مجبور شدم دوبا
  : توهان خندید و گفت

  .بذار کمکت کنم! لجبازي نکن دختر، حالت بد می شه میفتی -
توهان این دفعه هر دو . یه دستم رو گرفت و بلندم کرد، ولی من بازم حالم بد شد و نشستم

  .بوي عطرش توي بینیم پیچید. تا دستم رو گرفت و بلندم کرد
  . ماشین و خودش رفت اون ور خیابون توهان آروم منو نشوند توي

چند لحظه بعد توهان . چشمام رو بستم و سرم رو تکیه دادم به صندلی. سرم گیج می رفت
  : اومد توي ماشین و آب میوه اي رو جلوي صورتم گرفت و گفت

  .گلیا یه ذره ازش بخور -
  !شاید هم من توهم زده بودم. فکر کنم چشماش نگران بود. بهش نگاه کردم

  .آب میوه رو خوردم و سرم رو دوباره گذاشتم روي صندلی
  گلیا می خواي امروز نریم خرید؟ -
  .حالم االن بهتر می شه! نه، نه -
  ... آخه -
  !گفتم االن حالم خوب می شه -
  .باشه، تارا توي پاساژ منتظرمونه -
  .پس برو که زیاد معطل نشه -

  .توهان ماشین رو روشن کرد و راه افتاد
  
سرم رو بلند کردم و به توهان نگاه . م بهتر شده بود، سرم دیگه مثل قبل گیج نمی رفتحال

هیچ وقت ندیدم یه موي اضافی . شش تیغ کرده بود، یعنی همیشه شش تیغ می کرد. کردم
قیافه ي خشنی داشت، یه اخمی روي صورتش . به قیافه اش نگاه کردم. روي صورتش باشه

  . ا صداي توهان به خودم اومدمب. بود که جذاب ترش می کرد
  . می شه این طوري نگاهم نکنی؟ حواسم پرت می شه -
  !اه اه اه. چه از خود متشکرم هست. آخه نه این که خیلی هم نگاه کردنی هستی -

  : خندید و گفت
  !همه که می گن خیلی جذابم -
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  . اعتماد به نفس کاذب دادن بهت. خوشحال نشو -
  . چال گونه اش دیوونه ام می کرد. خندیدسرش رو برد عقب و بلند 

  !زهر مار -
  : دوباره خندید و جواب داد

  ! بد می بینی ها. ببین خانوم کوچولو، با من لجبازي نکن -
  مثال می خواي چه کار کنی؟  -
  !جوجو خانم شما قراره یه سال تو خونه ي من زندگی کنی ها -
  خب که چی؟  -
من تو آمریکا یه آدمی بودم از خود ! جون من رو نگاه کن اه تو چرا این قدر خنگی؟ بچه -

مخصوصا اگه مربوط به . آمریکایی ها هم آزادتر بودم و هر کار دلم می خواست می کردم
  خب؟ االن گرفتی؟. زن ها بود

  : یه نگاه عصبانی بهش کردم و گفتم. تازه فهمیدم چی می گفت
  خیلی عوضی هستی، می دونستی؟  -

  : زد و گفت تقریبا قهقهه
زبونت رو نگه دار وگرنه خودم می ! ولی یه پیشنهادي بهت می کنم. خیلی ممنون -

  ! چینمش
قیافه . می دونستم هر چی بگم یه جوابی می ده، پس باید از نقطه ضعفش استفاده می کردم

  : ي بی خیالی به خودم گرفتم و گفتم
  !يتو لیاقت همون آهو خانوم رو دار. خالیق هرچه الیق -

چشماش قرمز شده بود، رگ گردنش زده . پاش رو گذاشت رو ترمز و برگشت به طرف من
  ! واقعا ازش ترسیدم. بود بیرون و تند تند نفس می کشید

  : شمرده شمرده گفت
فقط یک بار دیگه، فقط یک بار دیگه کافیه اسم اون زنیکه رو جلوي من ببري تا خودم  -

  !خفه ات کنم
  : بعد داد کشید

  میدي یا نه؟ فه -
چند دقیقه بعد ! اشکم داشت در می اومد. واقعا ترسیده بودم. فقط سرم رو تکون دادم
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  : گوشی رو جواب داد و گفت. موبایلش زنگ خورد
  .الو تارا، سالم ما داریم می رسیم -
-  ...  
  چی؟  -
-  ...  
  حاال حالش خوبه؟  -
-  ...  
  می خواي من بیام خونه؟  -

 ...  
  !ی خواد بیاي خودمون یه کاریش می کنیمنه نه، نم -
-  ...  
  .مواظبش باش. باشه -
-  ...  
  .خداحافظ. آره -

خیلی دلم می خواست بدونم تارا چی می گفت، ولی اگه می مردمم با این یابو حرف نمی 
  !زدم

  : خودش به زبون اومد و گفت
  .ریدمجبوریم خودمون بریم خ. حال آذي جون بد شده تارا پیشش می مونه -

یا خدا من تا شب چه جوري این مرتیکه رو تحمل کنم؟ همه رو برق می گیره ما رو خواهر 
  اینم شانسه من دارم؟ ! شوهر ادیسون

  : صداي نحسش دوباره بلند شد
بیا . اصال به درك جواب نده! گلیا؟ زبونت رو موش خورده؟ با تو دارم حرف می زنما -

  !پایین رسیدیم
توهان اومد . رو به روم یه پاساژ خیلی بزرگ بود. شین اومدم بیرونبدون هیچ حرفی از ما
  .کنارم و باهم رفتیم تو
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تنها ! همین طور که می رفتیم سمت پاساژ صداي اس ام اس گوشیم رو شنیدم؛ طاها بود
خیلی دوسش داشتم، برام درست مثل . پسري که من توي کل عمرم باهاش دوست بودم

با خشایار و من خیلی دوست بود، از بچگی با هم . قدیمیمون بودهم محله اي . خشایار بود
  :نوشته بود! دو ماه بود که ازش خبر نداشتم. بودیم

  »من بهت زنگ نزنم تو نباید از من یه خبري بگیري؟. اي بی معرفت«
  .از ته دلم طاها رو دوست داشتم! داشتم از خوشحالی بال در می آوردم

  : جواب دادم
یادته دفعه ي آخر من بهت ! مثل این که شما باید به من زنگ می زدید ها. سالم نا رفیق«

  »زنگ زدم و احوال پرسی کردم؟
  : دوباره گفت

  »!من شرمنده ام. ببخشید، شما راست می گین! اي الهی من قربون تو بشم سفید برفی«
  !همیشه براش سفید برفی بودم. طاها هیچ وقت به اسم صدام نمی کرد

   :جواب دادم
  ».شب بهت زنگ می زنم. طاها جان ببخشید من باید برم«

  : گفت
  »!مواظب خودت باش، خداحافظ. باشه عزیزم، برو«

ناراحتیم از یادم رفته بود ولی باز با دیدن قیافه ي این مرتیکه . گوشی رو گذاشتم توي کیفم
  . عصبانی شدم و سرم رو برگردوندم

توهان بازوم رو . به هیچ مغازه اي نگاه نمی کردیمهمین طور توي پاساژ راه می رفتیم ولی 
  !خدا رو شکر که پاساژ شلوغ نبود. گرفت و کشید سمت خودش

  : توهان با عصبانیت گفت
  !چته تو؟ نیاوردمت این جا که به در و دیوار نگاه کنی که -

  : در همون حال گفتم. سعی کردم دستم رو از تو دستش بیرون بیارم
  !به من چه. ت می خواد برو بخرولم کن، هرچی دل -

  : دستم رو بیشتر فشار داد و گفت
می دونم که تارا همه چیز رو برات تعریف کرده، ولی تو از قصد . تقصیر خودت بود -

  . می خواستی عصبانیم نکنی! اسمش رو جلوم آوردي
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  !ولم کن وحشی -
  : فشار دستش رو آورد پایین و گفت

معذرت می خوام اگه صدام . بزنم، عصبانیم کرده بودينمی خواستم سرت داد ! بس کن -
  !رو بلند کردم

شده بود عین این پسر بچه هاي تخس که یه کار اشتباهی می کنن و بعد از مامانشون عذر 
  .درست مثل اون ها شده بود. خواهی می کنن

  : به خاطر همین گفتم. دلم نرم شده بود ولی نباید بهش رو می دادم
  .خوبی بودي می بخشمت حاال اگه پسر -

  : لبخندي زد و گفت. آروم خندید، دستم رو ول کرد
  از کجا شروع کنیم؟  -
  !نمی دونم -
  !اول بریم براي لباس -
  .باشه بریم -
 

  
  

  .توهان دستم رو گرفته بود و منو دنبال خودش می کشوند. رفتیم طبقه ي باالي پاساژ
  : نگهش داشتم و گفتم

  کجا داریم می ریم؟  -
  !مغازه ي خالم -
  ا مگه آذر جون خواهر داره؟  -
  !خاله واقعیم رو گفتم -

  : فهمیدم خواهر مادر واقعی خودش رو می گه، ولی خودم رو زدم به کوچه علی چپ و گفتم
  خاله واقعیت؟ یعنی چی؟  -

  : برگشت و گفت
  .تارا همه چیز رو بهت گفته! خودتی -

  : و گفتتوهان خندید . سرم رو انداختم پایین
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  . نمی خواد خجالت بکشی، خودم بهش گفتم بهت بگه -
  : با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم

  واقعا؟  -
اگه من بهش نمی گفتم بهت بگه که امکان نداشت بهت چیزي بگه، مخصوصا ! آره، واقعا -

  ... درباره ي
  .فهمیدم منظورش آهوست. بقیه ي حرفش رو ادامه نداد

  !چه خواهر خوبی داري -
  : نگاهم کرد و گفت

  !خشایارم خواهر خوبی داره -
  !توي دلم کیلو کیلو قند آب می کردن

  : دوباره راه افتاد و ادامه داد
اگه ازت سواالي عجیب غریب پرسید تعجب ! یه خورده بد اخالقه. اسم خالم آنجالست -

ه فروشگاه خیلی ی! ممکنه یه خرده باهات بد حرف بزنه، کال با همه این طوریه. نکن، عادتشه
بهترین مارك ها و پارچه ها و طرح ها رو . همه لباس هاش عالین. بزرگ لباس عروس داره

  فهمیدي؟ . داره
  !باشه. آره -

یه مغازه ي خیلی بزرگ لباس عروس اون جا بود به اسم فروشگاه . رسیدیم به آخر راهرو
  !آنجلینا

  . ان انگار ذهنم رو خوندتعجب کردم، مگه توهان نگفت اسم خالش آنجالست؟ توه
  : سرش رو انداخت پایین و گفت

  . اسم مغازشم به خاطر همین آنجلیناست! خالم عاشق مادرمه. اسم مادرم آنجلینا بود -
  . آها -

  .صداي زنگ باالي در اومد. رفتیم داخل
  : توهان بلند گفت

  !خاله اینجایی؟ بیا ببین کی اومده -
  : صداي خش دار نازکی گفت

  باز اینجا چه کار می کنی پدر سوخته؟ . پسرِ تخس مغروریه  -
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  : توهان خندید و گفت
  !یه مهمونم آوردما -
  نکنه اون خواهرِ آتیش پاره ات رو دوباره برداشتی آوردي اینجا؟ -

  . خوب فارسی حرف می زد ولی کلمات رو می کشید. لهجه ي بامزه اي داشت
  : توهان دوباره جواب داد

  !خواهرم شیطون تر رو آوردم نخیر یکی از -
  کیه؟  -
  !نامزدم -

یه خانم پیر پنجاه پنجاه و پنج . با صدایی که از پشتم اومد برگشتم. یهو صداي زنِ قطع شد
انگار از روي هم کپیشون . خیلی شبیه توهان بود! ساله با چشماي درشت نقره اي رنگ

  .خانومِ ظریف تر بود... فقط لب و دهن و. کردن
  : تمآروم گف

  !سالم -

  : لبخند کجی زد و گفت
  .می دونستم سلیقه ي توهان خوبه -

توهان رفت جلو و پیشونیش رو بوسید و ! یعنی از من خوشش اومده بود. خوشحال شدم
  : گفت

  !این قدر از خودت کار نکش، از شما دیگه سنی گذشته. الهی من فدات بشم خاله -
   :خاله گوش توهان رو گرفت پیچوند و گفت

  !صد بار گفتم از این شوخیا با من نکن. بچه پر رو -
  : توهان با خنده گفت

  !گلیا تو یه چیزي بگو. اي خاله غلط کردم! آي -
  : خندیدم و گفتم

  .حقته -
  : خاله هم خندید و گوش توهان رو ول کرد و نشست روي صندلی و رو کرد به من و گفت

  چند کیلویی دختر؟  -
  الی بود که می پرسید؟این چه سو. تعجب کردم
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  : به توهان نگاه کردم که زیر لب گفت
  !بهت گفتم که -

  : رو کردم به خاله و گفتم
  !پنجاه و سه -

  : خاله سرش رو برد باال و غش غش خندید و گفت
می دونی توهان چند . توهان می تونه مثل پر کاه بلندت کنه! خیلی بامزست! پنجاه و سه -

  کیلوئه؟ 
  نه -
  !و هشتهشتاد  -
  !وا -

  : رو کردم به توهان و گفتم
  تو چرا این قدر خپلی؟  -

  : توهان گفت
  . من ورزشکارم! خپل باباته -

  : خاله خندید و گفت
  مگه خودش نمی دونه؟  -
  از کجا می خواستم بدونم؟ -

  : خاله خانم بلند خندید و گفت
  ... مگه -

  : توهان پرید وسط حرفش و گفت
االنم که اومدیم اینجا به خاطر اینه که می ! نامزد واقعیمه. دخترا نیستخاله گلیا از اون  -

  !خوایم براي عروسیم لباس بخریم
دستش رو گذاشت روي صورتم و صورتم رو ناز . خاله از جاش بلند شد و اومد جلوي من

  : کرد و گفت
راست  دختر جون بگو که توهان! باورم نمی شه آرزوي همیشگیم داره بر آورده می شه -

  !بگو که تو واقعا داري زنش می شی! می گه
  : لبخندي زدم و گفتم
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  !آره خانم -
  .به من بگو آنجال -
  می شه بهتون بگم خاله؟  -

اشک توي چشماي طوسیش ! با تعجب بهم نگاه می کرد، انگار چیز خیلی عجیبی گفتم
  .نشست

  : با خنده گفت
  !رم اینجا نیست که عروسیِ پسرش رو ببینهخواه. خواهرم اینجا نیست که ببینه! یا مسیح -

  : توهان اومد جلو و گفت
اوا خاله؟ چرا فیلم هندیش می کنی؟ بابا مگه نمی خواي یه لباس قشنگ به این زن ما  -

  بدي؟ 
  : خاله گفت

  !توهان تو همین جا منتظر باش. یه لباس مخصوص دارم برات. آره، آره بیا -
  : توهان اخم کرد و گفت

  !له من می خوام زنم رو ببینمنه خا -
  !داماد که نباید قبل از عروسی عروس رو توي لباس عروس ببینه. بشین سرجات پسر -
  !چشم خاله نمیام -

. به قیافه ي توهان که سعی می کرد خودش رو مظلوم نشون بده نگاه کردم و خندیدم
شاد و شنگول می معلوم بود خاله رو خیلی دوست داره و هر وقت میاد پیشش این طوري 

  !شده بود عین این پسراي هفده هجده ساله. شه
یه جعبه ي بزرگ صورتی رنگ رو از زیر یه میز . خاله دستم رو گرفت و بردم ته فروشگاه

  : بیرون آورد و گفت
! یه زنی که توش خوبی ببینم. همیشه دلم می خواست این رو بدم به زن توهان. بیا دخترم -

ت جز شرارت هیچی توي چشماش نبود ولی تو پاکی و معصومیت اون زنیکه ي پست فطر
  . بازش کن، مال خودته. توي چشمات موج می زنه

باالتنه ي سنگ دوزي شده داشت . لباسش دکلته بود! فوق العاده بود. در جعبه رو باز کردم
 سنگ هاي قسمت باال تنه اش می! خیلی قشنگ بود. با یه دامن سفید خیلی بلند و پف دار

  !واقعا خیلی قشنگ بود. درخشید
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  : خاله با خوشحالی گفت
  !صد در صد فوق العاده می شی. بیا برو توي اتاق پرو و بپوشش! مطمئنم. اندازته -
 

  
  

قدم رو بلندتر نشون می داد و ! تن خورش عالی بود. رفتم داخل اتاق پرو و لباس رو پوشیدم
می دونستم که مهمونی . رده زیادي باز بودتنها مشکلش این بود که یه خ. کمرمم باریک تر

هاي توهان این ها قاطیه، منم خوشم نمی اومد همچین لباسی رو براي چند تا مرد غریبه 
  !بپوشم

  :تا منو دید گفت. خاله رو صدا کردم
- very very nice !ماه شدي عزیزم! عالیه.  
  ... ممنون خاله ولی -
  ولی چی؟  -
من خوشم نمیاد همچین لباس بازي ! خیلی قشنگه ولی خیلی بازهخاله می دونین این لباس  -

  .رو جلوي چند تا مرد بپوشم
  : خاله با تحسین نگاهم کرد و با لبخند گفت

اون دختره از یکی از همکاراي من . نجیبی و پاك! می دونی دختر، تو همه چیز تمومی -
ازه کلی هم می گفت این ت! به حدي باز و زننده بود که خدا می دونه. لباسش رو گرفت

وقتی این رو می گفت دلم می . لباس خیلی بسته و پوشیده است دارم توش خفه می شم
  !shut upخواست بهش بگم 
کامال . در عین مهربونی و بامزگی خشن هم بود! خاله خیلی بامزه بود. خنده ام گرفته بود

  !چه از نظر ظاهري چه از نظر باطنی. شبیه توهان بود
  : یاد لباس افتادم و گفتم دوباره

  خاله حاال من چه کار کنم؟ -
  .یه دقیقه وایستا دختر االن میام -

خاله با یه شال سنگ دوزي شده که سنگ هاش درست عین سنگ هاي روي لباس بود 
  : برگشت و گفت
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این رو که ! فکر نمی کردم بخوایش به خاطر همین بهت ندادمش، ولی بیا. این شالشه -
  .ي شونه هات دیگه راحتیبندازي رو

  !االن می تونستم بگم فوق العاده شدم! عالی شد. شال رو انداختم روي شونه هام
  : رو کردم به خاله و گفتم

  .خیلی قشنگه! ممنون خاله جون، خیلی ممنون -
توهان خیلی وقته . پس زود لباس هات رو عوض کن و بیا. خواهش می کنم عزیزم -

  . منتظره
  .یاماالن م. چشم -

با هم رفتیم پیش . خاله بیرون منتظرم بود. سریع لباس هام رو عوض کردم و رفتم بیرون
  .توهان

  : توهان تا ما رو دید گفت
تشریف آوردین؟ می خواستین بگین یه گاوي، گوسفندي چیزي جلوتون ! ا چه عجب -

  !قربونی کنم
  : خاله با عصبانیت ساختگی گفت

  ی تو؟ خب طول کشید دیگه، چی می گ -
  انتخاب کردین؟ . خب باشه -
  .لباس توي تنش عالی بود. آره، امتحان کردیم -

  : خاله گفت. توهان سرش رو انداخت پایین و لبخند زد
  . توهان بیاین بریم خونه ي من -
من پس . دیگه باید بریم! این تازه اولیش بود. من و گلیا کلی خرید داریم. مرسی. نه خاله -

  . ی فرستم بیاد لباس رو از شما بگیرهفردا تارا رو م
  . باز اون دیوونه می خواد بیاد اینجا! یا خدا -
  چه ایرادي داره؟ . ا خاله؟ خواهر به اون خوبی دارم -
  .سر تا پاش ایراده! یا مسیح -

  : توهان تا خواست چیزي بگه خاله سریع گفت
  .و برو دیگهمگه دیرت نشده بود؟ پس بد! بسه بسه نمی خواد حرف بزنی -

  : توهان گفت
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  .یادم رفته بود! آره ها -
  : بعد لپ خاله رو بوسید و گفت

  گلیا آماده اي؟  -
  : منم سریع خاله رو بوسیدم و ازش تشکر کردم و به توهان گفتم

  !آره بریم -
  : توهان دوباره دستم رو گرفت و گفت. با توهان از مغازه اومدیم بیرون

  االن کجا بریم؟  -
  یزي بگم؟ یه چ -
  !بگو -
  !من گشنمه -

  : با مهربونی نگاهم کرد و گفت
االن می ریم برات یه چیزي که احتماال دوست ! آخ اصال حواسم نبود صبحونه نخوردي -

  .داري می خرم
  چی؟  -
  .خودت می بینی -

توهان از کجا می ! واقعا داشتم از تعجب شاخ در می آوردم. توهان برام بستنی خرید
  دیوانه وار عاشق بستنی ام؟ دونست من 

  : با بهت نگاهش می کردم که لبخند مهربونی تحویلم داد و گفت
دو ساعت دیگه . این رو بخور ته دلت رو بگیره! خشایار گفته بود از این چیزا دوست داري -

  !می ریم ناهار می خوریم
  .ممنون، خیلی زحمت کشیدي -
  حاال بخشیدي؟ ! یمگه نگفتی اگه پسر خوبی باشم منو می بخش -

  : صدام رو مثل بچه ها کردم و گفتم
  !آره -
  خب بریم چی بخریم؟  -
  .بخریم... بریم یه جا که مانتو و کیف و کفش و -
  . باشه بریم -
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از هر چیزي خوشم می اومد توهان . با توهان نصف پاساژ هاي اون دور و اطراف رو گشتیم
نمی دونم چرا ! سیله چیه یا قیمتش چه قدرهاصال براش مهم نبود اون و. برام می خریدش

این کار رو می کرد ولی حداقل این رو می دونستم که با هر یک از این کارهاش من بیشتر 
  . ازش خوشم می اومد و بیشتر توي دلم جا باز می کرد

هر . باالخره وقت ناهار شد و من و توهان سمت یه رستوران شیک و با کالس پرواز کردیم
صورتم رو در هم . من جوجه کباب سفارش دادم و اون خوراك میگو! سنه بودیمدومون گر

  .کردم و به توهان نگاه کردم
  چیه چرا این طوري نگاه می کنی؟  -
  واقعا چه جوري میگو می خوري؟  -
  !خب غذاي مورد عالقه ي من میگو -
  !اَه -
  چرا؟  -
  !اَه! ا ماهی و میگومن از هر جونوري که تو آب زندگی کنه متنفرم، مخصوص -
  .ولی عوضش من عاشق غذاهاي دریایی ام -
  !غذاهاي مورد عالقه ات هم مثل خودتن -

  : بلند خندید و گفت
  !از تو که بهترم -
  !راستی من یادم رفت یه چیزي رو بهت بگم، وزغ خودتی -
  !من چشمام طوسیه نه سبز -
  !ببیشین بینیم بابا شیلنگ -
  !نشسته بهتره کلنگ -
حتی بعضی از مردمم ! یکی من می گفتم یکی توهان. آخر غذا هامون بحث می کردیم تا

باالخره غذامون رو خوردیم و از . بهمون نگاه می کردن، ولی براي من و توهان مهم نبود
توي ماشین نشستیم و براي چند ثانیه به هم نگاه کردیم و با هم . رستوران اومدیم بیرون

  .زدیم زیر خنده
  ا داریم می خندیم؟ ما چر -
  !نمی دونم -
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  !خدا شفامون بده -
  !الهی امین -

  : توهان گفت
  راه بیفتم؟ 

  کجا می ریم؟  -
  !یه جایی که همه ي خانوما خیلی دوست دارن -
  کجا؟  -
  !حاال می ریم می بینی -

  : توهان راه افتاد و بعد از چند دقیقه پرسید
  گلیا تو چند سالته؟  -
مگه من توي شرکت تو کار نمی کنم؟ تو پرونده ي من نوشته شده ! مممن واقعا نمی فه -

  نکنه پرونده ي منو هم نخوندي؟ . که چند سالمه
  !راستش نه، نخوندم -
  پس چه جوري من اون جا استخدام شدم؟  -
من فقط باید طرف رو ببینم و کارهاش رو بهش گوش زد . تمام این کارها با خانم صابریه -

  !همین. کنم
  . آها -
  حاال چند سالته؟  -
  !بیست و سه -
  .نه سال از من کوچک تري -
  !می دونم -
  گلیا؟  -
  بله؟  -
  تا به حال عاشق شدي؟  -
  !نه -
  صد در صد؟  -
  !آره، من هیچ وقت کسی رو دوست نداشتم -
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  !خوش به حالت -
ستم نمی خوا. دلم براش سوخت. توي چشماي قشنگش یه غم خیلی بدي بود. نگاهش کردم

  !ناراحت ببینمش
 

  توهان؟ -
  !بله -
  ... آهو -

  : سریع ادامه دادم. برگشت و با خشم نگاهم کرد
البته اگه دوست نداري نگو، ولی مگه خودت نگفتی من و تو مثل دو تا دوستیم؟ دوستا با  -

  ... هم درد و دل می کنن، دوستا با هم حرف می زنن، دوستا
. شیش سال گذشته! ، من باید به این قضیه عادت کنمتو راست می گی! بسه گلیا، بسه -

تارا خیلی سعی کرد چهره ي ... من احمق من بی شعور عاشق اون زنیکه ي. تقصیر خودمه
  ! هیچی رو نمی شنیدم! هیچی رو نمی دیدم. واقعیش رو نشونم بده ولی من نمی دیدم

. وي گوشم می پیچیدفقط صداي آهو بود که ت. فقط صورت آهو بود که جلوي چشمام بود
فقط صورت . من اشتباه کردم. من گناه خودم رو میندازم گردن دیگران. تقصیر خودمه

  !بی خیال گلیا. قشنگ آهو رو دیدم
  تو هنوز دوستش داري؟  -

  : با تعجب نگاهم کرد، بلند خندید و گفت
  !ندارهتو دیوونه اي؟ به نظرت می تونم کسی مثل آهو رو دوست داشته باشم؟ امکان  -

نمی دونم چرا بعد از شنیدن این حرف ها یه نفس راحت کشیدم که از چشم توهان دور 
  : براي این که قضیه رو ماست مالی کنم گفتم. نموند

  حاال کجا داریم می ریم؟  -
  : ماشین رو نگه داشت و گفت

  !پیاده شو رسیدیم -
  .رو به روم یه طال فروشی بزرگ بود. از ماشین اومدم بیرون

  : توهان اومد کنارم و گفت
  !بدو بریم که اردشیر خان نیم ساعته منتظرمونه -
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  اردشیر خان؟  -
  !بیا بریم می بینیش -

  : توهان بلند داد زد. با هم رفتیم توي طال فروشی
  !اردشیر خان؟ سالم -

  : یه مرد از زیر میز گفت
  !اومدم، اومدم -

  : تبعد از زیر میز اومد بیرون و رو به توهان گف
  !به به، ببین کی اینجاست -

  : بعد رو به من کرد و ادامه داد
  !خیلی خوش اومدین خانم -

  .آروم جوابش رو دادم. و بعد تعظیم کوتاهی کرد
  !ممنون -

  : اردشیر خان از توهان پرسید
  سینی شماره چند رو بیارم توهان؟ -
  !شماره چهارده رو بیار اردشیر خان -

  : کردم به توهان و ازش پرسیدممن رو . اردشیر خان رفت
  مگه سینی چهارده رو دیدي؟  -
  !نه، ولی می دونم از حلقه هاش خوشت میاد -
  اون وقت چرا؟  -
  !چون حلقه هاش ساده هستن و زیادي تجمالتی نیستن -

  وا؟ این از کجا فهمید من از چیزاي ساده خوشم میاد؟ 
 

  
  

  : گفت سینی رو گذاشت جلوي من و. اردشیر خان برگشت
  !بفرمایید خانم، انتخاب کنید -

  !همشون فوق العاده بودن. نمی تونستم انتخاب کنم. تشکر کردم و به حلقه ها نگاه کردم
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  : توهان کنار ایستاد و گفت
  چیزي انتخاب کردي؟  -
  .من نمی تونم انتخاب کنم، هر کدوم یه قشنگی دارن -
  می خواي من انتخاب کنم؟  -
  .می خوام ببینم سلیقت چیه. آره انتخاب کن -
  !سلیقه ي من که خیلی گنده -
  اون رو که خودم می دونم، ولی تو چرا همچین حرفی می زنی؟  -
  !اگه سلیقه ي من خوب بود که االن تو کنارم نبودي -

دلم می خواست از وسط ... داشت می خندید مرتیکه ي. برگشتم و چپ چپ نگاهش کردم
  !نصفش کنم

  : از خنده بهم انداخت و گفتتوهان نگاهی پر 
  .بیا این حلقه رو انتخاب کنیم! خب بابا منو نخور -
  ... خیلی -
  !حاال بجنب بیا! می دونم، هر چی می خواي بگی هستم -

توهان ! واقعا که این پسره یه تختش کم بود. هم خنده ام گرفته بود هم عصبانی شده بودم
   :سریع یکی از حلقه ها رو نشون داد و گفت

  از این خوشت میاد؟ -
. خیلی به دلم نشست! ساده شیک و زیبا. چند تا نگین بزرگ هم روش بود. حلقه ساده بود

  !واقعا سلیقه ي توهان حرف نداشت
  : با خوشحالی بهش نگاه کردم و گفتم

  !اي بدك نیست -
  !ما هم که خر. بدك نیست؟ تو که وقتی دیدیش چشمات برق زد! آره جون خودت -
  !اصال این طوري نیست. رنخی -
  !تو که راست می گی -
  !معلومه که راست می گم -
  پس همین؟ ! بی خیال بابا -
  !آره همین -
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با اردشیر خان خداحافظی کردیم . توهان اردشیر خان رو صدا کرد و پول حلقه رو بهش داد
  .و از مغازه اومدیم بیرون

زیر لب ممنونی . ر رو واسم باز کردمی خواستم سوار ماشین بشم که توهان بازم زودتر د
  .توهانم سوار شد و راه افتاد. گفتم و سوار شدم

  کجا داریم می ریم؟  -
  : توهان نیم نگاهی بهم کرد و گفت

  !یه جاي خوب -
  خیلی طوالنیه؟ -
  !تقریبا -

  : سرم رو تکیه دادم به صندلی و چشمام رو بستم و گفتم
  !باشه -

  .ابیدمکم کم خوابم گرفت و آروم خو
سرم رو بلند کردم و با دیدن توهان ! فکر کنم زیاد خوابیده بودم. کم کم هوشیار شدم

  .لبخندي زدم و بلند شدم
ساعت خواب؟ چه قدر می خوابی دختر؟ دو ساعته مثل چی ! به به خانومِ خوش خواب -

  !بیهوش شده بودي
  دو ساعت؟  -
  !آره -
  پس تو دو ساعت کجایی؟  -
  !تو ماشین -
  چه کار می کردي؟  -
  ! این چه سوالیه؟ خب رانندگی -

! از ترس سکته کردم. توي جاده بودیم. سرم رو چرخوندم و به بیرون ماشین نگاه کردم
یه فکرایی می اومد توي سرم . قلبم تند تند می زد! برگشتم طرف توهان؛ خیلی خونسرد بود

  .شتم یه دفعه فرو ریختتمام اعتمادي که به توهان دا. که حالم رو بدتر می کرد
  : توهان بهم نگاه کرد و سریع پاش رو گذاشت روي ترمز و گفت

  گلیا چته؟ چرا عین گچ شدي؟  -
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  : با هق هق گفتم
  !توهان، توهان -

  : می خواست دستم رو بگیره که جیغ کشیدم
  .به من دست نزن -

  : سریع رفت عقب و گفت
قراره . خشایارم می دونه! کن داریم می ریم کرجباور . کاریت ندارم! گلیا، گلیا جان نترس -

  !با خشایار تصمیم گرفتیم که اول اینجا رو نشونت بدیم! عروسی رو توي ویالي ما بگیریم
  !اگه می دونستم نگفته خودم بهت می گفتم. فکر کردم خشایار بهت گفته

  .خودم رو به در ماشین فشار دادم. توهان آروم اومد جلو. هنوزم می ترسیدم
  : توهان آروم گفت

. اصال به خشایار زنگ بزن و ازش بپرس! باور کن هیچ کاریت ندارم! نترس گلیا، نترس -
جاده هم خیلی . به خدا اول رفتم چند جا کارهام رو انجام دادم، بعدش اومدم توي جاده

  !شلوغ بود وگرنه تا االن رسیده بودیم
  .ا دلم می خواست بغلم کنهنمی دونم چر. بغضم ترکید و شروع به گریه کردم

می . بوي عطرش رو بلعیدم! آروم شدم. توهان اومد جلو، و منو به سمت خودش کشید
  !می دونستم هنوز شوهرم نیست! می دونستم بهم محرم نیست! دونستم دارم اشتباه می کنم

م آروم ازش جدا شد! تازه فهمیدم دارم چه کار می کنم! حالم بد بود. ولی دست خودم نبود
ولی دوباره به توهان اعتماد کرده ! به آرامش رسیده بودم. و سرم رو چسبوندم به پنجره

  !بودم
از گشنگی . دلم ضعف می رفت. توهان بدون هیچ حرفی ماشین رو روشن کرد و راه افتاد

می زد و من از احساسی بود که داشت توي دلم ریشه ! نبود، از استرس نبود، از هیچی نبود
  !نستم چیههنوز نمی دو

اگه حالم خوب بود حتما از این لحظه ها لذت کافی رو . بیرون منظره ي خیلی قشنگی داشت
  !می بردم

  : با صداي توهان سرم رو برگردوندم
  گلیا یه قهوه به من می دي؟  -

  : با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم
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  قهوه؟  -
  یه لیوان برام می ریزي؟ ! آره یه فالسک تو داشبورد هست -
  .آره االن می ریزم -

آروم از من گرفتتش و تشکر . فالسک رو در آوردم و براش قهوه ریختم و دادم دستش
  !ده دقیقه بود که هیچ کدوم حرف نزده بودیم. کرد

  : آخرش توهان طاقت نیاورد و گفت
توي این یه سالی که قراره توي خونه ام باشی قسم می ! گلیا خوب به حرف هام گوش بده -

قسم می خورم درست اندازه ي خواهرم . قسم می خورم درست عین تارا نگاهت کنم خورم،
. اگه چپ نگاهت کردم بزن تو گوشم! قول می دم. هیچ آسیبی بهت نمی زنم! مواظبت باشم

  !بهم اعتماد داشته باش. باور کن اذیتت نمی کنم
می دونستم . داشتممن ناخوداگاه بهش اعتماد . بهش نگاه کردم و فقط سرم رو تکون دادم

  !که هرچه قدرم دیوونه و مغرور باشه، بازم می شه بهش اعتماد کرد
توهان ماشین رو برد جلوي یه در آهنی . نیم ساعت بدون این که حرف بزنیم نشسته بودیم

  .بزرگ و چندتا بوق زد
  : یه پیرمرد اومد جلوي در و با صداي بلند گفت

  ! سالم توهان خان، بفرمایید -
وگرنه واقعا ! خدا رو شکر هوا روشن بود. براش دست تکون داد و ماشین رو برد تو توهان

  .سکته می کردم
. یه استخر کوچک وسطش بود که آب توش یخ بسته بود! وارد ویال شدیم؛ خیلی قشنگ بود

  : توهان کنار دیوار نگه داشت و گفت
  . پیاده شو بریم تو رو ببین -

  .ساختمون کوچک مربع شکل با لرز پیاده شدم و رفتم سمت
 

  : سمانه خانم با صداي بلند خندید و گفت
  !ببین چه عروسی درست کردم! واي خدا مرگم بده -

  : نرگس بلند خندید و گفت
بابا با این شکلی که تو درستش کردي این تا ! اوا سمانه جون؟ فکر شبش رو نکردي ها -
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  !فردا صبح تلف می شه
  .نداختم پایینهمه خندیدن و من سرم رو ا

خیلی جاي قشنگی بود و من قبول . اون روز که با توهان رفتیم ویال کلی بهم خوش گذشت
  .کردم عروسیمون اون جا باشه

وقتی رسیدم خونه با کلی ذوق و شوق همه چیز رو درباره ي ویال براي نرگس تعریف 
  .کردم

  !بم برداون شب از بس خسته بودم سرم رو روي بالش نذاشته بودم که خوا
یه کت دامن شیري رنگ که خیلی هم به . فرداش با نرگس رفتیم و براش لباس خریدیم

از اون موقع تا همین امروز این قدر استرس داشتم که نمی دونم چه طوري . نرگس می اومد
  . توي این دو هفته بقیه ي خرید ها رو با توهان انجام دادیم! روزا گذشت

سایه ي صورتی رنگی به چشمم ! ؛ واقعا شکل ماه شده بودمتوي آینه به خودم نگاه کردم
ابروهام از همیشه نازك تر شده . زده بودن که رنگ سبز چشمام رو بیشتر نشون می داد

ولی درسته ! واقعا خوشگل شده بودم. بود، لب هام با رژ صورتی مالیمی پوشیده شده بود
  !لبام می خندید، ولی چشمام غمگین بود

خواست اولین کسی که منو توي لباس عروسی می بینه شوهري باشه که  همیشه دلم می
  !شکل گل شدم. بی خیال بابا خودم رو عشقه... ولی حاال. قلبم براي اون بزنه

با این که آرایشش یه خورده غلیظ ! به نرگس نگاه کردم، اون هم خیلی خوشگل شده بود
  : ایشگرم، اومد کنارم ایستاد و گفتدر همین حین سمانه خانم، آر. بود ولی بهش می اومد

  !به به، شاه دوماد اومد خانوما -
در همین حین تارا اومد توي آرایشگاه و با شیطنت . زن هاي توي آرایشگاه کل کشیدن

  : خاص خودش گفت
چه قدر همه منو تحویل می ! خیلی خوش اومدم من. به به، سالم زن داداش گل خودم -

  !گیرن
  : با بهت بهم نگاه کرد و با تعجب پرسیدبعد اومد طرف من و 

  ببخشید خانم خوشگله، شما این زن داداش بد ترکیب من رو ندیدین؟  -
  : با مشت زدم به بازوش و گفتم

  !گمشو دیوونه -
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  : خندید و گفت -
  فکر داداش منو نمی کنی؟ ! پدر سوخته چه خوشگل شدي -

  : دبا عصبانیت نگاهش کردم که خودش با ترس ادامه دا
  !بیچاره داداشم -

کفش پاشنه بلندم رو از پام در آوردم و به سمتش گرفتم که خودش چند قدم رفت عقب و 
  : گفت

  !گلیا ولی خدا وکیلی خیلی خوشگل شدیا! غلط کردم، ببخشید -

  
  

  : سمانه خانم اومد پیشمون و گفت
هم دیگه تعریف می اون بنده خدا پشت در ایستاده شما دارین اینجا از ! خجالت بکشین -

  !کنین؟ پاشین
سمانه خانم یه شنل انداخت دورم و کالهشم گذاشت روي سرم و . با کمک تارا بلند شدم

  : گفت
  !خوشبخت بشی عروسک -

نرگس و تارا روي سرم پول می ریختند و همه برام آرزوي خوشبختی . زیر لب تشکر کردم
! خیلی قشنگ شده بود. تیاي توهان رو دیدمزان. باالخره از آرایشگاه اومدیم بیرون. می کردن

  .ولی هرچی نگاه می کردم خودش رو ندیدم
توهان کنار ماشین ایستاده بود و به . مجبوري سرم رو بلند کردم و به دور و برم نگاه کردم

همین طور بهم خیره ! آدم به این گندگی رو ندیدم! چه قدر من کورم. من خیره شده بود
  !نگاهش بدجوري اذیتم می کرد. چشماش موج می زدتعجب توي . شده بود

  : تارا بهم نگاه کرد و گفت
  می دونی چرا این طوري نگاهت می کنه؟  -
  نه، چرا؟  -
  .اون هم توي عروسیشون همین طوري آرایش شده بود! به خاطر این که شکل آهو شدي -

خیره بشه؟ چه قدر چرا دوست داشتم به خاطر زیبایی خودم بهم ! ناراحت شدم، دلم گرفت
خدا رو شکر توهان به فیلم . با ناراحتی رفتم سمت توهان! من احمقم که همچین فکري کردم
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  !بردارا گفته بود از آرایشگاه فیلم برداري نکنن
  : توهان اومد جلوم و گفت

  !خوشگل شدیا جوجو کوچولو -
طر همین بلند می خواستم حرصش رو دربیارم به خا. نمی دونم چرا بیشتر ناراحت شدم

  : گفتم
می خوام شوهر کنم باید ! خب باالخره منم باید یه جفت براي آینده ام پیدا کنم دیگه -

  !خوشگل باشم
  : بعد رفتم سمت در ماشین که توهان از پشت دستم رو گرفت و گفت

  فهمیدي؟ ! ببین فعال من شوهرتم؛ هیچ کاري هم نمی تونی توي خونه ي من بکنی -
  ه باشم چی؟ اگه نفهمید -
  !اون وقت جوري بهت حالی می کنمت که بگی غلط کردم -
چرا این ها رو می ! ببین دارم می لرزم! ببین داره تموم تنم می لرزه! آخ آخ آخ ترسیدم -

  گی؟ فکر نمی کنی من از ترس سکته می کنم؟
تم خوشحال بودم که تونس. بعد دستم رو از توي دستش بیرون آوردم و سوار ماشین شدم

  !ایول به خودم. عصبیش کنم
یه بیست دقیقه . سوار شد و با کالفگی دستش رو کرد توي موهاي خوش فرمش و راه افتاد

از صبح کله سحر تو آرایشگاه بودم، داشتم از خستگی می . اي می شد که توي راه بودیم
  !خیابونم که ماشااهللا. مردم

عروسی ساعت . ساعت رسیده بودیم با این ترافیک یک! باالخره رسیدیم، ساعت شش بود
  !هفت شروع می شد، پس تقریبا به موقع رسیده بودیم

اومد سمت ما و با گفتن چندتا کار که هیچیشم نفهمیدم، . فیلم بردار دم در ایستاده بود
توهان دستم رو گرفت و آروم بردم . رفت عقب و دوربینش رو زوم کرد روي من و توهان

  .سمت باغ
  !پس از ما زودتر رسیده بودن. رو شنیدم» !اومدن«داد می زد صداي تارا که 

  !واقعا عالی شده بود. توي استخر کلی شمع گذاشته بودن. باغ خیلی قشنگ شده بود
آذر جون . تا داخل شدیم یه جمعیت به سمتمون هجوم آوردن. به سمت ساختمون رفتیم

  خیره شد،ي لختم به شونه هاتوهان . اومد سمتم، گونم رو بوسید و شنل رو از من گرفت
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  .سریع شال رو انداختم روي شونه هام
  : لبخندي به روم زد و زمزمه کرد

  !این طوري خوشگل تري -
  : این دفعه خوشحال شدم و زیر لب گفتم

  !ممنون -
  .با هم رفتیم به سمت جایگاهمون و نشستیم

آذر جون و . ي مهمونا بیانقرار بود براي عقد فقط دو تا خانواده باشن و براي عروسی بقیه 
حاج آقا رو به . نرگس پارچه رو باالي سرم نگه داشتن و تارا شروع کرد به قند ساییدن

  . رومون نشست و شروع کرد
سرکار خانوم گلیا امیدي، فرزند محمد، آیا وکیلم شما رو به عقد . بسم اهللا الرحمن الرحیم -

مهریه ي معلوم یک جلد کالم اهللا مجید، یک  دایم آقاي امیر توهان راد، فرزند کامیار، با
  جفت آینه و شمعدان و تعداد هزار و پانصد سکه ي بهار آزادي دربیاورم؟ 

  : صداي نرگس رو شنیدم که با خنده می گفت
  !عروس رفته گل بچینه -

  : حاج آقا دوباره گفت
  سرکار خانوم گلیا امیدي، براي بار دوم می پرسم، آیا وکیلم؟  -

  : عه صداي آذر جون بلند شداین دف
  !عروس رفته گالب بیاره -

  : حاج آقا با خنده گفت
خب عروس خانوم اگه ! نه، مثل این که عروس خانوم رو کال از مجلس بیرون انداختین -

براي بار سوم می پرسم، ! همه کارهات رو کردي؛ این آقا داماد رو بیشتر از این منتظر نذار
  آیا وکیلم؟ 
  : توهان دستم رو گرفت و آروم گفت. اه کردم، قلبم با سرعت می زدبه توهان نگ

  !آروم باش، فقط بگو -
  : چشمام رو بستم و با صداي لرزونی گفتم

  !با اجازه ي برادرم و بقیه ي بزرگ ترا، بله -
. من االن زن توهان بودم! تموم شده بود. صداي کل کشیدن نرگس و بقیه توي گوشم پیچید
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آذر جون گردنبند قشنگی رو به . ن و بغلمون می کردن و تبریک می گفتنتک تک می اومد
  : گردنم بست و گفت

  !مبارکت باشه عروس گلم -
خشایار ساعت خوش فرمی رو که براي توهان خریده بود . خشایار و نرگس اومدن طرفمون

  : داد دستش و مردونه باهاش دست داد و گفت
  !مواظبش باش -

   :بعد اومد طرفم و گفت
  !خوشبخت شی کوچولو -

  سنگینی نگاهی رو روي خودم حس کردم،. از بغل خشایار اومدم بیرون، بغض کرده بودم
خودم براي عروسی دعوتش . داشت با لبخند نگاهم می کرد! سرم رو برگردوندم؛ طاها بود

نمی دونم . تا بهش گفتم دارم ازدواج می کنم صداي همیشه خندونش غمگین شد! کردم
  !لی می دونستم دلم نمی خواد طاها ناراحت باشهچرا، و

 

! تنها مردي که بعد از خشایار بغلش کرده بودم طاها بود. تقریبا به سمت طاها پرواز کردم
  : گفتم

  !خیلی بی معرفتی -
  !تازه شدم مثل تو -

به لحن همیشه . به چشماي مشکی همیشه شیطونش که غم عجیبی توش بود نگاه کردم
منو از خودش جدا کرد و با لبخند تلخی نگاهم کرد . غض بود گوش دادمشادش که توش ب

  : و گفت
  !از همیشه خانم تر شدي سفید برفی کوچولو. خوشگل تر شدي سفید برفی -

  : صداي توهان باعث شد برگردم به عقب
  سفید برفی؟  -

چرا به تته نمی دونم . با ترس به چشماي عصبی توهان که به طاها خیره شده بود نگاه کردم
  !پته افتاده بودم، نمی تونستم حرف بزنم

  : طاها رفت جلو و با توهان مردونه دست داد و گفت
  !سالم، طاها هستم دوست و هم محله اي قدیمی خشایار و گلیا -
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  : توهان سرد گفت
  .خوشبختم -

  : طاها رو کرد به من و گفت
  ! ونت بشممی رم پیش خشایار، قرب. خب عزیزم من دیگه باید برم -

  .زیر چشمی به توهان نگاه کرد و چشمکی به من زد
رگ گردن توهان زده . می خواست توهان رو عصبی کنه که البته موفق شد! خنده ام گرفت

  .طاها رفت و توهان دستم رو محکم کشید. بود بیرون
  : تقریبا داد زدم

  !آي چته؟ دستم شکست -
  که سفید برفی، آره؟ . ساکت باش گلیا -
  ... آره، خیلی ها منو این طوري صدا می کنن از جمله -

  : پرید وسط حرفم و گفت
  !خیلی ها غلط می کنن با تو -
  .درست حرف بزن -
  اگه نزنم؟  -
  !خودم خفت می کنم -
  !برو جوجه، برو با هم قد خودت بازي کن -
  !امیدوارم بمیري -
  !آمین -
  !الهی خودم حلواي مراسمت رو بپزم -
  !و رو کفن نکنم هیچ جا نمی رممن تا ت -

  : نرگس اومد طرفمون و گفت. همین طور نشسته بودیم و کل کل می کردیم
  بچه ها خدایی نکرده نمی خواین برقصین؟ -

  : با تعجب گفتم
  رقص؟  -
- نه پ مثال عروسی شماستا! پ!  

  : توهان رو کرد به نرگس و گفت
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  .چشم نرگس خانوم، یه ذره دیرتر میایم -
  .س رفتنرگ

  : توهان آروم دستم رو گرفت و گفت
  .معذرت می خوام، نمی خواستم ناراحت بشی -

  : توهان بلند خندید و گفت. بدون هیچ حرفی سرم رو تکون دادم
  گلیا تو بلدي تانگو برقصی؟  -
  . نه -
  !خب ولی االن باید برقصی -
  یعنی چی؟  -
  ون تانگو برقصن؟ یعنی تو نمی دونی عروس دوماد باید توي عروسیش -
  !نه -

  : با دستش زد توي سرش و گفت
  !خاك بر سر من با این زن انتخاب کردنم -

  : با عصبانیت گفتم
  ... من اگه خیلی کارها رو بلد نیستم بهتر از اینه که مثل آه -

  : وسط حرفم پرید و گفت
  !اگه اسمش رو بیاري به خدا قسم زندت نمی ذارم! هوي -

  .ندلیم فرو رفتمساکت شدم و توي ص
  : توهان با صداي آرومی گفت

قدم اشتباه بر ندار و حرکت اضافی هم . فقط هرکاري من می کنم تو هم بکن. عیبی نداره -
  .نکن

  : به آرومی گفتم
  !باشه -
  !راستی یه چیزي رو یادم رفت بهت بگم -

  !اد چه کار کنهباز معلوم نبود می خو. برگشتم و بهش نگاه کردم، با شیطنت نگاهم می کرد
  : پرسیدم

  چی می خواي بگی؟  -
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  : سرش رو تکیه داد به صندلی و گفت
  ... خیلی، خیلی، خیلی، خیلی، خیلی، خیلی -

  : همین طور داشت می گفت خیلی که عصبانی شدم و گفتم
  خیلی چی؟ . بس کن دیگه -

  : لبخند شیطونی زد و ادامه داد
  !خیلی، خیلی، خیلی، دیوونه اي -

  !کال استاد ضدحال زدن بود این بشر! فکم داشت می چسبید به زمینیعنی 
  !آره تازه شدم مثل تو -
  !منم یکی از تو دیوونه تر -
  .آره معلومه -

نرگس داشت با ! نمی دونستم باید چه جوابی بهش بدم. سرم رو برگردوندم. بلند خندید
  !رقصیدیمیهو یادم اومد باید می رفتیم می . چشم غره نگاهمون می کرد

  : سریع رو کردم به توهان و گفتم
  !توهان، توهان -
  چیه؟  -
  .باید بریم برقصیم! بدو دیگه -
  !گلیا ببین خراب کاري نکنی ها. آخ راست می گی ها -
  !باشه بابا، اه -
  !خب دستم رو بگیر -

همه دست زدن و توي یه لحظه . دست هم رو گرفتیم و به طرف وسط سالن راه افتادیم
  .خیلی رمانتیک و عاشقانه بود. غ ها خاموش شد و فقط نور شمع، فضا رو روشن می کردچرا

  : توهان یه دستش رو گذاشت رو کمرم و به آرومی گفت
  .دستات رو بذار رو شونه هام -

تا به حال توي تمام ! واقعا داشتم از خجالت می مردم. همون کاري که گفت رو انجام دادم
. نمی تونستم به چشماش نگاه کنم! ر نزدیک نبودم؛ حتی به خشایارعمرم به یه مرد این قد

  . آهنگ شروع شد
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  چه قدر خوبه که تو هستی چه قدر خوبه تو رو دارم«
  چه قدر خوبه که از چشمات می تونم شعر بردارم

  تو که دلواپسم می شی همه دلواپسیم می ره
  شاید این واسه تو زوده یا شاید واسه من دیره

  ه بفهمی من چرا آواره ي دردمواست زود
  واسم دیرم از این خلوت به شهر عشق برگردم

  واسم دیره پشیمون شم چه خوبه با تو شب گردي
  واست زوده بفهمی که چه کاري با خودت کردي

  الالال الالال الالال
  نه این که بی تو ممکن نیست

  نه این که بی تو می میرم
  گیرمبه قدري مسریه حالت، که دارم عشق می 

  همه دلشوره ام از اینه، که عشق اندازه ي حاله
  تو جوري عاشقی کن، که نفهمم عشق با کوتاهه

  واست زوده بفهمی من چرا آواره ي دردم؟ 
  واسم دیرم از این خلوت به شهر عشق برگردم

  واسم دیره پشیمون شم چه خوبه با تو شب گردي
  واست زوده بفهمی که چه کاري با خودت کردي؟ 

  »!الالال
  

دوست داشتم این صحنه ها واقعی باشه، دوست داشتم توهان . آرامش عجیبی گرفته بودم
  !واقعا شوهرم می شد

  ... ولی اگه عروسیم بود داماد کی بود؟ نکنه توهان. دوست داشتم واقعا عروسیم بود
  ! براي من، توهان فقط به عنوان یه پله براي رسیدن به آرزوهام بود، فقط همین! نه، نه

می خواستم سرم رو از رو سینش بلند کنم اما دلم نمی اومد این پناهگاه امنی که تازه پیدا 
باالخره آهنگ تموم شد و من مجبور شدم از سینه ي توهان . کرده بودم رو از دست بدم

فکر می کردم شاید از نگاهم بفهمه . نمی دونم چرا نگاهم رو از توهان می دزدیدم. دل بکنم
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. مهمونا دست زدن و من و توهان دوباره رفتیم سمت صندلی هامون! م چه خبرهکه توي دل
  .این دفعه تمام مهمون ها اومدن وسط سالن و دو به دو شروع به رقصیدن کردن

  
  آدمکاي برفی آروم تر بخندید، ستاره هاي روشن چشماتونو ببندید«

  ار بید مجنونیواش یواش ببارید اي قطره هاي بارون، لیالي من تو خوابه کن
  نگو یه وقت که دستات قلبم رو بردن از یاد، کجا رفتی عزیزم دلت منو نمی خواد

  تنهاي تنها موندم نمونده دیگه حرفی، رفیق غصه هامن آدمکاي برفی
  آدمکاي برفی آروم تر بخندید، ستاره هاي روشن چشماتونو ببندید

  ابه کنار بید مجنونیواش یواش ببارید اي قطره هاي بارون، لیالي من تو خو
  نگو یه وقت که دستات قلبم رو بردن از یاد، کجا رفتی عزیزم دلت منو نمی خواد

  ».تنهاي تنها موندم نمونده دیگه حرفی، رفیق غصه هامن آدمکاي برفی
  

لبخند قشنگی که چال هاي گونه اش . بی اختیار دست توهان که تو دستم بود رو فشار دادم
ولی درد . دردم گرفته بود. محکم تر از خودم دستم رو فشار دادرو نشون می داد زد و 

نمی دونستم چه اتفاقی داره میفته، فقط این رو می . نمی دونستم چِم شده! لذت بخشی بود
  !لذتی که نمی تونستم پنهانش کنم! دونستم که دارم لذت می برم

اییش آقاي راد که خد. باالخره وقت شام خوردن رسید و مهمونا رفتن سمت میزهاي غذا
غذاهاي جور وا جور با کلی مخلفات واقعا همه ! دیگه بهش می گفتم بابایی، شاهکار کرده بود

فیلم بردار اومد . با توهان به سمت میز مخصوصمون رفتیم! رو به اشتها در می آورد
مگه آدم براي غذا خوردن هم . جلومون و دوباره اون دستوراي مسخره اش رو شروع کرد

 د این همه ناز و ادا بیاد؟ اَه اَه اَهبای

  : توهان آروم خندید و قاشق رو گرفت جلوي دهنم و گفت
  !بخور، این قدرم غر نزن -

همین طور که زیر لب غرغر می کردم غذا رو خوردم که فیلم بردار احمق، جفت پا پرید 
  : وسط غذا خوردنم و با اون صداي لوس و احمقانش گفت

یه چشمکم موقع خورن ! باید با احســـاس غذا بخوري عزیزم. بد بودخیلی ! کات، کات -
  !به شاه دوماد بزن
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  .توهان از خنده غش کرده بود. دستم رو گرفتم جلوي دهنم و اداي باال آوردن رو در آوردم
  : با عصبانیت ساختگی گفتم

مه از این گلوي نمی ذاره یه لق! اهه. بابا این دختره ي تفلون رو بیرون کن دیگه. زهرمار -
  !خیر سرم می خوام غذا کوفت کنم! واموندمون پایین بره

  خب من چه کار کنم؟ باید فیلم بگیره یا نه؟  -
  : دختره ي بدترکیب دوباره اومد جلوي ما و گفت

  خب آماده شدین؟  -
  : توهان با خنده گفت

  !بله بله، آماده ایم -
طور که خانوم ایکبیري دستور داده بودن، دوباره قاشق رو گرفت جلوي صورتم و منم همون 

  .غذا رو جویدم و قورت دادم
  : دوباره صداي نحسش بلند شد

  !خب حاال عروس خانم شما قاشق رو بذارین توي دهن آقا دوماد. خوب بود -
مثل همیشه . قاشق رو بردم باال و گذاشتم توي دهن توهان! اَه چه قدر از این کارها بدم میاد

مثل ! این بشر منو یاد لردهاي انگلستان مینداره. رو جوید و آهسته قورت داد خیلی نرم غذا
واقعا تیکه ... مثل اون ها! مثل اون ها آروم و شمرده راه می ره! اون ها شیک غذا می خوره

  !ایه براي خودش
  : صداي این عجوزه دوباره بلند شد

  !حاال نوبت عسله! عالی بود، محشـــر -
همیشه خیلی دوست داشتم انگشت یه مرد رو گاز . ین قسمت عروسیمآخ جون من عاشق ا

. کی بهتر از توهان؟ انگشتم رو فرو بردم توي عسل و کنار لباي توهان نگهش داشتم! بگیرم
تمام موهاي بدنم خود ! براي یه دقیقه قلبم از کار افتاد. توهان انگشتم رو برد داخل دهنش

دهنش در آورد و انگشت عسلیِ خودش رو جلوم  انگشتم رو از. به خود سیخ شده بود
نا خوداگاه محکم تر از اون چیزي . انگشتش رو برد توي دهنم! هنوز توي شوك بودم. گرفت

  !صورتش درهم رفت و رنگش قرمز شد. که می خواستم انگشتش رو گاز گرفتم

  : سریع انگشتش رو از دهنم در آوردم و تند و آروم گفتم
  !ببخشید -
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  : بدون این که بفهمم چه کار می کنم گفتم. اي بهم رفت چشم غره
  !حقت بود. اصال خوب کاري کردم که گاز گرفتم -

  : با لبخندي مصنوعی زمزمه کرد
  !می خوام حسابت رو برسم. عروس خانم، خودت رو براي شب آماده کن -

تونست  اگه بالیی سرم می آورد چی؟ هیچ غلطی نمی! لحنش بوي تهدید می داد. ترسیدم
  !اگه بخواد بهم نزدیک بشه این قدر جیغ می کشم که همه بریزن توي خونه! بکنه

  یا خدا نکنه دیوونه بشه بال مالیی سرم بیاره؟! آخه دیوونه مثال شوهرته ها
به ترسم غلبه . داشت با یه لبخند مرموزي بهم نگاه می کرد. با ترس به توهان نگاه کردم
  : کردم و با لحن تندي گفتم

  ها؟ چیه؟ خوشگل ندیدي؟  -
  !ولی عروس به این زشتی تا حاال ندیدم. خوشگل که زیاد دیدم -
  !حاال انگار خودش چه تحفه اي هست -

  : با لحن بامزه اي گفت
  !کسی چیزي گفت؟ آها صداي باد بود -
  !توهان به خدا با همین دستاي خودم خفت می کنم -
  .نهشتر در خواب بیند پنبه دا! هه هه هه -
  ! توهان امیدوارم بمیري -

ساعت از دوازده گذشته بود، دیگه کم کم مهمونی داشت تموم . لبخندي زد و هیچی نگفت
خانواده ي عموي توهان به . مهمونا می اومدن سمتمون و بهمون تبریک می گفتن. می شد

غل توهان گرم عمو و زن عموش رو ب. توهان و من از جامون بلند شدیم. سمتمون اومدن
  .کرد

  : عموش اومد به سمت من و گفت
  !خوشبخت بشی عزیزم -

برعکس آقاي راد همسرش ! مثل بابایی مهربون و خوش رفتار بود. خیلی شبیه بابایی بود
  !این قدر افاده و فیگور می اومد که حال آدم رو بهم می زد

  : خیلی سرد و خشک گفت
  .تبریک می گم -
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  : تمبا یه لحنی درست عین لحن خودش گف
  .خیلی ممنون -

دختر عموي توهان که از تارا شنیده بودم اسمش شهرزاده اومد . نوبت بچه هاشون رسید
  : جلو و با یه لحنی، درست عین مادرش گفت

  .تبریک می گم گلیا جون -
  .خیلی ممنون عزیزم -

اطر فکر کنم می خواست به خ! به لباسش نگاه کردم؛ این که دیگه لباس نبود، همش تور بود
  !خرید پارچه زیاد توي خرج نیفته

به شهرزاد که تقریبا جفت توهان بود نگاه . از این فکرم خنده ام گرفت و پوزخندي زدم
! دختره ي عوضی یه جوري نزدیکش بود که انگار عروس ایشونه! حرصم گرفته بود. کردم

  .باالخره از توهان جدا شد و رفت سمت مامان باباش
  : ا لحن گرمی گفتشهریار اومد جلو و ب

  .خوشبخت بشین. تبریک می گم -
ولی نمی دونم چرا ناخوداگاه بهش اعتماد . نگاهش هنوزم ترسناك بود. ازش بدم نمی اومد

براي یه ثانیه چشمم به توهان افتاد که داشت با نگاه ! انگار که خیلی آدم خوبیه. داشتم
یهو همه ي خاطراتی که تارا . ردترسناکی به دست من که توي دست شهریار بود نگاه می ک

  .سریع دستم رو از دست شهریار در آوردم. برام تعریف کرده بود اومد جلوي چشمام
رفت طرف توهان و دستش رو دراز . شهریار به توهان نگاه مسخره اي کرد و پوزخندي زد

  : کرد و گفت
  !تبریک می گم -

یعنی هم آذر جون و بابایی و . ل زده بودبا نگرانی به توهان و شهریار ز. به تارا نگاه کردم
انگار می ترسیدن که هم دیگه رو . تارا با حالت خیلی بدي به اون دو تا خیره شده بودن

کامال ! به توهان نگاه کردم؛ توي چشماش نفرت موج می زد، شهریارم همین طور! بکشن
  مشخص بود که چه قدر از هم دیگه بدشون میاد

  : توهان خیلی سرد گفت
  .ممنون -

  : شهریار چند قدم رفت عقب دوباره رو به من کرد و با صداي خیلی آرومی گفت
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  !مراقب خودتون باشید. این پسر عموي من خیلی دیوونه است. مواظب باشین گلیا خانوم -
به توهان نزدیک شدم و . منظورش رو نفهمیدم، ولی به شدت از حرفی که زد ترسیدم

شهریار با لبخندي سرش . با عصبانیت به شهریار نگاه کرد توهان. دستش رو محکم گرفتم
  .رو تکون داد و رفت سمت خانوادش

  : توهان گفت
  چی زر زر می کرد؟ -
  !هیچی -
  بهت می گم چی گفت؟ ! گلیا منو عصبانی نکن ها -

  .به تارا نگاه کردم، داشت با ترس نگاهم می کرد. از صداي بلندش ترسیدم
مجبور بودم به . رکات اشاره بهم فهموند که توهان رو عصبانی تر نکنمتا نگاه منو دید، با ح

  !توهان بگم شهریار بهم چی گفت وگرنه این خل و چل خون به پا می کرد
  !هیچی بابا، گفت مراقب خودتون باشین -
  ... غلط کرد، مرتیکه ي -
  !توهان مردم دارن نگاه می کنن -
  !به درك نگاه کنن -

  : ت ما و دست منو گرفت و گفتتارا سریع پرید سم
  !داداشی یه دقیقه این عروس خوشگل رو به ما قرض بده دیگه -

  .بعد دستم رو کشید و سریع بردم کنار دیوار
هی می گفتم اگه با هم دعواشون بشه چه خر تو خري ! واي گلیا داشتم سکته می کردم -

کیشون اون یکی رو سر به خدا رو شکر دعوا درست نشد وگرنه حتما ی. خدا رو شکر! بشه
  !نیست می کرد

  !این ها واقعا انگار از هم دیگه بدشون میاد. آره واقعا، منم ترسیده بودم -
  !بدشون میاد؟ از هم متنفرن -
  .بی خیال بابا -

یه لباس شب مشکی بلند پوشیده بود که کلی ! به تارا نگاه کردم، خیلی خوشگل شده بود
  .خیلی بهش می اومد. تپولک دوزي و منجوق دوزي داش

  : لبخندي زدم و گفتم
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  خیلی خوشگل شدیا -
  .ما انگشت کوچیکه ي شما هم نمی شیم! چوب کاري می فرمایید -
 

توي ماشین نشسته بودم و منتظرش بودم . به توهان نگاه کردم، داشت با اهورا حرف می زد
! یه زندگی مثال مشترك عروسی باالخره تموم شده بود و این براي من یعنی شروع. تا بیاد

از نبودش استفاده کردم و چندتا نفس عمیق . بوي عطر توهان توي ماشین پیچیده بود
همیشه از عطر هاي تند متنفر بودم ! نمی دونم چرا از بوي عطرش خوشم می اومد. کشیدم

  ... ولی االن
  : توهان سوار شد و با عصبانیت گفت

  .ببخشید دیر شد -
  .عیبی نداره -
دور و بر شهریار نپلک وگرنه پدري ازت در . یا ببین دارم باهات اتمام حجت می کنمگل -

  !میارم که تو خوابم نبینی
  : با لحن مسخره اي گفتم! عصبی شدم، حق نداشت به من دستور بده

  !تو چه کاره ي منی؟ من هر کاري دلم بخواد می کنم. اصال به تو چه -
  : ماشین رو نگه داشت و گفت

واي به حالت اگه بشنوم یا ببینم دور و بر . توي این یه مورد اصال شوخی ندارم گلیا -
  .اون وقت کاري می کنم از به دنیا اومدنت پشیمون بشی. شهریار بودي

  : با صداي بلندتر از خودش داد زدم. ازش می ترسیدم ولی قاطی کرده بودم
آقاي مثال روشن فکر، عقده هاي  .اگه قاطی کنم از تو هم بدترم! هویـی سر من داد نزنا -

اون یه غلطی کرد قرار نیست منم مثل اون ! زن قبلیت رو سر من حق نداري خالی کنی
چیه؟ می ! خیلی وقته از به دنیا اومدنم پشیمون شدم، خیلی وقته. شما اشتباه می کنی. باشم

مرم به غیر از من تا به حال توي ع. خواي ثابت کنی منم مثل اون آهو جونتم؟ نخیر نیستم
اگرم می بینی االن به عنوان زنت توي . خشایار و طاها با هیچ مرد دیگه هم کالم نشدم

فهمیدي ! ماشینم، فقط و فقط به خاطر اینه که همیشه دوست داشتم درسم رو ادامه بدم
  آقاي دکتر؟ 

که از این ! نمی خواستم گریه کنم ولی نمی تونستم. بغضم شکسته بود، هق هق می کردم
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نمی دونم چرا . فکري که درباره ام می کرد برام مهم بود. منم مثل آهو می دید متنفر بودم
مرتیکه ي بی فرهنگ حتی یه معذرت خواهی . سرم رو به شیشه تکیه دادم! ولی مهم بود

  .ماشیناي مهمونا پشتمون بودن و بوق می زدن! خشک و خالی هم نکرد
  : ردمزیر لب زمزمه ک. سرم درد گرفته بود

  !اَه ساکت شین دیگه -
  : توهان آروم گفت

  می خواي کاري کنم گممون کنن؟  -
  .فقط سرم رو تکون دادم و هیچی نگفتم

نمی خواستم بخندم ولی از کارش . ماشین رو به طرف راست برد، یهو پیچوندش طرف چپ
 . آروم لبخندي زدم! خوشم اومده بود

  : آروم خندیدم، توهانم خندید و گفت
  . یول به خودما -

  : بعد از این که خوب خنده هام رو کردم گفتم. این دفعه بلند خندیدم و توهانم با من خندید
  !ایول، دمت گرم. واقعا شاهکار بود -
  .چاکریم -

از تارا . داشتم از فضولی می مردم که بدونم خونه ي توهان کجاست. ده دقیقه ساکت بودیم
کنه ولی براي غذا خوردن و این جور چیزا می ره پیش شنیده بودم توهان تنها زندگی می 

  : توهان بهم نگاه کرد و بلند خندید و گفت. آذر جون این ها
  !این قدر زور نزن، بپرس! کوچولو می دونم می خواي یه سوالی بپرسی -
  خونت کجاست؟ -

  : لبخندي زد و گفت
  .زعفرانیه -

نمی دونم چرا توهان توي . ه ام سر رفته بوددوباره حوصل! زعفرانیه؟ یا خدا. یعنی کفم برید
  !ماشین این قدر کم حرف می شد

  : توهان بهم نگاه کرد و گفت
  می خواي آهنگ مورد عالقه ام رو برات بذارم؟  -
  حتما خارجیه، نه؟  -
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  !نه -
  !ا؟ نمی دونم، بذار -
  !فقط تعجب نکن -
  .باشه -

صداي فرهاد توي ماشین . گذاشتتوهان ضبط ماشین رو روشن کرد و یه سی دي توش 
  : پیچید

  
  یه شب مهتاب«

  ماه میاد تو خواب
  منو می بره

  کوچه به کوچه
  باغ انگوري
  باغ آلوچه 
  دره به دره

  صحرا به صحرا 
  اون جا که شبا
  پشت بیشه ها
  یه پري میاد

  ترسون و لرزون
  پاشو می ذاره
  تو آب چشمه
  شونه می کنه
  موي پریشون 
  یه شب مهتاب

  اد تو خوابماه می
  منو می بره
  ته اون دره
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  اون جا که شبا
  یکه و تنها

  تک درخت بــید
  شاد و پر امیـد
  می کنه به ناز

  دستش رو دراز
  که یه ستاره

  بچکه مثلِ
  یه چیکه بارون

  به جاي میوه اش
  سر یه شاخه اش

  بشه آویزون 
  یه شب مهتاب

  ماه میاد تو خواب
  منو می بره

  از توي زندون
  مثلِ شب پره

  با خودش بیرون 
  می بره اون جا
  که شب سیاه

  تا دم سحر
  شهیداي شهر

  با فانوس خون
  جــار می کشن

  تو خیابونا
  سر میدونا 
  عمو یادگار
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  مرد کینه دار
  مستی یا هوشیار
  خوابی یا بیــدار

  مستیم و هوشیار 
  شهیداي شهر

  خوابیم و بیدار 
  شهیداي شهر

  آخرش یه شب
  ماه میاد بیرون 

  کوهاز سر اون 
  باالي دره

  روي این میدون
  رد می شه خندون 

  یه شب ماه میاد
  »یه شب ماه میاد

  
  واقعا آهنگ مورد عالقت اینه؟  -
  !آره -
  !شاعرش شاعر مورد عالقه ي منه -
  احمد شاملو؟  -
  !آره -
  !ولی من فکر کردم تو فروغ فرخزاد رو دوست داري -

  ؟ اون از کجا می دونست. با تعجب بهش نگاه کردم
روزِ خواستگاري که اومدم توي اتاقت تو کتاب خونه ات پرِ کتاباي . این جوري نگاهم نکن -

  .فروغ فرخزاد بود
  !آره خب، ولی من هر دوي اون ها رو خیلی دوست دارم -

  !همیشه همه می دونستن براي کادوي تولدم یه دیوان شعر از همه چیز برام با ارزش تره
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  !عالیه -
  : توهان همین طور که می روند پرسید. دیمچند لحظه ساکت ش

  گلیا گواهینامه داري؟  -
  !وا، می خواستی نداشته باشم؟ معلومه که دارم -
  !خوبه، آفرین -
  چه ماهی به دنیا اومدي توهان؟  -
  !اول تو بگو -
  !خب اول من پرسیدم -
  !خانوما مقدم ترن -
  !اوه، چه با فرهنگ شدي یهو -
  .بگو دیگه -
  .شتاردیبه -

  : بلند خندید و گفت
  !جالبه، به غیر از وزغ، گاوم هستی -
  اگه من گاوم تو چی هستی؟  -

  : با غرور نگاهم کرد و گفت
  !شیــــــر -
  !اَه اَه اَه، مغرورِ ساده لوحِ حسود -
  !از خداتم باشه -
  !فعال که نیست -

هر چند ! ز گل و گیاهحیاطش عالی بود، پر ا. خونه که چه عرض کنم کاخ بود. رسیدیم خونه
استخر کوچیکی که آبش یخ زده بود و کنار پارکینگ قرار . دقیقه یه نفس عمیق می کشیدم

. ساختمون خیلی بزرگی با سنگ هاي مشکی و خالصه خیلی خونه ي قشنگی بود. داشت
  : توهان در خونه رو باز کرد و گفت

  !بفرمایید مادموازل -
  !يآخی چه قدر تازگی ها جنتلمن شد -
  .بودم -
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  !هه هه هه افاده ها طبق طبق، سگا به دورش وق و وق -
  : بلند خندید و گفت

  !بی خیال بابا -
همه عکس گل و گیاه و طبیعت می زنن ! این بشر چه قدر خود شیفته بود. وارد خونه شدیم

  .اي واي بچم کمبود محبت داره! به در و دیوار خونشون، این عکساي خودش رو زده
ست مبل و صندلی قهوه اي، کاغذ دیواري کرم، . و خونه کرم و قهوه اي بودهمه چی ت

پارکت ها یکی در میون . قهوه اي، بشقاب ها و ظرف و ظروف کرم... کابینت ها و میز و
  : توهان به اتاقی اشاره کرد و گفت. همه چیز خونه قشنگ بود. کرم قهوه اي بود

  .اتاق تو این جاست، و اتاق من اون جا -
  .با دستش ته راهرو رو نشون داد

  .اگه فکرهایی به سرش زد، حداقل یه راه فرار دارم! اوه، خدا رو شکر
  : برگشتم به سمتش و گفتم

  !من خیلی گشنمه -
  : با تعجب نگاه کرد و گفت
  اون همه تو عروسی خوردي چه طوري االن گشنته؟ . بچه تو نصف منم نیستی

  !خب گشنمه دیگه -
   آشپزي بلدي؟ -
  . معلومه بلدم -

  . یهو سرش رو آورد باال و با چشماي گرد شده بهم نگاه کرد
  ها؟ آدم ندیدي؟  -
  تو، تو آشپزي بلدي؟  -
  مگه چیز عجیبیه؟ ! آره خب -
  .من سرم درد می کنه، می رم بخوابم! نه نه -
  .شب بخیر -
  .شب بخیر -

ماشااهللا تو همه ي . اررفتم سمت آشپزخونه و شروع کردم به گشت و گذ. توهان رفت
یخچال هم که دیگه می تونست همه ي آفریقایی . کابینتاش پر بود از خوراکی هاي مختلف
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. یه بسته چیپس برداشتم و روي مبل نشستم و شروع کردم به خوردن. ها رو سیر کنه
  .گوشیم رو از توي جیب شنل در آوردم و روشنش کردم

  . اوه، نرگس غوغا کرده بود
  ش می گذره؟ گلیا، خو«

  . گلیا، اگه مشکلی پیش اومد به من زنگ بزن
  .گلیا، چند دست لباس خواب توپ توي کشوي کمدتونه

  »..گلیا
  . پقی زدم زیره خنده! اه اه اه اه اه، حاال ببین چه فکرایی که نمی کنه

. دوري از خشایار داشت اذیتم می کرد، توي همین چند ساعت دلم براش تنگ شده بود
معلوم بود که براي من و توهان تدارك دیده . رفتم داخل اتاقم! چه به شوهر کردن آخه منو
روي تخت دو نفره ي مثال من و توهان پر از گل برگ هاي گل رز بود و اتاق پر از . بودنش

  .شمع کرده بودن
  آخه این لوس بازي ها یعنی چی؟ . عــــــــــق، حالم بهم خورد

این ها دیگه . دم و ناخودآگاه لبم رو به دندون گرفتمبازش کر. رفتم سمت کشوي کمد
خدا بگم چه کارت کنه نرگس، . اگه نمی پوشیدمشون سنگین تر بودم. لباس خواب نبودن

من حتی اگه عاشق توهان هم بودم هیچ وقت حاضر نمی شدم همچین لباسی رو جلوش 
  ! بپوشم

  :دوباره همون صداي لعنتی تو گوشم پیچید
  »ون خوشت نمیاد؟یعنی تو از ا«

  .و دستم رو گذاشتم روي گوش هام
  »!نه نه نه ، من اصال از توهان خوشم نمیاد«
  »!خیلی دروغ گو شدي گلیا«
  »!برو بابا«

  :و خودم رو روي تخت انداختم و با خودم گفتم
  »!من؟ نه نه، از توهان خوشم نمیاد حتی یه ذره«
  »!بگیر بکپ بابا دروغگو«

  .لش و با همون لباس خوابم بردو سرم و گذاشتم رو با
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  این جا کجاست؟ من این جا چه کار می کنم؟ چرا تو تختم نیستم؟ . به دور برم نگاه کردم
  !توهان، عروسی، لباس خواب، وایی. یهو نیم خیز شدم و همه چیز یادم اومد

به . بی خیال بعدا می دمش خشک شویی... لباسم که دیگه. تن و بدنم خشک شده بود
موهام این قدر وز . م نگاه کردم، ساعت پنج صبح بود و هوا هنوز گرگ و میش بودساعت

  !وزي شده بود که نگو
  . سرم درد گرفته بود. به زور سنجاق هایی که تو موهام بود رو در آوردم

وا این که رفته . توهان رو مبل خوابش برده بود و تلویزیون هم روشن بود. رفتم تو پذیرایی
براي چی برگشته بود؟ که تی وي نگاه کنه؟ مگه دیوونست؟ اصال به تو چه؟ بود بخوابه، 

  ! مگه تو فضولی؟
خاك تو سرت کنن ! اوه پس آقا سیگار هم می کشه. روي میز جلوي توهان پر از سیگار بود

  !توهان، مثال دکتري ها
  . اوپنپاورچین پاورچین رفتم سمت آشپزخونه، آشپزخونه ي نقلی و کوچیکی بود و البته 

. الزم داشتم که چایی بخورم و می خواستم بعدش برم خرید. کتري رو گاز بود، برش داشتم
  !واال، مگه عیبی داشت؟ شوهر پولدار کردن این خاصیت ها رو هم داره دیگه

  .صداي توهان از پشت سرم باعث شد دو متر از جا بپرم
  .صبح بخیر -
  کردم، نمی تونی مثل آدم سالم کنی؟ داشتم سکته می ! مرتیکه دیوانه ترسوندیم -
  .بدك نیست جوابم رو بدي! اي بابا فقط سالم کردم ها -
  .خب؛ سالم، صبح بخیر -

  :شنیدم زیر لب گفت
  !گودزیال -

  : سرم رو آوردم باال و داد زدم
  با من بودي؟  -
  چی رو با تو بودم؟  -
  !تو به من گفتی گودزیال -
  .خب هستی دیگه -

  : و میز ناهار خوري بود رو برداشتم و گفتمپارچ آبی که ر
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  من گودزیالم؟  -
  آره  -
  ! حاال این گودزیال می خواد یه کاري بکنه. باشه دیگه -

  : پوزخندي زد و گفت
  چه کار؟  -
  !این کار رو -

بلند خندیدم و . شوك بود و شکل موش آب کشیده شده بود. پارچ رو روش خالی کردم
  : گفتم

  ! عزیزخداحافظ شوهر  -
 

بیچاره توهان قرار بود یه سال منو . رفتم تو اتاقم، روي تخت دراز کشیدم و بلند خندیدم
  !تحمل کنه، خدا به دادش برسه

! یا پیغمبر، توهان حق داشت بهم بگه گودزیال. از روي تخت بلند شدم و تو آینه نگاه کردم
همه ي صورتم اکلیلی بود . ودریملم ریخته بود پایین چشمام و رژ لبم روي لپام پخش شده ب

  .و شکل دلقک شده بودم
باید می رفتم حموم ولی حال و حوصله اش رو . سریع صورتم رو با شیر پاکن تمیز کردم

نمی دونستم باید چی بپوشم و هیچ لباسی جز اون هایی که نرگس تو کشو گذاشته . نداشتم
رو عوض کرده بود و داشت با یه با همون لباس رفتم بیرون، توهان لباس هاش . بود نداشتم

  .حوله موهاش رو خشک می کرد
با همون . از قیافش خندم گرفت. سالم کردم، سرش رو آورد باال با عصبانیت بهم نگاه کرد

  : خنده تو صورتم گفتم
  ! حقته -
  !روانی، سرما بخورم تقصیره توئه -
  !به من چه؟ می خواستی نگی گودزیالم -
  تو اتاقت بذارم؟  می خواي یه آینه قدي -
  ! خفه لطفا -
  !ولم کن، اه دیوونه ام کردي -
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  !از همون اول بودي -
  .گلیا یه دقیقه مسخره بازي در نیار کارت دارم -
  ! خب، می شنوم -
  . دیگه حق نداري بیاي شرکت -

  : با ناراحتی بهش نگاه کردم و گفتم
  یعنی چی؟ براي چی نیام؟  -
  .نمیاد جلوي اون عوضی رژه بري خوشم. براي این که زن منی -

  : از جام بلند شدم و داد زدم
  !تو انگار باورت شده من راستی راستی زنتم، آره؟ نه آقا من هر غلطی بخوام می کنم -

  : چنان دادي زد که اگه به خاطر آبروم نبود همون جا خودم رو خیس می کردم
واي به حالت اگه . همین که گفتم! دو بار به روت خندیدم روت رو زیاد نکن. ساکت باش -

. بالیی به سرت میارم که مرغاي آسمون به حالت گریه کنن. بشنوم سمت شرکت رفتی
  فهمیدي یا نه؟ 

  . فقط سرم رو تکون دادم
... ولی حیف که. اگه ازش نمی ترسیدم، جوابش رو خوب می دادم. حالم خیلی بد بود

  ! عوضی
 

بلند بلند گریه می ! ن طوري باهام حرف نزده بودهیچ وقت هیچ کس ای. دویدم تو اتاقم
  به چه حقی به من دستور می داد؟ ! کردم، عوضی

تعجب کردم، چرا این . همین طور گریه می کردم که چشمم خورد به یه در کنار دیوار اتاق
  در رو ندیده بودم؟ 

دونی و شب پر از شمع! واي، شبیه یه گلخونه بود. بلند شدم و رفتم سمت در، بازش کردم
ناراحتیم از بین رفت، از وقتی بچه بودم گل و گیاه، دار و درخت رو . یه بالکن کوچولو بود. بو

  .دوست داشتم، به خاطر همین هم عاشق اسمم بودم
  !یه صندلی کوچیک کنار در بود، جون می داد براي کتاب خوندن

سرم رو . راحتیم اومد سراغمدوباره نا. تقه اي به در بالکن خورد، سریع برگشتم، توهان بود
  : برگردوندم، آروم صدام کرد
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  گلیا؟  -
  ! صداش پشیمون بود، ولی نمی تونستم خودم رو راضی کنم که ببخشمش

  : دوباره صدام کرد
  گلیا؟ گل گلی خانم؟ از این جا خوشت میاد؟  -
  ! به تو چه؟ شما برو داد بکش -
  !دوباره پر رو شدیا -

بدون این که ! خل که بودم، بدترم می کرد! وایی... ید، چال گونشمی خند. بهش نگاه کردم
  : سریع اومد جلو و گفت. بخوام، خندیدم

مگه می شه یه آدم شوهر به این . دیدي ناراحت نیستی، منم بودم ناراحت نبودم! دیدي -
  خوشتیپی و ماهی داشته باشه و ناراحت باشه؟ 

  : بلند خندیدم و گفتم
  !ه اي بدبختخود شیفته ي عقد -

  : با لذت بهم نگاه کرد، پشتش رو چسبوند به نرده ها و گفت. هر دوتامون بلند می خندیدیم
فکر می ! می دونی این چند روز که اومدي تو زندگیم انگار یادم رفته سی و دو سالمه؟ -

  ! کنم هنوز همون پسر بیست ساله ي شاد و شیطونم
  : نگاه کرد با همون تلخی پرسیدبهم . خنده اش تلخ شد، چشماش غمگین شد

  نگفتی، از این جا خوشت میاد؟  -
  ! فوق العاده قشنگه! آره خیلی، عالیه -
  !هر موقع دلم می گیره میام این جا. این جا پناهگاه منه -

  : دوباره خندید، خیلی تلخ و ادامه داد
  !آهو همیشه از این جا متنفر بود -
 

  !مگه می شه؟ این جا عالیه -
می . و همیشه به من می گفت خیلی احمقم که همچین جاي مزخرفی رو دوست دارمآه -

  !دونی دارم به حرفش پی می برم
  یعنی به نظرت این جا بده؟ ! وا؟ -
  ! نه نه اصال، این جا از نظر من یه تیکه از بهشته -
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  پس چی می گی؟  -
  ! دارم پی می برم که احمقم، خیلی احمق -

  .می دونستم چی باید بهش بگمن. فقط بهش نگاه کردم
حوصله داري ! بدجوري. می دونی گلیا تارا راست می گفت، من بدجوري کور شده بودم -

  برات حرف بزنم؟ 
  : سرم رو تکون دادم، خندید و شروع کرد

می خواستم یکی بشم مثل مادرم، یه . من هیچ وقت دلم نمی خواست دکتر بشم -
ابام هرچی راجع به اون بود رو آتیش زد و فقط عکس بعد از مرگ مامانم، ب. موسیقیدان

! هر روز و هر شب بهش خیره می شد، بابام یه شبه پیر شده بود. عروسیشون رو نگه داشت
خدا بابام رو خیلی دوست داشت که . فقط سی سالش بود، ولی نصف موهاش سفید شده بود

مهربون . ون خوشم می اومداز همون اول از آذر ج. فرشته اي مثل آذي جون رو بهش داده
منو مثل بچه ي خودش بزرگ کرد و اون شبی . بود و هر چی بابا می گفت جیک نمی زد

یه ثانیه تنهاش نمی ذاشتم، یه بچه ي . که تارا به دنیا اومد از ذوق نمی دونستم چه کار کنم
  ! لوس دماغو

  : به این جا که رسید بلند خندید و دوباره ادامه داد
اون روزا بهترین ! بهش می گفتم بچه ننه. م می کرد و از همه چیز ناراضی بودهمیشه اخ -

بابا می خواست مجبورم کنه برم ! همه چیز داغون شد! بوم... روزاي عمرم بود، ولی یهو
امکان نداشت، من نمی خواستم از تارا و آذر . امریکا درس بخونم و من زیر بار نمی رفتم

ولی بدتر از این هم می شد؛ بابا می خواست من پزشکی . مجون و حتی خود بابا جدا بش
  ! واي وحشتناك بود. بخونم

  : با خنده بهم نگاه کرد و گفت
  گلیا می دونی من همیشه از چی می ترسیدم؟  -
  نه، از کجا بدونم؟  -
  ! از خون -
  مگه می شه؟ ! ها -
ولی . م حالم بد می شدوقتی وارد دانشگاه شدم و هر موقع که خون می دید. آره می شه -

آروم آروم از این شغل خوشم . راستش اون روزا از بابا متنفر شده بودم. کم کم عادت کردم
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اون قدر بهم می رسید ! سود مادي نه ها. اومد و فهمیدم چه سودي می تونم از این کار ببرم
. ندگی کننکه اگه کار هم نمی کردم ده نسل بعد از من هم می تونستن با راحتی فراوون ز

اون موقع فهمیدم می تونم با این کار جون هزار نفر رو نجات بدم، نمی دونم می دونی یا نه، 
البته به غیر از اون هایی که دستشون زیادي . اما من از هیچ کدوم از بیمارام پول نمی گیرم

فوق لیسانسم رو با . بعد از نه سال می خواستم به آرزوم برسم. به دهنشون می رسه
تارا رو نه سال . باید بر می گشتم خونه. االترین نمره ها گرفته بودم و هیچ کاري نداشتمب

برگشتم، می . ندیده بودم و همین طور آذر جون رو، فقط بابا یه چند باري اومده بود پیشم
اون ... خواستم یه ذره استراحت کنم بعد دوباره برگردم امریکا تا براي دکترا بخونم، ولی

. لحظه به لحظه اش رو مثل یه فیلم صد بار تو ذهنم مرور کردم. ب یادمهشب رو خو
  !رقص، باز شدن در، وارد شدن یه دختر فوق العاده، آهو، و عشق

 

می فهمیدم نمی خواست چیزي بگه، با پر رویی . رفت سمت در آروم قدم بر می داشت
  : تمام گفتم

  ! هوي آقا، عذر خواهی بلد نیستی -
  : دون این که برگرده گفتبلند خندید، ب

  !صبح بخیر، من می رم بخوابم. اگه بلد بودم لقب کوه غرور رو نمی گرفتم -
  صبح بخیر؟  -
  .یه نگاه به آسمون کن -

وا چه طور ! هشت صبح بود. به ساعتم نگاه کردم. سرم رو برگردوندم، هوا کامال روشن بود
  این همه وقت گذشت؟ 

تا اتاق توهان شیرجه زدم و . الکن اومدم بیرون و پریدم تو هالسریع از ب! اي وایی لباس هام
فقط ! از صحنه اي که می دیدم دهنم کف کرده بود! یا خدا. بدون این که در بزنم رفتم تو

  : سریع برگشتم و گفتم. یه شلوارك تن توهان بود
  ... نمی دونستم. ببخشید -
  ! عیب نداره مدلته دیگه -

  : با صداي پر از خنده گفت. برگشتم، برام مهم نبود
  ! یه وقت تعارف نکنیا! دم در بده بفرما تو -
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  . خجالت کشیدم، سرم رو انداختم پایین
  خب بابا نمی خواد خجالت بکشی، براي چی اومدي تو؟  -
  نمی تونی مودب باشی؟  -
  . وقتی تو در اتاق رو بدون اجازه باز می کنی، منم نمی تونم با ادب باشم -
  ! ببخشید دیگه گفتم -
  خب حاال چی می خواي؟  -
  . من لباس ندارم -
  مگه با خودت نیاوردي؟ ! ها -
  ! نه -
  !ولی خشایار که می گفت داده به نرگس خانوم بیاره -
  ... آره خب، ولی -

  یا خدا، می خواست چه کار کنه؟ . از جاش بلند شد و رفت سمت اتاقم
  : نه داد کشیدمتوهان رفت جلوي کشو و تا خواست بازش ک

  چه کار می کنی؟  -
  ! می خوام لباس هات رو بردارم -
  ! آقا اصال نمی خوام، پاشو برو بیرون -
  مگه لباس نمی خواستی؟  -

  . در کشو رو باز کرد
. توهان با تعجب به لباس ها نگاه می کرد و برگشت و به من خیره شد! یا حضرت عباس

 آب دهنم رو قورت دادم

  
  !من... من... نتوها... تو -

یعنی من دیگه روم . واي، چه گندي زده بودم. از جاش بلند شد و سریع از کنارم رد شد
یا ابوالفضل، یعنی با خودش چی فکر کرده؟ نکنه فکر می . نمی شه با این سالم و علیک کنم

کنه از قصد بهش گفتم بیاد این جا؟ اي خدا من چرا این قدر احمق و بد شانسم؟ خاك تو 
  ! من سر

  .چشمام رو بستم. رو تخت دراز کشیدم، خوابم می اومد
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***  

  
. دستم رو کش دادم و به ساعتم نگاه کردم. با نور خورشید که تو چشمم می زد، بلند شدم

  یعنی من این قدر خوابیده بودم؟ . یهو نیم خیز شدم. سه بعد از ظهر بود
بهش نگاه . رون اتاق، توهان اومد تواز جام بلند شدم تا خواستم در رو باز کنم و برم بی

  !واي. اتفاقاي چند ساعت پیش یادم اومد. کردم
  : توهان با خنده بهم نگاه کرد و گفت

  چه خبرته این قدر می خوابی؟ . ساعت خواب -
  : چشمام رو مالیدم و گفتم

  .سالم، خسته بودم خوابیدم -
  .گلیا بجنب لباس هات رو عوض کن -
  نم؟ چرا؟ براي چی؟ لباس هام رو عوض ک -
  . نرگس خانوم از صبح ده دفعه زنگ زد و من هی گفتم خوابی، دیگه بار آخر پاشد اومد -
  االن نرگس این جاست؟  -
  ! آره دیگه -
  .خب برو کنار، می خوام برم پیشش -
  با این لباس؟  -

  : به لباسم نگاه کردم و گفتم
  !بپوشم دیگهخب لباس نداشتم مجبور بودم همین رو ! مگه چشه؟

  گلیا؟  -
  بله؟  -
  ! آخر خنگ خدا من و تو مثال دیشب عروسیمون بوده -
  !خب بوده که بوده -
گلیا خلی؟ چته؟ چرا منگ می زنی؟ دیوانه دیشب شب اول مثال زندگیه مشترکمون بوده  -
  ! ها

  .تازه گرفتم چی می گه و دوباره عین لبو سرخ شدم
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  : بلند خندید و گفت
برات چند دست لباس آورده گذاشتمشون تو همون کشو، یکی از اون ها رو  نرگس خانوم -

 . بپوش

خدا رو شکر این دفعه . سریع رفتم سمت کمدم و لباس هام رو عوض کردم. توهان رفت
بلوز طوسی آستین بلند و یه دامن بلند طوسی پوشیدم و سریع . لباس مثل آدم آورده بود

  .رفتم تو پذیرایی
  .ز مبل ها نشسته بود و به خونه نگاه می کردنرگس روي یکی ا

  : داد زدم
  !سالم علیکم -

  : بهم نگاه کرد و گفت
  خاك تو سرت شوهرم کردي هنوز آدم نشدي؟  -
  خفه بابا، توهان کو؟  -
  دلت براي آقاتون تنگ شده؟  -
  !دیوونه اي به خدا -
  : یهو اومد جلوم و با کلی ذوق گفت -
  خب گلیا، دیشب چی شد؟ -
  چی می خواستی بشه؟  -
  ! گلیا اذیت نکن بگو دیگه -
  !بابا به خدا هیچی -
  براي همین توهان این قدر سرحال بود؟ ! آره جون عمت -
  سرحال بودن اون چه ربطی به من داره؟  -
راستی این رو هم بگم که . اصال نگو، ببین برات کاچی درست کردم! برو بابا تو خلی -

االن هم دیگه باید برم، . بیاد ولی بیمارستان بهش احتیاج داشتن خشایار می خواست باهام
  .خداحافظ

  . اومد جلو و صورتم رو بوسید و سریع رفت
  !اه این قدر حرف زد و سوال پیچم کرد که یادم رفت حال خشایار رو بپرسم

  . حاال این توهان کجا رفت یهو؟ در سالن باز شد و توهان اومد تو خونه
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  : توپیدم با ناراحتی بهش
  . داشت از دیشب سوال می کرد! کجایی تو؟ این نرگس داشت منو می کشت-
  ! خب بابا چته؟ رفتم براي جنابعالی نون تازه بگیرم، بیا خوبی کن -
  مگه تو خدمتکار نداري؟ یا کسی که این کارها رو بکنه؟  -
خونه، اسمش کبري  خوبه یادم انداختی هر سه شنبه یه خانومی میاد این جا براي کارهاي -

شصت و پنج سالشه، خیلی مهربونه و یادت باشه . خانومه و ما صداش می زنیم ننه کبري
راستی خاله بعضی وقتا یه دفعه به این جا سر می زنه، گفتم که بعدا ! باهاش مودب باشی

  !تعجب نکنی
 

  
  واقعا؟ خاله آنجال ممکنه بیاد؟  -

  .فقط سرش رو تکون داد
زخم عمیقی رو کف . کر می کردم که یهو چشمم به دست توهان خوردداشتم به خاله ف

  . دستش بود
  : با ترس به دستش خیره شدم و گفتم

  توهان دستت، دستت چی شده؟  -
  : به دستش نگاه کرد و گفت

  ! بریدمش. هیچی بابا -
  . خب این که االن عفونت می کنه، بیا بریم برات پانسمانش کنم -

  . بودم و نمی تونستم بی تفاوت باشم بی اختیار نگران شده
  . چیزي نیست گلیا خودم روش چسب می زنم -
  . زخمش خیلی عمیقه! بهت می گم دنبالم بیا -
  ! خودم حالیمه. گلیا من دکترما -
  ! آقاي دکتر یا خودت با پاي خودت دنبالم بیا یا به زور می برمت -

ن گنده بک رو تکون بدم، بعد می آخه من یه سانت هم نمی تونستم ای. خنده ام گرفت
  ! خواستم مجبورش کنم

  : توهان با حالت بانمکی بهم نگاه کرد و گفت
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  ! مامانی جونم دستم اوف شده، بوسش کن خوب بشه -
فکر کنم صداي خنده ام تا ده تا خونه اون . داشتم منفجر می شدم. از خنده رو زمین نشستم

  ! ورتر می رفت
  : می کرد، آروم خندید و گفتتوهان با لذت بهم نگاه 

آخه کوچولو تو چه جوري می خواي منو مجبور کنی؟ اگه من فوتت کنم که تو ولو می  -
  !شی

  : همین طور که می خندیدم پرسیدم
  حاال دستت رو با چی بریدي؟  -
  . خب با چاقو دیگه! با اره برقی -
  !دست پا چلفتی -
  . می کردمخانوم عزیز داشتم براي شما صبحانه درست  -
  مگه خود زنی داري؟ اصال تو براي چی باید براي من صبحانه درست کنی؟  -
  !بیا و خوبی کن. بعد من می گم خنگی بهت بر می خوره -

  : دستاش رو گذاشت رو صورتش و به حالت گریه ادامه داد
ل آخه مغز فندقی من و تو دیشب شب او. اي خدا من چه گناهی کردم که گیر این افتادم -

دو ساعت دیگه همه میان این جا که حال تازه عروس رو بپرسن و کمکش . ازدواجمون بوده
  ! وایی، خاك بر سر من. من مثال شوهرتم و باید نشون می دادم که نگرانتم دیگه. کنن

  ! من واقعا مغزم از فندقم کوچیک تره. توهان راست می گه
  : با ناراحتی نگاهش کردم و گفتم

  حاال دستت خیلی می سوزه؟ . اصال حواسم نبود! اراست می گی ه -
دیگه دردش رو . بار دوم که تو روز اول زندگی مشترکم این کار رو می کنم. عیب نداره -

  .حس نکردم
  بار دوم؟ یعنی چی؟  -

  ! نکنه آهو... یا خدا، نکنه منظورش اینه که. فقط نگاهم کرد
 

  
  ! آهو دست خورده بود. فکري که می کنی درسته. آره، درسته -
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  !دستم رو جلوي دهنم گذاشتم، باورم نمی شد
  : آروم زمزمه کردم

  مگه، مگه می شه؟  -
  : با همون لبخند کجی که کنار لبش بود گفت

  می خواي بشنوي؟  -
  .سرم رو به نشونه ي آره تکون دادم

  : به صندلی تکیه داد و شروع کرد
شب . اون موقع که آهو قبول کرد باهام ازدواج کنه داشتم از خوشحالی بال در می آوردم -

ولی آهو ! بود و از خوشحالی یه جا بند نمی شدم عروسیمون یکی از بهترین شب هاي عمرم
وقتی به شهریار نگاه . انگار از یه چیزي می ترسید. می لرزید و نگران بود. یک جوري بود

اون موقع نمی فهمیدم چرا باید بترسه و هی فکر می . می کرد، این ترسش بیشتر می شد
! ولی نه، این طوري نبود. کردم فقط یه نگرانی ساده است که همه توي عروسیشون دارن

ببین گلیا من آدم پاك و زاهدي نبودم و تو آمریکا با هزار تا دختر بودم؛ به خاطر همین هم 
هست که از زن هاي اون جا خوشم نمیاد، چون خیلی باز و راحتن و همیشه دلم می خواست 

فقط ! دونستممن آهو رو معصوم که هیچ، فرشته می . با یه دختر پاك و معصوم ازدواج کنم
یهو . باالخره همه رفتن و من موندم و آهو! یادم رفته بود فرشته ها همشون خوب نیستن

نشوندمش روي کاناپه و سعی می کردم آرومش کنم، ولی آروم . شروع کرد به گریه کردن
کم کم آروم شد، ازش پرسیدم چرا این . هق هق می کرد و اسمم رو صدا می کرد! نمی شد

شده؟ شروع کرد به حرف زدن، می گفت توهان می ذاري باهات حرف  طوري شده؟ چش
دوباره . بزنم؟ می ذاري برات یه چیزایی رو تعریف کنم؟ بهش گفتم آره عزیزم تعریف کن

داشت گریه اش می گرفت و با صداي لرزونی گفت قول بده عصبانی نشی، قول بده بذاري 
می گفت وقتی . ول دادم و شروع کردق. همه چیز رو برات تعریف کنم و بعد حرف بزنی

براي . اون جا بیشتر شبیه یه پارتی بوده تا تولد. هجده سالش بوده یه بار رفته تولد دوستش
این که دوستش ناراحت نشه، همون جا می مونه و یک کم که گذشته یه پسري براش یه 

و حالش بد بعد یه مدت سرش گیج می ره . آبمیوه میاره و اون هم همش رو سر می کشه
بعد از اون رو یادش نمیاد و صبح که بلند می شه می بینه بدون لباس روي یه . می شه

تا همین جاش که گفت قاطی کردم و سرش داد زدم . شروع می کنه به جیغ زدن! تخته
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حالم وحشتناك بود و احساس می کردم یکی داره گلوم . شروع کرد به گریه کردن! بس کن
با این که . از خونه زدم بیرون و تا خود صبح پیش اهورا بودم. ر می دهرو با تمام قدرت فشا

یه درصد هم فکر ! برام سخت بود، ولی با خودم گفتم تقصیر اون دختره بدبخت نیست که
  . نمی کردم اون عوضی داره بهم دروغ می گه

  .با ترس رفتم عقب. به این جا که رسید دستش رو مشت کرد و محکم کوبید رو میز
شب بعدش براي این که . باور کردنی نبود، نمی تونستم همچین چیزي رو هضم کنم -

. خون دستم ریخت روي ملحفه. خودم رو آروم کنم دستم رو بریدم تا یه ذره آروم بشم
  . آذر جون هم اتفاقی دیدتش و باقی ماجرا

ن، بهش حق بیچاره توها! آهو چه خصومتی با توهان داشته که این بال ها رو سرش آورده؟
  .صداي زنگ در اومد. می دم که به هیچ زنی اعتماد نمی کنه

  : سرم رو گرفتم سمت توهان و با تعجب پرسیدم
  کیه؟  -
  !تارا و آذي جون، و احتماال چند نفر دیگه -

  : قبل از این که آذر جون این ها برسن از توهان پرسیدم. توهان در رو باز کرد
  !توهان یه سوال دارم -
  .چیه؟ بپرس -
  فقط اومدن که حال من رو بپرسن؟ االن این ها  -
  !اومدن از پاکی تو مطمئن بشن. راستش نه -
  وا؟ مگه عصر هجره؟  -
منم با این رسم مسخره موافق نیستم، ولی مامان بزرگ بنده به کل عروساش دستور داده  -

  !که هر وقت پسراشون ازدواج کردن، باید برن از بکر بودن دختر مطمئن بشن
  یعنی چی خب؟ . چه رسم بی خودي بود. صورتم در هم شد

  : توهان به قیافه ي ناراحتم خندید و گفت
منم وقتی اولین بار این رو شنیدم تعجب کردم و بدم اومد، ولی کم کم بی ! بی خیال جوجو -

  !رسمه دیگه، چه کار می شه کرد. خیال شدم
  !آخ خدا رو شکر هیچ کس دیگه نبود. همون لحظه آذر جون و تارا اومدن

  . تارا رو محکم بغل کردم و بوسیدم، بعدش صورت آذر جون رو بوسیدم و آروم سالم کردم
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  : آذر جون رو به توهان کرد و گفت
  !توهان جان پسرم، یه دقیقه بیا -

  : تارا محکم کوبید به بازوم و گفت. توهان چشمکی به من زد و دنبال آذر جون راه افتاد
  !خیلی نامردي به خدا -
  ا؟ چر! وا -
  نکنه با داداش من آره؟ ها؟  -
  یعنی چی با داداشت آره؟  -
  ... می گم نکنه. بعضی وقتا تیریپ خنگ بر می داریا! گلیا -

  .دستم رو بردم باال و محکم کوبیدم توي سرش. تازه فهمیدم چی می گه
  !آخ، دیوونه سنگ که نیست -
  !حقته، تا تو باشی چرت و پرت نگی -
  !ارم داداشم با یه خلی مثل تو ازدواج کنه؟ عمرااصال مگه من می ذ -
  !فعال که ازدواج کرده -
  !از این ازدواجا که نه، از اون یکی ازدواجا -

تارا تازه نشسته بود که یهو آذر جون . سرم رو به نشونه ي تاسف تکون دادم و هیچی نگفتم
  : با نگرانی اومد پیشمون و گفت

  !تارا بلند شو، بلند شو بریم -
  کجا بریم مامان؟  -
  .بجنب بریم! حال شهرزاد بد شده، زن عموت زنگ زده بردنش بیمارستان -
  ! اون ها ببرنش بیمارستان. به من چه حالش بد شده؟ ننه بابا داره که! ایش، دختره ي کنه -

  : آذر جون صورتش رو چنگ زد و گفت
  !نمپاشو حاضر شو ببی. خاك تو سرم کنن با این بچه بزرگ کردنم -
  وقتی ازشون بدم میاد براي چی باید بیام؟. نمیام مامان، زور نگو -

  : صداي توهان بلند شد
  !تارا زود حاضر شو، بجنب -
  ... ولی داداش -
  .بهت می گم بجنب! داداش و کوفت -
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معلوم بود که تارا چه قدر از توهان می ترسه و ازش . صداي توهان داشت می رفت باال
  .حرف شنوي داره

  : را سرش رو انداخت زیر و گفتتا
  !چشم -

  : توهان صورت آذر جون رو بوسید و گفت. سریع حاضر شد و کنار آذر جون ایستاد
  . شما برین منم تا یه یکی دو ساعت دیگه میام -
  .باشه پسرم، خداحافظ -

» آه«توهان نشست روي مبل و ! باالخره رفتن. منم از تارا و آذر جون خداحافظی کردم
  . ي کشیدبلند

  ها؟ چته؟ چرا آه می کشی؟  -
  گلیا؟ یه خواهشی ازت کنم؟  -
  ! بگو اي توهان کبیر -

  : خندید و گفت
! می شه از این به بعد به پر و پاي هم دیگه نپیچیم؟ اصال من و تو هیچ کاري باهم نداریم -

  باشه؟ . باشه؟ فرض کن همسایه ایم که همدیگه رو نمی شناسیم
  !آخ جون، عالیه -
 

  
 همین طوري نشسته بودم و به یه گوشه. توهان بعد از شنیدن موافقت من رفت توي اتاقش

خدایا خودت منو ! توهان از اتاقش اومد بیرون؛ با ابوالفضل. حوصله ام سر رفته بود. زل زدم
آخه مرتیکه، نمی گی با خودت یه دختر چشم و گوش بسته توي ! از دست این نجات بده

  این خونه زندگی می کنه این طوري لباس می پوشی؟ 
خدا ازت نگذره ! ا یه اُورکت طوسییه بلوز اسپرت طوسی پوشیده بود با شلوار لی مشکی، ب

  !می مردي زن این نمی شدي؟ خودم زنش می شدم قدرشم می دونستم! آهو
اي ذلیل . همین طوري به شکمش خیره شده بودم که صداي خنده ي توهان به خودم آوردم

آخه ابله براي چی زل زدي به این؟ اي خاك بر سرت . الهی چشمات کور بشن! بشی گلیا
  !توهان همین طور می خندید. رو محکم گاز گرفتملبم ! گلیا
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باالخره که خنده اش بند اومد، با صدایی که معلوم بود هر لحظه ممکنه از خنده بترکه 
  : گفت

  . شصت پات نره تو چشمت -
  !هه هه هه، بی مزه -
   .حاال هم من دارم می رم بیمارستان. بابا بامزه این قدر پسر مردم رو نگاه نکن، خوردیش -
  خب به سالمت، منو سننه؟  -
  !هیچی، خداحافظ -

یه حس بدي . نمی دونم چرا ناراحت بودم. بدون این که جوابش رو بدم رفتم توي اتاقم
خدایا من دارم حسادت می کنم؟ نه نه اصال . توهان داشت می رفت پیش شهرزاد. داشتم

لطی دلش می خواد بکنه، براي چی باید حسادت کنم؟ ولش کن بابا بذار هر غ. امکان نداره
  ! ولی ته دلم می دونستم دارم از حسادت منفجر می شم! به من چه؟ واال

باید براي ناهار یه فکري می . براي این که سر خودم رو گرم کنم رفتم توي آشپزخونه
. روي صندلی نشستم و شروع کردم به فکر کردن! کردم وگرنه از گشنگی تلف می شدم

دوست داره؟ ممکنه قیمه دوست داشته باشه؟ نه نه، توي شب  یعنی توهان چه غذایی
خب شاید خورش بادمجون؟ نه اینم فکر نمی کنم، آخه تو قیمه ي ! عروسی لب به قیمه نزد

آره شب ! آها فهمیدم؛ توهان خورش فسنجون دوست داره! شب عروسی بادمجونم بود
و نگاه کردم، همه ي موادي سریع از جام بلند شدم، یخچال ر! عروسی همش فسنجون خورد

  .شروع کردم به آشپزي کردن. که براي خورشت فسنجون الزم بود رو داشتم
 

  
  

من چه قدر احمقم که نشستم براي این ! ساعت شش عصر بود ولی هنوز توهان نیامده بود
االن توهان داشت با شهرزاد دل  فکر این که. اعصابم داغون بود. مرتیکه ناهار درست کردم

من چرا این طوري شده بودم؟ اصال به من چه ! می داد و قلوه می گرفت دیوونه ام می کرد
  که اون کجاست و داره با کدوم خري حرف می زنه؟ 

دلم براي خشایار تنگ شده بود، دلم می . از روي صندلی بلند شدم و رفتم توي اتاقم
می خوام ! ش می کردم و بهش می گفتم داداشی دوست دارمخواست االن کنارم بود، بغل
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  !داداشی جونم دلم برات تنگ شده. پیش تو باشم
درسته ! خودمم نمی دونستم چم شده. به هق هق افتاده بودم، بلند بلند گریه می کردم

االن احساس ! خشایار رو خیلی دوست دارم، ولی قبال هم یکی دوبار ازش دور شده بودم
احساس می کردم تکیه گاهم رو از . احساس می کردم هیچ کس رو ندارم. کردم تنهایی می

گلدون روي میز رو برداشتم و پرتابش کردم، با . صداي گریم بلندتر شده بود. دست دادم
  .صداي وحشتناکی شکست

سریع اومد جلوم نشست، با صدایی . یهو در اتاقم باز شد، توهان با نگرانی بهم نگاه می کرد
  : رانی توش موج می زد گفتکه نگ

  گلیا؟ خانومی؟ چت شده؟ چرا گریه می کنی؟  -
احتیاج داشتم بغلم کنه تا آروم بگیرم، تا . صداش حالم رو بدتر کرد، هق هقم بلندتر شد

  .انگار از چشمام خوند چی می خوام، سعی می کرد آرومم کنه! بفهمم تنها نیستم
یست چشماي قشنگت رو اذیت می کنی؟ چی شده؟ حیف ن. هیش، آروم باش عزیزم -

نمی ذارم هیچ کس اذیتت کنه، آروم ! هیچی نیست من اینجام. آروم باش گل گلی خانوم
  . باش

توهان آروم . مثل این بچه کوچولو ها هی دماغم رو می کشیدم باال. هق هقم کم شده بود
  : با خنده گفت. از جیبش یه دستمال در آورد و گرفت جلوي دماغم. خندید

  !فین کن کوچولو -
  .خندیدم، آروم فین کردم

  : توهان از جاش بلند شد و گفت
  . االن بر می گردم -

  : دو دقیقه بعد با یه لیوان آب سرد اومد کنارم و گفت
  !تا ته بخور -

بعد با . توهان لیوان رو از من گرفت و گذاشت روي میز توالت. همه ي آب رو سر کشیدم
  : لحنی جدي گفت

  !می شنومخب؟  -
  چی رو می شنوي؟  -
  ! دلیل این که گریه می کردي رو -
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حاال چی بهش می گفتم؟ می گفتم داشتم از حسودي دق می کردم؟ می گفتم به خاطر این 
  که پیش شهرزاد بودي؟ 

  !گلیا عصبانیم نکن، بگو براي چی داشتی گریه می کردي -
  ! دلم براي مامانم تنگ شده... خب... خب... اوم -
خیلی وقت بود که ! ی گفتم؟ مامانم؟ خیلی وقت بود که یادم رفته بود مادري هم داشتمچ

  !حتی اسمشم یادم رفته بود! سر خاکش نرفته بودم
  : توهان مهربون نگاهم کرد و گفت

  می خواي بري سر خاکش؟  -
  !این دفعه واقعا براي مادرم ناراحت بودم. بغض کردم

  : جلو گونم رو بوسید و گفتتوهان اومد . سرم رو تکون دادم
  هفته ي دیگه می برمت، خوبه؟ ! باشه عزیزم، می برمت سر خاکش -

  : لبخند آرومی زدم و گفتم
  .ممنون -
 

  
  

___  
  : توهان پیشونیم رو بوسید و گفت

باید پرونده ي یکی از . منم می رم توي اتاقم. حاال بگیر بخواب، دیشبم خوب نخوابیدي -
  !خوب بخوابی. بخونممریضام رو 

دیگه احساس تنهایی ! خوشحال بودم. سرم رو گذاشتم روي بالش. سریع از اتاقم رفت بیرون
سرم رو روي بالش فشار دادم، ته دلم ضعف می ! توهان چه مهربون شده بود. نمی کردم

. خیلی خوابم می اومد! اگه توهان نمی شنید و آبروم نمی رفت بلند بلند می خندیدم. رفت
از خدا خواستم توهانم توي این . توي دلم از خدا خواستم خوشبختم کنه. چشمام رو بستم

  . با فکر کردن به آرزوهاي دور و درازم خوابم برد! خوشبختی سهیم باشه
  

***  
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از ! اوه چه قدر خوابیده بودم! به ساعت نگاه کردم، هشت صبح بود. آروم توي جام نشستم

با همون شکل و قیافه رفتم توي . دست و روم رو بشورمجام بلند شدم، حال نداشتم 
هرچی که ! توهان صبحونه درست کرده بود! از چیزي که دیدم دهنم وا موند. آشپزخونه

ولی خودش ! ایول به توهان، نون تازه هم گرفته بود! بخواي توي اون صبحونه پیدا می شد
  !که نبود خبري از آقا نبود! کجاست؟به دور و برم نگاه کردم، نُچ

انگار تا به . مثل قحطی زده ها می خوردم. نشستم روي صندلی و شروع به خوردن کردم
  . از فکر خودم خنده ام گرفت. حال توي عمرم غذا نخوردم

  ! دست خط توهان بود. یهو چشمم افتاد به یه تیکه کاغذ، سریع برداشتمش
گلیا بهتره نیاي شرکت ! تمن می رم شرک. صبح بخیر گلیا، صبحانه ات رو کامل بخور«

  . خداحافظ! چون اگه از اون جا حتی رد بشی، به خدا قسم می کشمت
  ».توهان

! مرتیکه ي عوضی یه دقیقه نمی ذاشت آروم باشم ها. با خوندن پیغامش اشتهام کور شد
  !منو تهدید می کنی؟ باشه نشونت می دم

م نرگس برام چه لباس هایی نمی دونست. رفتم توي اتاقم، کمد لباس هام رو باز کردم
اصال مگه اون کی ! می خواستم توهان رو حرص بدم. با دقت به لباس ها نگاه کردم. گذاشته

  بود که به من می گفت چه کار کنم چه کار نکنم؟ 
یه کت اسپرت مشکی که تا باالي زانوم بود رو برداشتم، با یه شلوار برموداي قهوه اي، با 

! چی شدم! واو. لباس هام رو عوض کردم. ازه برام خریده بودبوت هاي مشکی که نرگس ت
  !توهان منو این طوري ببینه دیوونه می شه

رفتم سمت لوازم آرایش، می خواستم یه آرایشی بکنم که چشماي توهان از تعجب باز 
  . تا دستم رفت سمت رژ قرمز مثل همیشه وجدان احمقم اومد سراغم. بمونه

  »گلیا؟«
  »ها، چته؟«
  »الت نمی کشی؟خج«
  »براي چی باید خجالت بکشم؟«
خانوم امیدي با این لباس هایی که پوشیدي و آرایشی که می خواي بکنی، می دونی چی «
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  »می شی؟
  »!آره که می دونم، جیگـــر«
  »نه، از نظر توهان می دونی چی می شی؟«
  ».نه نمی دونم«
  »!یه زن خیابونی«
  »ها؟«
  » !یه نگاه توي آینه بنداز«
ه خودم نگاه کردم، این من بودم؟ من که همیشه سعی می کردم ساده باشم االن چرا این ب

  ! طوري شده بودم؟ جدي جدي شده بودم مثل این زن هاي خیابونی
. دوباره رفتم سمت کمد، یه پاتوي کرم قهوه اي با شلوار لی مشکی و همون بوت ها پوشیدم

همون دختر خوشگل و ساده و ! ا شده بودم گلیادوباره توي آینه نگاه کردم، این دفعه واقع
  !همین طوري هم می تونستم توهان رو عصبانی کنم. شیک

وقتی رسیدم، پیاده شدم و . ت شرکتاز خونه اومدم بیرون، سوار آژانس شدم و رفتم سم
  : آقاي مجیدي، سرایدار شرکت، اومد جلو با مهربونی گفت. رفتم داخل

  ! خوش اومدي دخترم -
  !ممنون آقاي مجیدي -

کاش . دلشوره گرفته بودم. صداي پاشنه ي کفشم توي سالن می پیچید. رفتم داخل شرکت
  !خدایا چه غلطی کردما! ی کنماگه االن توهان سر برسه من سکته م! نیامده بودم

فرناز تا منو دید سریع . فرناز و بهاره و شهریار توي اتاق بودن. رفتم سمت اتاق بهاره اینا
  : اومد سمتم و گفت

  !بابا دختر کجایی تو؟ پارسال دوست امسال برو بابا! به به، ببین کی اینجاست -
رگشتم، شهریار داشت با یه لبخند آروم ب. بهاره و فرناز رو بغل کردم و بوسیدم. خندیدم

  . عجیب نگاهم می کرد
  : آروم سرم رو تکون دادم و گفتم

  ! سالم شهریار خان -
  : از جاش پاشد و یه ذره خم شد و گفت

  خوب هستین؟ . سالم -
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خدا رو شکر بچه هاي شرکت نمی دونستن . مونده بودم چه کار کنم. دستشم آورده بود جلو
دستم رو بردم . خیلی بی ادبی بود اگه باهاش دست نمی دادم! دیممن و توهان ازدواج کر

مطمئن بودم یکی از ! صداي پاي چند نفر می اومد، ترسیدم. جلو، آروم باهاش دست دادم
می خواستم دستم رو از دست شهریار در بیارم، ولی مرتیکه ي بی شعور . اون آدما توهانه

انگار فهمیده بود توهان ! از چی می ترسم دستم رو محکم چسبیده بود، انگار می دونست
  ! اَه المذهب ولم کن دیگه. االن میاد و دستم رو محکم تر فشار داد

از ترس نمی تونستم به توهان . بوي عطر توهان پیچید توي دماغم! یا خدا. در اتاق باز شد
. یرونرگ گردنش زده بود ب. سرم رو آروم آوردم باال و به توهان خیره شدم. نگاه کنم

! چشماش دوباره قرمز شده بود. لیوان قهوه اي که توي دستش بود رو محکم فشار می داد
  : اهورا که کنارش ایستاده بود سریع اومد جلو و با نگرانی گفت

  خانوم صابري کارتون داره، می شه برید پیشش؟ . خانوم امیدي سالم -
از بغل توهان که . تکون دادم و رفتم با ترس سرم رو. با چشم و ابرو به توهان اشاره می کرد

رفتم توي اتاق توهان، از ترس نزدیک . رد می شدم، صداي نفساي عصبانیش رو می شنیدم
در رو با یه قدرتی بست که فکر . یعد از ده دقیقه توهان اومد تو! بود خودم رو خیس کنم

  : با ترس گفتم. از جام بلند شدم! کنم نزدیک بود در فرو بریزه
  !توهان... تو... تو... تو -

  : انگشتش رو گذاشت جلو دهنش و با صداي وحشتناکی که به زور کنترلش می کرد گفت
  ! هیش، هیچی نگو -

  : رفتم نزدیکش و گفتم
  ... توضیح... بذار... توهان ب -

! توهان منو زده بود، باورم نمی شه. یه طرف صورتم می سوخت. حرفم توي دهنم ماسید
  .هق هقم هر لحظه بلندتر می شد. م روي صورتمدستم رو گذاشت

 

  »!نباید گریه کنی، نباید جلوي این عوضی گریه کنی! خفه خون بگیر گلیا«
بهش نگاه کردم، تمام تنفري ! م غرورم رو له کنهنمی ذاشت. هق هقم رو توي گلوم خفه کردم

دستم رو بردم باال، با تمام قدرتی که داشتم . که ازش پیدا کره بودم رو ریختم توي چشمام
می دونستم . صورتم زق زق می کرد. صداي پوزخندش رو شنیدم. خوابوندم زیر گوشش
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در رو باز کردم، . سمت در کیفم رو برداشتم و رفتم! فردا جاي سیلیش حتما کبود می شه
  : آروم جوري که بشنوه گفتم

  .ازت متنفرم -
شهریار اون جا ایستاده بود، داشت تند تند سیگار . در رو محکم بستم و رفتم سمت محوطه

  ! همـش تقصیر اونه! لعنتــی. می کشید
نگاه چند لحظه به صورتم که مطمئن بودم داره کبود می شه . تا منو دید سریع اومد طرفم

  : کرد و زیر لب گفت
  !عوضی -

  : بعد شرمنده به چشمام نگاه کرد و گفت
یه جور حس انتقام داشتم، ! باور کنین دست خودم نبود. من واقعا معذرت می خوام... من -

  !من واقعا شرمنده ام
یه حسی ! اي خدا، چرا من به این بشر اعتماد داشتم؟ نمی دونم چرا دلم براش می سوخت

به . یکی درست عین توهان که آهو گند زده توي زندگیش! فت شهریار یه قربانیهبهم می گ
چشماي عسلی درشت، دماغ ! چشماي عسلیش نگاه کردم، واقعا خوشتیپ و جذاب بود

کوچولو و باریک، موهاي قهوه اي روشن، جذابیتش مثل توهان نبود ولی در حد خودش 
  !خوب تیکه اي بود

  : صدایی که بیشتر شبیه صداي پسر بچه ها بود گفتسرش رو انداخت پایین، با 
  می شه ازتون یه خواهشی کنم؟  -
  !بفرمایین -
  می شه لطفا افتخار بدید با من بیاید کافی شاپ؟  -
  چی؟  -
یه سري چیزایی ! من باید با شما حرف بزنم! نه نه، خواهش می کنم اشتباه برداشت نکنین -

  .بگمکه نمی دونین رو من باید براتون 
  مثال چه چیزایی؟  -

با صدایی . حاضرم قسم بخورم اگه تنها بود االن هاي هاي گریه می کرد. با غم بهم نگاه کرد
  : که معلوم بود بغض داره گفت

  !مثال آهو -
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  : دوباره با بغض گفت. هیچ حرفی نزدم
گران چه خانوم امیدي می دونم احتماال چه قدر از من بدتون میاد، می دونم توهان و دی -

هیچوقت . اون ها یه طرفه به قاضی رفتن! چیزایی درباره ي من بهتون گفتن، ولی گلیا خانوم
حداقل شما به حرفام ! حرفاي منو نشنیدن، هیچ وقت نفهمیدن منم گول آهو رو خوردم

  . گوش بدین
  : لبخند تلخی زدم و گفتم

  !می بینید انگار دلتون می خواد سیاه و کبود بشم، آره؟ صورتم رو که -
  : دوباره به صورتم نگاه کرد و گفت

  !ببخشید -
  .تقصیر شما نیست -
  می شه به حرف هام گوش بدید؟  -

خدایا توي وجود این پسر چی بود که ناخودآگاه بهش اعتماد داشتم؟ . سرم رو تکون دادم
  چشماش چی داشت که منو یاد پسر بچه هاي پاك و معصوم مینداخت؟ 

  : ي زد و گفتخوشحال شد، لبخند
توهان هم منو می کشه هم ! یه وقت نیاین اینجا ها. پس، فردا بیاین سر چهار راه! ممنون -

  !شما رو
  !فعال تا نیامده خداحافظ. باشه -
  .ممنون، خداحافظ -
  

  سالم بچه ها ببخشید 
  امروز حالم خوب نیست 
  همین یه پست رو داریم 

  نقد 20تو صفحه ي .عکس توهان و عوض کردم 
  .برین ببینین خوبه یا نظرتون رو هم حتما بگین 

  اها راستی چرا مثبت ها کم شده ؟
  در ضمن عید همگی مبارك 
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_________________________________________  
  

صورتم ورم کرده بود و . دو ساعت می شد که برگشته بودم خونه. روي مبل نشسته بودم
نمی . سریع بلند شده و رفتم توي اتاقم! صداي ماشینش اومد... مرتیکه ي. کبود شده بود

  .خواستم ریخت نحسش رو ببینم
بی ! شد یهو در اتاق باز. رو صندلیم نشستم و خودم رو مشغول کتاب خوندن نشون دادم

سرم رو از روي کتاب بلند کردم و با . تربیت خودش در نمی زنه به من می گه گاو
  : عصبانیت گفتم

  ها؟ چته؟ چرا رم کردي؟  -
  ... تا به حال هیچ کس منو نزده بود ولی توهان. ازش می ترسیدم

ار دیگه به خدا، به پیر به پیغمبر قسم اگه فقط یک بار دیگه، فقط یک ب! گلیا حرف آخرمه -
  !از ده قدمی شرکت رد بشی یا با اون مرتیکه حرف زدي، کاري که نباید بکنم رو می کنم

  : صدام خود به خود رفت باال
اصال به تو چه؟ تو چه کاره ي منی؟ مگه نگفتی من و تو هیچ نسبتی . تو غلط می کنی -

هر غلطی بخوام من ! باهم نداریم؟ پس این مسخره بازیا یعنی چی؟ کور خوندي آقاي راد
  ! هرجا بخوام می رم، با هر کسی که دوست داشته باشم حرف می زنم. می کنم

با اون هیکل منو فوت می کرد میفتادم، چه برسه این که بخواد ! ترسیدم. دستش رفت باال
سریع دستام رو گذاشتم جلو صورتم . هنوز جاي سیلی که بهم زد بود درد می کرد! منو بزنه
  . م رو باز کردم و بهش نگاه کردم، دستش توي هوا خشک شده بودچشما. ولی نزد

  : تو آخرین لحظه برگشت و گفت. آروم از در اتاقم رفت بیرون. دستش رو آروم آورد پایین
  !منو باش که داشتم باور می کردم تو با بقیشون فرق داري. هر غلطی دلت می خواد بکن -

یعنی چی؟ من با بقیه . م شد، روي زمین نشستمزانوهام خ! خشک شدم. در رو کوبید و رفت
مگه من به تارا قول ندادم به . من یادم رفته براي چی اینجام! شون فرق می کنم؟ خدایا

. داداشش می فهمونم که همه ي زن ها مثل هم نیستن؟ من که با این کارهام بدترش کردم
  !اي خدا، من چه قدر احمقم

کاش می شد بر می . سرم رو روي بالش فشار دادم. ختبا ناراحتی خودم رو کشوندم روي ت
. چه قدر دلم براش تنگ شده. گشتم به عقب، به اون موقع اي که هنوز مامان زنده بود

چه قدر دلم می خواست ! فقط یه صدا، یه الالیی، یه آهنگ! هیچی ازش یادم نمیاد، هیچی
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تنها . همون الالیی رو می خوندسرم رو می ذاشتم روي پاهاش و اون برام . االن اینجا بود
  ! چیزي که ازش یادمه، یه الالیی

  . با این فکرا خوابم برد
  

از صبح که بیدار شده بودم هیچ کاري ! داشتم از بیکاري می مردم، ساعت یک ظهر بود
البته حق . توهان که معلوم نبود روز جمعه اي کدوم گوري رفته. نداشتم که انجام بدم

واال منم با یه خل و چلی مثل خودم توي یه خونه زندگی می کردم از دستش در ! داشت
آخه دختره ي خر، بگو براي چی بلند شدي رفتی شرکت؟ مثال ! واقعا مرض دارم. می رفتم

  ! می خواستی به توهان کمک کنیا، گند زدي به همه چیز
  : خودکاري که توي دستم بود و گاز گرفتم و بلند گفتم

  اگه فردا که می رم پیش شهریار، توهان بفهمه چی؟ ! وایی -
  ! ندارهبه من ربطی . عیبی نداره، برو -

همین طور که با سوییچ ! با ترس برگشتم عقب، توهان بود. خودکار از دهنم افتاد پایین
  : دم در اتاقش ایستاد و به آرومی گفت. ماشینش بازي می کرد رفت سمت اتاقش

من و تو هیچی نسبتی باهم ! تو راست می گی. ببخشید که دیروز زدمت، دست خودم نبود -
خوشم . اره کجا می ري یا با کی می ري، فقط لطفا دیگه شرکت نیانداریم، به منم ربط ند

  .شب بخیر! نمیاد کثافت کاریات رو توي شرکت من انجام بدي، همین
  : هنوز در رو نبسته بود که برگشت و با پوزخند گفت. در اتاقش رو باز کرد و رفت تو

  ! آها راستی یادم رفت بگم، فردا بهت خوش بگذره -
باور . نمی تونستم تکون بخورم! سر جام خشک شده بودم. کوبید و رفت تودر اتاقش رو 

روي . اگه از خدا نمی ترسیدم همین االن یه گلدون توي سر خودم می شکستم! نمی شد
خدایا چرا من رو این قدر دیوونه آفریدي؟ آخه دختره ي خل براي چی بلند . مبل ولو شدم

آدم با خودشم بلند بلند حرف می زنه؟ داشت  بلند حرف زدي؟ مگه دیوونه اي؟ آخه مگه
خدایا من چرا این قدر بدشانسم؟ دقیقا وقتی دارم با خودم بلند بلند . گریه ام می گرفت

  حرف می زنم این باید از راه برسه؟
  : گوشیم رو برداشتم. با بی حالی بلند شدم و رفتم سمت اتاقم. گوشیم زنگ خورد

  الو؟  -
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  !سالم ناخواهر نامرد -
  . دلم براش یه ذره شده بود! خشایار بود، وایی

  خوبـی؟ . سالم داداشی جونم -
  آره؟ ... سه روزه رفتی خونه ي شوهر، داداش ماداشم که نداري و! خجالت بکش دختر -
  . خشایار خیلی بدي -

  : از اون خنده هاي مردونش کرد و گفت
  خوبی عزیز دلم؟ توهان خوبه؟ . الهی داداش فدات بشه -
  ! سالم می رسونه. آره توهانم خوبه. مرسی داداشی -

  : توهان کجا بود که سالمم برسونه؟ دوباره ادامه دادم. ارواح عمه ام
  راستی خشایار نرگس خوبه؟ برادرزاده ي عزیز من خوبه؟  -
واال برادر زاده ي عزیزت توي شکم من نیست که بدونم خوبه یا نه، ولی نرگس خوبه،  -

  .م می رسونهخیلی هم سال
  . سالمت باشه -
توهانم . خواهري جونم، مواظب خودت باش. گلی خانوم من دیگه یاید برم. مرسی عزیزم -

  ! تازه از شرت راحت شدیم. اذیت نکن که پس فردا برت گردونه همین جا
  !خشایـــار -
  دیگه کاري نداري؟ ! قربونت بشم ناراحت نشو، شوخی کردم، تو تاج سرمی -
  !راستی یه چیزي یادم رفت بهت بگم. داشینه دا -
  !جانم؟ بگو -
  ! خیلی دوستت دارم داداشی. دلم برات تنگ شده بود -
منم دوستت دارم خواهر . االن گریه ام می گیره ها! این قدر منو اذیت نکن. برو وروجک -

  کاري نداري؟ . گلی
  . مواظب خودت باش. نه داداشی -
  .خداحافظ. تو هم همین طور -
  .خداحافظ -

ناراحت بودم، هم بابت توهان، هم بابت این که دلم براي خشایار یه ذره . گوشی قطع شد
 ! اي خدا، خودت کمکم کن. شده بود



 

 w w w . m a h t i k . i r  
 

Page 132 

برفی نوشتھ شاداب حسینیسفید  مھ تیکسایت    

  یعنی باید می رفتم؟  استرس داشتم،
  »!شهریار منتظرته گلیا، باید بري«
با این که توهان شوهر واقعیم نیست، ولی بازم من عذاب وجدان . ولی من شوهر دارم«

  »!دارم
دیگه ! توهان که دیروز شنید می خواي بري پیش شهریار، تازه گفت به من چه! آخه احمق«

  » چه عذاب وجدانی؟
خودشم این رو قبول کرده و ! د می رفتم، به توهانم ربطی نداشتمن بای. رفتم جلوي کمدم

نمی خواستم . یه شلوار جین ساده پوشیدم با پالتوي قهوه ایم. گفته من که شوهرت نیستم
همین طوریش عذاب وجدان داشتم چه برسه به این که بخوام لباس ناجور . جلب توجه کنم

سوار . رو سرم کردم و از خونه زدم بیرون شال قهوه ایم! بپوشم و هفتاد قلم آرایش کنم
چند دقیقه اي بود که ایستاده . آژانس شدم و رفتم سر چهار راهی که با شهریار قرار داشتم

رفتم جلو و در ماشینش رو . نقره اي جلوم نگه داشت، فکر کردم شهریاره GLXیه . بودم
  .بازکردم و نشستم

  !چندش آور، با یه لبخند وحشتناك دیدم سرم رو برگردوندم تا سالم کنم که یه صورت
  سالم خانومی، حال شما؟ کجا تشریف می برید؟  -
  .ببخشید آقا، اشتباه گرفتم -

  : خواستم پیاده شم که یهو مچ دستم رو گرفت و کشید
  ! کجا خانوم خوشگله؟ من و تو باهم کار داریم -

  : جیغ کشیدم
  ! ولم کن عوضی -
بیا ناز نکن خانومی، قول می دم . وشگلی که نباید بی ادب باشهخانوم به این خ! نچ نچ نچ -

  !بهت خوش بگذره
چند تا ضربه خورد به . از بوي گند ادکلنش داشتم خفه می شدم. داشت حالم بهم می خورد

  : شیشه رو داد پایین و گفت. شیشه ي ماشین، پسر مجبور شد ولم کنه
  بفرمایید؟  -
  !بیا پایین تا بگم -

با . با دیدن شهریار نزدیک بود از خوشی غش کنم. بود، سرم رو آوردم باالصدا آشنا 
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من توي ماشین این کثافت چه کار می ! حق داشت. چشماش داشت از من سوال می کرد
  کردم؟ 

اصال فکر نمی کردم دعوا . حاضرم قسم بخورم بیست سالشم نشده بود. پسر رفت پایین
  : پسر با پر رویی تمام گفت.ال خشن نبودقیافه ي شهریار برعکس توهان اص. بشه

  ها؟ چته؟ چرا نگاه می کنی؟ گفتی بیام پایین که نگاهم کنی؟  -
  ! نه گفتم بیاي پاین که این کار رو بکنم -

پسر بدبخت براي چند دقیقه نمی دونست . با تمام قدرتش مشتش رو حواله ي پسر کرد
لند شد و محکم مشتش رو کوبید توي ب. از دماغش خون می اومد. چرا روي زمین افتاده

شهریار ! پسر نصف هیکل شهریارم نداشت. شهریار چند قدم عقب رفت. صورت شهریار
دو . دعوا داشت باال می گرفت! یا خدا. کج خندید و با سرعت یقه ي پسر رو گرفت و کشید

پیاده  سریع از ماشین. داشتم از ترس خودم رو خیس می کردم. تا شهریار می زد یکی پسر
. به زور خودم رو رسوندم به شهریار. مردم دورشون رو گرفته بودن. شدم و رفتم طرفشون

  : بازوي شهریار رو گرفتم و داد کشیدم! االن موقع فکر کردم به عذاب وجدان و توهان نبود
  !بهت می گم بسه! بسه، شهریار ولش کن -

ی صورت پسر کال داغون صورت هر دوشون زخمی بود ول. از کتک کاري دست برداشتن
پسر سریع سوار . سریع دست شهریار رو کشیدم و بردمش یه طرف دیگه. شده بود

  !بدترکیبِ احمق، حقش بود. ماشینش شد و راه افتاد
یه ! بیچاره به خاطر من اینجوري شده بود. به صورت شهریار نگاه کردم، لبم رو گاز گرفتم

گوشه ي لبش رو پاك کرد و با صداي . تشدستمال از توي کیفم در آوردم و دادم دس
  : گرفته اي پرسید

  توي ماشین اون مرتیکه چه کار می کردي؟  -
اون از توهان، اینم از این که تا ! ها؟ انگار سریع پسر خاله شدن توي خانواده ي راد ارثی بود

  !خوبه واال! دیروز بهم می گفت شما، االن می گه تو
 

  
  .فکر کردم ماشین شماست که سوار شدم، برگشتم سالم کنم یهو اون آقا رو دیدم -
  . باشه، بفرمایید تو ماشین -
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شهریار هم مثل توهان در . واو کال خانوادگی پول دارن. به سانتافه ي آبی رنگی اشاره کرد
آروم نشستم، شهریارم کنارم نشست و ! باز هم کال خانوادگی جنتلمنن. رو برام باز کرد

صندلی فشار  خیلی تند می روند، با ترس خودم رو به. سریع پاش رو روي گاز فشار داد
  . دادم

  : نیم نگاهی بهم کرد و گفت
  ! از شانس بد من توهان امروز همین جاها یه جلسه داره. ببخشید که این قدر تند می رونم -
  .توهان می دونه من االن با شمام. الزم نیست نگران باشید -

  !زد رو ترمز، خدا رو شکر تو یه خیابون خلوت ایستاده بود
  : تقریبا داد زد

  چی؟ می دونه؟  -
خدایا چه کار باید می کردم؟ عقلم می گفت باید جریان ازدواج مصلحتی من و توهان رو به 

! شهریار بگم ولی عذاب وجدان لعنتیم می گفت این طوري بدتر به توهان خیانت می کنم
  ! باید انتخاب می کردم، عقلم یا احساسم؟
  : سرم رو برگردوندم طرف شهریار و گفتم

  !ی دونهبله م -
توهان اگه، اگه می دونست شما می خواین بیاین پیش . ولی، ولی این امکان پذیر نیست -

  !من، هم من هم شما رو می کشت
منم ! درباره ي آهو، توهان، خودتون. شما قراره براي من سرگذشتتون رو تعریف کنید -

  ! عوضش یه چیزایی رو براتون تعریف می کنم، درباره ي خودم و توهان
  ! باشه، مشتاق شنیدنم -

من نسکافه . ده دقیقه بعد رو به روي هم توي کافی شاپ نشسته بودیم. دوباره راه افتاد
  .سفارش دادم و شهریار هم قهوه با کیک

  : وقتی سفارشامون رو آوردن رو کردم به شهریار و گفتم
  خب؟ چی می خواستین بگین؟ -
  .از وقتی من و توهان از هم بدمون اومداز اول اولش، . می خوام از اول شروع کنم -
  ! سر و پا گوشم، بفرمایین -

  : یه ذره از قهوه اش رو مزه کرد و شروع کرد
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نمی دونم چرا، ولی از همون دقیقه اي که دیدمش . از وقتی یادمه از توهان بیزار بودم -
هان دو سال تو. اون هم همین طور بود از لحظه ي اول از من بدش می اومد. ازش بدم اومد

من بچه ي خجالتی، خیلی . من و اون توي یه مدرسه درس می خوندیم. از من بزرگ تره
برعکس توهان، همه ! خیلی دوستاي کمی داشتم، شاید یک یا دو نفر. گوشه گیر و آروم بودم

همیشه دور توهان پر از آدم بود و همه . مثل یه بت بود براشون. اون رو می پرستیدن
توهان و دوستاش همیشه منو مسخره می کردن و اگه بگم اون روزي که  .دوستش داشتن

همه اون روز گریه می کردن ولی . توهان رفت آمریکا بهترین روز زندگیم بود، دروغ نگفتم
زن . چهار سال گذشت من هجده سالم شده بود. من از خوشحالی نمی دونستم چه کار کنم
یشه می خواستم نرم، ولی بابا زورم کرد باهاشون عمو یه مهمونی ترتیب داده بود و مثل هم

یه دختر رو اون . از اون به بعد بدبختی هام شروع شد! خالصه رفتیم اون جا و واویال. برم
رفتم جلو، اولین بار . جا دیدم، یه دختره فوق العاده که چشماي مظلومش دیوونه ام می کرد

  . نم و به تته پته افتاد بودمبود که می خواستم با دختري به جز شهرزاد صحبت ک
  : آروم خندید و ادامه داد

دختره از خنده ! اون قدر هول شده بودم که به جاي این که به دختره بگم سالم گفتم، الو -
دستش رو . منم خندیدم و گفتم معذرت می خوام سالم. غش کرده بود و آروم گفت سالم

  !آورد جلوم و گفت خوشبختم آهو هستم

  :شهریار بعد از یک مکث دوباره ادامه داد
یه سال از من کوچیک تر بود و می گفت تا به حال با هیچ . شروع کردیم به حرف زدن -

خالصه ! کاش بهم دروغ نمی گفت. وقتی این رو شنیدم خوشحال شدم. پسري دوست نبوده
یه سال بود باهم بودیم، من نوزده سالم . نی تموم شد و آشنایی من و آهو شروع شدمهمو

اون هم می گفت عاشقمه و بعضی وقتا خیلی . واقعا عاشقش بودم. بود و اون هجده سالش
با کارهاش با رفتارش با گرم گرفتنش با پسراي دیگه و وقتی می دیدم با . اذیتم می کرد

دلم می خواست گلوي اون پسر رو ! رد دلم می خواست بمیرمپسري حتی احوال پرسی می ک
روز به روز از من دورتر . آهو اصال مراعات من رو نمی کرد. بگیرم و با تمام زورم فشار بدم

وقتی بهش گفتم چرا از من دور می شه، گفت من می . می شد و من تحمل این رو نداشتم
ي سرم بایستی و مواظب باشی که با پسري خوام آزاد باشم و خوشم نمیاد مثل عزراییل باال

باور کن اگه اون قدر . من دلم می خواد با تمام پسرا گرم بگیرم و راحت باشم. حرف نزنم
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ولی بازم این دل کوفتی طاقت نیاورد و . دوستش نداشتم همون جا حلق آویزش می کردم
بهم می . دم نمی زدم از اون به بعد شاهد کاراش با پسراي دیگه می شدم، ولی. قبول کردم

گفت عاشقمه، بهم می گفت فقط براي تفریح اون پسرا رو می خواد؛ ولی من شوهرش می 
اذیت می شدم ولی بازم نمی تونستم جلوي . من خرم باور می کردم. شم و من صاحبشم

من همچنان عاشق آهو بودم ولی اون بازم به . خالصه دو سال گذشته بود. عشقم رو بگیرم
شده بود بیست سالم و توي اون دو سال آهو رو مثل یه بت می . امه می دادکاراش اد

پرستیدم، ولی هیچ وقت پام رو از گلیمم درازتر نکرده بودم؛ به غیر از این که دستش رو 
یه شب دعوتم کرد خونشون، باورم نمی ! بگیرم، هیچ تماس جسمی دیگه اي باهاش نداشتم

من اون موقع فقط به فکر این بودم که . ادا و خونه تنهاممی گفت بابا مامانش رفتن کان. شد
قسم می خورم هیچ فکر دیگه اي نمی . صورت قشنگش رو ببینم و موهاش رو ناز کنم

ساعت حدود نه بود، راه . شب شده بود، نمی تونستم خوشحالی خودم رو پنهان کنم. کردم
احساس می کردم یه . گرفتم رفتم خونشون و در رو که برام باز کرد یه حس بدي. افتادم

رفتم تو . رفتم تو خونه و هرچی آهو رو صدا می زدم جواب نمی داد. اتفاق بدي قراره بیفته
باور کن براي یک . اتاقش و آروم صداش کردم، صداش از پشت سرم اومد و سریع برگشتم

یه لباس . ..آهو شده بود یه. آب دهنم رو به زور قورت دادم. دقیقه نمی تونستم نفس بکشم
نمی تونستم جلوي خودم رو . آروم اومد طرفم و بغلم کرد! خواب قرمز کوتاه پوشیده بود

  .یعنی هرکس دیگه اي هم که بود نمی تونست. بگیرم
  . همین طور به دهن شهریار زل زده بودم، منتظر بودم بقیه اش رو بگه

  : به صورت کنجکاوم نگاه کرد و بلند خندید و گفت
  انتظار داري بقیه اش رو هم تعریف کنم؟  چیه؟ نکنه -
  !آره خب -

  : بلند خندید و گفت
  ! انگار بدت نمیاد؟! نه بابا -

خدایا من مطمئن نیستم بیست و سه ! یه بار داستانش رو مرور کردم، واي خاك بر سر من
  !گونه هام ارغوانی شده بود. بیشتر شبیه بچه پنج ساله ها می موندم! سالم باشه ها

  
سرم رو انداختم زیر، نمی دونستم چی بگم؟ آخه دختره ي خنگ یه ذره فکر کن، بعد حرف 
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  !بزن
  . شهریار همین طور می خندید

  : باالخره که خنده اش قطع شد، صداش رو صاف کرد و گفت
  می خواي تعریف کنم ها؟  اگه! بی خیال -

  . داشتم از خجالت می مردم. سرم رو بیشتر فرو کردم تو گردنم
  : دوباره بلند خندید و گفت

  از صبحش می خوام بگم، اجازه هست؟ . نه نه اون تیکه رو کال بی خیال -
  !این دفعه منم خنده ام گرفت، خدا وکیلی سوتی بدي داده بودم

  : می زد گفتمبا صدایی که خجالت توش موج 
  .خب اگه دوست دارید ادامه بدید -

  : آروم خندید و دوباره شروع کرد
درسته دیگه آهو رو دوست ندارم، . اون شب یکی از بهترین شباي زندگیم بوده و هست -

اولش نمی خواستم این کار رو . ولی هنوز هم اون شب رو جزو بهترین خاطراتم می بینم
واده ي آزاد بزرگ شده بودم ولی باز هم یه چیزایی برام مهم بکنم، یعنی درسته تو یه خان

من خودم رو شوهر آهو می دونستم و آهو هم می گفت وقتی تو شوهرمی خب جسمم . بود
کم کم حرف هاش رو قبول کردم و صبح که از خواب بلند شدم یه دقیقه ! مال توست دیگه

تو ده . تمام اتفاقات شب قبل رونمی دونستم کجام و چرا؟ کم کم یادم اومد، . کپ کردم
. دقیقه اي که بیدار شده بودم صد هزارتا فحش به خودم دادم که چرا همچین غلطی کردم

دیگه برام مهم نبود آهو مال من بود، . وقتی آهو بیدار شد، همه ي این چیزا از یادم رفت
من، آهو و . ودوقتی آهو از خواب بیدار شد فقط سه تا چیز برام مهم ب! پس مشکلی نداشت

به هیچ چیز دیگه اي فکر نمی . عشقی که بهش داشتم و فکر می کردم اون هم بهم داره
این خوشی من فقط یک هفته طول کشید و من احمق فکر می کردم حاال که آهو با . کردم

ولی اشتباه می کردم، آهو ! من رابطه داشته دیگه سمت پسر دیگه اي نمی ره و فقط مال منه
یعنی بهتر که نشده ! فته مال من بود و بعدش دوباره همون آش و همون کاسهفقط یک ه

اون دیگه چیزي . من دیوانه این راه و براش باز کرده بودم. بود هیچی، بدتر هم شده بود
حاضرم قسم بخورم ! نداشت که به خاطر از دست دادنش نگران باشه، اون دیگه یه زن بود

  ...جلو چشماي من مست می کرد و
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  : چند لحظه ساکت شد، یه سیگار از جیبش در آورد و گفت
  اجازه هست یه سیگار بکشم؟  -
  . آره من مشکلی ندارم -

  ! همیشه از سیگار متنفر بودم و حاال می گم هیچ مشکلی ندارم. چه دروغی گفتم
چه باحال، وقتی ناراحت و عصبیه سیگار می . معلوم بود عصبیه و تند تند سیگار می کشید

  . هکش
  : لبخند تلخی زد و گفت. ظرف دو دقیقه سیگارش تموم شد

از وقتی مشکالتم با اون شروع شد سیگار . سیگار هم یکی از یادگاري هاي آهوست -
  .کشیدن منم شروع شد

  . اگه ناراحتتون می کنه یا براتون سخت می خواین ادامه ندید -
حاال . ان رو توي ذهنم مرور می کنمهر روز این داست. نه نه، من عادت کردم به ناراحتی -

یه سال . زیاد فرقی نداره که بخوام تو ذهنم مرورش کنم یا پیش شما بلند تعریفش کنم
گذشت، یه سال پر از بدبختی، یه سال پر از عذاب و ناراحتی، یه سال پر از دعوا و جنجال و 

یلی عوض شده بود یا آهو خ. توي اون یک سال یک دقیقه هم نبود که من و آهو دعوا نکنیم
عشق من چشماش مظلوم بود نه پر از ! این آهو عشق من نبود. بهتر بگم عوضی شده بود

واي ! منفورترین آدم زندگیم قرار بود بیاد، توهان. شرارت و کینه و تازه اول بدبختی هام بود
برگشت توهان، مثل . اگه بگم اون شب بدترین شب زندگیم بوده و هست دروغ نگفتم

  !خیره شدن آهو بهش و رقصیدن آهو و توهان! یشه جذابهم
. دستاش رو گذاشت روي صورتش و تازه می فهمیدم آهو از اونی که فکر می کردم بدتره

پس براي چی تارا می گفت شهریار به توهان خیانت کرده؟ ! ولی هنوز یه چیزایی گنگ بود
وجدان داره که به یه زن این طوري که من فهمیدم شهریار اون قدر آدم خوبی هست و 

  !متاهل به خصوص زن پسر عموش کاري نداشته باشه
 

  . همین طور به شهریار خیره شده بودم و سوال هاي جور واجور دور سرم می چرخیدن
  : تاش رو از رو صورتش برداشت و گفتشهریار دس

  . معذرت می خوام، حالم خیلی بده -
  ! من معذرت می خوام، الزم نیست ادامه بدید -
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نمی دونم چرا بهش . با این که داشتم از فضولی می مردم، ولی نمی خواستم اذیتش کنم
این که  شاید به خاطر! نمی دونم چرا مطمئن بودم دروغ نمی گه؟! اعتماد کرده بودم؟

حاال می فهمم ! آره این چشما نمی تونستن دروغ بگن. چشماش صداقت رو فریاد می زد
  . آهو شهریار رو هم زجر داده

  : شهریار دستش رو جلو صورتم تکون داد و گفت
  الو؟  -
  سالم، شما؟  -

این قدر . دستش رو گذاشته بود رو شکمش و می خندید. شهریار یهو پخش شد رو صندلی
آخه من به خودم چی بگم؟ واقعا ! کال استاد گاف دادنم. که اشک از چشماش اومدخندید 

  ! نمی دونم؟
  : شهریار همین طور که می خندید گفت

واقعا ! بابا تو دیگه کی هستی؟ باورت می شه چهار ساله که این طوري نخندیده بودم؟ -
  . دمت گرم

  . ببخشید تو فکر بودم، نفهمیدم چی گفتم -
  . یدم سه ساعت بود داشتم صدات می کردمبله فهم -
  . بازم معذرت -

خنده از رو لبش محو شد و به یه . داشت می خندید که یهو چشماش پشت سر من قفل شد
  . جایی خیره شده بود

  . این دفعه من دستم رو جلوش تکون دادم. نمی تونستم برگردم و ببینم به چی نگاه می کنه
  : با حرکت دست من گفت

  !واي -
  چی شده شهریار خان؟ مشکلی پیش اومده؟  -

  : یهو سرش رو آورد پایین و تو چشمام نگاه کرد و گفت
  ! یه چیزایی این وسط هست که هیچ کس نمی دونه. دیگه مطمئن شدم یه خبرایی هست -
  در رابطه با چی حرف می زنید؟  -
  ! یه دقیقه برگرد پشت سرت رو نگاه کن -

  این این جا چه کار می کنه؟ ! یا پنج تن. آروم برگشتم، کپ کردم
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همین . توهان با چشماي قرمز شده بهم خیره شده بود و چند تا آقاي مسن هم کنارش بودن
با خشم نگاهم می کرد، . طور که بهم خیره شده بود، صندلی رو کشید بیرون نشست روش

شتم سمت سریع برگ. احساس می کردم اگه االن دستش بهم برسه تیکه پارم می کنه
  . شهریار، خیلی آروم و ریلکس نشسته بود و قهوه اش رو می خورد

  : با ترس نگاهش کردم، لبخندي زد و گفت
  ! نترس مطمئن باش کاریت نداره -
  مگه شما پیشگو هم هستین؟  -

  .فهمیدم دلش می خواد توهان رو اذیت کنه. از اون خنده هاي چندش آور. بلند خندید
  : آروم گفت

شگو نیستم، ولی اگه توهان می خواست کاري بکنه همون اول که من و تو رو باهم نه پی -
حاال دیگه مطمئن ! تو این یه مورد خوب می شناسمش. دید می زد، هردومون رو می کشت

شدم که یه کاسه اي زیر نیم کاسه است، وگرنه توهان مردي نیست که زنش رو با بدترین 
  ! هشون زل بزنهدشمنش ببینه و فقط با عصبانیت ب

  : ابروهاش رو داد باال و ادامه داد
  بذار این قدر نگاه کنه که بترکه، مگه نه عفت جون؟ ! اصال به درك -

با این که طعم کتکش . کال آدم مریضی هستم من. این دفعه نوبت من بود که بلند بخندم
  . باز هم دلم قیلی ویلی می رفت که اذیتش کنم. رو چشیده بودم

  : خنده ي بدجنسی کرد و گفتشهریار 
  پایه اي؟  -

  . سرم رو تند تند تکون دادم
  : شهریار از جاش بلند شد و دستش رو آورد جلوم و گفت

  افتخار می دید مادموازل؟  -
با این که شیطونیم گل . نمی خواستم بهش دست بزنم. سرم تند به عالمت نه تکون دادم

به . احساس خیانت کار بودن بهم دست می دادکرده بود، ولی اگه این کار رو می کردم 
  ! خصوص جلوي شوهرم

  : شهریار سرش رو آورد پایین و گفت
می . اگه نگیري هردومون جلوي توهان ضایع می شیم. دستم رو بگیر خواهش می کنم -
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  ! دونم برات سخته، ولی فرض کن منم داداشتم
خدا رو شکر دستکش دستش . چشماش رو آروم باز و بسته کرد، دستش رو آروم گرفتم

  . از جلوي توهان گذشتیم. بود، این طوري حس عذاب وجدانم کمتر می شد
  : شهریار بلند با خنده گفت

  ! عزیزم پس قرار سه روز دیگه رو یادت نره، خونه ي من -
  : صدام رو پر از لوندي کردم و گفتم

  !باشه عزیزم، یادم می مونه -
، رگ گردنش زده بود بیرون و نبض پیشونیش تند تند لحظه ي آخر به توهان نگاه کردم

می دونستم کتک رو . این قدر بد نگاهم می کرد که نزدیک بود همون جا غش کنم. می زد
  !خوردم، ولی باز هم می ارزید به اذیت کردن این از خود راضی

 

با این که از اذیت کردن توهان لذت . شهریار آروم می خندید. با شهریار سوار ماشین شدیم
د، حرفی نمی زدیم و داشتم به شهریار راه افتا. برده بودم، ولی عذاب وجدان بدي داشتم

کاري که کردم فکر می کردم، کل ماجرا رو یه بار دیگه مرور کردم و یهو قلبم ریخت 
پایین، خدایا من چه کار کردم؟ خدایا این من بودم؟ من گلیام؟ همون دختري که دستش 

ا من چر. دیگه نمی خندیدم! به هیچ مردي جز طاها و خشایار نخورده بود؟ خدایا گند زدم
  همش یادم می رفت که باید به توهان کمک کنم، نه این که بیشتر گند بزنم؟ 

  : با دستام پیشونیم رو گرفتم، شهریار بلند خندید و گفت
  ! چیه؟ پشیمون شدي نه؟ می دونستم -

  با تعجب بهش نگاه کردم، این چی می گفت؟ 
  : دوباره خندید و گفت

  ! باید می دیدم که پشیمون می شیمی دونی چرا این کار رو کردم؟ چون  -
  یعنی چی؟ منظورتون چیه؟  -
ببینین من آدمی نیستم که به خاطر اذیت کردن پسر عموم رو زنش که می دونم از همه  -

یه . توهان واقعا متعصبه و غیرتش هم خیلی براش مهمه. چی براش مهم تره، دست بذارم
اگه پشیمون نمی شدي . مون می شیکاري کردم که دستم رو بگیري تا ببینم بعدش پشی

یعنی این که به توهان هیچی عالقه اي نداري و وقتی دیدم توهان منو تو رو باهم دیده، ولی 
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نمی دونم یه ! فقط با عصبانیت بهمون نگاه کرد، نزدیک بود از تعجب شاخ در بیارم
رو گرفتم احساسی بهم می گه یه چیزي رو شما دوتا دارین مخفی می کنین و اگه دستت 

البته هنوز هم مطمئنم یه ! فقط می خواستم بدونم به توهان احساسی داري یا نه، همین
  .چیزي رو قایم می کنین

  .به شهریار خیره شده بودم
  »!چی می گفت؟ یعنی چی؟ من که به توهان احساسی ندارم«
  ».خب این رو که شهریار نمی دونه«
  »!این، این درست نیست. دوست دارم آره نمی دونه ولی اون می گه من توهان رو«
  »مطمئنی درست نیست؟«
  »!من کمترین احساسی به توهان ندارم. آره، آره که مطمئنم«
  »پس چرا االن حس یه خیانت کار رو داري؟ چرا عذاب وجدان داري؟«
  »!نمی دونم«
تو توهان رو دوست داري، دوست داري، دوست داري، دوست . گلیا، به خودت دروغ نگو«
  »!اري، دوست داريد
  » !خفه شو، لطفا خفه شو«

  : یهو ماشین ایستاد و شهریار با تعجب بهم نگاه کرد و گفت
  چیزي شده؟  -
  نه نه، می شه منو برسونین خونه؟  -
  .فقط یه چیزي یه فاتحه بخون. البته -
  فاتحه؟ براي کی؟ چرا؟  -

  : بلند خندید و گفت
  !شه خوبهتوهان منو نک. چون قراره برم شرکت -

  ترسیدم، نکنه بالیی سر شهریار بیاره؟ 
  : شهریار با تعجب و خنده نگاه کرد و گفت

ترسیدي؟ بی خیال بابا من و توهان این قدر کتک کاري کردیم و توهان این قدر من و  -
  . زده که دیگه عادت کردم

  : داد کشیدم
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  کتک کاري کردین؟  -
  ! هوچیز عادیه، به خاطر آ. صد دفعه! اوهوم -
  !پـــــوف -

  ! شهریار ساکت شد من هم همین طور
  ! شاید واقعا توهان رو دوست دارم، شاید. سرم رو به شیشه تکیه دادم

  : شهریار با مهربونی برگشت و گفت. ده دقیقه بعد رسیدیم
. باور کنید قصد بدي نداشتم. باز هم به خاطر این که دستتون رو گرفتم معذرت می خوام -

من هنوز همه چیز رو براتون تعریف نکردم، ولی ترجیح می دم فعال تا همین جا راستی 
ممنون که وقت گذاشتید و به . بقیه ي داستان رو به مرور زمان خودتون می فهمید. بدونید

  . خیلی وقت بود که این حرف ها رو دلم مونده بود. حرف هام گوش دادید
  .منم از شما ممنونم که برام تعریف کردید -

  : آروم از ماشین پیاده شدم و سرم رو از پنجره بردم توي ماشین و گفتم
  ! شهریار خان من هنوز خیلی سوال دارما -
فکر نکنم شب خیلی . حتما بعدا پاسخ گوي همه ي سواالتون هستم، االن بهتره برید خونه -

  !خوبی داشته باشید
  منظورتون چیه؟  -
  ! توهان -

رو چه کار می کردم؟ چه جوري از دلش در می آوردم؟ چه توهان . دوباره دلم ریخت
  ! غلطی کردما

  : سرم رو آروم تکون دادم و گفتم
  !بازم ممنون، خداحافظ -
! درسته بدترین دشمنمه، ولی بازم پسر عمومه. مواظب خودتون و اون کله خر باشید -

  .خداحافظ
  . لبخندي زدم و دستم رو به نشونه ي خداحافظ تکون دادم

  .ق آرومی زد و رفتبو
خدا وکیلی حیاط خونه خیلی قشنگ بود و اگه توهان شوهر . در حیاط و باز کردم رو رفتم تو

واقعیم بود و عاشق هم بودیم هر شب با هم می اومدیم این جا و روي تاب ته حیاط می 



 

 w w w . m a h t i k . i r  
 

Page 144 

برفی نوشتھ شاداب حسینیسفید  مھ تیکسایت    

  . شستیم و کلی لذت می بردیم
ام؟ حاال چه کار کنم؟ کلید واي، من چه احمقی . اه بلندي کشیدم و رفتم سمت در خونه

  . روي صندلی کنار دیوار نشستم و به در و دیوار نگاه کردم. خونه رو جا گذاشته بودم
هوا هم سرد شده بود و . یک ساعت و خورده اي گذشته بود و من همین طوري نشسته بودم

. داشتم از از سرما می لرزیدم و صداي دندون هام رو می شنیدم. لباسم هم نازك بود
. حوصلم هم بدجوري سر رفته بود و حاال هم از شانسم گوشیم هم شارژش تموم کرده بود

  !پاهام رو توي شکمم جمع کردم، خیلی سردم بود
به هیچی فکر نمی کردم و برام مهم . یهو در حیاط باز شد و پرادوي توهان داخل حیاط شد

دونستم که داشتم از سرما قندیل فقط این رو می ! نبود توهان االن از دستم ناراحته یا نه؟
  . می بستم

  : با تعجب بهم نگاه کرد و گفت. توهان سریع ماشین رو خاموش کرد و اومد طرفم
  دختر این جا چه کار می کنی؟  -

  . توان جواب دادن نداشتم
  : توهان جلوي پام نشست و گفت

  چته؟ چرا می لرزي؟ مگه چه مدت این جایی؟  -
  ... نتوها... توها... تو -

  : دستش رو گذاشت روي صورتم و با تعجب داد کشید
  چرا این قدر یخی؟ براي چی این جا نشستی؟  -

  .بعد سریع بلند شد و کتش رو در آورد و انداخت رو شونه هام و در رو باز کرد

به زور از . حتی حال این که از جام پاشم رو هم نداشتم و هر لحظه نزدیک بود غش کنم
تعادلم . جام بلند شدم، هنوز کامل از صندلی جدا نشده بودم که یهو احساس سقوط کردم

  . رو از دست دادم و داشتم میفتادم
برام مهم . زمین کنده شدم و احساس بی وزنی کردم قبل از این که سرم بخوره به زمین از

سرم رو . فقط به این فکر می کردم که چه قدر آرامش بخشه. نبود االن تو بغل توهانم
  ! چسبوندم به سینش و دیگه چیزي نفهمیدم

  
 ***  
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به دور و برم نگاه . آفتاب بدجوري می خورد تو چشمم. آروم الي چشمام رو باز کردم

آره حتما این جا هم ! دیگه کجاست؟ چرا همه چی سفیده؟ شاید مردم؟ کردم، این جا
  ! اگه من تو بهشتم پس این شیطان این جا چه غلطی می کنه؟! بهشته

  . آروم از جام بلند شدم و به توهان که عین مجسمه بهم خیره شده بود، سالم کردم
  . فقط سرش رو تکون داد

  .صبح بخیر -
  . باز هم سرش رو تکون داد

کاغذ دیواري ها، تخت، . مثل دفترش همه چیز سفید بود. دوباره به دور و برم نگاه کردم
به غیر از میز و صندلی که قهوه اي سوخته بودن با پارکت هاي چوبی قهوه ! مبل، همه سفید

  . اي بقیه چیزها از دم سفید بودن
کردم دلش می خواد  احساس می. دوباره به توهان نگاه کردم، هنوز هم بهم خیره شده بود

  : منم بهش خیره شدم، بعد از یه مدت با لحن خیلی سردي گفت. بکشتم
  دیشب تو حیاط چه غلطی می کردي؟  -

  چرا فحش می داد؟ . بی شعور
  !با تو هستم، هوي -
  . کلیدم رو جا گذاشته بودم -
یگ هم خب می گفتی شهریار بیاد دنبالت و با هم می رفتین خونش تا سه روز د. آها -

  ! همون جا می موندي
  ! هر چی بگه حق داره، بد گند زده بودم. سرم رو انداختم پایین، خجالت می کشیدم ازش

  . حوصله ي نعش کشی ندارم. در هر صورت از این به بعد کلیدت رو جا نذار -
یه قسمت از دیوار با یه . سرم رو برگردوندم رو به دیوار رو به روم. فقط بهش نگاه کردم

  . ارچه ي ضخیم پنهان شده بود، با تعجب به قسمت پوشیده شده نگاه کردمپ
  : توهان با پوزخند گفت

  .اگه خیلی دلت می خواد بدونی چی پشت پارچه است می تونی بري ببینی -
شالم افتاده بود رو گردنم، رفتم سمت دیوار پارچه رو گرفتم و . آروم از جام بلند شدم

 رو دیدم، آهو کشیدم و بدترین چیز ممکن
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باورم نمی شه، ! واي. ولی اون توهان نبود... بوسه از آهو وعکس یه ! ولی کاش فقط آهو بود
  ! مردي توي عکس شهریار بود. اون مرد شهریار بود

با لبخند مسخره اي به عکس نگاه می کرد، سرش رو آروم . برگشتم و به توهان خیره شدم
  : تکون داد و گفت

راي این که یادم می دونی چرا این عکس رو قاب کردم و گذاشتم جلوي تختخوابم؟ ب -
می دونی وقتی ! بمونه به هیچ زنی اعتماد نکنم؛ براي این که یادم بمونه همتون مثل همین

در ظاهر فرشته، . دست شهریار رو گرفتی چه فکري کردم؟ فکر کردم چه قدر شبیه آهویی
  ! پاك و معصوم در باطن شیطان صفت و شرور

وهان راست می گفت، اشتباه خیلی بزرگی ت. سرم رو انداختم پایین، نمی دونستم چی بگم
  ! کرده بودم

  : پوزخندي زد و آروم گفت
  !تو هم مثل اونی -

  : بهش نگاه کردم و آروم گفتم
  ! توهان -
  ! ساکت باش، فقط ساکت باش -

آره درسته عاشقش نبودم، ولی ازش خوشم . نمی تونستم بذارم این طوري درباره ام فکر کنه
قبول کردم؛ باید کاري کنم که فکر نکنه منم مثل آهو خیانتکار و  این رو دیگه. می اومد

  . پستم
  : قبل از این که دهنم رو باز کنم تا حرف بزنم گفت

از همین حاال بري خونه ي . بهتره بري لباس هات رو جمع کنی. الزم نیست چیزي بگی -
  .شهریار خیلی بیشتر بهت خوش می گذره

  : داد کشیدم. خواست همچین فکرایی بکنه دیگه زدم به سیم آخر، دلم نمی
  !من هیچ جایی نمی رم -

  : برگشت و با صدایی بلندتر از صداي من گفت
من به جهنم، اون مشتري هاي لعنتی می . همون موقع که گفتی می ري! تو غلط کردي -

درسته شوهر واقعیت نیستم، ولی دلیل نمی شه هر غلطی دلت ! دونستن توي احمق زن منی
مطمئن باش عاشق چشم ابروت هم نیستم که . فعال اسمت تو شناسنامه منه. خواد بکنیمی 
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هر قبرستونی می خواي بري برو به سالمت؛ ولی یادت باشه وقتی . روت تعصب داشته باشم
حاال هم از جلو چشمام گمشو که حالم از خراب هایی مثل تو بهم می . رفتی دیگه برنگرد

  ! خوره
توهان . حالم از خودم بهم می خورد! داشت به من می گفت خراب .چونه ام می لرزید

  ! راست می گفت، من واقعا غلط اضافی کرده بودم
. رو تخت نشستم پاهام رو بغل کردم. سریع از اتاقش اومدم بیرون و رفتم تو اتاق خودم

  . صدام در نمی اومد، ولی گرماي اشکام رو روي صورتم حس می کردم
ی کردم که باید این همه عذاب بکشم؟ من که از همون اول آرزوم بود خدایا من چه گناه

. زودتر بزرگ بشم تا بتونم شوهر کنم و از اون جهنمی که بابام برامون ساخته بود فرار کنم
مامان، . من که االن دارم بیشتر از قبل عذاب می کشم! آخه منو چه به ازدواج صوري؟

کاش بغلم می کردي و می گفتی . هات حرف بزنمکاش می تونستم با. کاش این جا بودي
  ! آروم باش دخترم، من پیشتم، من مواظبتم

همین طور که گریه می کردم با صدایی که بغض . چه قدر دلم براي الالیی هات تنگ شده
  : توش خود نمایی می کرد، زمزمه کردم

  
  الالالال گل نازم

  تویی سرو سرافرازم
  تویی سرو و تویی کاجم

  سر تویی تاجمتویی اف
  الالالال گل نرگس

  نباشم دور ز تو هرگز
  همیشه در برم باشی

  چو تاجی بر سرم باشی
  الالالال گل مریم

  چه گویم از غم و دردم
  غم من در دلم پنهان
  بیا این جا بشو مهمان
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  الالالال گل مینا
  بخواب آروم گل بابا
  بابا رفته سفر کرده
  الهی زودي برگرده
  الالالال گل شب بو

  نگاهت می کند جادو
  ببینم چشم شهالیت

  به زیر آن کمان ابرو 
  الالالال گل پونه

  انار کردم واست دونه
  انار سرخ یاقوتی

  بخور اي گل نگیر بونه
  الالالال گل صدپر

  نشه هرگز گلم پرپر
  بمون با من گل خندان

  نبینم چشم تو گریان
  الالالال گل الله

  می ریم فردا خونه خاله
  نت راندیدم خاله جا

  االن چندین و چند ساله
  الالالال گلم خوابید

  به رویش نور مه تابید 
  الالالال گلم زیباست

  براي من همه دنیاست 
  الال الال بخواب آروم 

  
چه کار می کردم؟ خدایا خودت یه راهی جلوي پام بذار، خودت . صداي هق هقم بلند شد
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خدایا همیشه دستم رو ! هو نیستمکاري کن که بتونم توهان رو راضی کنم که من مثل آ
گرفتی، همیشه بلندم کردي، همیشه یار غم و غصه هام بودي، پس این یه بار هم روم رو 

  . خودت کمکم کن خدا جونم! زمین ننداز و این یک بار هم دستم رو بگیر
  .بلند شدم و تو آینه نگاه کردم، باید یه کاري بکنم

  »!من گلیام، می تونم هر کاري بکنم«
تو باید دل شاهزاده رو نرم کنی هر چند که اون شاهزاده . آفرین سفید برفی، حرکت کن«

  »!مال تو نباشه
  »!پس پیش به سوي موفقیت«
 

آروم از اتاقم اومدم بیرون و به دور و . م بد ضعف می رفتاحساس گشنگی می کردم و دل
لب و لوچه ام آویزون شد، براي چی رفته بود آخه؟ می ! توهان رفته بود. برم نگاه کردم

  . خواستم برم براش توضیح بدم
با این که دلم از گشنگی . بی خیال، االن یه ناهار خوشمزه می پزم و ظهر از دلش در میارم

همیشه همه . ی کرد، به یه لیوان چایی راضی شدم تا عوضش ظهر زیاد بخورمقار و قور م
می گفتن الزانیاهاي من معرکه می شه، حاال امتحان می کنم ببینم توهان خوشش میاد یا 

  !نه؟
  . مواد الزم رو آماده کردم و شروع کردم به درست کردن الزانیا

الزانیا آماده بود که بره تو فر، . بودم همه ي کارهام رو کرده بودم و ساالد هم درست کرده
هر کاري می تونستم کردم که سفره اي که . ژله ها رو هم گذاشته بودم تو یخچال که ببنده

  .می خواستم بندازم رنگین تر شه
با همین فکر الزانیا . ساعت دوازده بود، تا الزانیا می پخت، یک بود و توهان هم بر می گشت

یادم نمیاد تا به . آخ، چه قدر کار کرده بودم. ي صندلی ولو شدمرو گذاشتم توي فر و رو
  ! حال این قدر زحمت کشیده باشم

  .ماشااهللا نرگس آچار فرانسه بود، همه کار رو اون انجام می داد
  : یک دفعه گوشیم زنگ خورد، فکر کردم نرگسه و زیر لب گفتم

  ! چه حالل زاده -
  : فتمگوشی رو برداشتم و با لحن با نمکی گ



 

 w w w . m a h t i k . i r  
 

Page 150 

برفی نوشتھ شاداب حسینیسفید  مھ تیکسایت    

  . الو، بفرمایید -
باز یه حالی از ما می پرسه، تو که اصال یادت . بابا صد رحمت به خشایار. سالم نارفیق -

  ! نمیفته من زنده ام یا مرده
  : جیغ کشیدم

  . آخ دیوونه چه قدر دلم برات تنگ شده بود! واي طاها -
  .آره، اگه دلت تنگ شده بود که یه زنگ می زدي -
  ... باور کن این چند وقت این قدر سرم شلوغ بوده که. ه خدا من مقصر نیستمطاها جونی ب -
بابا شوهر ذلیل خجالت بکش، . خدایا از این زن ها نصیب ما هم بکن. بله بله می دونم -

  شوهر کردي یادت رفت یه آقاي خوش تیپی به اسم طاها وجود داره؟ 
  ! نفس کاذب داریا خوش تیپ؟ اوهو، دیگه چی؟ اعتماد به! بچه پر رو -
  .اگه اعتماد به نفس کاذب بود که همه دخترا برام له له نمی زدن -
  . ما که ندیدیم -
  . پاشو یه روز بیا دانشگاه تا ببینی -
  . سی سالته! داري می ترشی ها. خب یکی از همین ها رو بگیر دیگه! خب بابا قبول -

بحث عشق و عاشقی پیش می اومد همیشه همین طور بود، هر وقت . باز صداش غمگین شد
طاها عوض می شد، و از اون پسر شیطون و بازیگوش یه طاهاي آروم و ساکت درست می 

همیشه هر وقت باهاش . به هیچ کس هم نمی گفت چشه، به خصوص به من و خشایار. شد
انگار . در رابطه با این موضوع حرف می زدم پا می شد می رفت یا بحث رو عوض می کرد

  ! رسید رازش برمال بشهمی ت
  : آروم صداش کردم

  !طاها؟ -
  .جان طاها، بگو عزیزم -
  . فردا صبح بیا مخفیگاه -
  چرا آخه؟ اون جا چه کار داري؟  -
  . سوال نپرس فقط بیا -
  آخه توهان خان چی؟ به اون می خواي بگی کله سحر کجا می خواي بري؟  -
  .حاال یه کاریش می کنم -
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  ! هش دروغ بگیگلیا حق نداري ب -
  اگه دروغ نگم چی بگم؟  -
این کار درست عین . گلیا بار آخریه که می گم تو حق نداري به شوهرت دروغ بگی -

  !خیانته و منم نمی خوام به خاطر من رابطه ي شما بد بشه
  ... طاها تو داداشم -
حاال هم برو ! آره عزیزم داداشتم، تو هم خواهر منی؛ ولی توهان ممکنه یه فکر دیگه بکنه -

  کاري نداري سفید برفی خانوم؟ . شب بهت زنگ می زنم ببینم چی می شه
  : خندیدم و گفتم

  . طاها خیلی دوستت دارم، اندازه ي خشایار -
  .حاال برو، خداحافظ. منم دوست دارم سفید برفی -
  !خداحافظ داداش طاها جونم -
 

  
باید می رفتم پیش طاها ولی توهان رو چه کار کنم؟ امکان ! نمی دونستم چه کار باید کنم

  . که کار رو بدتر می کنمنداره بهش دروغ بگم، ولی اگه راستش رو هم بگم 
ولی ترجیح می دم بهش راستش رو بگم این طوري اگه از من بدشم بیاد باز هم من عذاب 

  . آره، راستش رو می گم! وجدان ندارم که مخفی کاریم مثل خیانته
  .بوي الزانیا کل آشپزخونه رو برداشته بود

  ».خدا کنه توهان خوشش بیاد«
  »!گلیا، خیلی خلی«
  »ب اگه نیاد چی؟ یعنی ممکنه توهان نیاد خونه؟وا چرا؟ خ«
  » پ ن پ می خواي با اون شاهکارت پاشه بیاد قربون صدقه ات هم بره؟«

  : بلند داد کشیدم
  ! نه، حتما میاد -

  : صداي توهان از پشت سرم باعث شد دو متر بپرم هوا
  از تیمارستان در رفتی، آره؟  -

  : دستم رو گذاشتم رو قلبم و گفتم
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  ! ته؟ سکته کردم خبچ -
  : بعد آروم رفت سمت اتاقش و گفت. لبخند کجی زد و به فر نگاه کرد

  !من می رم بخوابم، عصر بخیر -
  : نه، نباید این فرصت رو از دست بدم، آروم صداش کردم

  توهان؟  -
  : بدون این که برگرده گفت

  بله؟  -
  ناهار خوردي؟  -
  . نه -
  گشنت نیست؟  -

  : طرفم و گفت سرش رو برگردوند
  .دارم از گشنگی تلف می شم -
  الزانیا دوست داري؟  -

  . آروم پلک زد
  : لبخندي زدم و گفتم

  !بیا ناهار بخوریم، مثل دوتا دوست -
  . برگشت و آروم اومد سمت آشپزخونه، صندلی رو کشید کنار و روش نشست

  : منم نشستم و گفتم
  ات حرف بزنم؟ می شه تا قبل از این که غذا حاضر بشه باه -

  : نفس عمیقی کشید و گفت
  !می شنوم -
  لطفا وسط حرفم جفتک ننداز، باشه؟  -

  . از اون خنده هاي قشنگش، از اون هایی که دوست داشتم چال گونش رو ببوسم. بلند خندید
  خنده هات تموم شد؟ اجازه دارم حرف بزنم؟  -
  .بفرمایید خانوم -
  ... اون روز هم. اهاش رابطه اي دارممن نه با شهریار خان دوستم نه ب -
  ... گلیا -
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  . بذار حرفم رو بزنم بعد هرچی می خواي بگو. توهان قول دادي وسط حرفم نپري -
  : با عصبانیت نگاهم کرد و گفت

  !بگو -
اون آخر هم تقصیر خودم بود . اون روز می خواست راجع به خودش، آهو و تو حرف بزنه -

هر چه قدر هم تو و دیگران ازش بد بگین من باز هم . تماد دارممن، من بهش اع. نه ایشون
. درسته اشتباه کرده، ولی اون هم دقیقا اشتباه تو رو کرده. به نظرم شهریار خان آدم خوبیه

پس گناه تو و شهریار درست مثل . اون هم عاشق همونی شده بود که تو عاشقش شده بودي
د دستش رو می گرفتم، کار واقعا بدي کردم ولی آره درسته من اشتباه کردم و نبای. همه

  . معذرت می خوام. حاال پاش ایستادم
  .همین طور خیره نگاهم می کرد، دیگه نمی دونستم باید چی بگم

  : توهان صورتش رو جمع کرد و گفت
  !حاال می شه ناهار بخوریم؟ خیلی گشنمه -

جام بلند شدم و الزانیا رو از تو سریع از . با لبخند کوچیکی نگاهم می کرد. بهش خیره شدم
  .فر در آوردم

واي خدا حتما خوشش اومده . کامال مشخص بود چه قدر گشنشه. ا اشتها می خوردتوهان ب
با این که گشنش بود ولی بازم شیک غذا می خورد؛ آروم و ! که این قدر قشنگ می خوره

  : همین طور بهش نگاه می کردم که یه دفعه گفت. آهسته
  !منو نخور غذات رو بخور -

آب . برام یه لیوان آب ریخت و داد دستم. ی کردمهمین طور سرفه م. غذا پرید توي گلوم
  : با لبخند نگاهم کرد و گفت. رو سر کشیدم

عادت داري لقمه هاي دیگران رو بشمري؟ آخه دختر خوب، این طوري که تو به آدم  -
  !نگاه می کنی غذا از گلوم پایین نمی ره که

و جلو این ضایع کنی؟ خندید هی باید خودت ر! اي الهی بمیري گلیا. سرم رو انداختم پایین
  .باید قضیه ي طاها رو بهش می گفتم! حاال وقتش بود. و دوباره مشغول خوردن شد

  توهان؟  -
  بله؟  -
  . من فردا صبح ساعت پنج یا شش می خوام برم یه جایی -
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! نمی فهمیدم چشه. چنگالی که دستش بود رو گذاشت کنار بشقابش و بهم خیره شد
  : دوباره گفتم! مثل یه مجسمه بهم خیره شده بود ناراحته؟ عصبانیه؟

  .می رم پهلوي یکی از دوستام -
  : همین طور که بهم زل زده بود گفت

  کله سحر می ري پیش یکی از دوستات؟  -
  ! آره -
  نیست؟ » ش«می گم احتماال اول اسم دوستت . آها -

  : بانیت گفتماي خدا این چرا این قدر شکاکه؟ با عص! فهمیدم منظورش شهریاره
  !نخیر نیست -
  . چه جالب -

  : با صدایی عصبی گفتم. اَه فکر می کنه دروغ می گم
  ! دوستم که می رم پیشش طاهاست -

این چرا این طوري می ! وا، خله ها. یهو شروع کرد به دست زدن. چشماش رو ریز کرد
  : کنه؟ خنده اي عصبی کرد و گفت

وي مثال شوهرش داره می گه می خوام برم پهلوي جل. بابا ماشااهللا، تو آخرشی دیگه -
  ! دوست پسرم
  : جیغ کشیدم

  ها؟ دوست پسر؟  -
  : داد کشیدم. از جاش بلند شد و رفت سمت در بیرون

طاها همون ! د آخه اگه من می خواستم برم پهلوي دوست پسرم که نمی اومدم به تو بگم -
دوست من و خشایاره، مثل ! پسرست که شب عروسی دیدیش، بهم می گفت سفید برفی

  !برادرم می مونه
تقریبا خودش . با قدماي بلند خودش رو رسوند بهم. نگاهش باز ترسناك شده بود. برگشت

. همین طور توي چشماش نگاه می کردم. رو چسبونده بود به من ولی از جا تکون نخوردم
صورتم و باعث می گرماي نفساش می خورد به . چشماي نقره ایش از عصبانیت برق می زد

  : چونم رو گرفت توي دستش و محکم فشار داد و گفت. شد مورمورم بشه
فکر می کنی من خرم؟ آره؟ چرا فکر کردي می تونی با یه ناهار خرم کنی؟ بچه جون با  -
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کی داري بازي می کنی؟ با کسی که یه زمانی عاشق بوده؟ من تمام این دروغات رو از 
  این قدر خرم؟  ها؟ چیه؟ فکر کردي! حفظم

  : همین طور بهش خیره شده بودم، داد کشیدم
خري که منم مثل اون ! آره خري، خري که راست و دروغ رو از هم تشخیص نمی دي -

خري که فکر می کنی با داشتن این حلقه توي دستم می رم دنبال یه . زن عوضیت می بینی
همون اسم حرمت . شناسنامته آره شوهرم نیستی، ولی به قول خودت اسمم توي! مرد دیگه

. طاها همیشه مثل خشایار بوده برام! من اون قدر نفهم نیستم که این حرمت رو بشکنم. داره
  !هرجور می خواي فکر کن. برام مهم نیست باور می کنی یا نه، من حقیقت رو گفتم

رد اتاقم دم در اتاقم ایستادم و قبل از این که وا. سرم رو کشیدم کنار و از کنارش گذشتم
  : بشم گفتم

فقط می خواستم بهت حالی کنم من اون آدمی که فکر می کنی . ناهارم نوش جانت -
  .نیستم

  .در اتاق رو کوبیدم و روي تختم نشستم
 

  
. از بس عصبانی بودم فقط دو ساعت خوابیده بودم. به ساعتم نگاه کردم، دقیقا پنج و نیم بود

می دونستم اگه توهان رو راضی نکنم که طاها فقط برادرمه، . نمی دونستم چه کار باید بکنم
  !ه غلطی باید بکنمحاال موندم چ. به شکی که داشت دامن می زنم

پالتوي شیري رنگی رو که نرگس برام خریده بود رو پوشیده . دوباره جلوي آینه ایستادم
حتی همون برق لب ساده ي همیشگی رو هم . بودم با یه شلوار جین یخی و چکمه هاي بلندم

. لباس هامم نه کوتاه بود نه تنگ. اصال دلم نمی خواست توهان رو عصبانی کنم. نزده بودم
جلوي اتاقش . شال پشمی سفیدم رو سرم کردم و بدون هیچ حرفی رفتم سمت اتاق توهان

ایستادم، دستم رو آوردم باال که در بزنم ولی اگه خواب باشه چی؟ نه بابا، توهان سحر 
دستم . واقعا مونده بودم که چه کار کنم. دلم آشوب بود! خیزه، سر ساعت پنج بیدار می شه

  : به ثانیه نکشید که صداي توهان اومد. زدم رو بردم باال و در
  .بیا تو -
رفتم داخل اتاقش، با صدایی که هیجان ! انگار داره با کلفتش حرف می زنه بچه پر رو. اَه
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  : توش مشخص بود گفتم
  .صبح بخیر -

  .بجاي این که جوابم رو بده به سر تا پام نگاه کرد و با خونسردي بهم خیره شد
  بشی؟  می شه لطفا حاضر -

  : پرونده اي که دستش بود رو انداخت روي میز و گفت
  براي چی باید حاضر بشم؟  -
  !براي این که منو برسونی -
  بله؟ مگه من رانندتم؟  -
در ضمن می خوام بیاي اون جا که بعدا ! خیر سرت وظیفته برسونیم. نخیر، مثال شوهرمی -

  .بهم تهمت نزنی
یه وقت . شما هم بهتره برین به قرارتون برسین. ندارممن وقت این مسخره بازي ها رو  -

  . دیر می کنی طاها خان نگران می شن
رفتم سمت کمد اتاقش و . این دیگه داره حال منو به هم می زنه، دیگه شورش رو در آورده

یه بلوز سفید با ژاکت قهوه اي و شلوار جین مشکی در آوردم و انداختم روي تخت و با 
  : عصبانیت گفتم

ترجیح می دم بهت بگم . من حال ندارم بهم تهمت بزنی. همین االن این ها رو بپوش -
  . حاال زود باش این ها رو بپوش. کدوم گوري می رم

باید توي اون مخ . آره، کار درست همینه. از اتاقش اومدم بیرون و روي مبل نشستم
مثل همیشه . د بیرونده دقیقه بعد اوم. نداشتش فرو کنم من با هیچ خري دوست نیستم

یه بلوز بافتنی . خوشتیپ، ولی اون لباس هایی رو که من گذاشته بودم بیرون رو نپوشیده بود
. سوییچش دستش بود. آبی پوشیده بود با شلوار پارچه اي مشکی و کفشاي اسپرت سفید
  ! کامال مشخص بود دوست داره بره و ببینه من می خوام کجا برم

توهان با . جلوي پرادو ایستادم و دستم رو دراز کردم. مت دربدون هیچ حرفی رفتم س
  : تعجب نگاهم کرد و گفت

  ها؟ چیه؟ چرا مثل گداها دستت رو دراز کردي؟  -
  . سوییچ رو بده -
  چی؟ می خواي رانندگی کنی؟  -
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  !اگه مشکلی نداره بله -
  .برو بابا من هنوز جوونم، نمی خوام به این زودیا بمیرم -
  !که راه رو بلد نیستی، بده به منآخه تو  -

  : سوییچ رو گذاشت توي دستم و گفت
  .حال و حوصله بیمارستان ندارم. گلیا مرگ من مثل آدم رانندگی کنیا -
  .برو بابا -

مخفیگاه من و خشایار و طاها که البته یه . یک ساعت توي راه بودیم تا باالخره رسیدیم
با کمک خشایار و طاها یه کوچولو درستش کرده ! خرابه ي خیلی باحال بیرون از شهر بود

با . از وقتی بچه بودیم اینجا مخفیگاهمون بود. بودیم ولی بازم خرابه به حساب می اومد
  : توهان رفتیم سمت مخفیگاه که توهان پرسید

  اینجا دیگه کجاست؟  -
  .فقط دنبالم بیا -

  : طاها رو بلند صدا زدم. آروم رفتیم توي خرابه
  ، طاها کجایی؟ طاها -
  ! سالم عرض شد -

  : به آرومی گفت. سریع برگشتم، طاها جلوي خرابه ایستاده بود و به توهان خیره شده بود
فکر نمی کردم شما هم بیاین وگرنه براتون گاوي . خیلی خوش اومدین! به به آقا توهان -

  . گوسفندي چیزي قربونی می کردم
  .خیلی عادي باهم دست دادن

 

  : توهان رو کرد به من و با ناراحتی که نمی فهمیدم از چیه گفت
  .می رم توي ماشین دراز بکشم. گلیا من سرم خیلی درد می کنه، عصرم عمل دارم -

  : بعد رو طاها کرد و گفت
  .زیاد خوب نیستببخشید، حالم . از دیدنتون خوشحال شدم -

  : طاها با مهربونی جواب داد
  . برید، راحت باشید. خواهش می کنم -

اصال به من چه؟ شونه ! وا این که خوب بود. توهان با یه ببخشید از خرابه ها رفت بیرون
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می خواستم برم بغلش کنم که یهو خودش رو . هام رو باال انداختم و برگشتم سمت طاها
  : بعد از ده دقیقه گفت. با تعجب بهش نگاه کردم. هم فهموند که نرمکشید عقب و با اشاره ب

  !عجب شوهر حسودي داریا -
  وا، چرا؟  -
  واقعا نفهمیدي ده دقیقه پشت اون دیوار ایستاده بود که ببین منو بغل می کنی یا نه؟  -
  ... دروغ می گی؟ واقعا توهان -
  . چه قدرم از دیدنم خوشحال شده! آره بابا -
  !تما خوشحال شده که گفته دیگهح -
گلیا تو خري یا خودت رو زدي به خریت؟ اخمش رو ندیدي؟ فک منقبض شدش رو؟  -

  رگ هاي گردنش رو؟ واقعا ندیدي؟ 
  !نه واال -
  آخه زن این قدر بی خیال؟ . خدایا غلط کردم گفتم یکی مثل این براي من پیدا بشه -

  : با مشت کوبیدم به بازوش و گفتم
  ! ببینم گمشو -
من گم شدم می شه بگین پاسگاه پلیس . من واقعا شرمنده ام، ببخشید مزاحم شدم -

  کجاست؟ 
  : بلند خندیدم و گفتم

  !دیوونه -
چشماي مشکی ! به صورت قشنگش نگاه کردم، مردونه و جذاب. باهم نشستیم روي زمین

برخورد با توپ درشت و کشیده با مژه هاي بلند و پر، دماغ صاف و کشیده که بر اثر 
  ! بسکتبال یه خورده کج شده بود، لب هاي نازك

  !هوي -
  چته؟ مگه داري با گاوت حرف می زنی که هوي می کنی؟  -
پنچ روزم از ازدواجت نگذشته چشمت منو گرفته؟ ! بابا یه ذره حیا هم خوب چیزیه واال -

  آره؟ 
  طاها قرص توهم زدي؟ یا مثال قرص اعتماد به نفس؟  -

  : و گفتخندید 
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  خب؟ ! شوخی کردم -
  !خب به جمالت -
  نه منظورم اینه که براي چی گفتی بیام اینجا؟ -

اون داداشم بود، همیشه همه . باید می فهمیدم توي دل طاها چی می گذره. یهو جدي شدم
  !چیزش رو بهم می گفت، پس االنم باید بگه

  طاها؟  -
  جان؟  -
  . می خوام ازت یه سواالیی بپرسم -
  .ن آمادم قربانم -
  طاها من خواهرتم، مگه نه؟  -
  .آره عزیز دلم، تو خواهرمی -
  طاها تا به حال عاشق شدي؟  -

  . یه دفعه لبخند روي لبش خشک شد
  براي چی همچین سوالی می پرسی؟  -
چون خواهرتم، دلم می خواد داداشم این قدر بهم اعتماد داشته باشه که راز دلش رو بهم  -

  !بگه
یه . داداشت یه خرِ به تمام معناست. ت به تو اعتماد داره، به خودش اعتماد ندارهداداش -

  ... عاشق یه زن... خر عوضی که عاشق
  .چشماي قشنگش خیس بود. صورتش رو گرفتم توي دستم. دیگه حرف نزد

بگو عاشق کی شدي؟ عاشق کی شدي که این طوریت کرده؟ عاشق کی شدي . بگو طاها -
 که دیوونت کرده

  
  

   :خودش رو کشید کنار و گفت
  !من نباید بهش فکر کنم، نباید! بس کن گلیا، بس کن -
  چرا؟ اون عاشقت نیست؟ -
  !گلیا ازت خواهش می کنم بس کن -
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  بگو اون زن عاشقت نیست؟ . بهم بگو -
  : داد کشید

  !اون مال یه آدم دیگس... اون. اون زن لعنتی صاحب داره -
دستاش رو گذاشت روي ! ؟ واي نهیعنی طاها عاشق یه زن متاهله! باورم نمی شد. خشکم زد
  : به خودش بد و بیراه می گفت. صورتش

  احمق بیشعور، کثافت عوضی، براي چی زر زر کردي؟  -
  : صداش کردم. نمی تونستم تحمل کنم که ناراحت باشه

  !طاها؟ طاها جونی؟ داداشی؟ منو نگاه کن -
دوباره . نگاه کنه انگار خجالت می کشید بهم. سرش رو انداخت پایین. برگشت طرفم
  : صداش کردم

  طاها؟ داداش جونم نمی خواي خواهرت رو نگاه کنی؟  -
این طاها بود که داشت گریه می کرد؟ رفتم جلوش، ! باورم نمی شد. سرش رو گرفت باال

  : دستام رو گرفت و گفت. دستم رو دراز کردم و اشکاي روي گونه اش و پاك کردم
قول بده به هیچ کس ! خانوم کوچولو، سفید برفی شیطونخواهري جونم، گل گلی جونم،  -

  !به هیچ کس! هیچی نگی
  حتی به خشایار؟  -
  . گلیا این یه رازه بین من و تو. حتی به خشایار -
  ولی طاها بهم بگو عاشق کی هستی؟... ولی. باشه داداشی -

  : سرش رو تکون داد و گفتم
   .اگه بگم از من متنفر می شی! نه نباید بگم -
  چرا؟ چرا باید ازت متنفر شم؟  -
دعا کن فکرش از ذهن و قلبم بره . برو فقط دعا کن. برو شوهرت منتظرته. گلیا برو -

حاال هم برو، فقط ! دعا کن به ناموس یکی دیگه نگاه نکنم. دعا کن بهش فکر نکنم. بیرون
  !برو

  : دستم رو براش تکون دادم و گفتم. می دونستم می خواد تنها باشه
  .خداحافظ. داداشی یادت باشه من همیشه هوات رو دارم -

چه قدر قشنگ . رفتم توي ماشین، توهان خواب بود. لبخندي زد و سرش رو انداخت پایین
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چی می شد تو عاشقم بودي، منم عاشقت بودم؟ چی ! عین بچه ها پاك و معصوم! می خوابید
دلم می خواست ببوسمش . جلو می شد یه زن و شوهر واقعی بودیم؟ ناخودآگاه سرم رفت

  !سرم رو دوباره بردم عقب ولی داشتم دیوونه می شدم. ولی هنوز اون قدر خل نشده بودم
سرم رو بردم نزدیک لباش، آروم و کوتاه و دوباره برگشتم . دوباره روي صورتش خم شدم

 .ادمنفس عمیقی کشیدم و راه افت. به توهان خیره شدم! حس می کردم آروم شده. سر جام
می خواستم برم بیرون که یادم . توي پارکینگ ماشین رو پارك کردم. رسیدیم در خونه
  : آروم صداش کردم. افتاد توهان خوابه

  توهان؟  -
  !سریع بیدار شد وا چه خوابش سبکه

می کردم که یهو خم شد و بعد گرماي لذت بخشی رو گوشه ي لبم همین طور بهش نگاه 
توهان خیلی شاد و سرحال از ماشین پیاده شد و رفت ! یه دقیقه کپ کردم. حس کردم
یه دفعه به خودم اومدم و با . همین طور به رو به روم خیره مونده بودم. داخل خونه

  : عصبانیت گفتم
  براي چی منو بوسید؟! عوضی -

  : رفتم جلوش و داد زدم. به مبل تکیه داده بود و منو نگاه می کرد. رفتم توي خونهبا خشم 
  به چه حقی منو بوسیدي؟  -

  : خیلی خونسرد و آروم گفت
  !منم به همون حقی که تو منو بوسیدي، بوسیدمت. هرچی عوض داره گله نداره -

  ... این از کجا فهمید من... خشک شدم این
  : فت سمت اتاقش و گفتخنده ي بلندي کرد و ر

! آها. گلیا یادت باشه اگه یه وقت خواستی یه آقایی رو ببوسی، اول مطمئن شو کامال خوابه -
  . در ضمن مطمئن شو خوابش سنگینه

نه نه ! یعنی دلم می خواست سرم رو بکوبم تو دیوار. دوباره بلند خندید و رفت توي اتاقش
له می کردم، بعد سر خودم رو می زدم به اول سر توهان رو می گرفتم با گوشت کوب 

خدایا، یعنی بدبخت تر و احمق تر از من جایی پیدا می شه؟ دلم می خواست خودم ! دیوار
  . رو دار بزنم

روي تختم افتادم و سرم رو گرفتم . با حرص رفتم توي اتاقم و در با شدت کوبیدم به هم
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یه پسر . ها اومد جلوي چشممیهو توهان یادم رفت، صورت مردونه ي طا. بین دستام
فوق لیسانس روانشناسی ! استاد دانشگاه بود. خوشتیپ و خوشگل با وضع مالی متوسط

. یهو خم شدم! دانشجوهاي دخترش براش سر و دست می شکستن. راست می گفت. داشت
  !عاشق منه؟ نه، یا خدا نه... نکنه طاها عاشق

نه، یا خدا خودت کاري کن که فکر ! نباید طاها عاشق من باشه! نه، نباید این طوري باشه
. سرم رو گرفتم بین دستام. دیگه اي چه من باشم چه هرکس! اون زن از سرش بره بیرون

یهو صداي در ! حالم بد بود، احتیاج به یه شادي داشتم، به یه خوشحالی، به یه خبر خوب
یعنی کی می تونست . ساعت هشت صبح بود. از جام بلند شدم و رفتم توي سالن. اومد

  باشه؟
گم کیه توهان اومد تا می خواستم ب. یه آقایی بود هم سن و سال توهان. رفتم سمت آیفون

گوشی رو آروم گذاشتم سر جاش و . توي سالن و با دست بهم اشاره کرد که جواب ندم
  : گفتم

  چرا جواب ندم؟  -
  : اومد طرف آیفون و گفت

  . چون دوست منه -
  . منم میام ازش پذیرایی می کنم و می رم. خب باشه -

  : چشم غره ي وحشتناکی بهم رفت و بلند گفت
  . توي اتاقت، تا نگفتمم بیرون نیا پاشو برو -
  وا، براي چی؟  -

  : داد کشید
  می فهمی چی می گم؟ ! پاشو برو دیگه -

نه به یه . بغض کردم! این که تا دو دقیقه پیش حالش بد بود. از تعجب خشکم زده بود
  : دوباره داد کشید! ساعت پیشش که بوسیدتم، نه به االن که داره سرم داد می زنه

  !و دیگهد بر -
براي این که جیغ . سریع رفتم سمت اتاقم و روي تختم افتادم. نباید جلوش گریه می کردم

. داغی اشکام رو روي گونه هام حس می کردم. نزنم با مشت هاي محکم بالشم رو می زدم
بی شعور براي چی سرم داد . باالخره که خسته شدم بالش رو بغل کردم و به هق هق افتادم
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  !از خداشم باشه من از دوستش پذیرایی کنم! کاریش نداشتم کشید؟ من که
  . دوباره اون صداي لعنتی بلند شد

  » !خودت می دونی چرا توهان نمی خواست تو جلوي دوستش بیاي. تو؟ گلیا بس کن«
  » من از کجا باید بدونم؟«
به گلیا؟ منو خر فرض کردي یا خودتو؟ تو خوب می دونی که توهان شرمش میاد تو رو «

  » !عنوان زنش معرفی کنه
  »!مگه من چمه؟ از خداشم هست. خفه شو«
  »فرقی نمی بینی؟! گلیا یه نگاه به خودت بنداز، یه نگاه به توهان بنداز«
  »یعنی چی؟«
  »...گلیا تو انگار یادت رفته کی هستی؟ تو بچه ي یه معتاد الکلی که معلوم نیست«
  »!ازت خواهش می کنم خفه شو! خفه شو«
گلیا خونه ي توهان توي زعفرانیست، خونه ي تو کجاست؟ باباي اون . ه دروغ می گممگ«

یکی از دکتراي معروف ایرانه، باباي تو کیه؟ لباس هایی که توهان می پوشه همه از بهترین 
مارکاي دنیاست، لباس هاي تو چی؟ اون توي آمریکا درس خونده، تو کجا درس خوندي؟ 

تري زندگی کرده، تو کجا زندگی می کردي؟ اون هرشب صد اون توي یه خونه ي هزار م
  »نوع غذا جلوش بوده، تو به غیر از نون و پنیر چیز دیگه اي می خوردي؟

  : ناله کردم
  »!خفه شو، تو رو خدا ساکت شو«
تو کجا و اون کجا؟ لباس هاي اون ! تو عکس آهو رو دیدي. گلیا سر خودت رو شیره نمال«

اي اون کجا و تو کجا؟ و از همه مهم تر، خوشگلیِ اون کجا و قیافه کجا و تو کجا؟ عشوه ه
ي تو کجا؟ داري به چی دل می بندي گلیا؟ به مردي که می دونی مال تو نیست؟ نکنه 

واقعا فکر کردي سفید برفی هستی؟ یه سفید برفیِ خوشبخت که قراره شاهزاده بیاد دنبالش 
   »و ببوسدش؟ اون شاهزاده هم توهانه، آره؟
در اتاقم یه دفعه . هق هقم بلند و بلندتر می شد. صداي خنده هاي بلندي تو سرم می پیچید

 . باز شد

ترسیده بود، انگار فکر . سریع اومد جلوم! نمی خواستم گریه کنم ولی نمی تونستم. توهان بود
  : داد کشید! بود اتفاقی برام افتادهکرده 



 

 w w w . m a h t i k . i r  
 

Page 164 

برفی نوشتھ شاداب حسینیسفید  مھ تیکسایت    

  چته؟ چی شده؟ چرا گریه می کنی؟  -
  : این دفعه آروم تر گفت. می لرزیدم و گریه می کردم. دادش باعث شد بیشتر گریم بگیره

  !گلیا؟ گلیا جان چته؟ د المذهب حرف بزن ببینم چه مرگته -
ی که تونستم بگم چند تا تنها کلمات. می ترسید چیزیم شده باشه. صداش استرس داشت

می خواستم بگم بگو که اون صداي لعنتی ! می خواستم بگم بغلم کن. حرف بی معنی بود
می خواستم بگه که از . می خواستم بهم بگه منم مثل آهو خوشگل و خوبم! چرت می گفت

  !بودن من خجالت نمی کشه
  : داد کشید

  ف زدي؟ چته؟ کسی اذیتت کرده؟ با کسی حر. حرف بزن لعنتی -
  ... توهان... توهان... توه -
  جانم؟ جان توهان؟ چی شده خانوم کوچولو؟ چت شده؟  -

  : از جام بلند شدم و داد کشیدم. هق هقم رو خفه کردم. یه نفس عمیق کشیدم
  !از اتاق من برو بیرون -

  : دوباره داد زدم. با تعجب نگاهم می کرد
  !گمشو بیرون -

  : بگیره که جیغ کشیدم خواست بازوم رو. اومد طرفم
  !به خدا دستت بهم بخوره خودم رو می کشم. به من دست نزن -

  : آروم گفت
  گلیا؟ گلیا چی شده؟ چرا این طوري شدي؟  -
نترس نمیام جلوش که آبروت رو . گمشو برو به دوستت برس. به تو هیچ ربطی نداره -

  !ببرم
  : دوباره با صداي آرومی گفت. صورتش در هم رفت

  ... ی می گی گلیا؟ چرا باید آبروم رو ببري؟ من فقطچ -
  : وسط حرفش پریدم و گفتم

چیه؟ شرمت می شه بگی زنم دختر ممد تریاکیه؟ شرمت می شه بگی هر یه شب در  -
  ... میون گشنه می خوابیده؟ شرمت می شه بگی

  : داد کشید
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  این شر و ورا چیه می گی؟ . بس کن -
شرمت می شه، مگه نه؟ خیلی بد می شه اگه دوستات ! شر و ور نیست، عین حقیقته -

بفهمن زنت توي پایین ترین نقطه ي شهر زندگی می کرده؟ برات افت داره بفهمن براي این 
که به داداشش کمک کنه سر کوچه آدامس می فروخته؟ شرمت می شه بفهمن به خاطر 

دش عروسک درست این که پول نداشتن براش عروسک بخرن خودش با گل و کاه براي خو
  می کرده؟ 

  : دوباره داد کشیدم. انگار سر در نمی آورد چی می گم. همین طور بهم خیره شده بود
حق داري چون همیشه توي سفرتون . چیه؟ تا به حال آدم بدبخت ندیدي؟ واال حق داري -

حق داري چون شبا روي . کباب بوقلمون، مرغ بریون و هزار کوفت و زهر ماردیگه بوده
. حق داري چون تفریحتون کم کمش رفتن به دبی و ترکیه بوده. لش پر قو می خوابیديبا

من که بعضی شبا به . ولی من چی؟ من که توي کل بچگیم غیر از نون و پنیر هیچی نخوردم
من که . خاطر این که خشایار یخ نکنه پتوم رو مینداختم روش و خودم تا صبح می لرزیدم

شرمت می . ده که با بچه هاي کوچه مون یه قل دو قل بازي کنمبزرگ ترین تفریحم این بو
 شه مگه نه؟ شرمت می شه از دوستات پذیرایی کنم، آره؟ 

  : جیغ کشیدم. اومد جلوم، دستام رو گرفت
  !ازت بدم میاد، ازت بدم میاد. ولم کن عوضی. ولم کن -

  !انگار منتظر بود خالی بشم. همین طور ایستاده بود. با مشت محکم می کوبوندم به سینش
دستام رو انداختم کنار ولی همچنان . ا نداشتم، کلی زده بودمش ولی آروم نشده بودمدیگه ن

سرم رو محکم تر ! سرم یه تکیه پاه پیدا کرد، سینه اش. محکم بغلم کرد. هق هق می کردم
  .دستش رو گذاشت روي سرم و موهام رو آروم نوازش کرد. فشار دادم

ا این که سرد و خشن بود ولی چشماش پر از ب. به چشماش نگاه کردم. سرم رو آورد باال
اون هم همین . همین طور بهش نگاه می کردم! پر از آرامش، پر از محبت. مهربونی بود

به لبام که رسید . نگاهش رو از روي چشمام برداشت و کل صورتم رو بر انداز کرد. طور
بین چشم ها  نگاهش. نگاهش رفت روي چشمام و دوباره برگشت. آب دهنش رو قورت داد
! ضربان قلبم تند شده بود. سرش رو آروم آورد نزدیک صورتم! و لب هام در نوسان بود

فاصله ها . صداي تپش قلبم باعث می شد آروم بلرزم. بازم بوي عطرش دیوونم کرده بود
احساس ! کم تر شد، بهم نزدیک تر شد، سرش رو آروم کج کرد، فاصله به صفر رسید
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ثانیه ایستاد، دستاي سردم رو توي دستاي گرمش گرفت و آرامش کردم قلبم براي یه 
 وجودمو پر کرد

  
  
  

یه حس خاصی داشتم، یه حس خوب و . احساس می کردم قلبم داره از جاش کنده می شه
اگه خجالت نمی کشیدم دستام رو دور کمر توهان حلقه می کردم و منم همراهیش می ! بد

به چشمام نگاه . توهان آروم عقب کشید. صداي نفساي بلند خودم رو می شنیدم. کردم
  ! کرد، انگار داشت می گفت معذرت می خوام

  : آروم سرش رو آورد دم گوشم و با صداي گرفته اي گفت
یهو دیدي . من اگه گفتم نیا جلوي دوستم، براي این بود که کیان اختیار چشماش رو نداره -

نمی خواستم . نم که می دونی قاطی کنم هیچی نمی تونه جلوم رو بگیرهم. زل زده بهت
  !باهاش دعوا کنم، همین

  : صداش از پشت در اومد. آروم الله ي گوشم رو بوسید و از اتاق رفت بیرون
  . گلیا اگه کاري کردم که باعث شده ناراحت بشی معذرت می خوام -

ولی مگه من . روي تخت نشستم. تفهمیدم منظورش بوسه ایه که هنوزم جاش می سوخ
. دستم رو کشیدم روي لبام! من از بوسه ي توهان لذت برده بودم! ناراحت بود؟ نه اصال

نه ! مگه توهان عشقمه؟ نه نیست... همیشه دوست داشتم اولین بوسه ام با عشقم باشه ولی
  !نه، هست

ی اومد نزدیکم هلش اگه توهان عشقم نیست براي چی وقت. توي آینه یه خودم نگاه کردم
  ... ندادم؟ براي چی از بوسش لذت بردم؟ براي چی

اون قلبش جایی براي ! توهان مال من نبود، هیچ وقتم مال من نمی شد. سرم رو تکون دادم
من نباید به خاطر کسی مثل . یه وابستگیِ بچگانه ست! آره، منم عاشقش نیستم. من نداره

به خودم توي آینه لبخندي زدم و دوباره ! درسته آره، این. توهان غرورم رو می شکستم
  . روي تختم خوابیدم

  
***  
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. چشمام رو مالیدم و آروم از اتاق رفتم بیرون. به کمرم پیچ و تابی دادم و از جام بلند شدم

سه نصف شب . به ساعتم نگاه کردم. هوا تاریک بود، فقط نور آباژور توي راهرو روشن بود
از ساعت نه صبح تا همین االن ! و خرس قطبی نیافریده؟ من در تعجبمخدا براي چی من! بود

  !یه کله خوابیدم، ماشاهللا
یه . چراغ رو روشن کردم و رفتم سمت یخچال. پاورچین پاورچین رفتم سمت آشپزخونه

هوس کتلت ! دلم از گشنگی ضعف می رفت. بطري آب بیرون آوردم و یه نفس سر کشیدم
چه قدر دلم براي نرگس و خشایار تنگ ! نرگس! نرگس عالی بودنواي کتلتاي . کرده بودم

  . فکر این که قراره عمه بشم لبخند گشادي آورد روي صورتم! شده
بی ... چه قدر دلم می خواست این حس رو تجربه کنم، ولی. دستم رو گذاشتم روي شکمم

ولع کیک رو می با . یه بسته کیک از توي کابینت برداشتم و نشستم پشت میز! خیال بابا
یه دفعه صداي در حیاط اومد؛ یه متر از جام ! آخ خدا شکرت. چه قدر گشنم بود. خوردم
  نکنه دزد اومده؟ . قلبم دیوانه وار می کوبید. پریدم

به دور و برم نگاه . خودم رو چسبوندم به کابینت، واقعا داشتم از ترس سکته می کردم
یهو یاد توهان افتادم، . ردم که یه وسیله اي براي دفاع از خودم گیر بیارم، ولی هیچی نبودک

توهان مگه خونه نیست؟ خدا جون خودت کمکم کن، صداي در سالن رو شنیدم و صداي 
  ! قدم هاي محکم یه آدم، احتماال مرد بود

قدم هاش هر لحظه بهم صداي ! یا خدا، نکنه بالیی سرم بیاره؟ اون وقت من بیچاره می شم
چشمام رو بستم، . نزدیک تر می شد، خودم رو آماده کرده بودم که با تمام توانم جیغ بکشم

هرچی قدرت داشتم . یهو احساس کردم یکی صورتم رو لمس کرد! واقعا وحشت کرده بودم
  . ریختم توي صدام و جیغ کشیدم

صورتم رو گرفت توي . ه می کردیه دفعه برق روشن شد و توهان با چشماي نگران بهم نگا
  : دستش و سعی می کرد آرومم کنه

  . گلیا آروم باش! گلیا نترس، گلیا منم، توهانم! هیش آروم باش گلیا -
براي ساکت کردنم خم . نمی تونستم جلوي خودم رو بگیرم و همین طور جیغ می کشیدم

، نفس نفس می زدم آروم رفت عقب. شد سمتم و براي دومین بار اون گرما رو حس کردم
دستم رو گذاشتم روي قلبم، احساس می کردم همین االنه که . و گلوم درد گرفته بود
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  !بایسته
  : دستاش رو گذاشت دور سرم و موهام رو عقب داد و گفت

  ! آروم باش، منم، توهانم. هیش، هیچی نیست -
  . سرم رو گذاشت روي سینه اش و فشارم داد

غرورم برام مهم نبود و فقط . لش، واقعا االن بهش احتیاج داشتماز خدا خواسته رفتم توي بغ
گریم نگرفته بود، ولی هق هق می کردم و با . این مهم بود که االن به توهان احتیاج دارم

  : صداي بلندي گفتم
براي چی این طوري اومدي خونه؟ نمی گی من سکته می کنم؟ نمی گی از ترس می  -

  بودي؟ میرم؟ اصال این وقت شب کجا 
احتیاج . صبح که تو خوابیدي بهت یه آرام بخش زدم. ببخشید عزیزم، فکر کردم خوابی -

! صبح که بهت گفتم، عمل داشتم! به استراحت داشتی، فکر نمی کردم حاال حاالها بیدار شی
عملم هم خیلی طوالنی بود و تا همین یک ساعت پیش تو بیمارستان بودم، حال مریض 

  .خیلی بد بود
سرم رو انداختم پایین، واقعا نمی تونستم بهش نگاه کنم و ازش . م ازش جدا شدمآرو

. دستش رو گذاشت زیر چونم و سرم رو آورد باال، لبخند مهربونی زد. خجالت می کشیدم
  . خستگی از صورتش می بارید و معلوم بود که عمل خیلی سختی داشته

  : با همون لبخند گفت
  .یی به ما می دي؟ به خدا دارم از خستگی می میرمخوب گل گلی خانوم، یه چا -

  : با صداي خش دار و آرومی گفتم
  . آره، برو تو اتاقت برات میارم -
  . مرسی جوجو کوچولو -

  . بهش لبخندي زدم
یه کت و شلوار طوسی براق پوشیده بود . آروم رفت سمت اتاقش، تازه به تیپش دقت کردم

   .لبخند آرومی زدم و رفتم تا چایی دم کنم. اومدبا کراوات خاکستري، خیلی بهش می 

آروم در . در زدم، جواب نداد. فنجون چایی رو توي سینی گذاشتم و رفتم سمت اتاق توهان
روي تختش خوابیده بود، با همون لباس ها و یه پرونده رو . رو باز کردم و رفتم تو اتاقش

آروم برگ هاي الي پرونده ! معلوم بود که داشته پرونده رو می خونده. بود سینه اش افتاده
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کراوات توهان رو به سختی از . رو برداشتم و الي پوشش گذاشتم و روي میز انداختمشون
  . گردنش باز کردم، آروم لحاف رو روش کشیدم و از اتاق اومدم بیرون

ن خیره شدم، خیلی دلم می خواست به در اتاق توها. روي مبل نشستم و چایی رو خوردم
موقع خواب خیلی بانمک می شد، نمی تونستم جلوي . برم و یه بار دیگه توهان رو نگاه کنم

سریع پاشدم و آروم رفتم تو اتاقش و کنار تختش نشستم و به صورتش . خودم رو بگیرم
  . نگاه کردم

ع دستم رو سری. آروم دستم رو بردم طرف صورتش و با پشت دست نوازشش کردم
! اتاق خوشگلی داشت. کشیدم عقب، نمی خواستم بیدار بشه و به دور و بر اتاق نگاه کردم

  !اگه به من فضول بود، کشوهاش رو هم می گشتم. آروم از جام بلند شدم
  .براي این که فضولیم گل نکنه، سریع از اتاق اومدم بیرون
اي لعنت به این شانس، . ه بودنیم ساعت بود نشسته بودم روي مبل، حوصله ام سر رفت

یعنی به . توجه هم به ته راهرو جلب شد، تا به حال اون جا نرفته بودم. خوابم هم نمی اومد
! توهان با نگاهش بهم هشدار داده بود اون جا نرم. نظرم اون جا یه محوطه ي ممنوعه بود

  .ه خبرهداشتم دیوونه می شدم، هرجوري شده باید می رفتم و می دیدم اون جا چ
راهروي کوتاهی بود و آخر راهرو یه پلکان . آروم از جام بلند شدم، از دم اتاق توهان گذشتم

تاریک تاریک . از پله ها پایین رفتم، تهش می خورد به یه در، که آروم در رو باز کردم. بود
  ! ترسیده بودم، مثل خونه ي ارواح بود. بود

مثل یه انباري . که جلوي روم بود تعجب کردمواي، از چیزي . آروم چراغ رو روشن کردم
بود؛ یه انباري پر از عکس هاي بزرگ از آهو و روي تمام دیوارهاي اتاق عکس آهو 

احتماال ! پوزخند تلخی زدم؛ خوش به حال آهو، چه قدر توهان دوستش داشته. چسبیده بود
کس ها خیره شدم، به یکی از ع. قبال تمام اون عکس ها به در رو دیوار خونه وصل بوده

! جذابیت آهو واقعا نفس گیر بود و به قول تارا یه آهوي واقعی بود، مخصوصا چشماش
واقعا من که زن بودم ازش خوشم میومد، چه برسه به . چشماي کشیده و خمار میشی

  ... شهریار و توهان و
  ! من حتی انگشت کوچیکه ي آهو هم نمی شدم. نمی دونم چرا بغضم گرفته بود

نباید . ع از اتاق اومد بیرون و از پله ها اومدم باال رفتم تو اتاقم، رو تختم دراز کشیدمسری
  اصال آهو به من چه؟ من و سننه؟ ! گریه می کردم، نباید
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سرم رو روي میز گذاشتم و آروم . دلم براي شعراي فروغ تنگ شده بود. جلوي آینه نشستم
  : زمزمه کردم

  
  در دو چشمش گناه می خندید

  ر رخش نور ماه می خندیدب
  در گذرگاه آن لبان خموش

  شعله اي بی پناه می خندید 
  شرمناك و پر از نیازي گنگ

  با نگاهی که رنگ مستی داشت
  : در دو چشمش نگاه کردم و گفت

  باید از عشق حاصلی برداشت
  

  سایه اي روي سایه اي خم شد
  در نهانگاه راز پرور شب

  نفسی روي گونه اي لغزید
  ي شعله زد میان دو لببوسه ا

  
   .واي خدا دارم دیوونه می شم! چه قدر شعرش به حال االن می خورد، بوسه ي توهان

هر وقت به فروغ و شعراش فکر می کردم احساساتی می . یه قطره اشک از چشمم ریخت
م رو از روي تخت برداشتم، صداي موبایلم باعث شد از جام بلند شم و سریع گوشی. شدم

  . طاها بود
  : نوشته بود

  سالم سفید برفی، بیداري؟  -
  : جواب دادم

  . به به آقا طاهاي گل، بله که بیدارم -
  چه طوري دختر؟  -
  .خوب -
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  !از این خوبی که تو نوشتی معلومه امشب خیلی بهت خوش گذشته ها -
  . طاها دستم بهت برسه خفت می کنم -
  !رو بگو بزرگ ترت بیادبرو بچه، ب -
  !طاها قهر می کنم ها -

یه بار وقتی بچه بودیم باهاش قهر کردم، بعد . می دونستم طاها رو قهر کردن من حساسه
  . یه هفته به غلط کردن افتاده بود

  : سریع جواب داد
  !اشتباه کردم، شما خودت سروري بانو. نه نه ببخشید -

ه خشک شد و باز هم اون عذاب وجدان لعنتی اومد لبخندي که روي لبم نشسته بود یه دفع
قبال مطمئن بودم طاها درست عین داداشمه ولی االن، االن حس می کنم اون من رو . سراغم

همین که باهاش حرف می زدم باعث می شد احساس خیانت بکنم، خیانت به . دوست داره
  ! توهان

  : طاها نوشت
  چی شد بانو؟ بنده رو عفو کردین؟  -
  ها؟ طا -
  جان طاها عزیزم؟  -
  طاها زنی که عاشقشی کیه؟  -

  . فهمیدم عصبی شده. ده دقیقه جواب نداد
  : بعد از یه ربع گفت

تو هم هی می خواي یادم بیاري؟ بابا به خدا به پیر . من خرم، من نمی فهمم! گلیا بس کن -
به کسی که . ارممتنفرم که به یه زن صاحاب دار چشم د. به پیغمبر قسم از خودم متنفرم

  !بس کن! بس کن گلیا... ادعا می کنم عین
هیچ ! یعنی طاها منو دوست داشت؟ واي خدا، نه. دیگه مطمئن شده بودم اون زن منم

  . جوابی نداشتم که بدم
  : دوباره طاها گفت

  . می رم بخوابم، شب بخیر. گلیا حالم بده -
  .شب بخیر -
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خدایا کاش . تام گرفتم، داشتم دیوونه می شدمسرم رو بین دس. گوشیم رو انداختم کنارم
  ... کاش. فکرم اشتباه باشه

  
***  

  
از جام بلند ! دوباره خوابیده بودم. ماشااهللا خرس قطبی رو هم رد کردم. چشمام رو باز کردم

  . شدم، حداقل خوبیش این بود که خیلی سرحال بودم
م بیرون و یه راست رفتم سمت از اتاق اومد. دستم رو بردم الي موهام و مرتبشون کردم

تا منو دید . توهان پشت میز ناهارخوري نشسته بود. داشتم از گشنگی می مردم. آشپرخونه
  : لبخندي زد و گفت

  .سالم، صبح بخیر -
  : خمیازه اي کشیدم و با صداي خواب آلودي گفتم

  . بخیر... صبح -
  . ببخشید که دیشب خوابم برد، خیلی خسته بودم -

  . ه خمیازه کشیدم و دستم رو به عالمت باشه تکون دادمدوباره ی
  چایی می خوري؟  -

  .سرم رو به عالمت آره تکون دادم
  گلیا می دونستی شکل موش کور شدي؟  -

  . بدون این که بفهمم چی می گه سرم رو تکون دادم
ردم چشمام رو سریع باز ک! تازه فهمیدم چی گفته. یه دفعه صداي قهقهه ي توهان بلند شد

  : و عصبانیت گفتم
  ! سر تخته بشورنت الهی. رو آب بخندي! زهرمار -

  : یه قلپ از چاییش رو خورد و گفت
  !پوستت چروك می شه. حرص نخور گل گلی خانوم -
  !دیوونه -
  .چاکري -

بعد از ده دقیقه توهان . یه چایی براي خودم ریختم و نشستم پشت میز. هردوتامون خندیدم
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  : گفت
  . آذي جون این ها هم میان. قراره بریم خونه ي خشایار. لیا براي شب حاضر شوراستی گ -
  وا؟ براي چی؟  -
  . براي این که پاگشامون کنن -
  . آها -

  : خنده ي آرومی کرد و گفت
  . تو تا ساعت پنج و شش حاضر باش. منم االن می رم مطب -
  . باشه، برو به سالمت -

روي صورتم خم شد و گونه ام رو . اومد سمتمکیف سامسونت چرمیش رو برداشت و 
  : بوسید و گفت

  ! خداحافظ سفید برفی -

یه کت و دامن سبز پوشیده بودم که کامال . براي آخرین بار به خودم توي آینه نگاه کردم
ورتی خیلی رژ ص. صندل هاي پاشنه بلند سفیدم رو هم پام کردم. به چشمام می اومد

  .واقعا خوشگل شده بودم. کمرنگ زده بودم با ریمل و سایه ي سفید
  : صداي توهان دوباره بلند شد

  ! دیر شد گلیا، بجنب -
  . اومدم دیگه، اومدم -

خواستم یه ذره . توهان کنار پرادو ایستاده بود. مانتوم رو پوشیدم و رفتم سمت پارکینگ
  : م و داد زدماذیتش کنم و آروم رفتم پشتش ایستاد

  !آخ مامان مردم -
. سرم رو گرفته بودم عقب و قاه قاه می خندیدم. سریع برگشت، تو چشماش استرس بود

نکنه ناراحت شده بود؟ . فکر کردم االن توهان هم می خنده، ولی صداي خنده اش نیامد
. بود زل زده بود بهم و لبخند کوچیکی کنج لبش. سرم رو آوردم پایین و بهش نگاه کردم

  . تعجب کرده بودم، چرا این طوري نگاهم می کرد. ابروهام رو دادم باال
  : با تعجب گفتم

  چیه؟ آدم ندیدي؟  -
  ! اتفاقا آدم دیدم، یه سفید برفی خوشگل ندیدم -
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همیشه از این که این ! براي دومین بار بود که بهم می گفت سفید برفی. گونه هام داغ شد
یه جوري . ومد، ولی توهان یه جور خاص می گفت سفید برفیطوري صدام کنن خوشم می ا

  ! که قلبم تاالپ می افتاد توي شکمم
  : آروم لبخند زدم؛ اومد طرفم و دستام رو گرفت تو دستاش رو گفت

  ! می دونستی خیلی خوشگل شدي؟ -
  : با صداي آرومی گفتم

  .ممنون -
. بود از هر لذتی برام بیشتر بود برق تحسینی که تو چشماش. آروم به سر تا پام نگاه کرد

. چند لحظه روي ساق پاهام مکث کرد و دوباره بهم نگاه کرد. دوباره به اندامم نگاه کرد
  : رفت عقب و در رو برام باز کرد و گفت. صورتش رو آورد جلو

  .بفرمایید خانوم -
  . سریع سوار ماشین شد و راه افتاد. آروم نشستم

  : آروم صداش کردم
  ؟ توهان -
  بله؟  -

  . ایش بی لیاقت! اي کوفت و بله، می مردي بگی جانم
  می شه یه آهنگ بذارم؟  -
  .هرچی می خواي بذار. آره البته که می شه -
  . ممنون -

  : سی دي رو از توي کیفم در آوردم و گذاشتم توي دستگاه و صداي خواننده بلند شد
  

  هنوزم واست سواله چرا خوب نمی شه دردم
  ه تا بفهمی من برات چی کار نکردمخیلی موند

  خنده هات دووم ندارن حس یه آدم نابود
  از کجا رفت خنده اي که وقت رفتن رو لبات بود

  حاال برگشتی چه قدر دیر و چه قدر دیر
  حاال که سفید شدن موهام دلم پیر
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  نمی دونستی بري می میره این عشق
  تو بري خونه نفس گیر نفس گیر

  دیر و چه قدر دیرحاال برگشتی چه قدر 
  حاال که سفید شدن موهام دلم پیر

  نمی دونستی بري می میره این عشق
  تو بري خونه نفس گیر نفس گیر

  بعد گریه هاي اون شب من یه حال و روز دیگم
  خیلی وقته غصه هام رو رو به روي آینه می گم

  مگه من چه قدر صبورم بذار باورم شه تقدیر
  خونه ي دلگیرچرا برگشتی دوباره توي این 

  حاال برگشتی چه قدر دیر و چه قدر دیر
  حاال که سفید شدن موهام دلم پیر

  نمی دونستی بري می میره این عشق
  تو بري خونه نفس گیر نفس گیر

  
سرم رو تکیه دادم به پشتی صندلی و . عاشق این آهنگ بودم و به حد مرگ دوستش داشتم

  . آهنگ و زمزمه کردم
چشمام رو بستم و دوباره شروع به . خنده ي کجی روي لبش بود به توهان نگاه کردم،

  .زمزمه ي آهنگ کردم

  
  

یه سورنتوي بنفش که . ه قدر دلم براي این جا تنگ شده بودواي خدا چ. رسیدیم دم خونه
. توهان ماشین رو پارك کرد و پیاده شد. احتمال می دادم براي تارا باشه، دم در پارك بود

  . در رو برام باز کرد و با همدیگه رفتیم سمت خونه
  : توهان زنگ در رو زد و صداي نرگس از پشت آیفون اومد

  کیه؟  -
  خواي صاحب خونه؟ مهمون نمی  -
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  : نرگس بلند داد زد
  ! خشایار آشغالیه بیا برو آشغال ها رو بهش بده -

  : من و توهان از خنده ریسه رفتیم و صداي خشایا رو شنیدم
  .هوا سرده سرما می خورن. نرگس اذیتشون نکن در رو باز کن -

  : نرگس بلند خندید و گفت
  .بیاین باال -

یه دفعه یه گله آدم ریختن تو حیاط و شروع کردن به . تیم تودر رو برامون باز کرد و رف
سرم رو این ور و اون ور کردم، االن هیچ ! خوبه بابا. او انگار اومده بودن عروسی. دست زدن

  . کس جز داداشم برام مهم نبود
  : نرگس داد زد

  !گلیا اونی که دنبالش می گردي پشت سرمه -
دویدم سمتش و خودم رو انداختم . راش تنگ شده بودبه خشایار خیره شدم، چه قدر دلم ب

بعد از ده دقیقه از ! بغضم گرفته بود، اگه یه روز خشایار نبود من می مردم. توي بغلش
  : بغلش اومدم بیرون و گفتم

  . دلم برات تنگ شده بود داداشی -
  . منم همین طور کوچولو -

تنها کسایی که به نظرم اون جا  به دور و برم نگاه کردم و. دوباره دست زدن شروع شد
  .شهریار نیامده بود. اضافه می اومدن، عمو و زن عموي توهان بودن با دخترشون

  : تارا اومد سمتم و با لحن دلخوري گفت
  !تحویل نمی گیري زن داداش؟ -

  : با مشت زدم تو بازوش رو گفتم
  ! برو بابا دیوونه -

  : بعد محکم بغلش کردم و گفتم
  . تنگ شده بوددلم برات  -
  .تو گفتی و منم باور کردم! آره جون عمت -

توهان با . همین طور آذر جون، بابایی رو نرگس بغل کردم تا باالخره به عموي توهان رسیدم
عموش مثل دفعه ي اول خیلی گرم باهام سالم . همه خوش و بش کرد و کنار من ایستاد
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. رو بده و فقط یه سر تکون داد علیک کرد، زن عموش که حتی حاضر نشد جواب سالمم
اول خیلی سرد با ! که مطمئن بودم قراره دوباره به توهان آویزون بشه... مونده بود اون دختر

توهان . من سالم احوال پرسی کرد و بعد رفت سمت توهان و با لوندي بهش سالم کرد
ست مالیش می خواست یه جوري ما. خیلی عادي جوابش رو داد و شهرزاد هم بد ضایع شد

کنه و بره تو بغل توهان که نتونستم تحمل کنم و خودم رو انداختم بینشون و با لحن بدي 
  : گفتم

  . خیلی ممنون که تشریف آوردین، خوشحالمون کردین -
  . بعد دست توهانم رو گرفتم و به سمت در خونه کشیدم
  : فتمته دلم گ. ابروهاي توهان باال رفته بود و لبخند کجی کنار لبش بود

  !زهرمار -
  

***  
  

  . یه ربع بودکه نشسته بودیم و حرف می زدیم، یهو زنگ در خورد
  : با تعجب پرسیدم

  مگه کس دیگه اي هم قراره بیاد؟  -
  : خشایار از جاش بلند شد و گفت

  ! بله، قرار بود بیاد، که اومد -
  .در رو باز کرد و دوباره نشست

 

  :بلند گفتم
  خشایار اخه کی مثال قرار بود بیاد؟
  :صداي طاها از پشت سرم بلند شد

  مثال منم داداشتما .خیلی بی معرفتی گلیا 
  خنده رو لبم خشکید 

با اینکه .خیلی دلم می خواست االن اینجا نبود .مثل همیشه از دیدن طاها خوشحال نشدم 
مطمئن بودم اونم منو دوست .واقعا مثل خشایار بود برام ولی دلم نمی خواست اینجا بود 
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  داره ول نه مثل خواهرش 
  طاها با همه خوش و بش کرد و اومد سمت توهان 

  ولی نه به من دست داد نه بغلم کرد .با توهان خیلی گرم و دوستانه دست داد
  اینطوري خودمم راحت تر بودم 

  یار نشست شروع کرد به حرف زدن رفت کنار خشا
  دیقه نرگس چایی اورد و به همه تعارف کرد  10بعد از 

  :اذر جون بلند گفت
  بچه ها باید حتما یه مهمونی بیگیرین

  :توهن اروم پرسید
  ما باید مهمونی بگیریم؟چرا؟

  :اذر جون پاشو انداخت رو پاش و گفت
  .این ازدواج یه جشنی چیزي بگیرین دیگه باید براي .ناسالمتی شما تازه ازدواج کردین .وا

انگار اگه ما جشن می گرفتیم یه اتفاق خیلی مهم .اذر جون با یه لحن خاصی حرف می زد 
  انگار خیلی هم براي این جشن هیجان داشت . می افتاد

  :توهان با خنده گفت
از مهمونی و جشن زیاد .اذي جون باز چه نقشه اي کشیدي؟من که شمارو می شناسم

  حاال این دلیل مهم چیه؟خدا داند .خوشتون نمیاد مگر اینکه دلیل مهمی داشته باشه 
  :شهرزاد با کلی ژست و عشوه پرید وسط حرفمون و گفت

  چی میشه مگه؟کلی ام خوش می گذره .توهاااااااان خوب جشن بگیر دیگه .واااااااااا
  :توهان اروم زیره لب طوري که فقط من بشنوم گفت

  مهمونی هم بگیرم تورو دعوت نمی کنممطمئن باش 
  توهان دستشو گرفت جلو دهنش و اروم خندید .پقی زدم زیره خنده 

  شهرزاد نگاه ترسناکیبه من که داشتم می خندیدم کرد و چسبید به مامانش 
  :تارا سریع اومد کنارم نشست و گفت

  خوب چه خبرا؟
  شهر در امن و امان است .هیچ خبري نیست_

  :خندید و گفت
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  شنیدم کتک خوردي؟
  از کی می خوام کتک بخورم؟_
  از شوهر جانت _

  این از کجا می دونست ؟.کف کردم 
  :اروم گفتم

  از کجا می دونی؟
  .کالغ خبر رسونده_

  .بهش نگاه کردم 
  :اروم خندید و گفت 

  من که بهت گفته بودم دورو بر شهریار نرو 
 

  
  حال و حوصله ندارم .ول کن تارا _

  تارا ایش و گفت و پاشد رفت
  بود واقعا از منم بچه تر .خندیدم 

همینطور ساکت نشسته بودم و به طاها و خشایار که باهم حرف می زدن نگاه می کردم که 
  یهو گوشی توهان زنگ خورد 

  بهش نگاه کردم 
  :گوشیشو سریع جواب داد 

  چی شده ؟.سالم _
...............................................  

  اهورا مثل ادم حرف بزن ببینم چش شده ؟_
...............................................  

  االن خودم و می رسونم .سریع امادش کنید .یا خدا_
...............................................  

  حتما اتفاق بدي افتاده بود .صورت توهان بدجور نگران بود 
  :توهان گوشیو قطع کرد و رو کر به بابایی و گفت



 

 w w w . m a h t i k . i r  
 

Page 180 

برفی نوشتھ شاداب حسینیسفید  مھ تیکسایت    

  انگار داره تشنج می کنه.ده بابا دوباره حالش بد ش
  :بابایی سریع از جاش بلند شد و گفت

  حاضر شو بریم .پس توهان وقت و تلف نکن 
  بعد از همه خدافظی کرد و رفت تو حیاط 

  .هرکی یه چیزي می پرسید 
  :توهان بلند گفت

باید سریع خودمو برسونم .یکی از بیمارام حالش بد شده .ببخشید که نگرانتون کردم 
  رستان بیما

  :بعد رو کرد به من و گفت
  .فردا صبح خودم میام دنبالت .نمی خوام اونجا تنها باشی .گلیا امشب خونه نرو 

  سرمو به عالمت باشه تکون دادم 
  :قبل از اینکه در و باز کنه برگشت سمتمو گفت.توهان تند رفت سمت در 
  خوب؟.گلیا دورو بر این پسره نرو 

  کی رو میگی؟_
  خیالیتو میگمداداش جون _

  فهمیدم منظورش طاهاست 
  :چشم غره اي بهش رفتم گفتم

  برو دیگه 
  خدافظ _
  .خدافظ_

  :دیقه اذر جونم بلند شد و رو کرد به تارا و گفت 10بعد از 
  تارا جان عزیزم حاضر شو ماهم دیگه بریم 

  :خشایار رفت جلو و گفت
  .اصال شب بمونین.کجا اخه اذر خانوم ؟بمونین حاال 

  منم خونه کار دارم .تارا فردا باید بره دانشگاه .ممنون پسرم .خشایار جان نه _
  .دیگه باید بریم 

  :خشایار یه کمی خم شد و گفت 



 

 w w w . m a h t i k . i r  
 

Page 181 

برفی نوشتھ شاداب حسینیسفید  مھ تیکسایت    

  هرجور خودتون صالح می دونید 
  :تارا اوم دجلو بغلم کرد و گفت

  گلیا بعدا بهت زنگ می زنم کاره واجب دارم باهات 
  خدافظ.به سالمت .باشه عزیزم_
  ظ خداحاف_

  :اذر جونم بغلم کرد و اروم پرسید
  با توهان خوشبختی دخترم؟

  :با اطمینان جواب دادم 
  .البته اذر جون 

  اگه یه وقت اذیتت کرد بگو تا پدرش و در بیارم _
  :خندیدم و گفتم
  ممنون.چشم اذر جون 

  . اذر جون بوسیدتم و با بقیه خدافظی کرد و رفت پیش تارا 
  تارا رفتن بعد از اینکه اذر جون و 

  .سریع رفتم تو اتاق خودم 
  واییییییی چقدر دلم برا اینجا تنگ شده بود

  :یه دفعه در اتاقم باز شد و طاها سرشو اورد تو و گفت
  اجازه ي ورود دارم سفید برفی خانوم؟

  :بی اختیار یه قدم رفتم عقب و با صداي ارومی گفتم 
  اره بیا تو 

  ن نگاه می کردم سرمو انداخته بودم پایین و به زمی
  .شالمو انداخته بودم رو تخت 

  ...........قبال جلوي طاها برام مهم نبود که شال داشته باشم یا نه ولی االن 
  دستشو گذاشت زیره چونمو سرمو اورد باال 

  یه قدم دیگه رفتم عقب 
  نمی دونم چرا می ترسیدم 

  :طاها با ناراحتی گفت
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  ناراحت شدي؟ گلیا من کاري کردم ؟چیزي گفتم که 
  ..........نه نه اصال فقط شما _

  :پرید وسط حرفم و گفت
  چی؟از کی تا حاال شدم شما؟

  این اولین باري بود که بهش می گفتم شما .همیشه اسمشو صدا می کردم .راست می گفتم 
  :دستمو گرفت و اروم گفت

  میشه بشینی؟می خوام باهات حرف بزنم
  نشستم رو تختم 

  :و گفت اروم کنارم نشست
  خوب؟

  خوب چی؟_
  دلیل این کارات چیه؟دلیل این حرفات؟هوم؟_
  .........اقا طاها_

  :داد کشید
  .اقایی نداره .همیشه هم باید طاها بمونم .من طاهام 

  از ترس خودمو چسبوندم به لبه ي تختم 
  باره اول بود که طاها سرم داد می زد 

  یش طاها همیشه وقتی با خشایار دعوا می کردم می رفتم پ
  اون میومد و با خشایار بحث می کرد که چرا دعوام کرده 

  .ولی االن خودش داشت سرم داد می زد
  :دوباره داد زد

  ها ؟چیه ؟از من بدت میاد؟چون گفتم عاشقم ازم بدت میاد؟اره ؟
  :بغض گفتم  با

  نه به خدا 
  پس چی ؟ها؟_

  :اروم صداش زدم 
  طاها ؟
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  چیه ؟_
  منم ؟.........من .............زنی که دوسش داري ............طاها اون زنی _

  .دهن طاها از تعجب باز مونده بود 
  :سرمو گرفت بین دستاشو گفت

به خدا قسم .هر بودي همیشه برام خوا.ولی مثل خواهرم.چی میگی ؟ گلیا؟من عاشق توام 
  حتی یک بارم جوره دیگه اي بهت نگاه نکردم 

  می دونستم طاها دروغ نمیگه .حرفاش و باور می کردم 
  :اروم گفتم 

  .مرسی داداشی 
  :بلند خندید و گفت 

  مگه من دیوونه ام عاشق تو بشم؟.خیلی خري گلی 
  .خیلی خوشحال بودم .از اون خنده هاي شادم .بلند خندیدم 

  :ه لب گفتم زیر
  .خدایا شکرت که طاها هنوزم داداشمه 

  :طاها خندید و گفت 
  گلیا بیا بریم پایین 

اوه .می ترسم بره بگه من و تو نیم ساعت تو اتاق تنهاییم .این دختر عموي توهان یه جوریه 
  اوه اونوقت توهان چه فکرایی که نمی کنه 

  :با مشت زد تو بازوشو گفتم 
دیقه  10ولی محض احتیاط تو برو منم }ارواح عمه ام {عتماد داره توهان به من ا.نترس 

  دیگه می یام 
  من رفتم . باشه عزیزم _
 برو _

  دیقه پاشدم و رفتم توي پذیرایی  10بعد از 
  :شهرزاد با لحن مسخره اي گفت

  خوش گذشت گلیا جون ؟
  سرمو به نشونه ي تاسف تکون دادم و هیچی نگفتم
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  رفتم کنار نرگس نشستم و شروع کردیم درباره ي بچه حرف زدن 
  :موي توهان بلند شد و گفت همینطور حرف می زدیم که یهو ع

  خوب خانوم پاشو بریم که ماهم دیگه کم کم رفع زحمت کنیم 
  :خشایار از جاش پاشد و گفت

  اخه چرا داقاي راد؟حداقل شام رو در خدمت بودیم 
ممنون من االن بخاطر یکی از مشکالت کاریم باید برم شمال اول باید .نه خشایار خان _

  د خودم برم خانوم هارو برسونم خونه بع
  :خشایار دوباره گفت

  .پس حداقل سمانه خانوم و شهرزاد خانوم و بذارین بمونن 
  حالمو بهم می زد .دختره ي ایکبیري .مطمئن بودم نقشه اي داره .شهرزاد چشماش برق زد

  بعد از کلی اصرار باالخره قبول کردن که اینجا بمونن 
  .خودت به دادم برس.یا خدا 

  ون دوتا مادر و دختر دوباره با افاده رو مبل نشستناقاي راد رفت و ا
  خدا امشب رو بخیر کنه 

  :نرگس دوباره کنارم نشست و گفت
  رو که رو نیست سنگ پاي قزوین.عجب پروهایی هستن اینا دیگه 

  واقعا که رو دارن در حده بنز_
  نرگس بلند شد و رفت تو اشپزخونه 

  ختمی خواستم برم کمکش که دلم بحال طاها سو
  نیم خواستم با این دو تا خانوم مثال محترم تنها باشه 

  خشایار رفته بود 
  یکی از پرونده هاشو مطالعه کن 

  رفتم کنار طاها نشستم 
  :با لحن نگرانی گفت

  درسته ؟.گلیا تا اونجایی که من فهمیدم توهان خیلی متعصب 
  اره درسته _
ت تو یه اتاق تنها بودیم بدترین فکرا به گلی اگه این دختره بره بهش بگه من و تو نیم ساع_
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  .ذهن توهان می رسه 
  میگی چیکار کنم؟_
باید کاري کنی توهان باورش بشه .من مطمئنم این دختره باالخره زهر خودشو می ریزه _

بهتره قبل از اینکه اون بهش چرت و پرت بگه تو بهش بگی .من و تو مثل خواهر برادریم 
  .من و تو چیکار می کردیم

  برم به توهان بگم من فکر می کردم تو من و دوست داري؟_
  :چشم غره اي بهم رفت و گفت

قبل از اینکه این دختر بهش .کودن منظورم اینه که بهش بگی داشتیم فقط حرف می زدیم 
  .بگه

  فردا صب که اومد بهش می گم.اها باش _
  :طاها از جاش پاشد و گفت 

من می .باز ممکنه حالش بد بشه .که خالم تنهاست  می دونی.خوب گلیا من دیگه باید برم 
  رم از خشایار خدافظی می کنم تو از طرفه من از نرگس خدافظی کن 

  :بعد از جاش بلند شد رمت سمت شهرزاد اینت و گفت
بازم .ببخشید ولی باید برم.خوب خانوم هاي محترم خیلی از اشنایی با شما خوشحال شدم 

  تونمیگم خیلی خوشحال شدم دیدم
  .شهرزاد خیلی گرم باهاش خدافظی کرد 

  سمانه خانومم خیلی معمولی باهاش دست داد . نزدیک بود بره تو بغل طاها 
  پس اینا انگار فقط با من پدر کشتگی دارن .نه بابا 

  سرمو تکون دادم و رو مبل نشستم 
زد و بعد  طاها رفت پیش خشایار و بعد از خدافظی با اون یه بار دیگه اروم باهام حرف

  .رفت
  همینطور به رفتنش نگاه می کردم 

  زندگیش بهتر از من نبود وي حداقل سایه ي پدر مادر باالي سرش بوده
پدرش که من و خشایار عمو محمد صداش می زدیم مرده خیلی خوب و زحمت کشی بود 

  .کارگر ساختمون بود .
  .روزو شب کار می کرد تا بتونه خرج خودشو زن و بچه شو بده
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  بعد از چند سال 
  یه روز که حواسش نبوده از باالي ساختمون می افته پایین و جا در جا می میره 

  از اون به بعد هم طاها کار می کرد هم مامانش 
  بی بود درس می خوند طاها به هر زور و ضر

  دلش می خواست دکتر بشه 
  سالگی همه ي نقشه هاش نقش بر اب شد  16ولی با مرگ مادرش اونم تو سن 

  از داره دنیا یه خاله داشت که فلج بود 
  اوردتش تو خونه ي خودشو از اون به بعد هم خرج خودشو می داد هم خرج خالشو 

  ا می زنیم من و خشایار خاله ي طاها رو خاله سحر صد
  زن خوب و مهربونی بود فقط به قوله طاها بعضی وقتا دلقک می شد

  جونشو براش می داد .عاشق خالش بود 
  متوجه اومدن نرگس شدم

  از فکر و خیال در اومدم و به نرگس لبخند زدم 
  :خندید و گفت 

  اوا پس طاها کجاست ؟
  گفت ممکنه خاله سحر نگرانش بشه .رفت _
  .اها _

  :کرد سمت سمانه خانوم و شهرزاد با مهربونی گفتبعد روشو 
  امیدوارم بپسندین .دیگه کم کم شام امادست 

  :شهرزاد با کلی عشوه غرور گفت
چون ما بهترین .غذا هایی که ما می خوریم همه جزو بهترین غذا ها هست.فکر نمی کنم 

  فکر نمی کنم انگش کوچیکه ي اونا هم بشین.اشپزهارو داریم
.  

  گوش هاي نرگس و حس کردم سرخ شدن 
  .هروقت عصبانی م شد اینطوري می شد

  اگه زورم بهشون می رسید چشماي جفتشونو از کاشه در می اوردم 
  دلم می خواست بهشون بگم از خونه ي داداش من گم بشن 
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  :ولی بخاطر توهان و اذر جون کوتاه اومدم و گفتم
  به سالمتی 

......................  
  ز کشده بودم رو تختم درا

  یه یه ساعتی مشد که شام خورده بودیم 
  یه دم سرفه ام می گرفت .غذا از گلوم پایین نرفت 

  از خشایار خجالت می کشیدم .از بس که این زنیکه و دخترش به ما متلک می گفتن 
  واقعا جاب تاسف داشت که مجبور بودم بگم این خانوم یکی از فامالمونه

 

  
  دلم می خواست 

واییییییی هرچی اقاي راد و شهریار مهربون و اقان .فک خودشو دختر عزیزشو بیارم پایین 
   این دوتا بی شعور و بدجنسن

  یه جوري به غذا ها نگاه می کردن انگار جلوشون سنگ گذاشته بودن 
  دلم می خواست خرخره شونو بجوم 

  سرمو گذاشتم رو بالشت 
سعی می کردم به موضوع شام فکر نکنم چون از شدت عصبانیت نزدیک بود خودمو لت و 

  پار کنم 
  بیچاره کسی که داماد اینا میشه 
  ان برگرده دلم می خواست هرچه زودتر توه

  اگه بگم لم براش تنگ نشده بود دروغ گفتم 
  چون داشتم له له دمی زدم که ببینمش 

  کم کم داشتم قبول می کردم که دوسش دارم و نمی تونمم کاري بکنم 
  ولی حاضر نبودم غرورمو براي توهان از دست بدم 

توهان اعتراف  دلم نمی خواست پیش مرده مغروري مثل.همیشه به غرورم افتخار می کردم 
  کنم که دوسش دام

  اگه این کاروم بکنم داغون میشم 
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  .بود  12به ساعتم نگاه کردم 
  .خیلی خوابم می اومد 

  :سرمو به بالش بیستر فشار دادم و گفتم 
  خدایا بابات همه چیز شکرت 

  ...............دیگه هیچی نفهمیدم
  با دصاي خوردن یه چیزي به شیشه بیدار شدم 

  .ي اتاقم نگاه کردم  به پنجره
  یکی داشت اروم سنگ پرت می کرد به پنجره ام 

  رفتم سمت پنجره که داد و هوار کنم 
  که توهان دیدم 

  :سریع پنجره رو باز کردم و گفتم
  دیوونه مگه مرض داري سنگ می زنی؟مگه زنگ و نمی بینی؟

  .گلیا بدو حاضر شو _
  مل روشن نشدهکجا می خواي بریم این وقت صبحی؟هنوز هوا کا_
  حاضر شو .تو کاریت نباشه _
  توهان ؟_
  بله ؟_
  می خوایم بریم کله پاچه بخوریم ؟_
  ............اره _
  کله پاچه دوست داشتم .دلم می خواست از خوشحالی جیغ بکشم _

  :سرمو از تو پنجره بردم بیرون و گفتم
  صبر کن بقیه هم بیدار کنم

  :تند گفت
  می خوام دوتایی بریم .گوگلیا به کسی یزي ن.نه نه 

  می خوام دوتایی بریم 
  می خوام دوتایی بریم 

  این جمله تو گوشم زنگ می خوزد 
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  جزو قشنگترین لحظه هاي زندگیم بود 
  :سرمو تکون دادم و گفتم 

  اال میام
  اینجا چند دست لباس برام بیشتر نمونده بود .سریع رفتم سکت کمدم

  اسپرت مشکیم و یه شلوار لی ابی کمرنگیه پلیور پشمی صورتی پوشیم با کت 
  از این لباسا خوشم نمی اومد بخاطر همین نرگس نیاورده بودتشون تو خونه توهان 

  لباسارو پوشیدم و شالمم سرم کردم و بی سر و صدا رفتم دم در 
  :توهان خندید و در ماشین و برام باز کرد و گفت

  بفرمایید مادمازل
  

  درو بست و خودشم سوار شد .نشستم تو ماشین 
  .خستگی از صورتش می بارید 

  :ا حالت بامزه اي گفتمب
  اخه گنده بک مگه تو گوشی نداري؟مثل عهد قجر سنگ پرت می کنه

  :خندید و گفت
ولی از شانس بده من زود بیدار .گفتم شیشه رو بشکنم چه حالی بده .خواستم مرض بریزم 

  شدي 
  :صورتش و با دستم عقب دادم و گفتم

  بچه پرو 
  بلند خندید 

  .انگار خستگی یادش رفته بود
  .بخاطر دیشب ناراحت بودم ولی توهان ناراحتیمو از بین برد .حالم خیلی بهتر شده بود 
  :توهان جدي شد و گفت

  از دیشب چه خبر؟
  بعد از اینکه تو و بابایی رفتین بقیه هم رفتن.هیچی_
  همه دیگه ؟_

  :اروم زیره لب گفتم 
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  حسود بدبخت 
  چیزي گفتی؟_
  .ساعت بعد از تو رفت1بله .اگه منظورت از همه طاهاست .نه نه _

  با یه لبخند بانمک صاف نشستم و ابروهامو باال بردم.چپ چپ نگام کرد 
  دیقه زیر چشمی بهش نگاه کردم  10بعد 

  .لبخند ارومی رو لبش بود 
  :اروم صداش زد

  گلی؟
  :بدون اینکه بفهمم از دهنم پرید

  جانم؟
  .سرشو برگردوند طرفم 
  با تعجب نگام می کرد

  داختم زیر و لبمو گاز گرفتم سرمو ان
  دیشب زن عموم و شهرزاد اونجا موندن؟_

  :با خجالت گفتم
  اره 

  البد مخ خشایار و خوردن مگه نه؟_
  اروم خندیدم 

می دونم چقدر .من اون دوتارو می شناسم .باید ازخشایار عذر خواهی کنم .برا خنده نگفتما_
  یلی ناراحت کردن حتما نرگس خانوم و خشایار و خ.حرف مفت می زنن 

  چقدر با شعور و فهمیده بود.بهش نگاه کردم 
  :همینطور بهش خیره شده بودم که یهو گفت

  جا براي کله پاچه هم نگه دار .بسه دیگه تموم شدم 
  :با خونسردي تمام گفتم

به اون پسري که تو اون پرشیا .الکی خودت و دست باال نگیر .به تو نگاه نمی کردم که 
  خیلی جیگره .می کنم نشسته نگاه 

  براي اینکه حرص توهان و در بیارم گفتم به اون نگاه می کردم .پسره رو اتفاقی دیده بودم 
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  می دونستم بد عصبی شده 
  .تا اومدم بگم شوخی کردم یه طرف صورتم سوخت 

  باورم نمیشد .دستمو گذاشتم رو صورتم 
  .توهان براي دومین بار من و زده بود

  .......مرتیکه ي 
  بهش نگاه کردم 

  :با عصبانیت نفسش و داد بیرون و داد کشید 
  این و زدم تا یادت باشه جلوي شوهرت از مرده دیگه اي حرف نزنی

  .هروقت این یه سال تموم شد هر غلطی دلت خواست بکن .ببین خانوم تو صاحاب داري
  دوباره ازش بدم اومده بود .چیزي نداشتم که بگم .حرفی نزدم 
  .قرمز استاده بود  پشت چراغ

  .کیفمو برداشتم و در ماشین و باز کردم و از ماشین پیاده شدم 
  بین ماشینا راه می رفتم 

  .تحمل فضاي ماشین توهان و نداشتم 
  می دویدم و گریه می کردم 

  صداي چندتا بوق از پشت سرم اومد 
  برگشتم تا بهش بگم بره گم بشه .فکر کردم توهان اومده دنبالم

و برگردوندم یه مزداي مشکی برام بوق زد و یه پسر از اون فشن مشن ها سرشو از تا سرم
  :از شیشه اورد بیرون و گفت

  برسونمتون خانمی
  مرتیکه ي عوضی .گمشو _
باید بریم چندتا از دوستامم سوار .بدو ببینم .بیا باال ناز نکن .بی ادب نباش.اي اي دختر _

  .گذره اونطوري بهمون بیشتر خوش می .کنیم 
  برو بابا .نکبت _

  سریع رفتم اونور خیابون تا سوار تاکسی بشم و برم خونه ي خشایار 
  :پسره دوباره اومد اون سمت و گفت

  نفریم  4.خوبه ها .بیست تومن خوبه؟نفري بیست تومن 
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  .مرتیکه ي کثافت 
  .بهش توجه اي نکردم و رفتم اون ورتر 

  :دوباره اومد جلومو گفت 
نفري سی تومن و تو خواباتم نمی .بیا باال بهت خوش می گذره .سی تومن .ه بابا بسه دیگ

  .بینی ها 
  :صداي داد توهان باعث شد که با ترس برگردم

  اون سی تومن و به کی می خواي بدي؟بیا بگو تا حالیت کنم 
  :پسره خنده اي کرد و گفت

  خره کی باشی ؟.برو بابا بچه سوسول 
 ه رو کشید بیرون دره ماشین و باز کرد و پسر

  : داد کشید
  !خب می گفتی، به کی می خواي پول بدي؟ بگو تا زبونت رو از حلقومت بیرون بکشم -

  : رفتم کنارشون و گفتم
  . توهان ولش کن، بیا بریم -

  : داد کشید
  .گمشو تو ماشین -
  ... توهان -
  . بهت می گم برو تو ماشین -

! جیغ کشیدم .پسر از حواس پرتی توهان استفاده کرد و محکم با مشت کوبید توي صورتش
ولی تک و توك مردم می اومدن . خدا رو شکر صبح زود بود و خیابون تقریبا خلوت

یقه اش رو گرفت، . توهان خون کنار لبش رو پاك کرد و به سمت پسر حمله کرد. طرفمون
سریع از جاش . پسر افتاده بود روي زمین. چند بار مشتش رو روي صورت پسر خالی کرد

  : جیغ کشیدم. وهانبلند شد و رفت سمت ت
  ! توهان تو رو خدا ولش کن -

به توهان التماس می کردم ولش کنه ولی یکی اون می زد، یکی . هق هقم بلند شده بود
باالخره مردم تونستن به زور از هم جداشون . صورت هر دوشون زخمی شده بود. توهان

لبم رو . بود شده بوددویدم سمت توهان، گوشه ي لبش پاره شده بود، پایین چشمشم ک. کنن
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  : داد کشید. اشکام می ریخت روي صورتم. گاز گرفتم و دستم رو روي صورتش کشیدم
  . گریه نکن -
  !صبر کن صورتت رو تمیز کنم، خونی شده. چشم -

  : دستم رو کشید و با صداي بلندي گفت
  . برو تو ماشین -
  !توهان نري دعوا کنیا -
  . گفتم برو -
  . تو رو خدا، جان من بیا بریم، ول کن! لط کردم، بیا بریمغ! توهان بیا بریم -

از توي کیفم دستمال در آوردم و . با عصبانیت نگاهم کرد و دنبالم اومد و سوار ماشین شد
  ! چه قدر صورت قشنگش زخمی شده بود. گوشه ي لبش رو تمیز کردم

اشکام بدون . دادمدستمال رو روي لبش فشار . به چشماش نگاه کردم، بهم خیره شده بود
  : یهو روي صورتم خم شد و با حرص گفت. اختیار می ریخت روي صورتم

  . گریه نکن المذهب -
  ... توها -

خدا رو شکر خیابون شلوغ نبود و کسی نمی . لباش اجازه ي حرف زدن رو ازم گرفت
  : ازم جدا شد، سرم رو بین دستاش گرفت و فشار داد و گفت. تونست ما رو ببینه

عنتی براي چی عصبانیم می کنی؟ براي چی کاري می کنی که سرت داد بزنم و بزنمت؟ ل -
آخه احمق اگه نرسیده بودم می دونی اون مرتیکه ممکن بود چه بالیی سرت بیاره؟ آخه 

 براي چی یه ذره فکر نمی کنی؟ براي چی دیوونه ام می کنی؟ 

  
  : با صداي لرزونی گفتم

فقط می خواستم باهات شوخی کنم، وگرنه من اصال اون پسر . معذرت می خوام، ببخشید -
  . رو ندیدم

  : دستش رو کشید روي صورتم و گفت
  . من داغونم، بیشتر داغونم نکن. نکن گلیااذیتم  -

  : کشیدم سمت خودش و گفت. دوباره اشکام ریخت روي صورتم
من می خوام باهات . قول می دم دیگه دست روت بلند نکنم، فقط عصبانیم نکن. ببخشید -
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  . مهربون باشم ولی تو نمی ذاري
  ! ببخشید -

   :اشکام رو با دستش پاك کرد و با صداي آرومی گفت
  !وقتی گریه می کنی شکل قورباغه می شی. دیگه هم جلو من گریه نکن -

آروم . صاف نشست و ماشین رو روشن کرد. هردومون خندیدیم. با مشت زدم روي سینش
  : پرسیدم

  کجا می ري؟  -
  کجا قرار بود برم؟  -
  !بی خیالِ کله پاچه -
  ! ا در بیارمخستم، گشنم هم هست می خوام یه دلی از عز! امکان نداره -
  .بیا بریم خونه، اون جا صبحونه می خوري -
  .نه، من کله پاچه می خوام -
  ! اَه لجباز -

  : خندید و گفت
  . بفرمایید رسیدیم -
  به همین زودي؟  -
  !آره، پیاده شو دیگه -

به صورتش نگاه کردم؛ بمیرم . دستم رو گرفت و راه افتاد. پیاده شدم و رفتم سمت توهان
  . البته پسر دیگه براش صورتی باقی نمونده بود ولی حقش بود! ی شده بودبراش، زخم

! خیلی وقت بود کله پاچه نخورده بودم. بوي کله پاچه پیچید توي دماغم. وارد مغازه شدیم
  : بعد از ده دقیقه برگشت و گفت. پشت میز نشستم، توهان رفت تا سفارش بده

  .تا پنج دقیقه دیگه برامون میارن -
  : دي زدم و گفتملبخن

  . باشه -
  . نمی دونستم چه طوري باید بهش بگم. با یه تیکه نون شروع کردم به بازي کردن

  توهان؟  -
  : سرش رو آورد باال و با مهربونی گفت
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  بله؟  -
  .ببین من می خوام یه چیزي بهت بگم، اما باید قول بدي عصبانی نشی -

با لبخند نگاهش . ه چیز سفارش داده بودتوهان برام هم. همون موقغ غذامون رو آوردن
  : کردم و گفتم

  . ممنون -
  : سرش رو تکون داد و گفت

  خب چی می خواستی بگی؟ . نوش جان -
تو که رفتی منم رفتم توي . راستش ببین توهان، طاها درست عین داداشمه... راستش  -

  ... اتاقم
  : با صداي تقریبا بلند و عصبی گفت

  . خفه خون بگیر -
  ... توهان بذار من حرف -
  گلیا دهنت رو می بندي یا یه سیلی دیگه می خواي؟  -
  ... آخه -
چیه؟ می خواي چی بگی؟ می خواي چی تعریف کنی؟ یه وقت نمی خواي تعریف کنی  -

  ... چه طوري می بوسیدت؟ یا مثال
فقط . همی خواستم بگم که بعدا برات سو تفاهم نش. بس کن توهان، بذار منم حرف بزنم -

  . اومده بود باهام حرف بزنه
  . پوزخندي زد و با حرص قاشقش رو گذاشت دهنش

  توهان؟  -
  ها؟  -
می خوام به کاري که . می خواستم بگم می خوام یه مهمونی راه بندازم! ایــش، بی ادب -

  . آذر جون گفت گوش بدم
  . هیچی نگفت

  هوي، توهان؟  -
  .بازم حرف نزد

  : با عصبانیت گفتم
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الل مونی گرفتی؟ آخه احمق اگه من با طاها توي اتاق کاري می کردم که . بس کن دیگه -
 نمی اومدم به تو بگم

  :با عصبانیت نگام کرد و گفت
  به من چه ؟ها؟مگه من شوهرتم ؟براچی به من توضیح میدي ؟

  .دیقه پیش داشت بخاطر من دعوا می کرد 10انگار نه انگار که همین .باورم نمی شد 
  ه ي تاسف تکون دادم و شروع کردم به خوردن سرمو به نشون

  تو ذهنم به خودم فحش می دادم که به این یالقوز توضیح می دادم 
  اصال به این چه؟راست میگه دیگه 

  براچی باید براش توضیح می دادم.مگه واقعا شوهرم بود 
  نکبت .خاك بر سره من 

  :دیقه توهان پا شد و با حالت سردي گفت 10بعد از 
  ؟خوردي

  با تعجب بهش نگاه کردم 
  چرا یهو اینطوري شده بود؟

  انگار به یه بدبخت گدا گشنه غذا داده و االن می خواست تشکرش و بشنوه
  دلم می خواست مخ نداشتش و منفجر کنم 

  مرتیکه ي بیشعور 
  هنوز غذامو نخورده بودم ولی از جام بلند شدم

  نمی خواستم جلوش کم بیارم 
  از در رفتم بیرون سرمو باال گرفتم و 

  سنگینی نگاه توهان و حس می کردم 
  دمم گرم .ایول 

  لبخند گشادي رو صورتم بود و نمی تونستم جمعش کنم . خوب حالش و گرفتم 
  رفتم سمت ماشین ولی یادم افتاد که می خوام حال توهان و بگیرم 

  .تا اون باشه که الکی اذیتم نکنه
  اصلی راهمو کج کردم و رفتم سمت خیابون 
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  .دیگه خیابون شلوغ شده بود 
  صداي توهان و از پشت سرم شنیدم 

  توي ماشین نشسته بود و دنبالم می اومد و صدام می کرد .برگشتم 
  :و گفتم.صدام و متعجب کردم 

  بفرمایید اقا ؟با من بودین؟
  بیا سوار شو .گلیا این لوس بازي هارو در نیار حال و حوصله ندارم _
  گین؟لطفا مزاحم نشیناقا شما چی می_
  گمشو بیا تو ماشین.گلیا اعصاب من و بهم نریز _
  زنگ می زنم پلیس بیادا.اقا مزاحم نشو _

  قیافه ي متعجبش باعث می شد خنده ام بگیره 
  :لبخندم و به زور جمع کردم و گفتم

  مزاحم نشین .بفرمایین اقا 
  م بیا باال بهت میگ.گلیا دیگه داي اون روي سگ من و باال میاري ها _

  همون دیقه سه تا پسر از کنارمون گذشتن 
  :یکی از اون پسرا اومد جلو و گفت

  خانوم مزاحمه؟
  .به پسره نگاه کردم 

  بدجوري دلم می خواست جواب حرفاي توهان و پس بدم 
  :اروم گفتم

  ایشون مزاحمم شدن .بله اقا 
  :توهان از ماشین اومدپایین و گفت

  رو سوار شو بیا ب.گلیا حرف مفت نزن 
  :پسره با عصبانیت رفت سمت توهان و یقه اش و گرفت و گفت

  چی میگی یارو؟چرا برا این خانوم مزاحمت ایجاد می کنی؟
  :توهان پسره رو هول داد و گفت

  اقا من شوهر این خانومم
  :داد کشیدم 
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  مزاحمم شده .دروغ میگه اقا 
  انپسره به سمت توهان رفت و با مشت کوبید تو صورت توه

  توهان چند قدم عقب رفت و به پسره نگاه کرد و یه دفعه به سمتش رفت 
  محکم زد تو صورت پسره 

  دوستاي پسره اومد جلو و ریختن رو سر توهان 
  یه نفر به سه نفر 
  ولی داشتم از دعواشون لذت می بردم.واقعا نامردي بود 

  زوره توهان به هر سه تاي اونا اونم با این هیکال نمی رسید 
  یکی توهان می زد سه تا اونا 

  صورتش داغون شده بود 
  داشتم دیوونه می شدم.دلم طاقت نیاورد 

  :م جلوشون و دادکشیدمدوید
  ترو خدا ولش کنین .اقا ولش کنین 

  :یکی شون دست از دعوا برداشت و گفت
  چی میگی خانوم ؟این اقا مزاحمت ایجاد کرده باید بکشیمش 

  .اقا ولش کنین _
  همینطور کتک کاري می کردن

  :داد کشیدم
  ولش کنین .التماستون میکنم .شوهرمه .ولش کنین تورو خدا .اقا شوهرمه ولش کنین

  یهو دست از کتک کاري کشیدن 
  پسرا با تعجب نگام می کردن 

  تکیه اش و داد به ماشین.از دماغ توهان خون فواره می زد 
  :داد کشیدم 

  شوهرمه .اقا برین دیگه 
  :یکی شون داد کشید 

  خانوم مچلمون کردي؟اون اول که مزاحمت بود؟
  شوهرمه .غلط کردم دیگه .اقا برو دیگه _
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  یه نگاهی به توهان کردن و راهشونو کج مردن و رفتن  پسرا
  تند رفتم کنار توهان 

  از دهن و دماغش خون می اومد 
  یقه ي لباسش پاره شده بود

  تند تند نفس می کشید 
  :با گریه گفتم 

  چت شده ؟.توهان غلط کردم .تورو خدا .......توهان
  یه دفعه افتاد رو زمین 

  :م محکم زدم تو سرم و داد کشید
توهان جان غلط کردم .توهان جان من .یا ابولفضل .مرگ من ؟چت شده ؟یا خدا ......توهان

  چی شدي یهو؟
  :دستشو گذاشت رو صورتم و اروم گفت

  گلی.......داشبورد ماشی......قرص.باش ......ارو......گلیا.....گل 
  .یه بسته قرص توش بود .داشبورد و باز کردم .سریع رفتم داخل ماشین 

  بدون اینکه بفهمم چه قرصی برداشتم و رفتم کنار توهان 
  :با هق هق گفتم

  قرص ها.......توهان بیا ........تو.......تو
  یه قرص و از کاورش دراوردم و گذاشتم تو دهن توهان 

  اروم قورتش داد 
  هرکی از کنارمون می گذشت یه نگاه بهمون می کرد و با تعجب رد می شد

  ند زده بودم گ.برام مهم نبود 
  ............من توهان و دوست داشتم ولی 

  خاك بر سره این عشق مسخره ام 
  نفس هاي توهان داشت عادي می شد 

  :دستمو گذاشتم رو صورتش و با گریه گفتم
  خوبی ؟اره بهتري؟.....توهانی 

  میشه کمکم کنی برم تو ماشین .خوبم .اره عزیزم _
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  اوهوم _
  .بلندش کردم  پشت کمرش و گرفتم و اروم

  .داشتم له می شدم

  سعی می کرد خودش راه بره ولی نمی تونست 
  تمام سنگینیش افتاده بود رو من 

  به زور بردمش توي ماشین و درازش کردم 
  .فرمون نشستم و رفتم سمت خیابون اصلی سریع پشت

  .خاك بر سره من کنن .دغاشتم می مردم 
  تو دلم هرچی فحش می تونستم به خودم دادم 

  هر دیقه یه نگاه به توهان می نداختم و دوباره به جلوم خیره می شدم
  از استرس زیاد به نفس نفس افتاده بودم 

  نمی دونستم باید برم بیمارستان یا برم خونه
  داشتم دیوونه می شدم

  :با صداي بلند گریه می کرد
  .........اهو جان.......اهو

  برگشتم سمت توهان .پامو گذاشتم رو ترمز 
  .اهو گفتناش داشت دیوونم می کرد .به شدت عرق کرده بود 

  :داد کشیدم 
  توهان منم گلیام .منم توهان .اهو اینجا نیست .توهان 

  :ه کردچشماشو یه کم باز کرد و زمزم
  ......دیگه ....گلی .......معذرت می خوام ......گلیا

  اروم باش توهان االن میریم بیمارستان_
  برو........خونه ........برو .نه .....بیما .........نه _
  .......ولی_
  ......برو_
  باشه میرم خونه .باشه _

  سریع حرکت کردم سمت خونه 
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  .تا می رفتم  100با سرعت 
  مردم از ترس داشتم می 

  اگه توهان چیزیش می شد من می مردم 
  عاشقش بودم .........من ........من .دیوونش بودم .من دوسش داشتم 

  .من اعتراف کرده بودم.کپ کردم .
  .من عاشق توهان شده بودم 

  صداي بوق یه ماشین باعث شد از توهم بیام بیرون 
  سریع ماشین و کشیدم کنار 

  :ی پیچیدصداي یارو تو گوشم م
  هوي خانوم عاشقی؟

  عاشقم ؟
  عاشقم؟
  عاشقم؟
  عاشق شدم .....اره ...........عاشقم 

  ناخوداگاه یه لبخند کوچیک رو لبم نشست 
  دوباره سرعتم و بیشتر کردم 

  دیقه رسیدم دم در خونه 10بعد از 
  :سریع در عقب ماشین و باز کردم و با صداي ارومی توهان و صدا کردم

  پاشو کمکت کنم بریم تو خونه .......توهان جونم پاشو .......توهان 
  نگاه کن خونه خودمون 

  پاشو عزیزم ............پاشو 
  .دور شونه هاش و گرفتم و به زور بلندش کردم

  واقعا دیگه کمرم داشت می شکست 
  .به زور بردمش تو خونه 

  .تا رسیدیم انداختمش رو مبل 
 کمرم تقریبا له شده بود
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داشت توي تب می . نمی فهمیدم چش شده. کنارش نشستم، بدجوري عرق کرده بود
سرم رو خم کردم روي . م و دکمه هاي بلوزش رو باز کردمکتش رو در آورد. سوخت

. سرم روي گذاشتم رو سینه ي لختش! داغ داغ بود. صورتش و پیشونیش رو آروم بوسیدم
چه قدر دلم می خواست این دستا مال ! چه قدر دلم می خواست این تکیه گاه براي من بود

می دونستم آهو رو ! نو صدا کنهچه قدر دلم می خواست توي ماشین به جاي آهو م! من بود
به گرد ! دیگه دوست نداره، این از حرف هاش معلوم بود ولی داشتم از حسادت می ترکیدم

  ...پاي آهو نمی رسیدم؛ نه از نظر ظاهر، نه از نظر عشوه و لوندي، نه از نظر
صداي توهان باعث شد که از جام . یه قطره اشک از چشمم ریخت روي شونه ي توهان

  : بپرم
آخه خل و چل، آدم سرش رو می ذاره روي سینه ي یه کسی که مریضه؟ نمی گی سرما  -

  بخوري؟ 
  ...اصال... من... آخه... همین طور... من... من -
  ! حالم خوب نیست. پاشو برو قرصاي منو بیار. خب بابا نمی خواد ماست مالیش کنی -
  توهان؟  -
  بله؟  -
  . من نمی خواستم حالت بد بشه، ولی ببخشید. نی بودماون موقع عصبا. معذرت می خوام -

سرم رو باال آوردم تا ببینم چرا جواب نمی ده، که قیافه ي مهربون توهان رو . هیچی نگفت
سرم رو به نشونه ي چیه تکون دادم، بلند خندید و . لبخند آرومی روي لباش بود. دیدم
  : گفت

  !داري خلم می کنی. بجنب دیگه دختر. پاشو برو قرصام رو بیار، قلبم درد می کنه -
  قرصات کجاست؟  -
  !گلیا بجنب االن ایست قلبی می کنما. توي کشوي تختم -
  ا، بی شعور این چه حرفیه؟  -
  !برو دیگه -

رفتم سمت کشوش، سریع قرصاش رو . سریع از جام بلند شدم و رفتم توي اتاق توهان
بی اختیار . چشمم به قاب عکس روي میز افتادمی خواستم از اتاق برم بیرون که . برداشتم

جلوي میز ! می خواستم ببینم عکس آهو توي اون قابه یا نه. کشیده می شدم سمت میز
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می ترسیدم . سریع دستم رو کشیدم عقب. ایستاده بودم و دستم رو بردم سمت قاب عکس
اگه ! اشق توهانمبه خودم اعتراف کرده بودم ع! از چیزي که قرار بود ببینم، وحشت داشتم

  .عکس آهو اون جا بود داغون می شدم

  
  دستم و بردم سمت عکس 

  یه نفس عمیق کشیدم 
  انگار قرار بود کوه بکنم 

  تما شجاعتم و ریختم تو دستمو به زور قاب عکس و گرفتم تو دستم 
برعکسش کنم که ببینم عکس کیه صداي توهان باعث شد قاب از دستم بی  تا می خواستم

  :افته 
  فضولی کار خوبی نیستا 

  دستمو گرفتم جلو دهنم تا جیغ نکشم 
  شیشه هاي قاي عکس پخش شده بود 

  :تا خواستم برم جلو توهان داد کشید
  صبر کن جمشون کنم.رو زمین شیشه ریخته.نیا ببینم .نیا

عکس از بین شیشه خورده ها برداشت و .ب عکس و از رو زمین برداشت اومد کنارم و قا
  قاب عکس و گذاشت رو میز 
  :بهم نگاه مهربونی کرد و گفت
  می خواستی ببینی عکس کیه؟

  بیا نگاه کن
  عکس جلو گرفت

  یه عکس قدیمی از یه زن بور و سفید با چشماي ابی .به عکس خیره شده بودم
  .صفت خوشگل براش کم بود 

  .یوانه کننده زیبا بود د
  چشماي شهال و خمار ابی رنگ .دماغ قلمی لباي غنچه مانند و کوچولو 

  ادم فکر می کرد تو دریاست
  این کی بود ؟تابحال زن به این زیبایی ندیده بودم
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  به توهان نگاه کردم 
  .انگار از چشمام خوند چی میگم

  :با صداي غمگینی گفت
  مطبم تو بیمارستان تو شرکت همه جا تو .عکسش همیشه پیشمه .مادرمه 

هیچی ازش یادم نمیاد ولی یه حسی بهم میگه دیوانه وار دوسش .یادم نمیاد .من عاشقشم 
  دارم

  عکس برگردوند طرف خودش و به چهره ي مادرش لبخند قشنگی زد 
  .دستش و کشید رو عکس

  :روش و کرد به من و گفت
  کنه هاقلبم بد درد می .نمی خواي قرصاي من و بدي

  اها بیا _
  :قرصارو دادم بهش و پرسیدم 

  چه بیماري داري؟
  تنگی دریچه ي قلبی_
  .اهاااااا_
 

  توهان ؟_
  بله؟_
  بپرسم؟یه چیزي _
  بپرس_
  اون کسی که اهو باهاش بهت خیانت کرد همونی که تو باغ بود و می شناختی؟_

  جوابی نداد 
  بهش نگاه کردم 

  بدون هیچ عکس العملی بهم خیره شده بود
  ........اگه می خواي_
  .اره می شناختمش _
  یعنی اون یکی از اشناهاتون بود؟_
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  :پوزخندي زد و گفت
  اون کثافت برادرم بود . اشنا؟جوك بامزه اي بود

  چی؟_
  من و اهورا و سیامک _

  سه تا رفیق که هیچ وقت از هم جدا نمی شدیم .سه تا بردار.سه تا دوست بودیم
وقتی من اومدم ایران با .از اول باهم دوست بودیم .من و اهورا امریکا به دنیا اومده بودیم 

  سیامک اشنا شدم 
  ت کاراش ارامش نداشت یه پسر شر و شیطون که هیچ کس از دس

از اون به بعد همیشه باهم بودیم .اونم از سیامک خوشش اومده بود .سه سال بعد اهورا اومد 
از هممونم زودتر .اهورا از همون اول عاشق دختر خالش بود .خیلی وجه اشتراکا داشتیم .

  .سالگی اومد امریکا و با دختر خالش عروسی کرد  19تو سن . ازدواج کرد
  برا جشن دعوتش کردم ولی نیومد .برگشتم اولین ادمی که رفتم پیشش سیامک بودوقتی 

  روز بهم نگ زد و گفت می خواد بره المان  10بعد از 
  گفت احتماال دیگه بر نمی گرده 

  اونجا کار داشتم .من المان خیلی می رفتم .زیاد ناراحت نشدم 
  من موندم و اهورا.سامک رفت .نشد برم فرودگاه 

  هیچی کم نداشتم .خوشبخت ترین مرد جهان بودم .هو ازدواج کردم با ا
  براي کارم که رفتم المان می خواستم برم سیامک و ببینم 

  هرچی هم بهش زنگ می زدم بر نمی داشت .ولی کسی نبود .رفتم خونش
  بیخیالش شدم 
  برگشتم ایران

  بقیه ي ماجرا رو تارا برات تعریف کرده 
  تهفقط یه چیزو برات نگف

  .اینکه اون مردي که تو باغ بود سیامک بود 
  هیچ کس نفهمید اون کیه .البته تارا نشناختتش 

  .منم از روي چشماش فهمیدم اون کیه.فقط چشماش .چون قیافه اش خیلی عوض شده بود 
  ماشاهللا.یعنی دهنم اندازه ي غار باز مونده بود 
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  نه؟وایییییه رفیق به ادم خیانت ک.دیگه اون اوج بدبختی بود 
  گلی؟_
  بله؟_
تو دوستی رفیقی چیزي نداري؟تو این مدت ندیدم به جز اون داداش جون خیالیت با _

  .کسی دوست باشی
ترجیح می دادم .یعنی ادم اروم و گوشه گیري بودم .نه از وقتی بچه بودم دوستی نداشتم _

  تنها باشم
  توهان؟یه چیز دیگه بپرسم؟_
  .لطفا چرت و پرت نپرس اعصاب ندارم _
  تو از شهریار متنفري؟_
  نه_
  و میگی؟پس چرا این _
خودم می دونم اهو مقصره ........البته در مورد اهو .به نظرم ادم بدیه .من ازش بدم میاد _

  همه ي این جریاناته ولی در کل من و شهریار از هم خوشمون نمیاد
  توهان؟_
  باز چیه؟_
  بیماري قلبیت ارثی؟_
  مامانمم همین بیماري رو داشت .اره _
  توهان میگم کی مهمونی بگیریم؟_
  فرقی نداره هر موقع خواستی_
  هفته ي دیگه ؟_
  به نظرت کسی من و ب این صورت ببینه چی میگه ؟_

  راست می گفت .همش تقصیره من بود .لعنت به من .اخ بمیرم الهی 
  گوشه لبش زخم بود 

  پایین چشم چپش و رو پیشونیش کبود بود
  :سرم و انداختم پایین و گفتم
  من واقعا معذرت می خوام
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  البیخی_
  اي واي خاك بر سرم _
  چرا؟_
  حتما االن کلی نگران شده .یادم رفت به خشایار خبر بدم _
  خوب بدو برو زنگ بزن دیگه _
  من رفتم.باشه _

  .از اتاق اومدم بیرون از تلفن خونه شماره ي گوشی خشایارو گرفتم
  :هنوز یه زنگ نخورده بود که صداي خشایار پیچید تو گوشم

  الو 
  سال داداشی _
  خدا ذلیلت نکنه دختر مب دونی از صبحه چقدر نگرانت شدم ؟_
  بعدشم یادم رفت.توهان اومد دنبالم اومدیم خونه دیگه .ببخشید داداش جونم _
  خدا من و از دست تو بکشه _
  خشی میام می زنم لت و پارت می کنم از این حرفا بزنی ها _
  .برو می خوام برم پیش نرگس .برو ببینم _
  خدافظ.خوششششش بگذره . باشه برو_
 خدافظ.دیوونه ي کوچولو _

  : با شوق جواب دادم. همون موقع آذر جون زنگ زد
  خوب هستین؟ . سالم آذر جون -
  تو خوبی؟ . سالم دخترم، خیلی ممنون -
  .اي بد نیستم ممنون آذر جون، -
. می دونی گلیا، از سر صبح به دل شوره گرفتم، هی فکر می کردم یه اتفاقی قراره بیفته -

  حاال توهان خوبه؟ . دیگه نتونستم جلوي خودم رو بگیرم و زنگ زدم
  !االنم تو دراز کشیده، فکر کنم خوابیده. آره آذر جون، معلومه که خوبه -
  ! داره من بیام اون جا؟ نمی دونم چرا دلم این طوریهگلیا جان، عزیزم می گم عیبی ن -
  !بفرمایید. البته، قدمتون روي چشم -
  فعال کاري نداري دخترم؟ . باشه عزیزم، پس من با تارا تا یه ساعت دیگه میایم اون جا -
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  !زود بیاین پس، خداحافظ -
  .خداحافظ عزیزم -

   :توهان با صداي بلندي گفت. گوشی رو گذاشتم سر جاش
  !خاك بر سرت کنن گلیا -
  وا؟ چرا؟ -
  ! آخه من چی بگم به تو؟ این ها االن بیان منو با این صورت ببینن که سکته می کنن -

  : دستم رو گرفتم جلوي دهنم و گفتم
  حاال چه کار کنیم؟ . واي راست می گی، اصال حواسم نبود -
  ! هیچی باید خیلی طبیعی رفتار کنیم -
  .یا توي آشپزخونهتوهان یه دقیقه ب -
  چرا؟  -
  !بیا تو -

قدم بهش نمی رسید، مجبور . خودم جلوتر رفتم توي آشپزخونه و پشت سرم توهان اومد
چونه ي محکمش رو گرفتم توي دستم و خون خشک شده . شدم روي پنجه ي پام بلند بشم

تم روي یه پنبه برداشتم و بتادینیش کردم و گذاش. ي کنار لبش رو با دستمال پاك کردم
  : آروم گفتم. یهو دستش مشت شد، فهمیدم دردش اومده. صورت توهان

  . ببخشید، االن تموم می شه -
بهش نگاه . هنوز یه دستم روي صورتش بود. پنبه رو برداشتم و انداختم توي سطل آشغال

  : کردم و گفتم
  ! االن صورتت یه کم بهتر می شه -

سرش رو آورد . گرفت بین دستاش و بوسید دستم رو. با مهربونی به چشمام نگاه کرد
  : نزدیکم و گفت

  ! خیلی خیلی ممنون -
  : سریع به حالت دو رفتم توي سالن و داد کشیدم

  . توهان، بیا یه ذره اینجا رو مرتب کنیم -
  ؟ !کی حال تمیز کاري داره. بی خیال گلی -
  ! تنبل، پس حداقل بیا بریم لباس بپوش -
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دیگه نمی تونستم . آذر جون نگفتم، خودم داشتم دیوونه می شدم این رو به خاطر تارا و
 . انگار فهمیده بود چه مرگمه! جلوي خودم رو بگیرم

  :با شیطنت نگام کرد و گفت 
هیچ وقت جلو اونا . طوري باشم تارا و اذر جون عادت دارن من جلوشون این.الزم نیست 

  بولیز نمی پوشم 
  :بعد خودش و انداخت رو مبل و ادامه داد 

  منم اینطوري راحت ترم 
  بیا بریم لباس بپوش.توهان زشته _

  :بلند خندید و گفت
  اااااااا؟زشته ؟مطمئنی؟

د چشمم که به عضله هاش می افتا.واقعا داشتم خل می شدم .دیگه مونده بودم چیکار کنم 
  :با صداي بلند و پر حرصی گفتم .از خود بی خود می شدم 

  .ابروي تو میره.به من چه .اصال به درك 
  دوباره بلند خندید ولی از جاش تکون نخورد 

تمام سعی ام رو می کردم به بدنش نگاه نکنم ولی ناخوداگاه چشمم می .رو مبل نشستم 
  رفت سمت شکمش 

  :گفتتوهان صداش و نازك کرد و با عشوه 
باید .خوب خانوم محترم نباید چشم چرونی کنی .وایییییی چقدر شما هیز تشریف دارین 

  بیاي با بابام صحبت کنی 
  یه سیب از رو میز برداشتم و پرتاب کردم سمت توهان .از خنده غش کرده بودم 

  . سیب و رو هوا گرفت و ي گاز محکم زد 
  همینطور بلند بلند می خندیدیم 

  :ش بلند شود و گفتکه یهو از جا
  گلیا پاشو بیا تو اتاقم 

  براچی بیام؟_
  بیا کارت دارم _

  به میزش تکیه داده بود . رفتم تو اتاقش 
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  چرا گفتی بیام ؟_
  . بیا برا من لباس انتخاب کن _
  خوب برو خودت یه لباس بردار بپوش دیگه _
  می خوام تو انتخاب کنی _

  . کارش و تو ذهنم مرور می کردم داشتم این .با تعجب بهش نگاه می کردم 
  .برو دیگه _
  با مکث رفتم سمت کمدش و شروع کردم به نگاه کردن لباساش _

فکر کنم قیمت هر بولیزش به اندازه ي کل لباساي من .همه ي لباساش مارك دار بودن 
  . بود 

  نمی دونستم کدوم و بر دارم 
  یکی از یکی باحال تر و شیک تر

  انتخاب کردي؟_
  .......من نمی دونم کدومش و باید .نه _
  گلی خانوم از هرکدوم خوشت میاد بر دارش بده به من _

  دوباره به لباساش نگاه کردم 
  یه بولیز سبز چمنی برداشتم و دادمش به توهان 

  :با تعجب نگام کرد و گفت
  این و بپوشم ؟

  اره مگه عیبی داره ؟_
  :خندید و گفت 

  نگ بدش می اومدراستش اون همیشه از این ر.نه 
  .اون ؟اون کی بود ؟اها منظورش اهو بود 

  پس یعنی اهو از رنگ چشماي من بدش می اومد 
  خالیق هرچه الیق .به جهنم 

  :با عصبانیت گفتم 
  خوب چیکار کنم ؟می خواي نپوشش به من چه؟

 معلومه که می پوشمش.من کی گفتم نمی پوشم ؟خیلی هم قشنگه -
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  بولیز و پوشید 
  هر لحظه بیشتر عاشقش می شدم .معرکه شده بود 

  . نمی تونستم جلوي خودم و بگیرم 
  عاشق همه چیزش . من عاشقش بودم

  عاشق صورتش عاشق رفتارش عاشق هیکلش 
  کاش االن می تونستم برم تو بغلش 

  ......کاش. بهش بگم دوست دارم 
  .......احساسم تازه جوونه زده بود یه عشق کوچیک ولی

  .این احساس نباید رشد می کرد .باید جلوي رشدش و می گرفتم 
  ود شدن من توهان من و دوست نداره و این یعنی ناب

  اون هیچ وقت عاشق من نمیشد .من نمی تونستم زن اون باشم 
  .پس باید این احساس کوچیک و ریشه کن کنم 

  فعال غرورم از همه ي این ها مهم تره 
  صداي زنگ در باعث شد از اتاق بیام بیرون و در و براي اذر جون و تارا باز کنم 

  دیقه اومدن تو  5بعد از 
  کردن که توهان اومد تو سالن با من روبوسی می 

  :اذر جون تا صورتش و دید داد کشید 
  .خاك بر سرم .اییییی وایییی

  کیفش از دستش افتاد و به سمت توهان شیرجه رفت 
  تارا همینطور با تعجب به صورت توهان نگاه می کرد 

  :اذر جون می زد تو صورتش و می گفت
  چرا اینطوري شده .عزیز دلم پسرم چت شده 

  :با همون خنده سعی میکرد اذر جون و اروم کنه .هان خنده اش گرفته بود تو
اذي جون االن فشارت میره .بابا مادره من اروم باشه .چیزیم نیست که .ارو بابا .اذي جون 

  .......باال ها اروم 
  باالخره با حرفاي توهان و کاراي من و تارا اذر جون نشست رو مبل و اروم شد 

  تارا هم دنبالم اومد .ونه که یه شربت برا اذر جون بیارم رفتم تو اشپزخ
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  :داشتم شربت می ریختم که با تعجب پرسید
  گلیا توهان چرا این شکلی شده ؟

  .دعوا کرده _
  با کی؟_
  .مزاحمم شده بود .با یه پسر _

پس .می دونستم تقصیره من .دلم نمی خواست جریان اون سه تا پسره رو تعریف کنم 
  چیزي نگم  ترجیح دادم

  دروغ نگو گلیا _
  :با تعجب نگاش کردم و گفتم 

  چه دروغی دارم بگم ؟
وگرنه توهان .این کاره چند نفره. توهان از پس یه نفر بر میاد . گلیا این کاره یه نفر نیست _

  این کاره یه نفر نمی تونه باشه . تو دعوا کردن استاده 
  ............بیا این شربت و بگیر.ول کن تارا _
  توهان چرا اینطوري شده ؟.گلیا جواب من و بده _
  با سه تا پسر دعواش شد .بس کن دیگه .اهههه_
  سه تا پسر مزاحم تو شدن ؟_
  نخیر _
  پوفففففف.......گلیا من دوستتم یا بهتر بگم خواهر شوهرت _

  .خنده ام گرفت 
  نتونستم جلوي خودم و بگیرم و با صداي بلند خندیدم 

  :د و گفتتارا هم خندی
  حاال اذیت نکن بگو چی شده دیگه .زقنبود 

اون سه .دنبالم اومد .صبح باهم رفتیم بیرون دعوامون شد منم بدون اون رفتم .هیچی بابا _
  تا پسرم فکر کردن مزاحمه 

  اره؟.توام نشستی بر بر نگاه کردي _
  می دونی کلی ام کیف کردم_

   سریع دویدم سمت سالن و تارا هم دنبالم اومد
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  دوره خونه می دویدیم 
  :اذر جون داد کشید

  این بچه بازي ها چیه ؟.بس کنین 
به حرفش گوش ندادیم و همین طور می دویدیم که یهو توهان رفت جلوي تارا و جلوش 

  نمی ذاشت تکون بخوره .ایستاد 
  توهان خدا خیرت بده .نفسم باال نمی اومد 

  :تارا با قهر گفت 
  ر بگیرمش برو بذا.داداش اذیت نکن 

  .تو غلط می کنی زن من و بگیري _
  دارم از تو دفاع می کنم خره .توهان برو کنار من باید این و بکشم _

  :توهان با یه حرکت تارا رو بلند کرد و گفت 
  الزم نکرده 

  :تارا جیغ می زد و می گفت 
  توهان من می ترسم بذارم زمین .داداشی 

   من و اذر جون از خنده غش کرده بودیم
  باالخره تارا با لگدي که به پهلو ي توهان زد تونست بیاد پایین و کنار اذر جون نشست 

تا لیوان شربت درست کردم و بردم برا بقیه و کنارشون  4رفتم تو اشپز خونه و این دفعه 
  نشستم 

  :اذر جون گفت 
  تصمیم گرفتین؟.خوب بچه ها 

  درباره ي چی؟_
  یرین درباره ي اینکه کی مهمونی رو بگ_

  :توهان با صداي ارومی گفت 
  .اخه خانوم محترم نه به داره نه به باره 

  باید یه مهمونی بگیرین .همین که گفتم _
  :بلند گفتم 

  .اذر جون من کامال موافقم 
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  :توهان با تعجب بهم نگاه کرد و گفت 
  .......ولی اخه

  .حرف درست و گلیا زد .دیگه ولی و اما و اگر نداره _
  چشم مهمونی می گیریم. ي جون باشه اذ_
  کی؟_
  دو هفته دیگه _
  .امکان نداره _
  اخه براچی؟_
  باید تا سه روزه اینده این مهمونی برگذار بشه _

  :توهان با صداي بلندي گفت 
  .......یعنی چی اخه ؟تا سه روزه دیگه 

  .ازت خواهش می کنم .توهان جان همین گلیا _
  . دستش و برد الي موهاش و هیچی نگفت .کرد  توهان با حرص به اذر جون نگاه می

  پسرم قبوله باشه؟.توهان _
  .هرچی شما بگین .نمی دونم واال _

خیلی نیاز داشتم به یه مهمونی که حال و هوام .واقعا خوشحال شدم .من و تارا دست زدیم 
  عوض بشه 

  توهان چشماش و ریز کرده بود و به اذر جون نگاه می کرد 
  :و گفت اذر جون خندید 

  چیه ؟چرا اینطوري نگاه می کنی؟مگه جن دیدي؟
  .نه ولی می دونم یه نقشه اي تو سره تونه _
  .می دونی ؟تو راست میگی یه کاري می خوام بکنم که تو خوابم نمی بینی _
  خدا بخیر بگذرونه_

  : توهان دستم رو گرفت و گفت. در رو باز کردم و اومدم پایین
  بریم جوجو کوچولو؟  -
  . آره بریم -
  . فقط گلی من رو ورشکست نکنیا -
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  .حرف نزن، بریم -
شیرینی ها رو سفارش داده . با توهان اومده بودیم خرید، فردا شب قرار بود مهمونی بگیریم

  . دیم، میوه ها رو هم خریده بودیم و فقط مونده بود لباس براي من و توهانبو
یه بلوز سفید و طالیی با یقه ي قایقی چشمم رو گرفته بود، خیلی . جلوي یه بوتیک ایستادم

  .استیل قشنگی هم داشت. قشنگ بود
  :رو به توهان کردم و گفتم

  توهان می گم این بلوز خیلی قشنگه، مگه نه؟  -
  . برگشتم تا ببینم چرا جواب نمی ده، که دیدم زل زده به بلوزه. ب ندادجوا

  آهاي توهان؟ -
  . سرش رو به نشونه ي چیه تکون داد

  می گم این بلوز قشنگه، مگه نه؟  -
  ! نه -

  . انگار ناراحت بود. تعجب کردم
  توهان این خوشگل نیست؟  -
  . نه، اصال قشنگ نیست -
  چرا؟  -
  بدنت رو به همه نشون بدي؟ کال خوشت میاد  -

این چی می گفت؟ چرا یهو . دهنم باز مونده بود. بعد راه افتاد رفت سمت مغازه ي بعدي
قاطی می کرد؟ دوباره به بلوز نگاه کردم و لبم رو گاز گرفتم، توهان راست می گفت و حق 

  . بلوز خیلی تنگی بود و اگه تنم می کردمش کل بدنم دیده می شد. داشت
  : رفتم کنار توهان و گفتمسریع 

  . خب بابا، حواسم به تنگیش نبود -
  . چشم غره اي بهم رفت و دستم رو گرفت تو دستش

  : بلند خندیدم و گفتم
  !چرا تو این طوري هستی؟ چشم غره می ري بعد دستم رو می گیري؟ -

  : آروم خندید و گفت
  ! دیگه پر رو نشو -
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  . دمدوباره خندیدم و به مغازه ها نگاه کر
اگه چیزي هم چشمم رو می گرفت، تنگ بود یا یقه اش باز بود یا . از هیچی خوشم نمی اومد

  : داشتم دیوونه می شدم که صداي توهان باعث شد برگردم طرفش. کوتاه بود
  گلی این قشنگه؟  -

یه پیراهن دکلته ي قرمز که قدش تا رونم بود و یه کمربند . با تعجب به لباس نگاه کردم
توهان به من می گفت اون بلوز رو نپوشم، اون وقت از این خوشش . کوچیک داشت مشکی

  ! اومده بود؟
زن جوونی پشت . دستم رو کشید و بردم داخل مغازه. با دهن باز به توهان نگاه می کردم

  : میز نشسته بود، تا ما رو دید سریع از جاش بلند شد و با صداي پر از نازي گفت
  ی خواین؟ بفرمایید؟ چیزي م -

  : توهان به ویترین اشاره کرد و گفت
  . اون پیراهن دکلته اي که پشت ویترین هست رو می خوام -

  : دختر با تعجب به من نگاه کرد و گفت
  براي ایشون می خواین؟ 

  . بله -
  سایزتون چنده؟ . واال فکر نکنم سایز ایشون داشته باشیم -

  ... باورم نمی شد کههنوز متعجب بودم و . توهان بهم نگاه کرد
  گلیا؟  -
  بله؟  -
  سایزت چنده؟  -
  .سایزم؟ آها، سی و هشت -

براي توهان یه عشوه هایی می اومد ! اه اه نکبت. فروشنده لباس رو آورد و داد دست توهان
  ! دلم می خواست چشماش رو از کاسه در بیارم، دختر عوضی. که حالم رو به هم می زد
  : که برم بپوشمش و گفت توهان لباس رو داد دستم

  . گلیا بدو برو بپوشش -
  ... ولی -
  . اذیت نکن برو -
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فیکس تنم بود، اندازه ي . لباس هام رو در آوردم و پیراهن رو پوشیدم. رفتم داخل اتاق پرو
رنگ سفید پوستم با . موهاي بلندم رو ریختم دوره شونه هام، خیلی قشنگ شده بودم. اندازه

قشنگی رو به وجود آورده بود، ولی لباس خیلی باز بود، پاهام کامال در قرمزي لباس ترکیب 
  .معرض دید بود

از اتاق پرو اومدم بیرون و توهان . لباس رو از تنم در آوردم و لباس هاي خودم رو پوشیدم
  : تا من رو دید اومد طرفم و با شوق و ذوق بچگانه و با نمک گفت

  اندازه بود؟  -
  ... آره، ولی -
  : س رو از دستم گرفت و گذاشت رو میز فروشنده و گفتلبا
 . حساب کنید لطفا -

  
  :توهان به من نگاه کرد و گفت 

  چیز دیگه اي نمی خواي ؟
  ممنون .نه _

  مت در بیرونی مغازه توهان پول لباس و حساب کرد و جعبه ي لباس و برداشت و رفت س
  :پشت سرش راه افتادم که یهو با صداي دختره فروشنده ایستادم 

  .خیلی بی لیاقتی 
  :برگشتم و با تعجب بهش نگاه کردم 

  ببخشید؟با من بودید؟
  خیلی خیلی بی لیاقتی.اره با تو بودم _

  .این چی می گفت ؟عجب پرویی بود .چشمام از تعجب گرد شده بود 
  .دلیل داره که میگم بی لیاقتی.نکن  اونطوري نگاه_

  :صداي توهان بلند شد 
  .گلیا بیا دیگه 

  یه دیقه صبر کن .االن میام _
  انگار داره با دختر خالش حرف می زنه .چقدر پرو بود . دوباره به دختره نگاه کردم 

  :با عصبانیت گفتم
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  .حرف دهنت و بفهم 
  .در بهش بی توجهی نمی کنه دختره ي احمق وقتی ادم همچین شوهري داره انق_
  اوال به تو چه ؟دوم از کجا معلوم شوهرمه ؟_
در ضمن از اونجایی که حلقه دستش بود .ببین من خودم تجربه کردم که دارم بهت میگم _
اها برا این میگم بی لیاقتی که این بیچاره چشمش به دره اتاق پرو خشک شد که شاید در . 

   .و باز کنی و یه لحظه ببینتت 
  این دختره چی می گفت؟.دهنم باز مونده بود 

  :دوباره ادامه داد 
  رو هوا می زنن,ولی یادت باشه پسر به این خوبی رو .حاال هم برو پیش شوهرت 

  . اگه بخواي اینطوري رفتار کنی از دستت در میره 
  .خدافظ _

  :لبخندي زد و گفت 
  خدافظ 

  .ودم هنوز تو فکره حرفاي دختره ب.رفتم پیش توهان 
  :توهان دستش و جلوي صورتم تکون داد و گفت 

  گلیا ؟کجایی؟
  ها ؟همین جا ؟_
  دختره چی می گفت بهت؟_
  اها در باره ي جنس لباس می گفت ...........می گفت که ..............راستش _

  :با تعجب بهم نگاه کرد و گفت . ابرو هاي توهان باال رفت 
  خوب بریم باید منم لباس بخرم 

م می خواست بپرسم این لباس و تو مهمونی بپوشم یعنی؟اخه مگه میشه؟توهان که گفته دل
 خل شده بودم........... .بود 

  داشتم کت هارو نگاه می کردم 
  انگار از سلیقه ام خوشش اومده بود .توهان گفته بود من انتخاب کنم 

  ر رسمی بپوشه نمی دونم چرا دلم نمی خواست تو این مهمونی کت و شلوا
  به نظرم خیلی بهش می اومد .می خواستم اسپرت بپوشه 
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  باالخره بعد از کلی گشتن یه بولیز طوسی کمرنگ نظرم و جلب کرد 
  به توهان دادمش تا بپوشدش 

یه جیگري شده بود لنگه .بولیز دقیقا رنگ چشماش بود .وقتی پروش کرد عالی شده بود 
  . نداشت 

  .ا یه شلوار جین طوسی همون بولیز و برداشت ب
  عالی بود .یه تیپ اسپرت 

  . خرید توهانم تموم شده بود ولی من هنوز نمی دونستم چیکار باید بکنم 
  .اون لباس و که امکان نداشت توي مهمونی بپوشم ولی انگار توهان یادش رفته بود 

  باهم سوار ماشین شدیم و رفتیم سمت خونه 
  .بود  6ساعت 

  ه بودیم هنوز ناهار نخورد
  اومده بودیم بیرون تا همین االنم داشتیم خرید می کردیم  1از ساعت 

  تازه وقتی رفتیم خونه باید کلی براي فردا هم اماده بشم 
توهان می خواست از بیرون غذا بگیره ولی بهش گفتم خودم . به خصوص در مورد غذا 

  درست می کنم
  داشت می رفت سمت خونه 

  ار می کردم ؟من لباس و چیک.اي خدا 
  توهان ؟_
  بله؟_
  من برا فردا چی بپوشم؟_
  . خوب معلومه لباس_
  نه منظورم اینه که همین پرهن قرمزه رو بپوشم دیگه اره ؟_

  چنان ترمز کرد که نزدیک بود با کله برم تو شیشه 
  رگ گردنش زده بود بیرون 

  دوباره چشماش داشت قرمز می شد 
  :داد کشید 

  جلوي صد نفر اون لباس و بپوشی تو غلط می کنی بخواي
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  ..........اخه توهان تو که _
گلیه به مرگ مادرم قسم یک باره دیگه از این زر زر ها بکنی یجوري می زنمت صدا سگ _

  بدي شیرفهم شد؟
  بابا خوب بذار منم حرفم و بزنم _
  ها؟؟؟؟؟_
  ..........خوب تو که فقط همون یه پیرهن و خریدي من مجبورم همون و بپو_

  :چونم و گرفت چسبوندتم به شیشه ي ماشین و گفت 
گلیا می بندي یا خودم ببندمش؟اخه بی شعور وقتی من میگم اون بولیز چسبون رو نپوش 

  پس امکان نداره بذارم این پیرهن و جلو صد تا نره غول بپوشی 
  چونم درد گرفته بود . دوباره داشت گریه ام می گرفت 

  :با صداي بغض داري گفتم
  .........دیگه ام وقت نمیشه .....من که لباس مجلسی ندارم ..........اخه 

  یهو چونم و ول کرد و جعبه ي لباس و از صندلی عقب برداشت 
  :درش و باز کرد با حرص گفت 

من احمق این و برات خریدم که غافلگیر بشی فکر نمی کردم خانم می خواد اون لباس و 
  تا مرد بپوشه  50جلو 
  اسا نگاه کردم به لب

  .سانتی سفید 10یه کت و شلوار یاسی بود با یه صندل پاشنه 
  .با بهت به لباسا خیره شده بودم .پوشیده و شیک بود 

  .با عصبانیت بهم خیره شده بود .سرمو اوردم باال و به توهان نگاه کردم 
  بدون اختیار یه لبخند اروم نشست رو لبم 

  بخره؟ توهان کی وقت کرده بود اینا رو
  .خیلی قشنگن.خیلی ممنون _
چیه ؟می خواستی اون لباس قرمزه رو بپوشی که ؟من ابله از اون خوشم اومده بود گفتم _

  برات کادو بگیرم 
یعنی توام می گفتی نمی پوشیدمش ولی اخه نمی دونستم باید .من نمی خوام اون و بپوشم _
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  .چی بپوشم 
 افتاد با خشم بسته رو انداخت پشت ماشین و راه

  
کت و شلوار یاسی رنگی که توهان . تو آینه به خودم نگاه کردم، واقعا خوشگل شده بودم

  . یل خوبی هم داشتبرام خریده بود فوق العاده خوش دوخت بود و است
رژ گلبهی رو برداشتم و روي لبام . یه ذره چسبون بود، ولی جوري نبود که بدنم معلوم باشه

واقعا عالی شده بودم، همیشه . مالیدم، سایه ي بنفش کمرنگی زدم و به مژه هام ریمل زدم
رستادم براي خودم به بوس ف. از این کار بدم می اومد ولی این دفعه دیگه دست خودم نبود

  ! و چشمک زدم
  . توهان داشت به کارگرها می گفت چه کار کنن. از اتاق اومدم بیرون
  : رفتم سمتش و گفتم

  توهان؟ خوب شدم؟  -
  : نیم نگاهی بهم کرد و گفت

  . باید برگردي تو اتاقت -
  وا؟ آخه چرا؟  -
  . براي این که یه چیزي رو جا گذاشتی -
  چی رو؟  -
  . مثال شال روي سرت رو -
  چی؟ شال بندازم سرم؟  -

  . یک جوري بهم نگاه کرد که نزدیک بود خودم رو خیس کنم
چیه؟ نکنه می خواي جلوي اون شهریار عوضی و اون مرداي چشم چرون فامیل و  -

  دوستاي من بدون روسري بیاي؟
من نمی فهمم مگه این ده ! این همه موهام رو درست کرده بودم، اي خدا. باورم نمی شد

  ! تو آمریکا نبوده، پس چرا این طوریه؟ سال
شال بنفش پر رنگم رو . نشستم روي صندلی، بد خورده بود توي ذوقم. هلم داد سمت اتاق

  . از توي کمد برداشت و انداخت رو سرم
  : می خواستم شال رو روي سرم درست کنم که گفت
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  . دست نزن، بذار درستش کنم -
  نه بابا؟ مگه بلدي؟  -
  ! کوچولو، معلومه که بلدم بله خانوم -

  . شال رو دور سرم پیچوند و لبنانی بستش
آروم تشکر کردم، خم شد و گونه ام . خیلی بهم می اومد و صورتم رو بیشتر نشون می داد

  : رو بوسید و گفت
  ! امشب زن هاي توي مجلس از حسادت می ترکن. خیلی خوشگل شدي جوجو -

ن حرف هاش و کارهاش باعث می شد مور مورم بشه و ای. سرم رو انداختم پایین و خندیدم
  . قلبم براي چند ثانیه ضربان نداشته باشه

  : دوباره گفت
راستی ببینم یکی زیادي بهت خیره شده می زنم همون وسط نصفش می کنم، پس ناز  -

 ! کردن و شیطنت ممنوع

  
  

  : سرش رو با دستم هل دادم عقب و گفتم
  ! برو دیگه پر رو نشو -
  . ره که برمشرط دا -
  چه شرطی؟  -
  ... خب، راستش شرطش اینه که -

  .خم شد روي صورتم و سریع فاصله گرفت
اي خدا نذار دیوونش بشم، بذار به اندازه ي یه . خندم گرفته بود، دستم رو گذاشتم رو لبام

  .وابستگی ساده بمونه
ردم و از اتاق صندل ها رو پام ک. دوباره رژ رو مالیدم و شال رو روي سرم مرتب کردم

  . صداي در اومد، آذر جون، تارا و بابایی بودن، با خشایار و نرگس. بیرون رفتم
همشون که اومدن داخل با من و توهان روبوسی کردن و رفتن روي مبل ها . در رو باز کردم

شاهکار کرده بودم، پنج نوع . نرگس و تارا رفتن توي آشپزخونه که کمک کنن. نشستن
میوه ها و . وپ هاي متنوع و دسرهاي جور واجور درست کرده بودمغذاي مختلف، س
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  . شیرینی ها رو به بهترین شکل چیده بودم و همه چیز آماده بود
تو چشماي توهان برق رضایت و تحسین دیده می شد . دلم می خواست همه خوششون بیاد

باید یه . بیاد طاها رو هم دعوت کرده بودم، ولی نمی تونست. و همین براي من کافی بود
  :تارا اومد کنارم و گفت. سفر می رفت شیراز

  خسته اي؟  -
  . نه بابا، خسته کجا بود؟ خیلی هم کیف داد -
  خاك تو سرت، از کار کردن لذت می بري؟  -
  می گم تو درباره ي این سورپرایز آذر جون چیزي می دونی؟ . بی خیال تارا -
کرده، هی می گه یه کاري می خوام بکنم خودتون  از اون روز ما رو دیوانه. نه به خدا -

  . تعجب کنید
  !به قول توهان خدا بخیر کنه -
  . واقعا خدا بخیر کنه -

در رو باز کردم و توهان گرم و . اهورا خان و همسرش بود. زنگ در باعث شد برم سمت در
  : صمیمی رفت استقبالشون و با خنده گفت

  ! چه طوري نارفیق؟ خبري ازت نیست؟ -
  : رفت طرف خانومی که همراهش بود و باهاش دست داد و گفت. با هم مردونه دست دادن

  شما چه طورین دختر خاله ي دوست عزیزم؟  -
  : دختر خندید و گفت

  نمی خواي منو با این خانوم خوشگله آشنا کنی؟ . مسخره بازي در نیار توهان -
گلیا جان این دختر لوس . ده هستن، گلیاالبته، سوگل این خانوم به قول تو زیبا همسر بن -

  . ننر و غرغرو هم زن داداش من هستن
با اهورا هم . سوگل رو بغل کردم، دختر خیلی خوب و با نمکی بود. با هم به توهان خندیدم

سوگل هم رفت کنار تارا و آذر . احوال پرسی کردم و رفت کنار بابایی و خشایار نشست
  . همونا باز می کردممنم در رو براي م. جون نشست

  : آخر آذر جون صداش در اومد
اي بابا گلیا در رو باز بذار هر کی خواست میاد تو، الزم نیست تو هم هی بلند شی و  -

  . بشینی
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  . چشم آذر جون -
صداي شهریار باعث شد . در بیرونی خونه رو باز گذاشتم و خودم نشستم کنار تارا و سوگل

  : از جام بلند شم
  . ه همگیسالم ب -

توهان از جاش بلند شد و رفت سمت عموش و گرم . همه ي سرها برگشت طرف اون ها
شهرزاد که مثل همیشه بود و زن عموش هم که کال سالم کردن در . سالم و علیک کرد

شهریار خیلی گرم باهام احوال پرسی کرد و به چشم غره هاي ! فرهنگ لغتش معنی نمی داد
  .توهانم آروم خندید

  ! همه اومده بودن، دوستاي توهان، فامیالشون؛ همه بودن دیگه
  : تارا صداي آهنگ رو بلند کرد

  
  گلِ من عزیزم همه عشم و به پات می ریزم
  حاال که پیشمی حتی یه لحظه غم ندارم من

  دلِ دیوونه ام و داري می بري بگو نگاه منو تو می خري
  حاال که پیشمی هیچی تو دنیا کم ندارم من

  قشنگ ترینی توي شهرِ قصه هامیتو که 
  توي ترانه هاي من همیشه هم صدامی

  گلِ قشنگ من بخند که خنده هات قشنگه
  بذار فداي اون دلت بشم که آبی رنگه
  بذار فداي اون دلت بشم که آبی رنگه

  
  همه می دونن عزیزِ دلمی تو که شیطونی گلِ من یه کمی

  همیشه دوست دارم سر روي شونه هات بذارم من
  دلِ دیوونه ام و داري می بري بگو نگاه منو تو می خري

  حاال که پیشمی هیچی تو دنیا کم ندارم من
  تو که قشنگ ترینی توي شهرِ قصه هامی

  توي ترانه هاي من همیشه هم صدامی
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  گلِ قشنگ من بخند که خنده هات قشنگه
  بذار فداي اون دلت بشم که آبی رنگه

  
  . یهو صداي آهنگ کم شد

اون هم شونه هاش رو انداخت باال، یهو یه صداي . ا نگاه کردم که ببینم چه خبرهبه تار
  : نازك و پر از ناز و عشوه از پشت سرم اومد

  . عصر بخیر امیر خان -
  لند شدن توهان و اهورا از جاشون ب

  توهان با تعجب زل زده بود به صاحب اون صدا 
  ..........از جام بلند شدم و برگشتم طرف زنه که یهو 

  اي اهو بود . انگار برق گرفتتم
  همون زن توي عکسا بود .صورتش و نمی تونستم فراموش کنم 

  لبخند کجی روي لبش بود و خیره شده بود به توهان 
  ها هم که اهو رو نمی شناختن با تعجب با ما نگاه می کردن  بعضی.همه ساکت شده بودند 

  :اذر جون رفت طرف اهو و بلند گفت 
  . خیلی خوش اومدي اهو جان 
  :بعد رو کرد به ما و ادامه داد

  . اهو .اینم مهمون ویژه ي من 
  .سرش و انداخته بود پایین .به توهان نگاه کردم 

  اهورا با ارنج زد تو پهلوش 
  :اورد باال با لحن کامال معمولی گفت  یهو سرش و

  بفرمایید بشینین .خیلی خوش اومدین 
  :اهو با همون خنده گفت 

  ببخشید کجا می تونم لباسم و عوض کنم ؟
  :توهان یکی از خدمتکارا رو صدا کرد و گفت 

  به ایشون راه نشون بده 
  .خدمتکاره و اهو رفتن سمت اتاق مهمون 
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  نگاه کرد توهان با خشم به اذر جون 
  ولی اذر جون انگار اصال پشیمون نبود 

  .اي خدا .باورم نمیشد .من خشکم زده بود 
  بغض کرده بودم 

  :تارا اومد کنارم و گفت
  گلیا ؟

  :بغضم و قورت دادم و گفتم 
  جانم تارا جان ؟

  ......من ..........به خدا من نمی دونستم این دختره می خواد بیاد اینجا _
  به جهنم .اومده که اومده .بیخیال تارا _
  گلیا شهریار کجاست؟_
  یه ابمیوه ریخت رو پاش رفت دستشویی _
  گلیا یه دیقه با من بیا _

  رفتیم طرف توهان 
  فکش منقبض شده بود .سرش و انداخته بود پایین 

  :اروم صداش کردم 
  توهان؟

  :سرش و اورد باال و با صداي دورگه اي گفت 
  بله ؟

  :تارا ادامه داد 
  داداشی میري با شهریار حرف بزنی؟

  تارا چی میگی؟من برم؟_
  تورو خدا .داداشی تو که می دونی _
  ........من خودم اعصاب ندارم حاال برم  _
  .جان تارا .توهان بخاطر من _
  .تارا قسم نده _
  اگه من و دوست داري _
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  دید اخر که شهریار اهو رو می .نمی فهمیدم این همه اصرار تارا براي چیه 
  :توهان دست کرد تو موهاش و گفت 

  کجاست ؟.باشه 
  دستشویی _
  . اومد میرم پیشش_
  .مرسی داداشی _
  تارا تو می دونستی این می خواد بیاد ؟_
  . نه به خدا _

  . توهان نیم نگاهی به من کرد و دستم و گرفت 
  با ناراحتی داشت باهاش حرف می زد . تارا رفت کنار اذر جون 

  و محکم فشار می داد توهان دستم 
  شهریار از دسشویی اومد بیرون 

  . توهان دستم و ول کرد و سریع رفت پیشش
  بهشون خیره شدم 

  توهان داشت باهاش حرف می زد و هر لحظه صورت شهریار عصبانی تر میشد 
  . باالخره توهان ساکت شد و شهریار سرش و تکون داد 

  توهان اومد طرفم و کنارم نشست 
  . انگار داشتن درباره ي این اهو حرف می زدن .حرف می زدن  همه با هم

توهان با عصبانیت بهش نگاه کرد و . تارا پاشد که بره پیشش . شهریار رفته بود تو حیاط 
  مجبورش کرد بشینه سره جاش 

  بعد از یه ربع خانوم تشریف اوردن 
  بابا این کی بود دیگه ؟خجالت نمی کشید 

  .ود بیشتر شبیه لباس خواب بود این لباسی که پوشیده ب
جنسشم از .همه ي لباس همین بود .یه پیراهن مانند که بیشتر شبیه بولیز بود پوشیده بود 

  قد لباس تا رون هاشم نمی رسید .تور بود 
  . جایی از بدنش نمونده بود که دیده نشه 

  .می خواستم ببینم به اهو نگاه میکنه یا نه . به توهان نگاه کردم 
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  .پوزخند بانمکی هم روي لباش بود .پایین بود  سرش
اهو با چنان عشوه اي راه می رفت که همه ي مردا رو مجبور می کرد بهش نگاه کنن ولی 

  توهان حتی یه نگاه کوچولو هم به اهو نکرد 
  در باز شد . یه

  ........شهریار اومد تو 
  دست تارا یهو مشت شد 

  .هریار نگاه کرد اهو همونجایی که بود ایستاد و به ش
  شهریار بدون هیچی عکس العمل خاصی سالم کرد کنار اهورا نشست . نگاهش یجوري بود 

  همه باهم پچ پچ می کردن 
  :اهورا بلند گفت 

  پس سیامک کجاست ؟. اهو خانوم شنیدم ازدواج کردین 
  اهو با چنان نفرتی به اهورا نگاه کرد که انگار ارث پدرش و ازش طلب داشت 

  :مون صداي نازك گفت با ه
  ترجیح داد نیاد .سیامک تو هتل مونده 

 انگار حرف اهو براش جوك بوده . توهان پقی زد زیره خنده

  :اهم با خشم گفت 
  چیزه خنده داري گفتم ؟
  :اهورا هم خندید و گفت 

  .نخیر ما به شما نخندیدیم 
  . توهان دستش و گرفته بود جلو دهنش و همینطور می خندید 

  :اهورا زیره لب گفت 
  خفه شو .زهره مار 
  .ر نگاه کردم به شهریا

  . معلوم بود خیلی ناراحت . سرش و انداخته بود پایین 
انگار هی می خواست پاشه بره . انگار نگرانش بود . تارا یه جوره خاصی بهش نگاه می کرد 
  کنارش ولی جلوي خودش و می گرفت 

  . دقیقا روبروي توهان نشسته بود . دوباره به اهو نگاه کردم 
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  . رو هم با لوندي به توهان نگاه می کرد پاهاش و انداخته بود 
  اگه بخاطر ابروم نبود همون دیقه می رفتم جلو و خفه اش می کردم 

  شهرزاد جلوي این دختره کم می اورد 
  . از اون موقع به صورتش نگاه نکرده بودم 

  . ارایش غلیظی داشت . خیره شدم به قیافه اش 
  . سایه ي قهوه اي زده بود با رژ مسی 

  .ان به صورتش خیره شده بود توه
  اثري از عشق و محبت ندیدم.به چشماش نگاه کردم 

  تنها چیزي که توي چشماي توهان موج می خورد تنفر بود 
  . دستش و چنان مشت کرده بود که نزدیک بود استخوناش خورد بشه 

  :یکی از دوستاي توهان پرید وسط نگاه کردن توهان و گفت 
  توهان میگم بیارم ؟

  :هان یه نگاه به من کرد و گفت تو
  . اره بیار 

  بعد بلند شد و کنار من ایستاد و دستش و گذاشت دوره کمرم 
  حرصم گرفت دوست نداشتم از من براي عصبی کردن اهو استفاده کنه 

  :با عصبانیت گفتم 
  میشه دستت و برداري؟

  .نچ_
  دوستت چی قراره بیاره ؟_
  شراب _

  :ش نگاه کردم و با تته پته گفت با تعجب به.دهنم باز موند 
  می خوري ؟.......تو شراب می ...........تو 
  .بله می خورم _
  .......اخه _
  . اونقدر نمی خورم که هیچی حالیم نشه .نترس من حد خودم و می دونم _
  . من از این جور چیزا بدم میاد _
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  چیکار کنم خوب؟ _
  خونه با عصبانیت دستش و پس زدم و رفتم توي اشپز 

  . مشروب خوردنش کم بود که اینم اضافه شد .اههههههه
حداقل به خودم افتخار می کردم که .خوب بود . کامال پخته بودن .یه سري به غذا ها زدم 

  مهمونی رو خوب جمع و جور کردم 
  صداي اهنگ دباره بلند شده بود 

  دیقه اي بود که تو اشپزخونه بودم  10یه 
  نمی خواستم برم بیرون ولی داشتم دیوونه می شدم از بیکاري . حوصله ام سر رفته بود 

  .از اشپزخونه اومدم بیرون
  . بیشتر مرداي مجلس و چندتا از زنا یه گیالس شراب دستشون بود .دهنم باز موند 

  من و باش فک ر می کردم این گیالس ها دکورن 
  .توهان کنار اهورا نشسته بود 

  
  

  : آهو از جاش بلند شد و رفت طرف توهان و بلند گفت. توي دستش یه گیالس بود
  امیر خان، می شه یه لیوان به منم بدین؟  -

آهو خنده اي . توهان نگاه نفرت انگیزي بهش کرد و یه گیالس رو پر کرد و داد دستش
  : کرد و گفت

  !به سالمتی -
  : توهان خنده ي آرومی کرد و گفت

  !به سالمتی -
رفتم کنار تارا ایستادم، به . یه سیگار دستش بود و تند تند پک می زد. به شهریار نگاه کردم

با آرنج زدم توي پهلوش که ! حتی متوجه نشد کنارش ایستاده بودم. شهریار خیره شده بود
  : یهو با ترس برگشت عقب و گفت

  ! تم داديواي دیوانه، سک -
  . با شیطنت بهش نگاه کردم

  ها؟ چیه؟ چرا این طوري نگاه می کنی؟  -
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  !می گم تارا، بدجوري توي نخ بعضی ها هستیا -
  ! گمشو خل و چل -
  تارا چه خبره؟  -
  می خواي چه خبر باشه؟  -
  . می خوام خبرهاي خوب خوب باشه -
  . فعال که خبراي خیلی بد هست -
  چرا؟  -
  یماري قلبی توهان چیزي می دونی؟ درباره ي ب -
  .آره، خودش گفته -
  . اون چیزي که می خوره براي قلبش ضرر داره -
  .اگه نیامده بود، توهان امکان نداشت بخوره! همش تقصیر این زنیکه ي عوضیه -
  آخه بگو براي چی این بی شعور رو دعوت کردي؟! از دست این کارهاي مامان -
  هریار؟ تو نگران توهانی یا ش -
گلیا می شه بی خیال بشی؟ نمی بینی اعصابش داغون شده؟ گلیا برو لیوان رو از دستش  -

  ! خدایی نکرده بالیی سرش میاد ها. بگیر
  مگه داداش لجباز شما به حرف من گوش می ده؟ ! تارا چه حرف هایی می زنی ها -
  ! این حالش بد می شه! گلیا برو مرگ من -

  . ادم و رفتم سمت توهانسرم رو با حرص تکون د
  : آروم صداش کردم

  توهان؟  -
  . چشماش داشت قرمز می شد. سرش رو آورد باال

  می شه بس کنی؟  -
  چی رو؟  -
  !خوردن این زهر ماري رو -
  !نچ -
  . توهان خواهش می کنم -
  . گلیا کاري نکن وسط این مجلس سرت داد بزنم -
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  . به جهنم، این قدر بخور تا بمیري -
رو که ! خجالتم نمی کشید عوضی. صورتم داغ شده بود. صبانیت رفتم توي دستشوییبا ع

نکنه داشت براي توهان عشوه می اومد؟ اگه . یهو یاد آهو افتادم! نبود، سنگ پاي قزوین بود
نه . اگه توهان دوباره عاشق آهو بشه من می میرم! توهان بهش توجه می کرد چی؟ واي نه

  . هان به یه زن شوهر دار نگاهم نمی کنه، مطمئنمتو! نه، آهو شوهر داره
چونم می . اشکم داشت سرازیر می شد! یه دقیقه کپ کردم. از دستشویی اومدم بیرون

. قطره هاي درشت اشک روي صورتم می ریخت! آهو و توهان داشتن می رقصیدن. لرزید
  : سریع اومد کنارم و گفت. آذر جون سرش رو چرخوند و منو دید

عزیزم اون االن هوشیار نیست، نمی فهمه چه کار داره می . جان از توهان ناراحت نشو گلیا -
  . کنه

. روي تختم دراز کشیدم. دست آذر جون رو پس زدم، رفتم توي اتاقم و در رو قفل کردم
  ! توهان خیلی کثافتی، توهان ازت بدم میاد، توهان خیلی نامردي! داشتم می مردم

  : صداي خشایار رو تشخیص دادم. واب ندادمیکی در اتاقم رو زد، ج
  ! خواهر کوچولوي عزیزم، بذار بیام پیشت. گلی؟ گلیا خانوم؟ عزیزم در رو باز کن، منم -

خشایار . به هق هق افتاده بودم. سریع اومد تو و در رو بست. بلند شدم و در رو باز کردم
  : اومد جلو و محکم بغلم کرد و گفت

عزیز دلم توهان باز دوباره خورده و االن نمی فهمه چه . هیچی نیست !جانم، جانم عزیزکم -
  ! کار می کنه، نباید ازش دلخور بشی

  . سرم رو روي سینه ي خشایار فشار دادم و هق هقم رو توي گلوم خفه کردم
بیا، بیا توي سالن تا . اون آدم خوبی نیست. گلیا گوش کن، من آهو رو خوب می شناسم -

بذار بفهمه . بیا اون جا و با شوهرت برقص. نمی تونه تو رو شکست بدهبهش ثابت کنی 
  باشه؟ ! باشه عزیزم؟ گل گلی خانوم، جواب بده دیگه! انگشت کوچیکه ي تو هم نمی شه

  . باشه داداشی -
  . االن من می رم، تو هم سریع بیا. آفرین -
  . چشم -

نشونت می دم . روي صندلی نشستم و شروع کردم به آرایش کردن خشایار رفت، منم
کاري می کنم ! حاال ببین. اگه تو می تونی هرکاري خواستی بکنی، منم می تونم! توهان خان
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یه شلوار لوله تفنگی مشکی پوشیدم با بلوز . پا شدم و رفتم سمت کمدم. به غلط کردن بیفتی
لباس هام تنگ و چسبون . خودم کوچک بشم نمی خواستم کاري کنم که. چسبون طالیی

شال رو از ! با همین لباس ها توهان رو دیوونه می کردم. بود، ولی بدنم رو نشون نمی داد
رژ طالیی کمرنگی زدم و . روي سرم برداشتم و موهاي بلند فرم رو دور شونه هام ریختم

غلطی بکنه، من باید روي برام مهم نبود توهان می خواد چه . توي آینه به خودم نگاه کردم
  ! این آدم مغرور و لجباز رو کم می کردم

راه . توهان و آهو همچنان داشتن می رقصیدن. لبخندي مصنوعی زدم و از اتاق رفتم بیرون
براي یه لحظه مردمک چشمش تکون . یهو چشم توهان افتاد به من. افتادم سمت تارا

  . با چشماي گرد شده بهم خیره شده بود تارا. پوزخندي زدم و کنار تارا نشستم. نخورد
  ها؟ چیه؟ خوشگل ندیدي؟  -
  . گلیا خیلی بد تالفی کردي -
  . دلم خواست -
  . گلیا توهان عصبانی بشه هیچ کاري نمی تونی بکنیا -
از همین لحظه توهان ! مگه اون شوهر منه؟ ببین تارا، من و توهان قرار گذاشتیم. به جهنم -

  .ي زندگی من بکنه دیگه یک ثانیه هم اینجا رو تحمل نمی کنمکوچکترین دخالتی تو
آهو خنده ي مستانه اي کرد و از بغل توهان در اومد و . تارا با تعجب بهم خیره شده بود

سرش رو برگردوند و یه نگاه پر از تمسخر بهم . رفت کنار یکی از دوستاي توهان نشست
چند نفر اومدن جلو . ست توهان حرف زددوباره سرش رو برگردوند با لوندي با دو. کرد

یهو چشمم به خشایار . بهم پیشنهاد رقص دادن، ولی به خاطر نگاه هاي تارا ردشون کردم
  : با ناراحتی سرش رو تکون داد و زیر لب گفت. خورد

  !کار خوبی نکردي -
ی نگاه توهان سنگین. سرم رو انداختم پایین و با انگشتام بازي کردم. شونه هام رو انداختم باال

  : با صداي یه مرد سرم رو آوردم باال. پوزخندي زدم. رو حس می کردم
  .سالم گلیا خانوم -

دوباره ادامه ! جذاب بود. موهاي طالیی داشت با چشماي مشکی گیرا. به پسر نگاه کردم
  : داد

  .من کیان هستم، دوست توهان -
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توهان راست می گفت، . توهانهمونی بود که اون روز اومده بود خونه پیش . شناختمش
  !کل بدنم رو زیر و رو کرد! اختیار نگاهش رو نداشت

  : با خشم بهش چشم غره رفتم و گفت
  خب؟ . خوشبختم -
  !اجازه ي یه دور رقص رو با شما می خوام -

  : تا خواستم جواب رد بدم صداي توهان ساکتم کرد
  . کیان جان اگه اجازه بدي می خوام با زنم برقصم -
  : یان رفت کنار و گفتک
  . بفرمایید. خواهش می کنم -

دلم می خواست با کله برم توي صورتش، ولی آبروي . توهان اومد جلو دستش رو دراز کرد
  . با خشم کمرم رو گرفت. به اجبار دستش رو گرفتم. خودم رو می بردم

  !هوي وحشی، کمرم شکست -
  ! ریشدقیقا می خوام بشکونمش که دیگه به نمایش نذا -

نتونستم تحمل کنم و زیر لب . یه دستش رو گذاشت روي موهام و موهام رو محکم کشید
  . ناله کردم

  . این ها رو هم قیچی می کنم که یادت باشه نریزیشون بیرون -
  ! ولم کن عوضی، ازت متنفرم توهان -
   !چه جالب، منم از تو نفرت دارم -

  
  

توهان با نفرت . همه نشسته بودن و من و توهان رو نگاه می کردن. سالن خالی شده بود
این اون توهانی که عاشقش شده بودم . هیچ عشقی بهش نداشتم. بهم نگاه می کرد عمیقی

من توهان خودم رو می خواستم، ولی . این یه مرد خشن بود که هیچ احساسی نداشت. نبود
توهان با عصبانیت به موهام چنگ می ! قبلش باید از این آقاي غیر محترم انتفام می گرفتم

هر . بازم بدون اختیار نرم شدم. یه دفعه آروم شدم. اد کردتارا صداي آهنگ رو زی. زد
  : جمله ي آهنگ توي ذهنم می چرخید
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  اگه بدونی من چقدر دلم تنگ شده
  همه ي دلخوشیم همین یه آهنگ شده

  در نمیاري اشک من احساسی رو
  بغل نمی کنی اون که نمی شناسی رو

  اگه بدونی این روزا چقدر داغونم
  این خونمچقدر مراقب وسایل 

  دعا کن اون روزاي خوبمون برگرده
  ببین ندیدنت چقدر شکستم کرده

  خستم کرده
  اگه بدونی از این خونه می رم چی؟ 

  اگه بدونی من از غصه پیرم چی؟ 
  اگه بدونی عکساتو بغل کردم،

  اگه بدونی من دارم می میرم چی؟ 
  اگه بمونی مشکالتمون حل می شه

  شههمه چی اینجا مثل روز اول می 
  اگه تو مثل سابق عاشق من بودي

  برت می گردونم جایی که قبال بودي
  اگه بدونی از این خونه می رم چی؟ 

  اگه بدونی من از غصه پیرم چی؟ 
  اگه بدونی عکساتو بغل کردم،

  اگه بدونی من دارم می میرم چی؟ 
! اشتمیک جورایی انگار آهنگ رو درك نمی کردم، ولی دوستش د. آهنگ خیلی قشنگی بود

دوباره . چشماش دیگه اون نفرت قبل رو نداشت. سرم رو آوردم باال و به توهان نگاه کردم
نمی فهمیدم االن صد نفر داشتن به ما نگاه می . هیچی نمی فهمیدم! داشتم رام می شدم

سرم رو . بازم عطرش دیوونم کرد! فقط چشماي توهان بود، فقط توهان رو می دیدم. کردن
دوباره داشت می شد . به چشماش نگاه کردم. نش و نفس عمیق کشیدمگذاشتم روي سی

دستش . باید اول اذیتش می کردم بعد! نه نه. همون توهان؛ همونی که عاشقش شده بودم
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  : رو پس زدم و گفتم
  . بسه، داري پر رو می شی -

رفتم توي . خنده ي آرومی کنار لبم نشست! خورد توي ذوقش، کامال متوجه شدم
کارگرا غذاها رو کشیده بودن . االن هرچی از توهان دورتر می شدم بهتر بود. نهآشپزخو

رفتم کنار مهمونا و . با خوشحالی به میز نگاه کردم. توي ظرف و میز رو آماده کرده بودن
  : بلند گفتم

  . همه پشت میز نشسته بودن  .بفرمایید لطفا، شام آمادست -
  :اذر جون با مهربونی گفت 

  . عالی بود دخترم .درد نکنه گلیا جان  دستت
  . نوش جان .ممنون اذر جون _

  :یکی از دوستاي توهان با صداي بلندي گفت 
  .....عالی .دست شما رو باید طال گرفت .خیلی خیلی ممنون گلیا خانوم 

  انقدرم که میگین تعریفی نبود .ممنون .مرسی _
  . صداي زنگ در باعث شد سریع برم سمت در 

  در و باز کردم . انجال بود  خاله
  :تارا با تعجب به ساعتش نگاه کرد و گفت 

  کیه این موقع؟
  . خاله انجال بود _
  . اخ جون .واییییی _

  . توهان و تارا بلند شدن و اومدن کناره من تا از خاله استقبال کنن 
  . خاله اروم اروم اومد تو خونه 

  رسی کردیم توهان بغلش کرد و من و تارا باهاش احوال پ
می خندید ولی کلی به توهان تیکه می نداخت . خاله مثل اون روز مهربون ولی بداخالق بود 

 .  
  .تا سرش و برگردوند چشمش افتاد به توهان 

  . لبخند رو لبش خشک شد 
  :شنیدم زیره لب گفت 
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oh my god.این باورکردنی نیست .  
  :بعد سرش و چرخوند و رو به تواهن گفت

  این اینجا چیکار می کنه ؟.......توهان این 
  .مامان دعوتش کرده .نمی دونم خاله جان _
  . من این اذر و می کشم _

  :تارا پرید وسط حرفشون و گفت 
  .بیاین بریم سره میز . به جهنم که اومده . بیخیال خاله 

  . همه بلند شده بودن و یا خاله احوال پرسی می کردن 
  . ره زنگ در خورد تا اومدم برم و اشپزخونه دوبا

. حتما از دوستاي توهان بود دیگه . نمی شناختمش .یه اقایی بود . از توي ایفون نگاه کردم 
  ولی چرا االن اومده بود ؟

  :شونه هام و انداختم باال و جواب دادم 
  کیه ؟

  اومدم دنبالش . ببخشید اگه میشه به اهو سینایی بگین بیاد . سالم خانوم _
  . حتما اژانسی چیزي بود . کار داشت پس این با اهو 

  :تا اومدم اهو رو صدا کنم صداي توهان و شنیدم 
  کیه گلیا ؟

  پشت سرم ایستاده بود . سریع برگشتم 
  . با تو دارم حرف می زنماااا_
  ها ؟_
  میگم کیه؟_
  . گفت اهو رو صدا بزنم . فکر کنم اژانس_

  . توهان به ایفون نگاه کرد 
  نفساش تند شده بود . رگ گردنش زد بیرون . یه دفعه خشکش زد 

  توهان می شناسیش ؟_
  .سیامک _
  ........واقعا .........شوخی می کنی؟این _
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  گلیا بگو بیاد باال. اره _
  چی؟ _
  . بهش بگو بیاد تو خونه_
  ....ممکنه ........اخه .......توهان _
  .بهش بگو بیاد .گلیا عصبانیم نکن _
  . باشه _

  :و برداشتم و گفتم  دوباره ایفون
  . سیامک خان بفرمایید تو 

  . فقط اگه میشه بگین اهو بیاد . نخیر خیلی ممنون _
  .باید بیاین .اصال امکان نداره .نه _
  ......اخه _
  بفرمایید . بفرمایید دیگه _

  .گوشی و سریع گذاشتم 
  :توهان سرش و تکون داد گفت 

  ممنون .خوبه 
  . تم و کشید خواستم برم که یهو توهان دس
  :با تعجب نگاش کردم و گفتم

  چیه؟
  . برو لباساتو عوض کن _
  .........من هرکاري _
  برو عوض کن لباساتو . اذیتم نکن .برو . گلیا ازت خواهش می کنم _

  به چشماش نگاه کردم 
  . ازم خواهش می کرد ,بهم دستور نمی داد .تو چشماش خواهش بود . مهربون بود 

  :ی گفتبا حالت مهربون
  باشه؟

چطور تو هر غلطی بخواي می کنی اونوقت من حق ندارم درباره ي پوششم خودم .نه_
  تصمیم بگیرم؟
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من ازت معذرت . برو عوض کن .به خدا دارم دیوونه میشم .گلیا ازت خواهش می کنم _
  برو . می خوام 

  نه _
  ......گلیا _

  . شدم  تا ازم خواهش می کرد دیوونه می. خاك بر سره من.اهههه
  نمی تونستم جلوي خودم و بگیرم 

  میري؟,گلی خانوم _
اگه بین . ترسیدم برم بیرون می. روي تختم نشسته بودم سرم و تکون دادم و رفتم تو اتاق

توهان و سیامک دعوا می شد چه کار می کردم؟ اي بمیري توهان که همه ي بدبختی هاي 
! حاال توهان کم بود، این زنیکه هم جفت پا اومده بود وسط بدبختی من! من به خاطره توئه

  خدایا نکنه توهان هنوز آهو رو دوست داره؟
دي گلیا؟ مثال فکر کردي دیوونت شده؟ فکر کردي معلومه که دوست داره، چی فکر کر«

  » دوبار به خاطرت با چند تا یالقوز دعوا کرده عاشق شده؟
  »مگه من چمه؟ چیم از این زنیکه کم تره؟«
گلیا خانوم بین زشت نبودن . آره تو زشت نیستی، ولی آهو خوشگله. گلیا به خودت نگاه کن«

  ».و خوشگل بودن خیلی فاصله است
  » ه چی ظاهره؟مگه هم«
توهان می گه از آهو بدش میاد، ولی اگه تو یه ذره عقل . مردا عقلشون به چشمشونه خانوم«

توي ماشین رو یادت رفته گلیا؟ اون موقع که حال ! داشته باشی می فهمی دروغ می گه
همین چند ساعت پیش، اون داشت با آهو . توهان بد شده بود، اون آهو رو صدا زد نه تو رو

  »!رقصیدمی 
لباس هام رو عوض کردم و رفتم . نمی خواستم به این اراجیف فکر کنم. از جام بلند شدم

سنگینی نگاه توهان رو روي خودم . عجیب این بود که سیامک هنوز نیامده بود تو. توي سالن
زیر چشمی بهش نگاه ! حتی نگاهشم کاري می کرد که وجودم گرم بشه. حس می کردم

صداي در . دوباره به دور و برم نگاه کردم. لبخند غمگین نگاهم می کرد کردم، داشت با یه
سریع تر از همه رفتم دم در و از ! داشتم سکته می کردم. خونه باعث شد دلم بریزه پایین

به توهان . نمی تونستم درست ببینم، ولی تشخیص دادم که سیامک باشه. چشمی نگاه کردم
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. آب دهنم رو قورت دادم و در رو باز کردم. ده بودمبا جدیت به در خیره ش. نگاه کردم
به مردي که رو به روم ایستاده بود نگاه کردم؛ . تمام مهمونا براي یه لحظه ساکت شدند

موهاي بلند بهم . چشماي مشکی گیراش هر آدمی رو به سمت خودش جذب می کرد
خط اتوي به کت و شلوارش نگاه کردم، . ریخته ي مشکیش روي صورتش ریخته بود

  !شلوارش هندونه رو قاچ می کرد

  .دوباره به صورتش نگاه کردم 
  . یه اخم خاص رو صورتش بود که باعث می شد جذاب تر جلوه کنه 

  . خوش قیافه نبود ولی یه جذابیتی داشت که نمی تونستم انکارش کنم 
  . یه سکوت جالبی درست شده بود 

  . ین مرد کیهانگار همه فهمیده بودن ا
  :باالخره توهان این سکوت و شکست 

  .خوش اومدي 
  .نگاهم بین توهان و سیامک می چرخید . دوباره استرس اومد سراغم 

  .دوباره صداي حرف زدن شروع شد .سیامک اروم سرش و تکون داد 
  . بعضی ها به سیامک سالم می کردن و بعضی ها فقط سرشون و تکون می دادن 

  . گوشه ایستاده بود نگاه کردم  به تارا که یه
  .داشت گریه می کرد 

  چرا یه دفعه .ولی اخه چرا ؟تارا که تا همین چند لحظه پیش داشت می خندید 
  اینطوري شد ؟خدایا اینجا چه خبره؟

  .سیامک اروم اومد تو خونه و به همون ارومی رفت سمت اهو 
  . کنارش نشست و دستش و گرفت 

  . و حس می کردم تکون خوردن لباي اهو ر
یه دفعه سرش و اورد .هر لحظه که اهو حرف می زد اخماي سیامک بیشتر توهم می رفت 

  . باال و به من نگاه کرد 
  . پر از کینه و نفرت درست مثل کینه اي که تو چشماي توهان بود . نگاهش خشن بود 

  . توهان اومد کنارم و دستش و گذاشت دوره کمرم 
  .به صورتش نگاه کردم . ی عجیب لود کارش خیل.تعجب کردم 
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  . با عصبانیت به سیامک خیره شده بود 
لبم و از درد .حس می کردم استخوناي کمرم داره خورد میشه .کمرم و محکم فشار می داد 

  گاز گرفتم 
  :دیگه نتونستم جلوي خودم و بگیرم و اروم ناله کردم .همینطور فشار دستش بیشتر می شد 

  .  ایییییییی توهان
  .یجورایی انگار گیج بود .بهم نگاه کرد و کمرم و ول کرد .انگار به خودش اومد 

  . رفتم سمت تارا و کنارش نشستم 
  .اشکاي رو صورتش و با پشت دست پاك کرد و لبخند مصنوعی زد 

  :اروم صداش کردم 
  تارا ؟

  :با صداي لرزونی گفت 
  جانم گلیا جان ؟

ناراحتی توهان یا شهریار و درك کنم ولی ناراحتی تورو تارا این جا چه خبره ؟می تونم _
  .اصال نمی تونم بفهمم...........

  .نگو که این اشکا بخاطر داداشت 
  .براي خودم گریه می کنم . من انقدرم که فکر می کنی خوب نیستم . نه گلیا _
 

  خودت ربطی به سیامک داري؟_
می دونی گلیا توهان فکر می کنه من نمی دونم اون مردي که اون روز تو اون باغ اهو رو _

  .می دونم خیلی هم خوب می دونم .ولی اشتباه می کنه .می بوسید سیامک بوده 
  ولی از کجا ؟.پس تارا می دونست .دهنم از تعجب باز مونده بود 

  گلیا توهان همه چیز و گفته اره ؟_
  . نمی دونم واال ولی این قضیه ي سیامک و اره گفته _
تواهن حتما سرش به جایی خورده وگرنه قبال امکان نداشت یه کلمه . خیلی عجیبه .عجیبه _

  از زیره زبونش در بیاد 
  مون روز فهمیدي اون مرد سیامک؟تارا تو ه_
  .اون روز انقدر حال توهان خراب شده بود که من درست مرده رو ندیدم .نه _
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  پس چطوري می دونی اون سیامک بوده ؟_
  . خوده سیامک خان برام تعریف کردن _
  میشه؟.........اخه مگه .........یعنی چی؟مگه ...........یع_
  .بعدا از اول برات تعریف می کنم .االن نمیشه .والنیه ط. باید از اول بهت بگم گلیا _
  .........هر جور راحتی_

  خدایا رازاي این خانواده تموم شدنی نیست انگار 
  .به اذر جون نگاه کردم 

معلوم بود دارن بحث می کنن مسلما هم که سره اهو بود .داشت با خاله انجال حرف می زد 
  . دیگه 

  . بود  12 نزدیک.به ساعت نگاه کردم 
  . فکر کنم باالخره این مهمونی نحس قرار بود تموم بشه 

  من احمق مثال می خواستم خوش بگذرونم
  .اینم از خوشگذرونی من 

  اي خدا من چرا انقدر بدبختم؟
  .رفتم سمت اشپزخونه تا براي اذر جون و خاله قهوه بیارم 

  :ش دار باعث شد برگردم هنوز پام به اشپزخونه نرسیده بود که یه صداي مردونه ي خ
  خانوم ؟

  .سیامک بود 
  با من بود ؟.به اطافم نگاه کردم 

  خانوم ؟با شمام _
  بله ؟بفرمایید ؟_
  شما همسر توهان هستید؟_
  خوب بله چطور مگه ؟ _
  .هچی فقط خواستم تبریک بگم _

  می تونستم چشماي عصبیش و تصور کنم . نگاه خیره ي توهان و رو خودم حس کردم 
  خیلی ممنون ..............چیزه .........ااااااااااا_

  . پوزخند کوچیکی کناره لبش بود 
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  . انگار اونم نگاه توهان و حس می کرد
 

  .دستش و طرقم دراز کرد 
  . با ترس به دستش خیره شده بودم 

  .می دونستم اگه بهش دست بدم گوره خودم و کندم 
  .شهریار یادم نرفته بود مسلما این خیلی بدتر از شهریار بود هنوز موضوع 

  .دستش همینطور جلوم بود 
  . به چشماش نگاه کردم 

  .چشماش شیطون شده بود 
  .....................معلوم بود از اذیت کردن توهان خیلی لذت می بره ولی نه

  اگه من از توهان خوشم نمیومد 
  اگه باهم دعوا داشتیم 

  حده یه همخونه ي ساده هم نبودیم  اگه در
  اگه توهان از من متنفر بود 
  متاهل بودم .من شوهر داشتم .بازم توهان شوهره من بود 

با اینکه خیلی دوست داشتم توهان و اذیت کنم ولی حق نداشتم دست بذارم رو نقطه 
  نه ..............قبال این اشتباه و کرده بودم پست دوباره .ضعفش 
  :مله لبخند مسخره ي سامک و از بین بردم با یه ج
  ممنون 

  .دوباره عقب گرد کردم و رفتم تو اشپزخونه 
  .لبخند کوچیکی کناره لبم بود 

  دمم گرم .گل کاشته بودم 
 --------------------------------------------------------  

  اخرین ظرفارو هم گذاشتم توي ماشین ظرفشویی و رفتم توي سالن
  . توهان که روي مبل خوابش برده بود نگاه کردم  به

  . رفتم تو اتاقم و پتوي خودم و برداشتم و روي توهان انداختم 
  . چقدر خسته بودم 
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  . کناره پایه توهان نشستم . کش و قوسی به بدنم دادم 
  . دستم و بدم الي موهاش و به صورتش نگاه کردم 

  . چقدر زجر کشیده بود .بمیرم براش 
  ر اهو نتونست قدر مردي مثل توهان و بدونه؟چطو

  از جام بلند شدم و رفتم تو اتاقم 
  رو تخت دراز کشیدم و چشماشمو بستم 

  . سعی می کردم به چیزي فکر نکنم 
  هرکاري می کردم خوابم نمی برد . دقیقه بود که همین جور ول می خوردم  10

  .اه کردم از جام بلند شدم و با بی حالی به دورو بر اتاق نگ
  . حتی حوصله نداشتم برم توي بالکن 

  رفتم سمت کمدم تا لباسام که روي زمین پخش بودن و جمع و جور کنم 
  .لباسامو یکی یکی مرتب می کردم و اویزون می کردم 

  . یهو چشمم افتاد به پیراهن قرمزي که توهان برام خریده بود 
  نمی دونم چرا انقدر وسوسه شده بودم که بپوشمش

  

خیلی لباس قشنگی بود، خوش دوخت و . از کمد آوردمش بیرون و انداختمش روي تخت
لم می خواد بپوشمش چرا دلم می خواست بپوشمش؟ خب چه ایرادي داره؟ د. خوش استیل

  . توهان که خوابه کس دیگه اي هم که توي خونه نبود، پس عیبی نداشت! دیگه
هر دو دقیقه یک بار به در اتاق نگاه می کردم، می . آروم شروع کردم به پوشیدن لباس

  . ترسیدم توهان یه دفعه بیاد داخل اتاق
فکر کن توهان من رو . وي آینهبعد از ده دقیقه وقت تلف کردن لباس رو پوشیدم و رفتم جل

سفید و . به پاهام نگاه کردم، چه هارمونی جالبی ایجاد می کرد! با این لباس ببینه، چه شود؟
  ! قرمز

شاید در حد آهو زیبا و جذاب نبودم، ولی . موهام رو از باال جمع کردم و روي تخت نشستم
  . م از آهو خیلی بهتر بودحتی اگه زشت هم بودم اخالق و رفتار. در حد خودم خوب بودم

من عاشق توهان نبودم، به این فرضیه اعتماد نداشتم ولی می خواستم به خودم ! دیگه کافیه
  . حالی کنم که عاشقش نبودم
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شاید دوستش داشتم ولی سعی می کردم این رو انکار کنم، این احساس فقط یه وابستگی 
زجر کشیده بودم رو یه شبه به  من نباید غروري رو که براي بدست آوردنش. ساده بود

خاطر یه مرد از دست می دادم، اون هم براي یه مردي که هیچ احساسی به من نداشت؛ 
  ! پس منم نباید ازش عشق گدایی می کردم

این احساس همین االن باید ریشه کن بشه و برام مهم نبود توهان آهو رو ! آره، دیگه تمومه
ی داشت؟ من فقط باید راجع به یه سال دیگه فکر می به من چه ربط! دوست داره یا نداره

  ! کردم و راجع به درسم، همین و بس
. پاهام رو توي شکمم جمع کردم و سعی کردم به هیچی فکر نکنم. روي تخت دراز کشیدم

فقط می خواستم آروم ! نه به توهان، نه به خودم، نه به آهو، نه به سیامک و نه به هیچی
کاش می شد . که بخوابم و خودم رو از شر این فکرها خالص کنماحتیاج داشتم . باشم

دلم می خواست حداقل تو خواب آرامش داشته باشم و چشمام رو . خواب مادرم رو ببینم
  : بستم و زیر لب آروم زمزمه کردم

حتما داشتم خواب . مبا حس گرما نزدیک صورتم کمی هوشیار شد! شب بخیر مرد اخمو -
حس کردم یه نفر از پشت بغلم . می دیدم، سرمو تکون دادم و غلت زدم و دوباره خوابیدم

کرد و این قدر خوابم می اومد که برام مهم نبود داشتم خواب می دیدم یا واقعی بود، فقط 
  . مهم این بود که جام راحت بود

دارم خواب می بینم وگرنه به جز من خودم رو توي بغل اون خیال جمع کردم، مطمئن بودم 
  ... و توهان که

  توهان؟ . چشمام یهو باز شد
دستم رو با ترس گذاشتم روي دستی . چشمام رو روي هم فشار دادم، حتما توهم زده بودم

یک دفعه . یا خدا واقعی بود و با بلندترین حد ممکن جیغ کشیدم. که فکر می کردم خیاله
توهان به نشونه . بیام پایین و با دیدن توهان دوباره جیغ کشیدمولم کرد و تونستم از تخت 

  : ي تسلیم دستاش رو باال آورد و داد زد
  ! چه مرگته بابا؟ مگه جن دیدي؟ منم دیوانه -

اصال حواسم به . سینه ام از ترس باال و پایین می رفت، ضربان قلبم رفته بود روي دو هزار
  . وضعی جلوي توهان بودم لباسم نبود و نمی فهمیدم که با چه

  : جیغ زدم و گفتم
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تو اصال تو اتاق من . احمق بی شعور این جا چه غلطی می کنی؟ داشتم زهر ترك می شدم -
  تو تخت من چه کار می کنی؟ می شه بدونم؟ 
رد نگاهش رو گرفتم؛ به لباسم خیره شده . توهان جوابی نداد و به یه نقطه خیره شده بود

  . قورت داد و به چشمام نگاه کردآب دهنش رو . بود
توهان حریص به صورتم . از خجالت داشتم آب می شدم. یهو یادم افتاد با چه لباسی جلوشم

من احمق . داشتم دیوونه می شدم. اومد سمتم و منو به خودش نزدیک کرد. نگاه می کرد
رو فراموش داشتم چه کار می کردم؟ تمام قول و قرارهایی رو که با خودم گذاشته بودم 

  ! من توهان رو دوست داشتم. کرده بودم
  : سرش رو آورد باال و دستام رو گرفت و گفت

  ! خیلی خوشگل شدي -

این دفعه آروم و مالیم . ی داددلم می خواست همراهیش کنم، ولی یه چیزي ته دلم اخطار م
  . بود؛ حتی اگر هم می خواستم، نمی تونستم جلوش رو بگیرم و انکار کنم

از روي تخت بلند شد و دستاش رو گذاشت . توهان سرش رو برد باال و به چشمام نگاه کرد
  . رو سرش؛ از فرصت استفاده کردم و ملحفه رو روي خودم کشیدم

  : بعد از پنج دقیقه با صداي خش داري گفت. کرد توهان با ناراحتی نگاهم می
  ! دست خودم نبود، ببخشید گلیا. گلیا معذرت می خوام، ببخشید -

  .و سریع از اتاق رفت بیرون
پاهام رو توي شکمم جمع کرده بودم و آروم و . قطره ي اشکم آروم روي گونه ام سر خورد

کنی؟ من که گناهی نکردم، پس چرا  خدایا چه کار داري باهام می. بی صدا گریه می کردم
! زجرم می دي؟ خدایا چه قدر امشب برام لذت بخش بود، خودت مراقبم باش خدا جونم

خدا اون از روي نیاز این کار رو کرد، ولی من از روي عشقم گذاشتم . نذار دیوونه اش بشم
نیاز این کار رو توهان از روي ! خدایا این احساس لعنتی رو از ریشه بسوزون. بهم دست بزنه

  ! کرد، باید می فهمیدم که اون دوستم نداشت
  : سرم و روي بالشت گذاشتم و آروم زمزمه کردم

  ! دیوونه ام نکن! نکن توهان -
  .و دیگه نفهمیدم چی شد
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 ***  
  

. به بدنم نگاه کردم و تازه یادم اومد. از جام بلند شدم و به دور و برم نگاه کردم، گیج بودم
  ! واي خدا! توهان... من... دیشب

صدایی نمی اومد، آروم . ملحفه رو محکم دور خودم پیچیدم و با ترس و لرز رفتم توي راهرو
سریع رفتم تو حمام و رفتم زیر دوش آب . انگار توهان خونه نبود. آروم رفتم سمت حمام

  ! سرد
م، تا این کاش دیشب رو می تونستم پاك کنم؛ حداقل از ذهن خود. آخ خدا چه لذتی داشت

حاال چه طوري با توهان چشم تو چشم بشم؟ من که از خجالت آب می ! قدر خجالت نکشم
  .شم

  . حوله رو دوره خودم پیچیدم و سریع رفتم سمت اتاقم 
  .واییییی چقدر سرد بود 

  . اینم از ارامش گرفتنت .گلیا خاك بر سرت 
  .که خوب دیوانه االن سرما می خوري 

  . موهام و با حوله خشک کردم و سشوار کشیدم . به جهنم 
  یه بولیز یقه اسکی ابی و شلوار جین ابی پوشیدم 

دلم می خواست راه برم و به زندگی . احساس خفگی می کردم . می خواستم برم بیرون 
  . احمقانه ام فکر کنم 

  یعنی این موقع توهان کجا بود ؟. صبح بود  6ساعت تقریبا 
  .......................نه نک

  نکنه رفته بود پیشه اهو ؟
  حاال رفته باشه به من چه ؟.امکان نداره , نه نه نه 

  مگه من فضولم؟ 
  تو ؟فضول؟ اصال .خدا اون روز و نیاره ,نه عزیزم 

واقعا یک خل به تمام معنا . از درگیري هاي ذهنی که با خودم داشتم خنده ام می گرفت 
  . بودم 

  چقدر گشنم بود . شکمم و می شنیدم صداي 
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خدایا با اینکه چشم دیدن خوشحالی من و نداري ولی . سریع پاشدم و راهی اشپزخونه شدم 
  .بازم شکرت

  . دو تا تخم مرغ از توي یخچال برداشتم و توي تابه انداختم 
لی درد بچه که بودم فکر می کرم بیچاره ها خی. به جلز و ولز تخم مرغ ها خیره شده بودم 

  . می کشن بخاطر همین جیغ می زنن 
  چقدر دوسش داشتم . یهو تصویر نرگس اومد جلو صورتم 

با اینکه هیچ وقت از ته دل اونطوري که من عاشقش بودم دوسم نداشت ولی همیشه 
  .خوشبختیم و می خواست 

ه اون اگ.حتی براي یه لحظه به نبودش فکر می کردم دیوونه میشدم ,به خشایار فکر کردم 
نبود من چیکار می کردم؟با اینکه همیشه پیشم نبود ولی از دور مواظب تمام کارا و رفتارام 

دم مدرسه یه پسري ازم ادرس یه جایی رو پرسید از . سالم بود  13خوب یادمه . بود 
  . شانس گنده اون پسره خشایار دقیقا همون موقع رسید و واویال 

  . دمه پسره ي بدبخت هنوز صورت خونیش یا
  حاال می رسیدیم به بخشی که دیگه من دیوانه وار دوسش داشتم 

کاش .اگه از خشایار بیشتر دوسش نداشتم کمتر از اونم عاشقش نبودم . طاها . داداشی گلم 
  . می تونستم کمکش کنم 

اگه می فهمیدم خودم و به اب و اتیش می . کاش می فهمیدم زن مورده عالقه اش کیه 
می دونستم اونقدر شرف داره که به یه زن شوهر دار نگاهم نکنه ولی . اشه زدم که راحت ب

  ..............این دفعه 
  تابه رو از روي گاز برداشتم و سریع گذاشتمش رو میز 

  :جیغ زدم 
  واي دستم مامان .اییییییییییی سوختم 

  . به سمت شیره اب حمله کردم و دستم و بردم زیره اب سرد 
  .........اخیش

  میگم تو مطمئنی تمام غذا هاي دیشب و خودت درست کرده بودي ؟_
  . این دفعه برعکس همیشه از یهویی اومدن توهان شوکه نشدم 

  انگار ترسمم نمی تونست روي خجالتم و کن کنه 
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  چطور ؟. اره خودم درست کردم _
  اخه اینا سوختناااااااااا _

  .کن اههههههه  خدایا من و بکش راحتم. به تخم مرغا نگاه کردم 
  اخه االن موقع فکر کردن بود ؟

  تابه رو برداشتم و تو سینک ظرفشویی انداختم 
  . توهان خندید و پشت میز نشست 

  بدون اینکه نگاهش کنم دوباره مشغول درست کردن دو تا تخم مرغ دیگه شدم 
  نمی دونستم چجوري ي خوام سوال و بپرسم 

  فقط باید می پرسیدم 
  توهان ؟

  ؟بله _
  دیشب براچی اون کارو کردي ؟...........دیشب_

  پ. باالخره به خودم جرات دادم و به چشماش نگاه کردم 
  .انگار مونده بود بگه یا نه .فقط نگام می کرد 

  :باالخره با صداي ارومی گفت 
  یه لحظه فکر کردم اهویی 

  شدن  شنیدم که تک تک اجزاي بدنم داشتن له می. صداي شکستن قلبم و شنیدم 
  .............غرورم 

  غرورم و له شده بود 
  

می فهمیدم که از . د همچین حرفی زده بودباورم نمی ش. حس می کردم دارم خرد می شم
  . تو چشمام آتیش می زنه بیرون

  : توهان با صداي آرومی گفت
  . تو پرسیدي منم حقیقت رو گفتم. الزم نیست این طوري نگاهم کنی -

  ! خدایا چه قدر یه آدم می تونست پر رو و عوضی باشه
منی، پس هرکاري هم بخوام  اصال مگه کار بدي کردم؟ تو زنمی؛ حالیت می شه؟ تو زن -

خیلی به خودت نناز که اومدم طرفت، اون لباست عین لباسی هست که آهو . می تونم بکنم
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  ! براي همین وقتی پوشیدیش یاد اون افتادم و زیاد هم به خودت امیدوار نشو. داشت
چه قدر یه آدم می تونست پست باشه؟ دلم می خواست تف می کردم . چونه ام می لرزید

  .ي صورتشتو
  : دوباره صداي احمقانه اش بلند شد

چیه؟ االن می خواي مثل نی نی کوچولوها بري تو اتاقت و گریه کنی و مامان جونت رو  -
  صدا کنی؟ 

  . نمی ذاشتم با دهن کثیفش اسم مادر من رو بیاره. دیگه تحمل نداشتم
  : داد کشیدم

  ! اسم مادر من رو نیار کثافت. خفه شو -
  . م می زد بیروننفرت از قلب

  : پوزخندي زد و گفت
  قضیه ي همون مورچه و لج و این هاست دیگه، نه؟  -

  . این دفعه منم خندیدم، مثل خودش
آخه مرتیکه، من از چی تو باید خوشم بیاد؟ از این اخالق مسخرت که با خودت هم  -

ازي؟ تویی درگیري؟ از ظاهر جذابت که بهش می نازي؟ یا از ثروت زیادت؟ به چیت می ن
که بلد نیستی یه زن رو براي خودت نگه داري، توي که نمی تونی زن خودت رو کنترل 

کنی تا به سمت کسی دیگه نره، به چی دل خوش کردي احمق؟ لیاقت تو و امثال تو همون 
تو راست می گی من شاید یک . برو پیشش، برو دیگه! زن هایی مثل عشق عزیزت هستن

شته باشم، ولی حداقل چیزایی رو دارم که تو و امثال آهو همیشه صدم خوشگلی آهو رو ندا
. زندگی فقیرانه ي من خیلی بهتر از زندگی پر تجمالتی شماهاست. حسرتش رو می خوردین

آقا توهان برو پیش همون آهو ... حداقل تو زندگی من یه جو معرفت پیدا می شه، ولی شما
. پس بفرمایید! به خاطرتون گریه کنم جونت، من اصال حسی به شما ندارم که بخوام

  .خداحافظ شما

  
  . تو ایینه به خودم خیره شدم بودم 

  . نمی ذاشتم هر دري وري که می خواد بگه . احساس می کردم دلم بد خنک شده 
  . لیاقتش اهو بود 
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. همچین ادمی شدم ولی می تونستم ریشه ي این عشق و بسوزونم  اره منم احمقم که عاشق
  . هرکاري می کردم تا دیگه این عوضی رو دوست نداشته باشم 

نمی ذاشتم هر بی سروپایی که از کنارم رد . براي خودم شخصیت داشتم . من ادم بودم 
  . میشه یه غرورم جفتک بندازه و بره 

  . بود که نمی تونستم به هیچ وجه از بین ببرم لبخند کوچیکی رو لبم جا خوش کرده 
  . حسابی جیگرم حال اومده بود 

  یعنی االن بیدار بود؟ 
  .........دلم می خواست با یکی حرف بزنم ولی . نمی دونم 

  کجا می تونستم پیداش کنم؟من که ادرسی ازش نداشتم 
  گلیا خل شدي ؟با اون چیکار داري اخه ؟

  و پیش نرگس حتما باید بري پیش اون ؟برو با تارا حرف بزن بر
  . حالم و درك میکنه . زخم خورده است .اونم مثل منه . می خوام باهاش حرف بزنم .اره 

  از کجا می خواي پیداش کنی؟ .صبح  7گلیا ساعت 
  می خوام خودم و پیش یه نفر خالی کنم . باید پیداش کنم . ولی می تونم .نمی دونم 

  مگه ادم قحطه ؟ 
  اون حالم و درك میکنه . می خوام برم پیشش . هههه ولم کن دیگه اههه

  . رفتم توي سالن . مانتومو پوشیدم و شالم و برداشتم 
  بهتر . توهان نبود 

  . ریخت نحسش و نمی دیدم راحت تر بودم 
  . رفتم تو حیاط . شال و سرم کردم 

  . این وقت روز که تاکسی پیدا نمی شد 
  . رو پیاده می رفتم تا یه جایی .به جهنم 

  . از در خونه رفتم بیرون و با سرعت رفتم سمت خیابون 
............................................  

  . به اپارتمان سفیدي که روبروم بود نگاه کردم 
  . ادرسش به هزار زور و ضرب از منشی شرکت گرفته بودم 

  زنگ چهارم بود دیگه ؟اره 
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  خدایا یعنی کاره درستی می کنم ؟, دستم و باال بردم 
  زنگ و فشار دادم . چشمام و بستم 

  :چند لحظه بعد صداي خواب الودش و شنیدم 
  کیه ؟

  معلوم بود چشماش و بسته که نمی تونه من و ببینه 
  :اروم خندیدم و گفتم 

  . گلیام. سالم 
  چی ؟ خانوم امیدي اینجا چیکار می کنید ؟_
  .............میشه _
  میام پایین  االن_

  دیوانه . یجور گفت انگار می خواستم بخورمش .وا 
 چند ثانیه بعد در باز شد و شهریار با قیافه ي متعجبی بهم نگاه می کرد

  
  .سالم _
  اینجا اونم این وقت صبح چیکار می کنید ؟...........شما اینجا .......شما _
  اشکالی داره ؟.خوب اومدم پسرعموي شوهرم و ببینم _
  کاري دارین با من ؟_
  . ببخشید مزاحم شدم ولی کار داشتم . بله _
  . خوب بفرمایید _
  اینجا ؟_
  مگه چطوریه ؟ اینجا_
  شهریار خان میشه بریم باال ؟_
  باال ؟تو خونه ؟_

  این چرا اینطوري می کرد ؟ . خندیدم
  ها؟ چطوري؟. خوب اگه می خواین بریم رو پشت بوم _
  ها ؟نه نه بفرمایید _

  اروم از دم در رفت کنار و گذاشت رد شم 
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  . رفتم تو و به پله ها نگاه کردم 
  .رو پیاده برم یرسع رفتم سمت اسانسور حال نداشتم این همه پله 

  :به شهریار که انگار مونده بود چیکار می خواد بکنه نگاه کردم و گفتم 
  .بیاین دیگه 

  . شما با اسانسور برو من خودم با پله میام . ااااااااا چیزه _
  . من میگم این خانواده کال یه تختشون کمه دروغ نمی گم 

  . بود اینم که مثل توهان خل و چل 
  :اروم گفتم 

  . زدم . کلید طبقه ي چهارم . در اسانسور و بستم . هرجور راحتین 
  .  5ثانیه رسیدم و رفتم سمت واحد  10بعد از 

  . بابا دمش گرم . پس به احتمال زیاد شهریار زودتر رسیده بود . در باز بود 
  . بدون اینکه در بزنم اروم رفتم تو 

  . ز و بر می داشت شهریار داشت بشقاباي رو می
  :با صداي بلندي گفتم 

  . زحمت نکشید 
  :بهم نگاهی کرد و گفت 

  . بفرمایید بشینید من االن میام 
  . ماشاهللا بهم ریخته براي یه دیقه اش بود . به دورو برم نگاه کردم 

  . خاك گلدون ریخته بود رو زمین ,دمپایی رو میز ناهار خوري ,شلوار یه گوشه 
  . گم می شد شتر با بارش 

  . سعی می کردم پام رو وسایلی که رو زمین ریخته بود نره 
  . اروم رفتم سمت مبل خاکستري رنگ و روش نشستم 

  . تا کوچه اونورتر از خواب بیدار شدن  10یه دفعه چنان جیغی کشیدم که فکر کنم 
  :شهریار با سرعت نور اومد سمتم و گفت 

  چس شد ؟ 
  :داشتم و گفتم سوزنی که رو مبل بود و بر

 . اال .هیچی 
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  فقط یه سوزن رفت تو پام . هیچی_
چند روزه خدمتکار مرخصی گرفته و اینجا .اینجا خیلی نامرتبه . من معذرت می خوام _

  . اینطوري شده 
  . البته اگه پاي خودتون سوراخ نمیشه . بفرمایید بشینید . عیبی نداره _

  :گفت . خنده ي عصبی کرد 
  . االن میام .ه بیارم من برم براتون یه قهو

  نه الزم نیست _
  . االن میام _

  . دوباره سریع رفت تو اشپزخونه 
  . اگه این اشغاال رو جمع می کردن خونه ي قشنگی می شد . به خونه نگاه کردم 

  صداي شکستن یه چیزي باعث شد دوباره از جام بپرم و سریع برم تو اشپرخونه 
  .ده شیشه هارو جمع کنه نگاه کردم به شهریار که داشت سعی می کرد خور

  :با صداي بلندي گفتم 
  من اومدم خواستگاري شما ؟

  :داد کشید 
  چی ؟

به خدا من لولو . جدي انگار اومدم خواستگاریتون . خوب اخه چرا انقدر استرس دارین _
  نیستما همون گلیایی ام که تو کافه باهم حرف می زدیم 

یعنی تعجب کردم که این موقع روز . اینطوري شدم  نمی دونم چرا. ببخشید تورو خدا _
  . اونم با اخالق توهان .اومدین اینجا 

  .اگه اشکالی نداره .اومدم حرف بزنیم _
  .........بذارین یه قهوه دیگه _
  . اگه اجازه بدین خودم درست می کنم به دونه هم به شما میدم . نه نه الزم نکرده _
  خیلی ممنون _

  . ز رو کابینت برداشتم و شروع کردم به درست کردن دوتا فنجون قهوه پودر قهوه رو ا
  :شهریار با لحن عجیبی گفت 
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  . حتما می خواین در رابطه با اهو سوال بپرسین دیگه 
  . یه جورایی اره _
  . خوب من در خدمتم _
  اون پاك بود ؟نجیب بود ؟,اون اول که با اهو دوست شده بودین _
  . خوام تهمت بزنم ولی یجورایی میگم نه نمی . فکر نمی کنم _
  خوب یادمه یه دفعه رفتم دمه دانشگاه تا ببرمش بیرون باهم بگریدم _

  . داشت با سه تا پسر حرف می زد 
برام مهم نبود که دوستایی داشته که پسر بودن فکر . ببینین من مثل توهان متعصب نیستم 

م دوست پسراي اهو بودن و همگی می کردم در حده دوست معمولی هستن ولی اونا ه
  . همه فکر می کردن اهو باالخره ماله خودشون میشه . عاشق و شفته ي اون 

اگه اون شب به خواسته اش .می دونی من این وسط اشتباهی رو کردم که از بقه بدتر بود 
 تن نمی دادم شاید االن توهان انقدر ازم نفرت نداشت 

  
  :چند لحظه ساکت شد و یه دفعه گفت 

  یه چیزي بپرسم ؟
  .البته _
  توهان و دوست داري یا نه ؟_
  برا چی همچین سوالی می پرسین ؟_
اون . ن بچگی دخترا برا توهان له له نمی زدن می دونی از همون دورا. چون برام جالبه _

برام جالبه که دختري مثل تو . هیکل و خیلی چیزاي دیگه ,قیافه ,پول . همه چیز داشت 
  . نظرش و جلب کرده 

  مگه من چطوري ام؟_
ببین نمی خوام بهت توهین کنم یا شخصیتت و زیره سوال ببرم یا حتی صورتتو ولی می _

  مثل اهو .رایی رو دوست داشت که جذاب خیل خاص باشن دونی همیشه توهان دخت
  ..........تو خیلی خوشگلی ولی 

  در حده اهو نیستم . خودم می دونم _
  . ولی تو از اهو بهتري _



 

 w w w . m a h t i k . i r  
 

Page 256 

برفی نوشتھ شاداب حسینیسفید  مھ تیکسایت    

  چرا می گفت من بهترم؟. با مهربونی بهم خیره شده بود . با تعجب به شهریار نگاه کردم 
  . حتما از ته دل گفته بود دیگه به نظرم دلیلی هم نداشت که دروغ بگه پس 

  چرا من بهترم ؟_
  . خیلی ها خودشون و پشت زیبایی قایم می کنن . همه چیز زیبایی نیست _

در ضمن تو چیزایی . شاید در حده اهو نه ولی بازم خیلی خوش قیافه اي .توام خوشگلی 
  ......مثل نجابت خانومی صداقت و. داري که اهو یک صدمشم نداشته 

  اینقدرم که میگین خوب نیستم .ون ممن_
من یه نفرم خوب؟ اگه نمی خواي شهریار صدام کنی باشه بگو شهریار خان ولی لطفا جمع _

  . نبند 
  . باشه _

  قهوه هارو برداشتم و روي میز گذاشتم 
  . اروم یه ذره قهوه ام و مزه مزه کردم و به شهریار خیره شدم 

  سیامک می دونید ؟شهریار خان شما چیزي در رابطه با _
  می خواي معشوقه ي کسی که عاشقش بودم و نشناسم ؟_

یجورایی اومدن توهان چند روز زودتر . من قبل از توهان در رابطه با سیامک فهمیدم 
  . تقصیره من بود 

  . نقشه کشیده بودم تا چهره ي واقعی اهو رو بهش نشون بدم 
  واقعا ؟_
  و باهام حرف میزنه ؟پس فکر کردي براچی همون چند کلمه ر_

  . براي اینکه فکر می کنه بهش لطف کردم 
  یه سوال شخصی بپرسم ؟_
  بله بفرمایید _
  اال زنی تو زندگیتون هست ؟_
  گفتم جمع نبند _
  . حاال جواب بده . چشم _
  وقتی می دونی هست چرا می پرسی ؟_
  تارا رو خیلی دوست داري ؟ _
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  د که بهم یه زندگیه دوباره داد اون بو. اگه بگم خیلی شاید کم باشه _
 . اگه تارا نبود شاید االن تو قبرستون بودم 

  
  .فکر کنم تارا هم خیلی تورو دوست داشته باشه _
راستی یه سوال توهان می دونه االن . اون از نظره من فرشته است . خدا کنه .نمی دونم _

  اینجایی؟
  خودت چی فکر می کنی؟_
  درصد هم من مرده بودم هم تو  90چون اگه می دونست احتمال .خوب مسلما نه _

  . ره خنده باهم زدیم زی
. اون اصال بد نبود . مثل طاها .دوسش داشتم . حاال دیگه کامال به شهریار اعتماد داشتم 

  . خیلی هم خوب بود 
  :یه دفعه از جاش بلند شد و گفت 

  . ببخشید االن برمی گردم 
  . عیبی نداره _

  .  صداي گوشیم باعث شد سریع کیفم و از رو میز بردارم وگوشیم و از توش در بیارم
  . باید حدس می زدم . توهان بود 

  . نه و نیم بود . به ساعت نگاه کردم 
  . دو ساعت و نیم بود که بیرون بودم 

  . پوففففففففففف_
  . حتما می خواست دوباره اذیتم کنه 

  :جواب دادم 
  الو ؟

  کدوم قبرستونی هستی ؟_
  :گفتم . گوشی و از گوشم فاصله دادم 

  احمق ؟. شم پاره شد خوب پرده گو. داد نزن دیوانه 
  . بگو کدوم جهنم دره اي هستی . گلیا من و عصبی تر از اینی که هستم نکنا _

  :دقیقا همون دیقه شهریار اومد تو اشپرخونه و گفت 
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  ........راستی گلیا می دونستی 
  . با تعجب به گوشیم نگاه کرد 

  :صداي داد توهان باعث شد چهار ستون بدنم بلرزه 
  ون کثافت چه غلطی می کنی؟ خونه ي ا

  . سریع تماس و قطع کردم و به شهریار نگاه کردم 
  . زلزله در راه است . یا خدا _
  چیکار کنم من ؟_
  . بهتره تا عصبانی تر از اینی که هست نشده بري خونه _

  . رفتم سمت در . سریع از جام بلند شدم 
  . گلیا نرو _
  . چرا نرم ؟این االن من و می کشه خوب _
  . صبر کن لباس بپوشم خودم می رسونمت _
  چی ؟می خواي خون به پا بشه ؟_
من این روانی رو میشناسم صبر کن .اگه نیام خونتو ریخته . نخیر می خوام خوب به پا نشه _

 برم لباس بپوشم

  . از استرس ناخونام و به کف دستم فشار می دادم 
  :شهریار اروم خندید و گفت 

نکردي  در ضمن تو که کاري. اروم باش بابا چته ؟نترس تا وقتی من باشم کاریت نداره 
  کردي؟پس الکی خودت و عذاب نده .

می خواستم اروم باشم ولی جدا از توهان می . می خواستم بهش فکر نکنم .می خواستم 
  می دونستم اگه دیوونه بشه کارم تمومه.ترسیدم از کتک هاش وحشت داشتم 

  هرچی به خونه نزدیک تر می شدیم دل شوره ام بیشتر می شد 
  کنه ؟مثال می خواست چه غلطی 

  من کاري نکرده بودم 
  با این حرفا سعی می کردم به خودم دلداري بدم . پس غلط می کرد بخواد اذیتم کنه 

  . تنها امیدي که داشتم شهریار بود .ولی دریغ از یکم امیدواري 
  از ترس دستام می لرزید 
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  . باالخره رسیدیم 
  . با ترس به شهریار نگاه کردم 

  :لبخندي زدو گفت 
قول میدم .هیچی اشتباهی از تو سر نزده . تو کاري نکردي . نترس کارین داره . اش اروم ب

  . کاریت نداشته باشه 
  .حتی منتظر نموندم که شهریار در و برام باز کنه .اروم از ماشین اومدم پایین 

  زانوام داشتن می لرزیدن نمی تونستم درست راه برم
  . پشت شهریار ایستاده بودم 

  . تک رو خوردم می دونستم ک
  غلط می کنه به من دست بزنه مگه چیکاره ي من بود ؟ گلیا خودت و جمع کن 

  داري مثل بچه ها رفتار می کنی . خجالت بکش 
  غرورت کو ؟

  همونی که باهاش توهان و زمین زدي ؟ 
اون خودش گفته که هیچ کدوم نباید تو کاراي اون . اون هیچ کاریت نمی تونه داشته باشه 

  دخالت کنن یکی 
  با این حرفا قلبم یه ذره اروم گرفت بود 

  شهریار زنگ در و زد 
 به ثانیه نکشید که توهان اومد و با چشماي سرخش بهم نگاه می کرد

  حس می کردم هر لحظه امکان داره بهم حمله کنه 
نگاهش و از روري صورت من برداشت و به شهریار که با خونسردي بهش خیره شده بود 

  نگاه کرد 
  دستش مشت شده بود 

  :شهریار همون لحظه گفت 
ببین توهان می دونی تارا رو بیشتر از جونم دوست دارم . الزم نیست مثل دراکوال نگام کنی 

  پس الکی این بنده خدا رو اذیت نکن 
  . تابحال یه بار بد به زنت نگاه نکردم . فقط چندتا سوال ازم پرسید 

  . حاالهم برو تو 
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  با ترس پشت شهریار قایم شده بودم 
  :شهریار لبخندي بهم زد و گفت 

  اگه سوالی موند در خدمتم 
  :به توهان نگاه کردم با خشم گفت 

  برو تو 
  ...........توها_
  برو تو_

  . خدا کنه دعوا نکنن . رفتم داخل خونه . سرم و براي شهریار تکون دادم 
  . سریع رفتم تو سالن و شالم و از رو سرم برداشتم 

  . هان که با خشم بهم زل زده بود نگاه کنم صداي در باعث شد به تو
  :با عصبانیت گفتم 

  چته ؟چه مرگته ؟ مگه ادم ندیدي؟
  . خیلی کثافتی مثل بقیه _
  . اره منم کثافتم ولی به به گرده پاي عشقت نمیرسم_
  خفه میشی یا خفت کنم ؟_
  سگ کی باشی ؟ . تو غلط می کنی_
  .گلیا دهنت و ببند _
  اگه نبندم ؟_

  .مانتوم و گرفت و چسبوندتم به دیوار یقه ي 
  ترسیده بودم ولی جیک نمی زدم 

  چی زر زر کردي تو؟ -
  !ولم کن عوضی -
فهمی که نباید سر به سر من وقتی کاري کردم که حالیت بشه من شوهرتم، اون وقت می  -

  !بذاري
  مثال می خواي چه غلطی بکنی؟ -
  !االن می فهمی خانوم کوچولو -

می خواستم نشون بدم که نترسیدم، ولی می دونستم ! نه، خدایا نه. یه قدم اومد طرفم
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از چشماش . سرم رو چسبوند به دیوار و خیره شد به چشمام. چشمام همه چیز رو لو می دن
حس ! نمی خواستم؛ این دفعه برام لذتی نداشت. دست و پا می زدم. ن می زدآتیش بیرو

براي یه لحظه لباش رو آورد جلوي صورتم اما سریع رفت . می کردم قراره بهم تعرض بشه
محکم با مشت می کوبیدم به . دوباره اومد نزدیک و بعد از چند ثانیه رفت عقب. عقب

  :پوزخندي زد و گفت. سینش
! هرکاري دلت می خواد بکن. می خواي جیغ بکش! قدر دلت می خواد بزنبزن، هر چ -

  !امروز از دست من خالص نمی شی، مطمئن باش
دوباره . فقط خندید. بلند جیغ کشیدم. حس مرگ داشتم. دستش رو گذاشت روي صورتم
سعی می کردم ازش جدا شم ولی در مقابل هیکل گندش . لباش رو آورد جلو و شروع کرد

  :دیگه چاره اي نمونده بود، باید غرورم رو می شکستم! نسی نداشتمهیچ شا
  !توهان تو قول دادي. توهان تو رو خدا، التماس می کنم ولم کن -
  حاال کی غلط می کنه؟ -
  !توهان ولم کن، تو رو جان مادرت ولم کن! من، من -

  .خدایا شکرت! ولم کرده بود. یه دفعه افتادم روي زمین

  
  . نزدیک بود بدبخت بشم . نزدیک بود . بغض گلومو فشار می داد 

  کردم  به توهان که با عصبانیت تو سالن راه می رفت نگاه. بولیز باال رفته ام و پایین کشیدم 
  :داد کشید 

به خدا قسم به قران قسم به خاك مادرم قسم فقط یک باره دیگه طرف شهریار بري کاري 
  می کنم زمین و زمان به حالت گریه کنن 

  .گلیا من اعصاب ندارم 
  . قاطی دارم . دیوونم 

  . یهو دیدي ناکارت کردم بدبخت شدیا . اعصاب من و بهم نریز 
نکن چون بعدا خودت ضایه میشی ولی به جان تارا قسم طرف  این کارامو به عشق تشبیه

  شهریار بري گردنت و می شکنم 
  مفهمومه ؟
  اگه حرف می زدم بغضم سر باز می کرد . تکون دادم . فقط سرم 
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  . دلم می خواست از خدا گله کنم 
  رو سره من خراب می کنه . گله کنم که چرا همه ي بدبختی هاي عالم 

  احساس دارم  .بابا منم ادمم 
  بابا واال به ال دیگه جا ندارم . هرکی یه ظرفیتی داره . دیگه بسمه 

  . تا خرخره تو بدبختی ام 
مگه من چیکار کردم ؟ ده المصب کفر گفتم ؟ گناه کردم ؟ من که ازارم به یه مورچه ام 

  نمیرسه 
  من که همیشه به همه کمک می کنم 

  ه هاي بدبخت تر از خودم ؟من که پول شامه خودم و می دادم به بچ
  مامان کجایی که گلیات داره نابود میشه ؟

  دیگه بریدم . دیگه طاقت ندارم 
  . دیگه خسته ام 

  خدایا چی به دست میاري که من و زجر میدي ؟. به دیوار روبروم زل زده بودم 
  می خواي بمیرم ؟

 چرا عذاب میدي ؟.بابا خوب بکش راحتم کن دیگه 

  
  . سرم رو بالشتم بود 
  دو هفته از اون روزه کذایی گذشته بود . دو هفته گذشته بود 

  . دوهفته که هیچ اتفاقی توش نیفتاد 
  به زور از تو اتاقم بیرون می اومدم . دیگه به ندرت توهان و می دیدم 

به تلفناي نرگس و . م بیرون نمی رفتم اگه توهان مجبورم نمی کرد براي غذا خوردن
  خشایارم جواب نمی دادم 

  . از زندگی بریده بودم 
  دوباره شده بود مثل دوران بچگیم . دیگه زندگی برام هیچ چیزه قشنگی نداشت 

تنها تفاوتش این بود که اون موقع پول نداشتم االن انقدر دارم که حالم داره ازش بهم می 
  . خوره 

  . ا اومده بود تا ببینتم اما به توهان گفتم که بگه خوابم چند دفعه تار
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  ...........دیگه همه فهمیده بودن یه مرگیم هست ولی چه مرگی 
  من که می خواستم از توهان دور بشم . نمی دونستم چمه . خودمم نمی دونستم 

  پس دیگه ناراحتیم برا چی بود .حاال شدم 
  . حکم بغل کرده بودم خرس عروسکی کوچیکی رو که داشتم و م

  . این روزا واقعا دیوونه شده بودم 
  . با این خرس حرف می زدم و درد و دل می کردم 

گاهی اوقات فکر می کردم توهان پشت در ایستاده و به حرفام گوش میکنه ولی بعدش یادم 
  میفتاد که من اندازه ي ارزنم براي توهان ارزش ندارم 

  . بود دوباره اومده .صداي در اومد 
  . اومده بود تا عذابم بده 

  :در و محکم کوبید و داد کشید 
  گلیا . گلیا گلیا باز کن 

  .حالم ازت بهم می خوره . گمشو نمی خوام _
  تورو خدا باید بیریم بیمارستان .گلیا باز کن _
  به من چه ؟.برا اهو اتفاقی افتاده ؟خوئب به جهنم _
  .......گلیا خشایار_

  .ش و نشنیدم دیگه باقیه حرفا
  خشایار ؟

  خشایار کی بود ؟
  خشایار ؟داداشم ؟

  . اره داداشم بود 
  . داداشم چش شده بود 

  سریع از جام بلند شدم و در اتاق و باز کردم 
 توهان به صورت گرفته جلوم ایستاده بود 

  
  خشایار چی شده ؟_
  گلیا ؟_
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  نه خدایا نه . تمام بدنم لرزید . ترسیدم . صداش بغض داشت 
  :داد کشیدم 

  خشایار چی ؟.الل مونی گرفتی ؟حرف بزن 
  برو می خوایم بریم بیمارستان . گلیا برو حاضر شو _

  کوبیدم تو سینش داد کشیدم تکون نخورد 
  گریه ام گرفته بود 

  :داد کشیدم 
  حرف بزن عوضی .بگو . بگو یه افتاق خوب افتاده . بگو داداشم خوبه . توهان بگو 

  بیا بریم نرگس بهت احتیاج داره . بیا عزیزه من . بیا فدات بشم . گلیا بیا حاضر شو _
  هان بگو چی شده ؟التماس می کنم ؟تورو روح مادرت تورو به مقدساتت بگو تو_

  :گفت . توهان مانتو رو به زور تنم کرد و شال و انداخت رو سرم 
  بیا . بیا بریم . بیا خانوم من . بیا فدات شم 

  . فقط می خندیدم .حتی حرف نمی زدم 
  . چیزي نشده بود که 

  . توهان می خواست باهام شوخی کنه 
  اره داداشم االن تو خونه منتظره منه که برم اونجا و بهم بخنده 

  من و تنها نمی ذاره بره .اره داداشی من خوب 
  می دونم که نمیره

  . به روبروم زل زدم . سواره ماشین شدم 
  :با صداي پر از خنده گفتم 
  کلی خندیدم . شوخی باحالی بود توهان 

  می کنم نمی فهمیدم دارم می خندم یا گریه 
  :یه دفعه داد کشیدم 

  بگو . حرف بزن توهان ,داداشم چی شده ؟ حرف بزن 
   فرمون ماشین و تکون می دادم و مثل دیوونه ها داد می زدم

  
  . یهو فرمون و ول کردم و دستام و گرفتم جلو صورتم و گریه کردم 
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  . بلند بلند زجه می زدم 
  خشایار چیزیش نشده بود من می دونم . خشایار و صدا می زدم 

  دم دوباره شروع کردم به خندی
  . نزدیک بود تشنج کنم . حالم بد بود 

  :توهان با صداي خش داري داد کشید 
  من ابینحام االن می رسیم .گلیا ؟عزیزه دلم ؟چت شده ؟ نترس فدات بشم 

  . اي خدا چه غلطی کردما 
  نفس بکش گلیا . گلیا اروم باش 

  . بیچاره یه چشمش به خیابون بود و یه چشمش به من 
  . نمی تونستم درست نفس بکشم . ومد نفسم باال نمی ا

  . دستم و گذاشتم رو گلوم 
  :با صداي خفه اي گفتم 

  توها ...........تو 
  . یه دفعه ماشین ایستاد 

  . نفسم باال نمی اومد . توهان اومد سمت من و تند بلندم کرد 
  مرگ و با چشماي خودم می دیدم 

  :فقط اخرین لحظه داده توهان و شنیدم 
  . ره این خراب شده کجاست ؟ دکتر زنم دکتر؟دکت

  گلیااااااا 
................................  

  . به دورو برم نگاه کردم 
  چرا همه جا سفید بود ؟ اخ جون یعنی من مرده بودم ؟

  خدایا باالخره من و بردي پیش مامانم ؟
  مامان ؟مامان کجایی ؟

  . حرکت یه ادمی رو حس کردم 
  . و به طاها که با لباس مشکی کنارم ایستاده بود نگاه کردم سرم و تکون دادم 

  پس طاها اینجا چیکار می کرد ؟.اگه من مردم 
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یا فاطمه ي زهرا . شکرت . خدا نوکریت و می کنم . گلیا ؟گلیا خوبی ؟شکرت خدا _
  . شکرت 

   چرا طاها این شکلی شذه بود ؟. به ریشاي بلندش نگاه کردم 

  
  . سعی کردم صداش کنم 

  .......طا _
  بگو عزیزه دلم . بگو خواهري .طاها بمیره الهی . جان طاها _
  .................چی _
  همه چی درسته . همه چی خوبه . اروم باش .اروم باش عزیزه من . اروم باش گلیا _

  چشمام و بستم و دوباره خوابیدم 
  . چقدر خسته بودم 

  سالم _
  سالم دختره گلم _
  مامان ؟_
  جان دلم ؟_
  مامان منم بیام پیشت ؟_
  بخت شیتو هنوز وقت داري تا خوش. تو باید بمونی .نه مامان جان _
  مامان ؟_
  جانم ؟ .مادر فدات بشه _
  چرا خشایار اومده پیشت ؟منم بیام دیگه _
  توام یه روزي میاي .حسودي نکن مامان _
  . مامان باهات قهرم که خشایار و بردي . مامان بذار بیام _
  .مثل گل پاك لطیف نرم . اسمت و من گذاشتم چون تو مثل گلی .گلیا _

  بجنگ براي خودت . وام گلی پس زندگی کن مامان ت.گال باید زندگی کنن 
  مامان ؟_
  جانم ؟_
  به خشایار بگو خیلی دوسش دارم _
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  . اونم تورو دوست داره . خودش می دونه مامان  _
  . مامان شمارم خیلی دوست دارم _
  . من و خشایار منتظرتیم . برو که منتظرن . برو دختر _

  . ولی اول باید خوشبخت بشی 
  قول میدي بجنگی ؟ قول میدي بخاطر عشقت شکست نخوري؟ به مامان

 قول قول قول. قول می دم مامان _

  
  . به دورو برم نگاه کردم 

  . طاها و توهان کناره هم ایستاده بودن و اروم باهم حرف می زدن 
  . هر دوشون غمگین بودن 

  بغض گلوي هردوشون و فشار می داد 
  . جیغ می کشید . به نرگس نگاه کردم 
  . و به سرش می زد و خشایار و صدا می کرد  خاك هاي روي زمین

  . اروم گریه می کردن .به تارا و اذر جون نگاه کردم 
  من چیکار می کردم ؟

  واقعا داشتم چیکار می کردم ؟
  . سرتاپا مشکی . چه رنگ مسخره اي مشکیه مشکی . به لباسم نگاه کردم 

  چرا گریه نمی کردم ؟ 
  چرا باید گریه می کردم ؟ 

  جا چه خبر بود ؟ خشایار کو ؟مگه این
  چرا مردا صلوات می فرستادن و زنا گریه می کردن ؟

  اینجا چه خبر بود ؟ 
  داداشم چی شده بود ؟ تصادف کرده بود ؟

  با چی ؟ 
  ما ماشین ؟

  بمیدم الهی االن تو بیمارستان اره ؟
  من چرا اینجام ؟. می خوام برم پیشش 
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  م ؟ داداشم کو ؟ من براي چی اینجا. داداشم حالش بده 
  چرا دوره عکس داداشم روبان سیاه کشیده بودن ؟ 

  براچی سیاه ؟ . داداش من که اقا بود 
  شاگرد اول شده بود ؟ . برا داداش من باید قرمز می زدن 

  نه شاید فوق لیسانسشو گرفته بود ؟
  نه نه عروسیش بود ؟

  اگه عروسی بود چرا اینا همه گریه می کنن ؟
  . ولشون کن . اینا دیوونن 

  . رفتم سمت توهان 
  :استینش و گرفتم و گفتم 

  .من و ببر بیمارستان 
  :سریع برگشت طرفم و گفت 

  حالت بده عزیزم ؟ 
  .نه ببر بیمارستان پیش داداشم _

  :نگاهی به طاها کرد و گفت 
 می برمت پیش خشایار پ. باشه عزیزه دلم می برمت 

  
  . طاها با چشماي غمگینش بهم زل زده بودم 

  :رفتم کنارش و گفتم 
  چیه چی شده ؟طاها چرا انقدر ناراحتی ؟تو نمیاي بریم عیادت خشایار ؟

  . میام باهم میریم پیشش .چرا میام _
  طاها؟_
  جانم ؟_
  ن ؟ چرا نرگس اینطوري جیغ میکشه ؟چی شده طاها؟میگم چرا همه دارن گریه می کن_
  . هیچی نشده . هیچی عزیزم _
  . بهش بگو گریه نکنه . طاها نرگس اینطوري گریه می کنه من ناراحت میشم _

  . طاها سرشو برد باال و به توهان نگاه کرد 
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  :توهان اومد طرفم و از پشت بغلم کرد و رو به طاها گفت
  . حامله ام هستن ممکنه حالشون بد بشه من مراقب گلیا هستم . برو پیش نرگس خانوم 

  . طاها زیره لب ممنونی گفت و رفت سمت نرگس 
  . اروم از زیمن بلند کرد و بردتش طرف ماشین 

  :به توهان نگاه کردم و گفتم 
  توهان ؟

  جان توهان ؟_
  . دلم برا داداشم تنگ شده . میگم بریم دیگه _

  داغی اشکام و رو صورتم حس می کردم . لبام می لرزید . م بی اختیار بغض کرده بود
  :توهان لبخند ارومی زد و اشکام و با دستش پاك کرد و گفت 

  . می برمت ولی شرط داره .چشم 
  :با گریه گفتم 

  . من و ببر پیش داداشم . هرکاري بگی می کنم 
عد می برمت پیش باید اول بریم خونه یه غذاي خوشمزه بخوري و یکم استراحت کنی ب_

  . خشایار 
  . نه گشنم نیست خسته ام نیستم بریم پیشش_
  . هروقت غذا خوردي و استراحت کردي میریم _
  . هرچی تو بگی .باشه _
  . پس برو تو ماشین تا منم بیام . افرین دختره خوب _
  . چشم _

  . با کمک توهان رفتم تو ماشینش نشستم 
  :ست و دستم و گرفت و گفت طاها بعد از دو دیقه اومد کنارم نش

  خوبی خواهري ؟
  نرگس خوبه ؟. من خوبم _
  . خوابید عزیزم _
  طاها نرگس نمیاد بریم پیش خشایار ؟_
  . بهتره با خودمون نبریمش . نرگس خسته است _
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  طاها خیلی خوبه که من دارم عمه میشم نه ؟خشایارم خیلی خوشحاله داره بابا میشه _
  عمو بشی؟ توام خوشحالی که قراره 

  نتا بعد بریم پیش داداشی خوبه ؟.فعال تو دراز بکش بخواب . معلومه که خوشحالم _
  . چشم _
  بخواب خواهري . افرین عزیزم _

  . اروم پیشونیمو بوسید و از ماشین رفت بیرون 
  :سرم و تکیه دادم به پشتی ماشین و زیره لب گفتم 

  :صداي توهان تو گوشم پیچید  زود میام. میام پیشت داداشی 
  پاشو رسیدیم . گلیا خانوم ؟خانومی پاشو 

  :دم و گفتمسریع از جام بلند ش
  اومدیم پیش خشایار؟

  :خندید و گفت 
  شرطمون یادت نرفته که اول غذا و استراحت بعد خشایار 

  می خواستم برم پیش خشایار .لب و لوچه ام اویزون شد 
  نمی فهمیدم یا نمی خواستم بفهمم ؟. انگار نمی فهمیدم اون دیگه نیست 

  . ره من مگه اصال خشایار نیست؟خشایار تو بیمارستان منتظ
  .اره من باید می رفتم پیشش 

  . اروم از ماشین اومدم بیرون و رفتم داخل خونه 
  . یه راست رفتم تو اتاقم 

  می دونستم هروقت غذا حاضر بشه توهان صدام می کنه 
رو تختم نشستم و فکر کردم که یه سوپ خوشمزه برا خشایار درست کنم تا زود خوب بشه 

 .  
  . اومده بود تو  صداي در اومد حتما یکی

  . داشت با توهان حرف می زد . صداي تارا رو تشخیص دادم 
  چرا امروز همه حالشون بد بود ؟. اي بابا اینا هم که ناراحت بودن 

  :تا خواستم برم بیرون صداي توهان باعث شد سره جام خشکم بزنه 
که ازش اره دکتر گفته به علت فشار عصبی که روش هست یه قسمت از خاطره هایی 



 

 w w w . m a h t i k . i r  
 

Page 271 

برفی نوشتھ شاداب حسینیسفید  مھ تیکسایت    

  . نفرت داره رو فراموش کرده 
  یعنی مرگ خشایار و باور نداره ؟_
  ............نه وفکر می کنه _

  مرگ خشایار ؟
  مرگ خشایار ؟
  مرگ خشایار ؟

  چی میگن اینا ؟خشایار نمرده 
  . پیش من می مونه .اون زندست . خشایار داداش منه 

  . در اتاق و باز کردم و به توهان خیره شدم 
  . نگرانی بهم نگاه می کرد با 

  :تارا با لحن مهربونی گفت 
  گلیا جان خوبی؟

  :داد کشیدم 
  فقط تصادف کرده . تو بیمارستان . داداش من نمرده .خفه شو 

 داداشه من زندست

  :د طرفم و دستام و گرفت و گفت توهان سریع اوم
  .تو راست میگی .اره عزیزم 

  .پس این چی میگه ؟میگه داداش من مرده _
  . تو الکی خودت و ناراحت نکن .تارا درباره ي یه ادم دیگه حرف می زد .نه گلیا جان _
  توهان ؟_
  بله عزیزم ؟_
  داداشیم حالش خوبه نه ؟_
ن برو تو اتاقت و استراحت کن تا برات یه غذاي توام اال. خوبه خوبه .اره .اره عزیزم _

  . خوشمزه بیارم 
  . سرم و انداختم پایین و رفتم تو اتاقم 

  :صداي تارا رو شنیدم 
  . ببین چجوري شده .الهی بمیرم براش 
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  .خیلی خستم .بهتره برم دراز بکشم . به من چه ؟اون که درباره ي من حرف نمی زد 
رو . انگار یه نفر با مشت افتاده بود به جونم .کوفته است احساس می کردم همه ي بدنم 

  . تخت دراز کشیدم و کش و قوسی به کمرم دادم 
  . چشمم خورد به لباساي سیاهی که تنم بود 

  . از رنگش بدم می اومد 
  .نمی خواستم بپوشمش

  .رنگش داشت اذیتم می کرد 
  . بلند بلند گریه می کردم .یه دفعه زدم زیره گریه 

  . هان با عجله اومد تو اتاق تو
  :پایین تخت نشست و گفت 

  .چیه ؟چی شده عزیزم؟گلی خانوم بگو چت شده 
  :با هق هق داد کشیدم 

  ..........نمی خوام . ازشون متنفرم ............این لباسارو نمی خوام ...........نمی خوام 
  :توهان با صداي ارومی گفت 

  . یه لباس قشنگ میدم بپوشی  باشه گزیه نداره که االن.باشه 
رفت سمت کمدم و یه بولیز ساده ي فیروزه اي و یه دامن بلند ابی رو برداشت و داد بهم و 

  :گفت 
  خوبه ؟

  . به لباسا نگاه کردم 
  .اینا رو خشایار برام خریده بود . چقدر دوسشون داشتم 

  . بوي خشایار و می دادن 
  . می کردن  توهان و تارا با تعجب به رفتارم نگاه

  :بلند خندیدم و رو به تارا گفتم 
  حتی بوي داداشم و میده . می بینی تارا؟می بینی چه خوشگلن؟داداشم برام خریده 

  . یه دفعه بغض تارا ترکید و شروع به گریه کرد 
  چرا اینطوري می کرد .وا خل و چل .با تعجب بهش نگاه کردم 

  .به توهان نگاه کردم 
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  . سیب گلوش یه جور خاصی شده بود .لب هاش می لرزید 
  انگار می خواست گریه کنه ولی تحمل می کرد 

 چرا امروز همه گریه می کنن ؟

  
  . با غذام بازي می کردم 

  می خواستم برم پیش خشایار .اشتها نداشتم . اصال گشنم نبود 
  ا حالم و بد می کرد حتی بوي غذ

  :توهان با صداي عصبانی گفت 
  .بخورش .با غذات بازي نکن 

  این سومین باري بود که بهم می گفت غذام و بخورم 
  .پاشو بریم . نمی خوام بخورم .گشنم نیست.اهههههه توهان _

  :با قیافه ي گیجی نگام کرد و گفت 
  کجا بریم این وقت شب ؟

  . داده بود  عجب ادمی بود ؟خودش بهم قول
  :داد کشیدم 
  پاشو بریم 

  :با صداي بلند از خودم گفت 
  کدوم قبرستونی بریم ؟
  اون به من قول داده بود . داشت گریم می گرفت 

  پاشو بریم بیمارستان _
  . با چشماي عصبی بهم نگاه کرد و اه بلندي کشید 

  . پاشو بریم داداشم و می خوام .من نمی دونم تو قول دادي _
  . گرفت بین دستاش  سرشو

  :از روس صندلیم بلند شدم و استینش و کشیدم و گفتم 
  .....پاش.پاشو بریم.پاشو بریم.پاشو بریم .پاشو بریم .پاشو بریم 

  . خفه شو دیگه گلیا _
  اشکام می ریخت رو صورتم . دوباره گریه ام گرفت 
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  .........داداش
  داداشی چرا من و اذیت می کرد ؟

  یام پیشت ؟چرا نمی ذاشت ب
  ربا قدماي تند و کوتاه رفتم تو اتاقم و مانتومو از رو زمین برداشتم و تنم کردم 

  . شال و انداختم رو سرم و از اتاق رفتم بیرون 
  نگاه خیره ي توهان و رو خودم حس می کردم 

  به جهنم بذار انقدر نگاه کنه که کور بشه 
  . رفتم سمت دره خونه و بازش کردم 

  .برم داخل حیاط دستم کشیده شدتا خواستم 
  . برگشتم و با خشم به توهان نگاه کردم 

  :داد زدم 
  .ولم کن عوضی 

  کجا سرتو عین گاو انداختی پایین داري میري؟_
  . حاالهم ولم کن . القاب خودت و به من نسبت نده _
  میگم کدوم جهنمی می خواي بري؟_
  . میرم بیمارستان _
  بري اونجا چه غلطی کنی؟_
  . اشت مچ دستم و خورد می کرد د

  :داد کشیدم 
  . اییییییی ولم کن وحشی 

  مگه کري ؟براچی میري بیمارستان ؟_
  ......حالیته ؟داد.دا دا ش. می خوام برم داداشم و ببینم _

  . دستم و گذاشتم رو صورتم 
  یه طرف صورتم از درد ذوق ذوق می کرد

  :لرزیدن کنه داد توهان باعض شد چهار ستون بدنم شروع به 
  کدوم داداش ؟

  حرف بزن دیگه کدوم داداش؟
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  . احمق خشایار مرده 
  . بفهم . دیگه داداشی وجود نداره 

  . زیره خاکه . خشایار مرده . مرده . دیگه داداش نیست 
  . روزه که مرده  7

  دیگه داداش نداري؟ کجا می خواي بري ؟
  بفهم. مرده . احمق اون مرده 

  . مد اشک از چشمام می او
  این چی می گفت ؟

  اره خشایار زنده است . توهان دروغ می گفت .نه نه داداشم زنده است 
  :داد کشیدم 

  دروغگو حالم ازت بهم می خوره . ازت متنفرم که بهم دروغ میگی .دروغگو 
  :دستش و گرفت جلو صورتش و اروم با صداي خش داري گفت 

  خشایار مرده .مرده گلیا . مرده 
تنها بودم و ! خدایا من تنهام. خدایا خیلی نامردي. روي زمین نشستم و زانوهام رو بغل کردم

تنهاترم کردي؟ آخه مهربونیت کجا رفته؟ مگه نمی گن تو خوبی، تو مهربونی، تو بنده هات 
خدایا چرا نگاهم نمی کنی؟ تنها کسی که داشتم رو ! خدا من هم آدمم رو دوست داري؟

  بردي؟ چرا؟ داداشی، داداشی مهربونم، داداشیه خوبم، چرا رفتی؟ 
شده بود . حاال این مرد شده بود همه کسم. به توهان که باالي سرم ایستاده بود، نگاه کردم

نمی خوام تنهاتر از اینی . دستش بدم همدمم و حاال فقط اون برام مونده بود و نمی خوام از
  . که هستم بشم

می دونستم ناراحتیم دل سنگ رو آب می . می دونستم چه قدر تو چشمام بدبختی هست
نمی خواستم بهم ترحم کنه، ولی االن نیاز داشتم یکی بهم مهربونی . کنه، چه برسه به توهان

  . یه کنمکنه و یه نفر رو داشته باشم که بفهمم می تونم بهش تک
. چه قدر بهش احتیاج داشتم. توهان آروم نشست رو به روم و سرم رو به سینش تکیه داد

شاید . چه قدر به این سینه ي گرم محتاج بودم. چه قدر احتیاج داشتم تکیه گاهم باشه
. عاشقش نبودم، شاید حتی دوستش نداشتم، ولی بهش احتیاج داشتم و تکیه گاه خوبی بود

همین یه دونه رو بذار . خدایا این مرد رو از من نگیر. ود، واقعا خوب بودوقتی مهربون ب
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زیر لب کلمه ي . خدایا تمام زندگیم رو بردي بذار یه چیز برام باقی بمونه. براي خودم باشه
فهمیدم تعجب کرده و حتی چشماي متعجبش رو تصور می . ممنون رو تکرار می کردم

  .مشکیشاشکام می ریخت روي پیراهن . کردم
  : آروم زیر لب زمزمه کردم

  توهان؟  -
  بله؟  -
  :اروم از جاش پاشد و گفت! ممنون که مراقبمی -

  پاشو بریم 
  کجا؟_
  ی بري پیش خشایا؟است.مگه نمی خو_

  اي خدا کاش بجاي اون من و می بردي.دوباره با اسم خشایار گریم گرفت 
  :با صداي بغض داري گفتم 

  اگه دوسم داشت از پیشم نمی رفت.حتما خشایار دیگه دوسم نداره 
حاال هم بدو .پاشو دیوونه پاشو خشایار همیشه عاشقت بوده همیشه هم عاشقت می مونه _

  بریم 
  بیام پیش کدوم خشایار؟ .ام ؟من که دیگه داداش ندارم کجا بی_

  ........دوباره .دوباره به هق هق افتاده بودم .دوباره اشکام ریخت رو صورتم 
  :توهان کنارم نشست و گفت 

  .خیلی خوب می شناسمش . گلیا ببین من و خشایار دوستاي خوبی براي هم بودیم 
می دونی جوابش چی بود , دنیا تحمل چی رو نداريیه بار یکی از دوستامون ازش پرسید تو 

  ؟
  سرم و به نشونه ي نه تکون دادم

  . گفت تحمل اینکه خواهرم گریه کنه از هرچیزي برام سخت تره _
  .با تعجب به توهان نگاه کردم 

  یعنی راست می گفت ؟
  . انگار فهمید حرفش و باور نکرد

  :دستشو اورد باال و گفت 
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  .حاال دیگه گریه نکن .خورم به جان تارا قسم می 
  .سریع اشکام و پاك کردم 

  . خشایار نباید سختی می کشید .نه نه نه 
  . بخاطره اون تا اخره عمرم سعی می کنم گریه نکنم

  :توهان از جاش بلند شد و دستشو دراز کرد سمتم و گفت 
  :با خوشحالی گفتم 

  . حاال پاشو بریم سره خاکش
  واقعا بریم ؟

  . داري نمی ریم اگه دوست ن_
  خواهش می کنم .نه نه تورو خدا بریم _
  .پاشو لباسات و بپوش تا بریم .می ریم .باشه باشه _

این توهان خیلی دوست . دوباره شده بود همون توهان مهربون .چقدر مهربون شده بود 
  .داشتنی تر بود 

  . اولین لباسی رو که دم دستم بود برداشتم و پوشیدم و رفتم پیش توهان
  با تعجب بهم خیره شده بود 

  :با صداي بلندي گفتم 
  چیه ؟بریم دیگه 

  با این وضع می خواي بیاي؟_
  .اره بریم _

  :سرش و به عالمت تاسف تکون داد و گفت 
  . یه دیقه همینجا صبر کن 

  .رفت تو اتاق من و بعد از چند دیقه با چندتا لباس برگشت 
  . باساي من بودن وا این که ل. با تعجب بهش نگاه کردم 

  :لباسارو یکی یکی تنم کرد و گفت 
  .می تونیم بریم .حاال سرما نمی خوري کوچولو

  . دوباره بغض کرده بودم .سرم و انداختم پایین 
  :خشایارم تو زمستون هروقت لباسم کم بود برا لباس می اورد و می گفت 
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  .سرما می خوري کوچولو 
  . بازي کردم  اروم توي ماشین نشستم و با ناخونام

  :توهانم سوار شد و با صداي نگرانی گفت 
  گلیا ؟

  بله ؟_
  باز که گریه نمی کنی؟_

  . بغض داشت خفه ام می کرد ولی نه بخاطره داداشم نباید گریه می کردم .چونم می لرزید
فقط سرم و به عالمت نه تکون  حرفی نزدم چون اگه یه کلمه می گفتم بغضم می شکست

  .دادم 
  . توهان بخاري ماشین و روشن کرد 

  :با صداي خش داري گفتم
  .ممنون 

  . نمی خواستم از دستش بدم . نمی خواستم پسش بزنم . پسش نزدم . م دستم و گرفت ارو
  . لهش خیلی احتیاج داشت 

  .......نه احتیاج مالی و 
  . قبال با فقر زندگی کردم االنم می تونم مثل اون موقع گشنگی بکشم 

  .احتیاج داشتم یکی پشتم به ایسته .احتیاج داشتم روحمو اروم کنه 
  .ستش و فشار دادم اروم د

  . لبخند کوچیکی رو لبش بود . بهش نگاه کردم 
  .سرم و به پشتی صندلی تکیه دادم 

  ........نرگس
  . بمیرم براش 

  . اصال یادش نبودم 
  . بیمرم برا بچه اش . چقدر دلم براش تنگ شده بود 

  . داداشی کاش اول می موندي و نی نی کوچولوتو می دیدي بعد می رفتی 
توکه عاشق بچه بودي تو که همیشه می خواستی بچه ي خودت و . داداشم بشم الهی فداي 

  .بغل کنس 
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  پس چی شد ؟
  .حتما حال نرگسم بهتر از من نیست 

  . خیلی خشایار و دوست داشت 
  :به توهان نگاه کردم و با صداي لرزونی گفتم

  توهان ؟
  جان ؟_
  لطفا. ه میشه فردا من و ببري پیش نرگس؟ دلم براش تنگ شد_
  . فردا میریم پیش نرگس خانوم .می برمت .باشه عزیزم _
  توهان ؟_
  بله ؟_
  .......من بدبخت .چرا خدا من و اذیت میکنه ؟من که گناهی ندارم _
  می دونی چرا ؟. شاید خیلی بیشتر از دیگران .خدا تورو دوست داره .بسه گلیا _

  .مهربونی .معصومی .چون تو پاکی 
  تو یکی از بهترین بنده هاشی .ده هاي خوبش و امتحان میکنه می دونی خدا بن

  . پس تورو هم امتحان می کنه 
 سعی کن با بهترین نمره قبول بشی

  نمی خواستم حرف بزنم . دیگه حرفی نزدم 
  . شاید اگه هیچی نمی گفتم بهتر بود 

  . سرم و چسبوندم به شیشه ي ماشین و به خیابونا نگاه کردم 
  .......ادم هاي مختلف

  ..........به چی می خندیدن 
  ...............به چی دلشون و خوش کرده بودن 

  ..........شاید اونا مثل من بدبخت نبودن 
  .............شاید 

  چشمام و بستم و با دستم قطره اشکی که گوشه ي چشمم بود و پاك کردم 
  :دیقه صداي توهان باعث شد چشمام و باز کنم  20بعد از 

  .گلیا پاشو رسیدیم 
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  از پشت شیشه به اطراف نگاه کردم 
  چقدر همه چیز بی روح و مرده بود 

  .چقدر دنیا سیاه بود 
  :اه کردم و گفتم به توهان نگ

  میشه تنها برم ؟
  :براي چند ثانیه بهم خیره شد و بعد گفت 

  .باشه ولی مواظب خودت باش 
  . لبخند تلخی زدم و از ماشین پیاده شدم 

  .........درست نمی دونستم خشایار کجا خوابیده ولی 
  . یه حسی بهم می گفت نزدیکه خاك مادرم بود 

  .پیش هم بودن 
  .مادرم رفتم سمت قبره 

  . سال  5شاید بیشتر از .خیلی وقت بود اینجا نیومده بودم 
  . باال سره خاك مادرم ایستادم 

  :اروم زمزمه کردم 
  .با اینکه باهات قهرم ولی بدون که دلم برات تنگ شده 

  . به دورو برم نگاه کردم 
  . درست حدس زده بودم دقیقا کناره مادرم خوابیده بود 

  . و دستم و کشیدم رو سنگ سرده خشایار  وسط دوتا سنگ نشستم
  :دوباره اروم زمزمه کردم 

  .داداشی یخ نکنی
  . شب اینجا خوابیدي؟گلیا برات بمیره  7تو 

  خشایار چرا نامردي کردي؟ 
  مگه قرار نذاشته بودیم همیشه پیش هم باشیم ؟

  مگه قول نداده بودي همیشه مراقبم باشی؟ 
  نامرد چرا زدي زیره قولت ؟

  . ه طاقت نداشتم دیگ
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  . به هق هق افتادم 
  . بلند بلند زار می زدم 

  . زیره لب اسم خشایار و می گفتم 
  . دستم و کشیدم رو عکسش 

  .برعکس من . چقدر خوش قیافه بود 
  . عکسش و برداشتم و محکم بغل کردم 

  ..........داداشی 
  .............داداشی جونم 

  ...................داداشی مهربونم 
  :سرم و گذاشتم رو سنگ قبره سردش و با هق هق گفتم 

چرا تنهام گذاشتی؟خشایار االن می دونی چه عهدي با توهان بستم اره .............خشایار 
خشایار با من بدبخت .؟خشایار من و به توهان سپردي؟ اون که یه ساله دیگه ولم می کنه 

  چیکار کردي؟ 
  که اینکارو باهام کردي؟مگه چه هیزم تري بهت فروختم 

  :سنگ و بوسیدم و گفتم 
  .داداشی االن تو اینجا یخ میکنی ها . داداشی برگرد پیشم 

  . بیا مثل بوقتی بچه بودیم همدیگرو بغل کنیم تا یخ نکنیم 
  ...........داداشی جونم 

  :ژاکتی که تنم بود و دراوردم و روي سنگ انداختم و گفتم 
  . شه نه ؟راحت بخوابی ها داداشی اینطوري گرمت می

  . خشایار نی نی کوچولوت که به دنیا اومد من و نرگس باهم میام پیشت 
  . اونوقت نی نیتو می بینی

  :با بغض زمزمه کردم 
  خشایار 

  . دست گرمی رو روي شونه ام حس کردم 
  :خواستم جیغ بکشم که صداي توهان ارومم کرد 

  . پاشو عزیزم .پاشو بریم گلیا
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  . یم پاشو بر
  توهان تورو خدا بذار بمونم .نه نه بذار بمونم می خوام شب پیش مامان و داداشم بخوابم  _

  :کمرم و گرفت و از رو زمین بلندم کرد و گفت 
  . االن می برمت تو ماشین .بیا عزیزم 

  :دادا کشیدم 
  . نمی خوام بیام .نه 

  :\با صداي ارومی گفت 
  .الن میریم ا.هیشششششششش هیچی نیست اروم باش 

  . سردم شده بود . دیگه حال نداشتم جیغ بکشم 
  .......اشکام روي گونه ام می ریخت ولی 

  . خدایا خودت بهم صبر بده 
  . چشمام بسته شد 

  . بوي عطر تند توهان تو دماغم پیچید 
  :سرمو رو سینش گذاشتم و گفتم 

  .........توهان 
  

خسته بودم، داغون بودم، . نمی خواستم چشمام رو باز کنم. حرکت ماشین رو حس کردم
  . ترجیح می دادم بخوابم و دیگه بلند نشم! بدجوري شکسته بودم

  : صداي زمزمه ي توهان رو شنیدم
  ... آخه... من... آهو... خدا -

به جهنم چه فرقی به حال من . فقط چندتا از کلماتش رو می شنیدم نمی فهمیدم چی می گه،
  ! داره؟ بذار این قدر با خودش حرف بزنه که دیوونه بشه

  . نزدیک بود با سر برم توي شیشه که توهان نگهم داشت. یهو ماشین ایستاد
  این چرا این طوري می کرد؟ . چشمام از تعجب باز شد

  : داش باعث شد ساکت بشمتا می خواستم سرش جیغ بکشم، ص
  گلیا، بیداري؟  -

یه نیرویی مجبورم می کرد که حرف نزنم و سریع چشمام رو . نمی خواستم حرف بزنم
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  . توهان باید فکر می کرد خوابم. بستم
سنگینی نگاهش رو روي خودم حس می کردم و . کمرم رو گرفت و تکیه ام داد به صندلی

انگار قلبم ! مور مورم شد، یه احساس جالب. دمدست سردش رو هم روي گونم احساس کر
  . داشت از سینم می اومد بیرون

  : صداي خش دار توهان توي گوشم پیچید
گلیا شش سال طول کشید تا . گلیا؟ داري چه کار می کنی باهام؟ گلیا دوباره بدبختم نکن -

ذابم می المذهب براي چی اومدي تو زندگیم؟ براي چی ع! داغونم نکن دختر. خوب شدم
دي؟ مگه چه کارت کردم؟ گلیا چرا اومدي تو زندگیم؟ می خواي دوباره داغون بشم؟ آخه 

  !المذهب چرا داري دیوونم می کنی؟ چرا این قدر معصومی؟ گلیا برو، برو نذار دیوونه بشم
یعنی من این قدر اذیتش می کردم؟ یعنی این قدر سربارش بودم؟ خشایار . بغض کرده بوم

 ! از پیش توهان برم دیگه حتی جاي خواب ندارمدیدي، اگه 

  
  . ذهنم خیلی مشغول بود 

  سعی می کردم با خط خطی کردن کاغذ اروم بشم ولی بی نتیجه بود
  همش درگیره حرفاي توهان بودم 

  عذاب اور بودم؟یعنی انقدر 
اون می خواست یه سال با من زندگی کن .به من چه اصال . باید تحمل می کرد .به جهنم 

  .پس باید روي حرفش به ایسته 
  . به پالتوي سیاهی که تنم بود نگاه کردم 

  . می خواستم تا ابد سیاه پوش بشم 
  وقتی خشایار نیست دیگه چه امیدي می تونستم داشته باشم؟

  ان بودم تا بیاد دنبالم منتظر توه
  .از صبح باهاش سر سنگین شده بودم 

  ......می دونستم از رفتارم تعجب کرده ولی 
  .زنگ زده بود و گفته بود اماده شم تا بیاد دنبالم و بریم پیش نرگس

  .سرم و بین دستام گرفتم 
  . دیگه به مرز جنون رسیده بودم . داشتم دیوونه می شدم 
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  چقدر ظرفیت داره ؟خدایا مگه یه ادم 
  . صداي زنگ در اومد 
کیفم و برداشتم و بدون اینکه از ایفون نگاه کنم رفتم تو حیاط و در و . حتما توهان بود دیگه 

  . باز کردم 
  .براي چند ثانیه خشکم زد 
  .این اینجا چیکار می کرد 

  . چشماي میشی بمرموزش روي صورتم زوم شده بود 
  :اروم گفتم 

  این طرفا ؟.وم سالم اهو خان
  :با صداي دخترونه و نازکش گفت 

  . اومدم باهات حرف بزنم البته اگه مشکلی نداره و اگه توهان خونه نیست 
  . شک داشتم بذارم بیاد تو یا نه 

  . می دونستم اگه توهان بیاد و ببینه این اینجاست عصبی میشه 
  .نمی تونستم دم در نگهش دارم که 

  :و گفتم از جلوي در رفتم کنار 
  . خیلی خوش اومدید .بفرمایید 

  . بدجوري بهش حسادت می کردم 
  ........به زیباییش به لوندیش به 

  :سره خودم داد کشیدم 
دوست داشتی توام جاي اون باشی؟ دوست داشتی مثل یه زن هرزه با صد تا مرد .احمق 

  دوست باشی؟ 
  اره ؟

  دوست داشتی به شوهرت خیانت کنی؟ 
  ......من فقط ........نه 

  .اگه اون زیبایی داره تو پاکی و معصومیت داري 
  چیزي که تو داري می ارزه به هزار تا زیبایی اون 

  . سرم و باال گرفتم 
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  خیلی سرتر . من از اهو سرتر بودم 
  . می دونستم خشایار بهم افتخار میکنه 

 . خوده این برام اعتماد به نفس خیلی زیادي داشت 

  
  . روبروي هم نشسته بودیم و به هم نگاه می کردیم 

  :لبخند ملیحی زد و گفت 
  . چند تا سوال دارم .خوب بهتره برم سره اصل مطلب 

  من چرا باید به سواالي شما جواب بدم ؟_
  :دوباره لبخند زد و گفت 

  جواب میدي
  .انگار داره با کلفتش حرف میزنه .زنیکه ي عوضی 

  . کنم جواب میدم  اگه بتونم کمکی_
  امیر و دوست داري؟ _
  . خوب اگه دوست نداشتم که باهاش ازدواج نمی کردم _

  بلند خندید 
  با تعجب بهش نگاه کردم

  :دستش و گرفت جلو دهنش و با تحقیري که قشنگ تو صداش معلوم بود گفت 
یا این همه  اخه می دونی فکر نکنم ادمی مثل تو تابحال خونه اي مثل این خونه دیده باشه

  .....پول و یک جا داشته باشه یا 
ببین خانوم من کال ادم مودبی هستم ولی اگه کسی بخواد باهام بد حرف بزنه کاري می _

  کنم که به غلط کردن بیفته پس حرف دهنتو لطفا بفهم 
  :پوزخندي زد و گفت 

  امیرم تورو دوست داره ؟
  ستگاریم مرض نداره وقتی احساسی به من نداره بیاد خوا_
  ولی امیر کمترین عالقه اي به تو نداره _
  اینطوري فکر می کنین؟_
  .فکر نمی کنم مطمئنم _
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  :سرم و به نشونه ي تاسف تکون دادم و گفتم 
  به چه دلیلی همچین فکري می کنید ؟

  به این دلیل که امیر همیشه عاشق من بوده همیشه هم عاشقم می مونه _
  . يخجالت نمیکشی؟ تو شوهر دار_
چیه ؟لجت گرفته ؟مگه دروغ میگم ؟تو خودتم می دونی که امیر امکان نداره زنی مثل _

  .من و ول کنه و به کسی مثل تو بچسبه 
  . اره امکان نداره هرزه اي مثل تورو ول کنه _

  . به خشم نگام کرد 
  . حاال نوبت من بود اهو خانوم 

  :لبخندي زدم و گفتم 
  اتفاقی افتاده عزیزم ؟

  :هاي نازکش و باال برد و گفتابرو
  گدا گشنه ي بدبخت 

  :تا خواستم جوابش و بدم صداي توهان ساکتم کرد 
  یه تاره موي گندیده ي این گدا گشنه می ارزه به هزار تا عوضی مثل تو 

  
  

  : بلند شد و گفتآهو از جاش 
  . سالم امیر -

توهان لبخندي ! با یه لحن صمیمی می گفت امیر که انگار با دوست پسرش حرف می زنه
  : زد و گفت

بهتر نیست یه آقا پشت امیر اضافه کنی؟ فکر نکنم سیامک این صمیمیت رو دوست  -
  !داشته باشه

  : ان و گفتیه قدم رفت سمت توه. قشنگ معلوم بود که حال آهو گرفته شده
  . خب بهتره دیگه من برم -
  ! خوشحال می شم زحمت رو کم کنی. آره، واقعا کار خوبی می کنی -
  داري منو بیرون می کنی؟  -
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  ! از خونه ي من برو بیرون. دقیقا همین قصد رو دارم -
با صدایی که . ناخوداگاه لبخند کوچکی روي لبم نشست. دهن آهو از تعجب باز مونده بود

  : م بود تعجب کرده گفتمعلو
  ببخشید؟ چی گفتی؟  -
  !گفتم از خونه ي من گمشو بیرون، هري! کر شدي؟ یه دکتر برو -

  : نفس تندي کشید و با صداي عصبی گفت
  به چه حقی با من این طوري حرف می زنی؟  -
لیاقتت . اینجا خونه ي منه، با هرکسی هم خودم تصمیم می گیرم چه طوري برخورد کنم -

در ضمن، یادت باشه هیچ وقت دور زن . حاال از خونه ي من برو بیرون! تر از این نیستبیش
  . من نگردي

  ! می بینم که این زنیکه ي دهاتی روت اثر گذاشته -
  : با سه تا قدم بلند خودش رو رسوند به آهو و گفت

  . اگه جرات داري یه بار دیگه حرفت رو تکرار کن -
   :آهو یه قدم رفت عقب و گفت

  !خالیق هر چه الیق -
  : با قدم هاي تند رفت سمت در و داد کشید

  . خاك بر سر بی لیاقتت کنن -
توهان با ! همگی قاطی داشتن. با تعجب به در خیره شدم. هم زمان در رو کوبید و رفت

  : بهش نگاه کردم و گفتم. لبخند کج بهم نگاه می کرد
  !دمت گرم -

  : بلند خندید و گفت
  حاضري؟  -
  . آره، بریم -

  : در رو باز کرد و گفت
  . بفرمایید -

واقعا از توهان خوشم اومد، . عجب آدم پررویی بود! واو، خدایا کف کردم. رفتم توي حیاط
  .دمش گرم! گل کاشت
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  باورم نمیشد و
  این کی بود که جلوي من ایستاده بود؟

  این نرگس بود ؟
  . نه امکان نداشت 

  ایستاده ؟ این کی بود که جلوي من. این زن داداش من نبود 
  . چشماي مشکیش پف کرده بود 

  ......زیره چشماش به حدي گود رفته بود که 
  . استخون هاي گونش زده بود بیرون 

  .نصف اون چیزي که بود شده 
  :بقا صداي خش داري گفت

  دیدي گلیا؟دیدي بچه ام یتیم شد؟
  دیدي سایه باال سرم تنهام گذاشت؟گلیا دیدي داداشت نامردي کرد 

  .ریخت رو صورتم اشکام
  . نرگس اومد طرفم و بغلم کرد 

  . خواهري دیدي بدبخت شدیم ؟گلیا بچه ام بی پدر شد .گلیا ؟گلیا جونم _
  گلیا 

  :محکم بغلش کردم و گفتم 
دیگه به کی بگم داداشی؟سرم . منم بی پناه شدم . نرگسی منم بدبخت شدم . جانم نرگس 

  س دیگه براي کی مسخره بازي دربیارم ؟و رو شونه ي کی بذارم و گریه کنم ؟نرگ
  . باهم گریه می کردیم و حرف می زدیم 

  . انگار تازه سره دلم باز شده بود 
  . تازه داشت غمم جون می گرفت 

  .تازه می فهمیدم خشایار رفت یعنی چی 
  :صداي طاها باعث شد از بغل نرگس بیام بیرون 

  .سالم 
  . برگشتم سمتش 

  . داده بود و بهم انگاه می کرد توهان به ماشین تکیه 
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  :با گریه رفتم سمت طاها و بغلش کردم و گفتم 
  طاها دیدي بی داداش شدم ؟طاها یادته قول داده بدیم همیشه پیش هم بمونیم ؟

  .زد زیره قولش .خشایار نامردي کرد 
  داداش طاها بدون خشایار چیکار کنم ؟. طاها دیگه جز تو کی رو دارم 

  :و گرفت و گفت طاها بازوهام 
  . اروم باش . هیشششش اروم باش خواهرم 

  :دستم و گرفت و گفت 
  . بیا کمک کن با نرگس بریم تو .بیا 

  نمی اومد ؟.به توهان نگاه کردم 
  :با صداي بندي گفت 

  . مم مریض دارم باید برم بیمارستان . طاها مواظب گلیا باش 
  :بعد رو کرد به من و ادامه داد 

  . الت شب میام دنب
  .از همه خداحافظی کرد و سوار ماشین شد و رفت 

  .بازوي نرگس و گرفتم و کمکش کردم تا بریم تو خونه 
  . چقدر دلم برا اینجا تنگ شده بود 

براي حیاطی که توش کباب . برا خونه اي که با طاها و خشایار توش بازي می کردیم 
  .درست می کدریم

  هاي نرگس براي خنده .براي شوخی هاي خشایار 
  .براي هیجان طاها 

  . خدایا کاش هنوز بچه بودم 
  کاش بچه بودم و گرسنگی می کشیدم تا اینکه ببینم داداشم و بردي 

  کاش بچه بودم و از سرما یخ م یزدم تا اینکه نرگس و با این وضع می دیدم 
  کاش بچه بودم و بی پول ولی طاها رو انقدر اروم و ناراحت حس نمی کردم 

  ........ا کاشخدای

  . به عکس روي دیوار خیره شده بودم 
  . به داداشم که داشت می خندید 



 

 w w w . m a h t i k . i r  
 

Page 290 

برفی نوشتھ شاداب حسینیسفید  مھ تیکسایت    

  . چقدر اون روز خوشحال بود 
  .روزه تولدش

  .عکس سه نفره از من و نرگس و خشایار یه 
  .چقدر دلم براي اون روزا تنگ شده

  . نرگس سرش و گذاشته بود رو شونم و اروم گریه می کرد 
  ........می خواستم ارومش کنم ولی

  . خودم داشتم گریه می کردم . یه نفر باید من و اروم می کرد 
  :طاها با سینی چایی اومد طرفم و رو به نرگس گفت 

  . پاشو ببینم .قرصات و نخوردیا.نرگس؟خانومی پاشو 
  :نرگس با هق هق گفت

  .می خوام بمیرم . نمی خوام . نمی خوام بخورم . ولم کن طاها 
  . همزمان با گریه رو شکمش می کوبید 

  :سریع دستاش و گرفتم و گفتم 
قدر خودت و به خدا خشایار راضی نیست که ان.نکن نرگس . نکن .چه غلطی می کنی روانی 

  . نکن . اذیت کنی 
  . صداي گریه ي نرگس بلند شد 

  .دستاش و دوره شونه هام حلقه کرد 
  . محکم بغلش کرده بودم و گریه می کردم .بلند بلند زار می زد 

  . اي خدا ببین باهامون چیکار کردي
  :طاها اومد طرفمون و دستاي نرگس و گرفت و گفت 

  .بیا . صات و بخور بعد بخواب بیا بریم قر.پاشو .پاشو عزیزم 
  :لبخند کوچیکی براي دلگرمی نرگس زدم و گفتم

  .پاشو استراحت کن .پاشو نرگس 
  . پیشم بمون .گلیا نرو _
  .به شرطی که بري استراحت کنیا.باشه _
  . ولی قول بده نري.باشه میرم_
  . حاال برو استراحت کن .نمیرم _
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  .ت تو اتاقنرگس از جاش بلند شد و با کمک طاها رف
  . پاهام و تو شکمم جمع کرد و سرم و به شونم تکیه دادم 

  :صداي طاها تو گوشم پیچید 
  حالت خوبه گلیا ؟

  :پوزخندي زدم و گفتم 
  .اصال دارم تو خوشبختی دست و پا می زنم .بهتر از این نمیشم . اره عالیم 

خودم داغونم .شه نرگس اینجوري شده مهم نیست خوب می.داداشم مرده چیزي نیست که 
  ....عیبی نداره بابا به جهنم و

  . بس کن گلیا _
  اي خدا چرا من و نمیکشی راحتم نمی کنی؟.بس کن بس کن بس کن _

  :طاها داد زد 
  احمق می دونی اگه تو نباشی چی میشه ؟. خفه شو 

  . همین نرگسی که می بینی فقط به امید تو و بچه اش زنده مونده 
  تو نباشی دیگه به کی بگم خواهري ؟دیگه با کی دردودل کنم ؟اگه .اصال خوده من 

  توهان چی؟ می دونی چقدر عذاب میکشه ؟
  .اون از خداش من بمیرم و از شرم خالص بشه .توهان ؟اره ارواح عمه اش 

  :طاها کنارم نشست و با بعض گفت 
  گلیا؟

  جانم ؟_
  حوصله داري باهات حرف بزنم ؟_
  چی می خواي بگی؟_
  .قصه ي یه عشق .  یه قصه_
  تو این موقعیت ؟_
چون . چون دیگه طاقت ندارم تو خودم بریزم . ن دیگه خسته شدم .چو. همین االن .اره _

  .دیگه بریدم 
  . شاید اینطوري یه دیقه از فکر خشایار دربیام .بگو زاها _
  . قول بده تا اخره قصه گوش کنی و بعد حرف بزنی .یه قولی بده _
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  . قول میدم _
 سرش و انداخت پایین و شروع کرد 

  ساله می تونه عاشق بشه ؟ 14گلیا به نظرت یه بچه ي  _
  دوست داشتن چی می فهمه ؟ یعنی بچه اي به اون سن از عشق و.فکر نکنم _
یه عشق بچگانه ولی . سالت  14این داستانی که تعریف می کنم مربوط به یه بچه ي _

  اماده اي تا بشنوي؟.بزرگ 
  . می خوام بدونم این بچه چطوري عاشق شده .اره _
  یه دفعه یه. ساله با دوستاش تو کوچه بازي می کرده  14یه پسر . پس خوب گوش کن _

  .یه خانواده اي قرار بود تو یکی از خونه هاي اون کوچه زندگی کنن .تو کوچه  وانت میاد
  . حتما همونا بودن دیگه 

  . ساله از پشت وانت می پره پایین  11, 10یه دختر 
بچه هایی که تو کوچه بودن به بازیشون ادامه میدن ولی چشم پسره رو دختره خیره می 

  .مونه 
  . بلند بلند .قلبش پسره محکم میزنه 

  . حس می کرد همین االن که قلبش از دهنش بزنه بیرون 
ساله چه می دونه عاشق شدن یعنی  14بچه ي . پسره نمی فهمه .خدایا این چه حسی بود 

  چی؟
  . یه رفیقی که از برادر بهش نزدیک تر بود . این پسر یه رفیق فابریک داشت

  . یه رفیقی که حاضر بود جونش و براي اون یکی بده 
  . سال گذشت  10

فهمید .فهمید از همون نگاه اول دلش لرزیده .سال پسره فهمید این حس چیه  10تو این 
  . عاشق شده 

ترسید .ترسید دختره هیچ حسی بهش نداشته باشه .ولی جرئت نکرد به زبون بیاره 
  . مسخرش کنه 

خودش گفت این  با. یه روز باالخره جرئتش و جمع کرد .حتی به دوستشم این راز و نگفت 
  . که نمیشه من تا اخره عمرم به دختره نگم چه حسی بهش دارم 

  .هرچه بادا باد. یا قبول میکنه یا نه
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  . ته دلش به خودش امیدواري می داد که دختره صد در صد قبول میکنه 
  . حداقل امیدش و داشت 

  . نه بهتر دید اول با دوستش مشورت ک. ولی نمی خواست اول بره سراغ دختره 
  .سال رازش و فاش کنه  10می خواست بعد از 

  . وقتی رفت پیش دوستش قبالز اینکه بتونه حرفی بزنه داغون شد 
  .دنیا رو سرش خراب شد 

  می دونی چرا ؟
  . چون رفیقش بهش گفته بود که عاشق همون دختر شده 

  . گفت می خواد از دختره خواستگاري کنه 
  . گفت دختره رو خوشبخت میکنه 

  . نمی خواست خوشی دوستش و خراب کنه .شکست ولی حرف نزد . پسره نابود شد 
  .دوستش با دختره ازدواج کرد 

  .علی موند و حوضش
  . داغون تر از قبل شد .پسره تنها شد 

  . شکست خورده بود ولی باید ادامه می داد .ولی این که نمیشد باید زندگی می کرد 
  . ه سعی کرد عشق دختر و تو قلبش بکش

  . سعی کرد نابودش کنه 
  . ولی نمی شد 

تصمیم گرفت حاال که نمی تونه عشق رو ریشه کن کنه .ریشه ي عشقش خیلی قوي بود 
. وي عشقش خاك ریخت تا خاموش بشهبه خاطر همین ر. حداقل جلوي رشدش رو بگیره

از اون به بعد دختر رو به چشم . عشقش هیچوقت خاموش نشد ولی شعله هاش کمتر شد
  خب تموم شد، نظرت چیه؟ ! براش سخت بود ولی سعی می کرد. خواهرش نگاه کرد

چی داشت می گفت؟ چرا این قصه برام این قدر آشنا بود؟ چرا . به طاها نگاه می کردم
کردم می دونم دختره کیه؟ چرا دلم نمی خواست اون چیزي که فکر می کنم حس می 

  حقیقت داشته باشه؟ 
  : با صداي خش داري گفتم

  طاها؟  -
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  جانم خواهري؟  -
  !بگو دارم اشتباه می کنم! بگو این چیزي که توي فکرمه اشتباهه -
  . اون چیزي که داره تو ذهنت می چرخه حقیقت محضه -

  . اون پسر طاها نبوده، می دونم که طاها نبوده. اشتباه بود !نه، نه، نه، نه
تو خوب می دونی عشقم . این داستان عشق منه. گلیا سعی نکن خودت داستان رو بپیچونی -

  . کیه
  !این امکان نداشت، این غیر ممکن بود. از جام بلند شدم و آروم رفتم سمت طاها

  : داد کشیدم
  . ستیخیلی پستی طاها، خیلی عوضی ه -

  : دستاي مشت شدم رو به سینش می زدم و داد می کشیدم. فقط نگاهم کرد
. تو به زن خشایار چشم داشتی؟ تو عاشق نرگس بودي! کثافت، حالم ازت به هم می خوره -

  . ازت متنفرم طاها
خدا این دیگه چه بدبختیه؟ خدا چرا بهم رحم . محکم به سینش می زدم و گریه می کردم

  . می زدم و به سینه ي طاها می کوبیدم نمی کنی؟ ضجه
  : دستام رو گرفت و داد کشید

  . بس کن گلیا -
  ... تو به زن داداش من. خفه شو، خفه شو کثافت -

  : فریاد کشید
می دونی شب عروسیشون حس مرگ . می دونی چقدر برام سخت بود! المذهب بفهم -

زده بودم؟ می دونی چه حسی داشتم؟ می دونی اون شب تا صبح به خونه ي خشایار زل 
داشتم وقتی فکر می کردم زنی که عاشقشم االن زن بهترین دوستمه؟ می فهمی؟ اون روزي 

حالیته چی می گم؟ فکر . که بهم گفت عاشق نرگس شده تمام دنیا رو سرم خراب شد
االن سی سالمه و ! کردي شونزده سال ساکت موندن کم دردیه؟ من فقط چهارده سالم بود

همیشه حس . تو تمام این مدت یه دفعه به نرگس نگاه کردم. م همون عشق رو دارمهنوز
  . همیشه گفتم زن برادرمه. کردم خواهرمه

  : با صداي آرومی گفتم. دستم رو بردم باال و محکم کوبیدم به صورت طاها
  . حالم ازت بهم می خوره -
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  . ریع رفتم بیرونس. نمی تونستم درست نفس بکشم. هواي خونه داشت خفم می کرد
اشکام رو صورتم می ! باورم نمی شد. با سرعت می دویدم سمت خیابون. بغضم شکست

  !خدا! اون به زن تو چشم داشت! خشایار، داداشی، طاها داداشم بود. ریخت

  :ولین تاکسی که می یومد بلند کردم و داد زدم دستم و براي ا
  دربست ؟

  .سوار شدم 
  .بلند بلند هق هق می کردم و دماغم و باال می کشیدم 

  :راننده بسته ي دستمال و جلوم گرفت و گفت 
  بفرمایید ابجی 

  .ممنون _
  :چشمام و پاك کردم و با صداي خش داري گفتم

  کرایتون چقدر میشه ؟
  .ره قابل شوما رو ندا_
  . بفرمایید لطفا _
  .ما خودتون و می خوایم چه نیازي به پول هست _

  :با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم 
  منظورتون چیه اقا ؟

  بریم خونه ؟.یه چند تا از رفیقامم هستن  _
  :داد کشیدم 

  .نگه دار .اشغال کثافت .نگه دار عوضی 
  .خوب خانوم چرا عصبی میشی؟یه پیشنهاد بود _
  . نگه دار بهت میگم .عوضی  خفه شو_

  . ماشین و نگه داشت 
  .سریع پیاده شدم و رفتم تو پیاده رو 

  :مرده دنبال اومد و گفت 
  هوي خانوم کرایت ؟

  کرایه هم می خواي؟.عجب عوضی هستی تو دیگه _
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  :داد زد 
  .اي مردم ببینین چطوري تو روزه روشن می خواد پولم و هاپولی کنه 

  :صداي توهان باعث شد سریع برگردم  تا خواستم داد بکشم
  .چه خبره اینجا 

  . اینجا چیکار می کرد .با تعجب بهش نگاه می کردم 
  :اومد سمتون و رو به یارو کرد و گفت 

  چته ؟چرا هوار میکشی؟ 
  .اقا می خواد پولم و باال بکشه _

  . توهان با تعجب بهم نگاه کرد 
  :با صداي خش داري گفتم 

  .من میگه بریم خونه ؟چند تا از دوستامم هستن مرتیکه عوضی به 
  . رگ گردن توهان بیرون زد 

با عصبانیت به مرده که نصف خودشم نبود نگاه کرد و خواست به طرفش حمله کنه که 
  :سریع پریدم جلوش و داد کشیدم 

  . بیا بریم .حالم بده .ول کن توهان 
  .می خواست به زور پسم بزنه تا به مرده برسه 

  :ره گفتم دوبا
  .حالم بده به خدا .توهان جان گلیا بیا بریم 

  .مرده از ترس پا به فرار گذاشت 
  . اشکام تند تند رو صورتم می ریخت 
  :با عصبانیت دستم و گرفت و گفت 

  اینجا چه غلطی میکنی؟ مگه نگفتم دنبالت میام ؟
  .توهان به خدا حال و حوصله ندارم اذیتم نکن _

  .د و تقریبا هلم داد تو در ماشینش و باز کر
  :داد کشیدم 
  چته روانی ؟

  :سوار ماشین شد و گفت 
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  .تو خیابون چیکار می کردي ها ؟مگه من خر نگفتم میام دنبالت 
  .نمی تونستم اونجا بمونم _
  باید حتما سوار ماشین این یابو می شدي؟.به جهنم _

از این چاله میدونی ها هم بی  تازه به این نتیجه رسیده بودم که وقتی توهان عصبانی میشه
  . ادب تر میشه 

  :داد کشیدم 
  مگه از قصد سوار شدم ؟.هی هیچی نمی گم .بسه دیگه 

  چیکار می کردم ؟.تاکسی بود سوار شدم 
  .دهنش بسته شد 

  . مگه تقصیره من بود .واال 
  . دوبارهباده طاها افتادم 

  . عوضی
   .......همیشه جاي داداشم بود نگو اقا 

! طاها داداشم بود... خدایا این چه بختیِ که من دارم؟ خدایا طاها. بلند بلند گریه می کردم
  ! خدایا. طاها از خشایار بهم نزدیک تر بود

  : شین رو نگه داشت، دستم رو گرفت و گفتتوهان ما
چیزي ! گلیا چت شده؟ از اون وقتی که سوار ماشین شدي یه دم داري گریه می کنی -

  شده؟ اتفاقی براي کسی افتاده؟ نرگس خانوم خوبه؟ 
. سرم رو تند تکون دادم... نکنه. اونا چند روزه باهم تنهان. خدایا نکنه! نرگس؟ بیچاره نرگس

  . من طاها رو می شناختم. پاکی طاها قسم می خوردم به! نه، نه
  : فریاد توهان باعث شد چهارستون بدنم بلرزه

  می گم چه مرگته؟  -
. حتی اگه توهان نمی خواست، من بهش احتیاج داشتم. به یه تکیه گاه احتیاج داشتم

 می تونستم بفهمم داره از تعجب شاخ در. نزدیکش شدم و سرم رو روي سینش گذاشتم
  !خدایا کمکم کن. بوي عطرش رو می بلعیدم. میاره

  : همراهیم کرد و گفت
  ! گلیا چی شده؟ بگو به من، بگو -
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  ... طاها... توهان -
توهان بازوهام رو گرفت و با صداي . هق هق گریم نمی ذاشت بیشتر از این حرف بزنم

  : بلندي گفت
  ر کرده؟ اون عوضی باهات چه کا! چی؟ طاها چی؟ المذهب حرف بزن -

  ...االن فکرش می رفت سمت! واي نه
  . آروم باش تا برات تعریف کنم. نه نه، توهان اشتباه فکر نکن -
  . بجنب بگو -
  . طاها نرگس رو دوست داره -

  : نفسش رو با صدا بیرون داد و گفت
  از اون موقع براي این گریه می کردي؟  -
  از نظر تو چیز عادیه؟  -
  . نیست از نظر من اصال مهم -
  یعنی چی؟ چی می گی توهان؟  -
تو نمی ! طاها از بچگی عاشقش بوده. گلیا نرگس خانوم یه زن جوون و خوش قیافست -

  . تونی مجبورش کنی دست از عشقش که حاال بعد از سال ها می تونه به دستش بیاره بکشه
  ... تو از کجا می دونی؟ از کجا می دونی طاها از بچگی... تو -
  . ر برام تعریف کردخشایا -
  توهان چرا چرت می گی؟ تو می گی خشایار برات تعریف کرده؟  -
یه روز دیدم داره به یه عکس نگاه می ! گلیا من و خشایار دوستاي صمیمی بودیم. آره -

گفتم اوو نگاهش کن، به چی . خواستم سر به سرش بذارم. فکر کردم عکس همسرشه. کنه
. به داداشی که در حقش نامردي کردم. ؟ گفت به داداشماین طوري زل زدي آقا خشایار

خشایار که ته همه ي مردا بود می گفت در حق بهترین دوستش که طاها ! تعجب کردم
قبول کردم تا . گفت می خواد باهام درد و دل کنه. خیلی تعجب داشت. باشه نامردي کرده
امه می داد بیشتر و بیشتر وقتی شروع کرد تعجبم بیشتر شد و هرچی اد. باهاش حرف بزنم
نگاه هاي . می گفت از بچگی می دونست طاها نرگس رو دوست داره. تعجب می کردم

می گفت همیشه و همیشه می دونست طاها دیوانه وار . عاشقانش رو روي نرگس می دیده
دل خودشم پیش . ولی یه اتفاق بد افتاد. عاشق نرگس بوده، از همون روز اول می دونست
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اون روز . نمی تونست کسی رو که دوست داره به راحتی به طاها ببخشه. ر گیر کرداون دخت
می گفت اگه . براي اولین بار دیدم که گریه کرد. فقط خشایار حرف زد و من گوش کردم

یه ذره بهش فکر . گلیا طاها خیلی عذاب کشیده! یه روز طاها از گناهش نگذره چه کار کنه
  !ترین دوستت ازدواج کنه، وحشتناکه گلیاعشق تمام زندگیت با به. کن

طاها؟ داداشی؟ خشایار چه طور . چونم می لرزید. با چشماي گرد به توهان نگاه می کردم
  . تو دلم غوغایی بود  !طاها ببخش. تونستی؟ خشایار تو که همیشه عاشق طاها بودي

  .طرف داداشم یا طرف طاها .من نمی فهمیدم باید طرف کی باشم 
  . داشتم به مرز جنون می رسیدم 

  طاها یا خشایار؟
  .نباید براساس احساس عمل می کردم 

  .درسته نرگس زن خشایار بوده ولی طاها که بعد از ازدواج اون ها عاشقش نشده  اره
  .......تو دلم حق به طاها دادم ولی 

  .اي خدا هروقت طاها و نرگس و جلوي چشمام می اوردم تصویر خشایار ازارم می داد 
  .احساس می کردم دارم بهش خیانت می کنم 

  ساساي مختلف راحت بشیاي بمیري گلیا که از دست تمام این اح
  .با کیلید توي دستم بازي می کردم و می رفتم سمت خونه 

  . چهار هفته از مرگ خشایار گذشته بود ولی هنوزم قلبم از نبودش درد می کرد 
  . نمی تونستم قبول کنم که دیگه نیست 

  .تنها کسی که داشتم دیگه نیست 
  :نفس عمیقی کشیدم و اروم زمزمه کردم 

  .بهت خیلی احتیاج دارم .ش پیشم بوديخشایار کا
  .رسیدم دم خونه 

  .داشتم از خستگی تلف می شدم 
  :در خونه رو باز کردم و تا خواستم برم تو صداي اشنایی باعث شد برگردم 

  .سالم خانوم
  .براي یه لحظه وحشت کردم .ترسیدم 

  .نمی دونستم چرا انقدر از این بشر می ترسم 
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   خوشم نمی یومدیجور که اصال.یجوري بود 
_ 

  :با ترس و استرس جوا دادم
  ید ؟اینجا چیکار می کن.سالم

  . اومدم خانوم زیبایی مثل شما رو ببینم _
  . از تعریفش خوشم نیومد بیشتر مور مورم شد 

  .انگار نقشه اي تو کله اش بود .چشماش برق می زد 
  خوب فرمایش؟_
  نمیشه اجازه بدین بیام تو ؟_

  .این دفعه واقعا ترسیدم 
  .........بذارم بیاد تو ؟اخه

  . تم باهاش تنها باشم نمی خواس. توهان که خونه نبود 
  . همه چیز از مغزم رفته بود بیرون 

  .تنها چیزي که تو ذهنمه چشماي براقش بود 
  . خدایا به امید خودت 

  . بفرمایید خواهش می کنم _
  .با لبخند کوچیکی وارد خونه شد و با قدماي اهسته رفت سمت در ورودي

  . پشت سرش اروم می رفتم 
  . واقعا می ترسیدم 

  ..............نکنه 
  . دستام و تو هم می پیچیدم 

  . داشتم سکته می کردم 
  . بدون اون واقعا وحشت داشتم . باید به توهان خبر می دادم تا بیاد 

  :روي مبل چرمی نشست و با یه لبخند جذاب گفت 
  .می خوام باهاتون حرف بزنم البته با اجازه 

  . صبر کنید من برم براتون چایی بیارم _
  . قبل از اینکه حرفی بزنه رفتم تو اشپزخونه  سریع
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  . گوشیم و از کیفم دراوردم و سریع شماره ي توهان و گرفتم 
  .تا یه بوق خورد جواب داد 

  :قبل از اینکه حرفی بزنه گفتم 
  .توهان سیامک اینجاست بیا 

  
  چی؟_
  .خداحافظ.بیا توهان _

  .سریع گوشی و قطع کردم و چاي ساز و روشن کردم 
  .با ترس رفتم پیش سیامک 

  .هنوز همون لبخند ترسناك ولی جذابش روي صورتش بود 
  . واقعا ترسناك بود

  .می ترسیدم 
  .تاخوناي بلندم و توي دستم فشار می دادم 

  .چند لحظه به دستم نگاه کرد و یه دفعه بلند خندید 
  .چرا اینطوري می کرد.دیونه .وا 

  :با صدایی که خنده توش موج می زد گفت 
  .کاري باهات ندارم فقط قراره حرف بزنیم .ببین من لولوخورخوره نیستم 

  .لحن خاصی گفت حرف بزنیم و با یه 
  .صداش بدنم و مورمور می کرد 

  :تمام جرئتم و جمع کردم و گفتم 
همسر محترمتونم اومده بودن تا باهام حرف بزنن ولی هرچی از دهنشون دراومد باره من 

  .کردن
  خوب پس خوشحال باش؟_
  خوشحال باشم که بهم توهین کرده ؟_
وقت کسی رو از خودش سرتر هر.خوشحال باش چون اهو بدجور بهت حسادت میکنه _

  .حس میکنه سعی میکنه غرورش رو خدشه دار کنه 
  خوب ؟شما هم اومدین همین کارو بکنید ؟_
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  .ازوم از جاش بلند شد و با قدماي کوتاه اومد سمتم 
  :دقیقا جلوم ایستاد و گفت 

  .تو خیلی ازش سرتري.اومدم بگم اهو حق داره .نه 
  . لی تمون نخوردم قلبم داشت از دهنم در می اومد و

  . نمی خواستم بفهمه ترسیدم 
  .تورو جدت بیا .توهان بیا 

  . سرش و خم کرد و نزدیک صورتم اومد 
  . نه دیگه داشت خیلی پرو میشد 

  :یه قدم عقب رفتم و گفتم 
  حد خودتون رو فراموش نکنید

  

  : یکی از دستاش رو توي جیبش کرد و گفت
  اگه فراموش کنم چی؟  -

  . حداقل دو برابر من هیکل داشت. جوابی نداشتم که بهش بدم
  : دستش رو گذاشت روي چونم و گفت

  می دونستی خیلی زیبایی؟  -
  : صورتم رو کنار کشیدم و داد زدم

  . به من دست نزن کثافت -
  اگه دست بزنم؟  -
  . می بینیبد  -
  . دلم می خواد دست بزنم -

  .و منو به سمت خودش کشید
  : جیغ زدم

  ! گمشو، گشمو بیرون! ولم کن! ولم کن پست فطرت -
  : بلند خندید و گفت

  . اگه این طوري جیغ بزنی خودت اذیت می شی، پس بهتره آروم باشی خانوم خانوما -
  : داد زدم
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  ! توهان بیــــا! توهـــان -
بذار هم به من . ب شوهر جونت اینجا نیست، پس الکی خودت رو خسته نکندختر خو -

  ! خوش بگذره هم به تو
  . این قدر جیغ زده بودم که صدام در نمی اومد. اشکم سرازیر شده بود

  : سرش رو پایین آورد و گفت
  !من از توهان قدرتمندترم، مطمئن باش -

  . ال بیارمحالم داشت بهم می خورد، حس می کردم می خوام با
  . دستش رفت سمت شالم و از سرم کشیدش

  : براي یه ثانیه از من جدا شد و گفت
  دیدي داره بهت خوش می گذره؟  -

  : با صداي بغض داري گفتم
  ! تو رو خدا. من که کاري به تو ندارم. تو رو خدا اذیتم نکن، ولم کن -
خترونه و معصومی داري که می دونستی تو از آهو خیلی برام جذاب تري؟ تو یه حالت د -

  . بدجوري جذبم می کنه
  ! جان مادرت ولم کن. ولم کن -
  .دیگه نفسم باال نمی اومد !تازه اولشه -

  ! تا آخر عمر کنیزیت رو می کنم، فقط بیا! التماست می کنم بیا! توهان بیا
چه قدر من احمقم . الشی هم براي فرار نمی کردمحتی ت. دیگه نا نداشتم تا دست و پا بزنم

مطمئنم می ! داداشی دارم میام پیشت، مامان دیگه امیدي ندارم. که راهش دادم توي خونه
  .میرم، من نمی تونستم زیر این حیوون دووم بیارم

  . نفس نمی کشیدم. حداقل می رفتم پیش مامانم و خشایار. یه دفعه خوشحال شدم
  .توي ریه هام هیچ هوایی نبود. نمی تونستم نفس بکشم. هلم داد روي مبل

  : هیکل گندش رو بلند کرد و گفت
  !بهمون خوش می گذره. آفرین دختر خوب آروم باش -

حس می کردم آخرین لحظه هاي زندگیمه و دیگه چیزي . قطره ي اشکم چکید رو گونم
  . برام باقی نمونده بود

  : دلم گفتم دستم رو براي بار آخر مشت کردم و ته
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  ... اگه نجات پیدا می کردم براي توهان می جنگیدم، ولی -
  . یک دفعه سنگینی سیامک از روم برداشته شد، چشمام تار می دید

  : صداي داد توهان توي گوشم زنگ می خورد
  ! کثـــــافت -

  : صداي قهقهه ي سیامک رو شنیدم
  ! داین زنت هم من رو به تو ترجیح دا. دیدي آقاي راد -

! هیچی نمی دیدم، هیچی نمی شنیدم، همه چی تموم شده بود. یه دفعه همه چیز آروم شد
کجا . چشمام رو جمع کردم و به دور و برم نگاه کردم. نور آفتاب توي صورتم می خورد

  بودم؟
یاد سیامک که میفتادم . دیه دفعه همه چیز اومد توي ذهنم و مثل یه فیلم جلوي چشمم بو

  چی شده بود؟ توهان کجاست؟ . حالم بهم می خورد
  ! دستگیره رو فشار دادم، ولی چرا قفل بود؟. از جام بلند شدم و رفتم سمت در اتاق

لعنتی این چرا این طوري شده بود؟ سریع رفتم سمت . تند تند دستگیره رو تکون می دادم
  را هر دوتا در قفل بودن؟ چ. در بالکن که اون هم باز نمی شد

. با تعجب به سینی غذایی که روي میز آرایشم بود، نگاه کردم. کم کم داشتم می ترسیدم
  این جا چه خبره؟ 

. ضربان قلبم باال رفته بود. محکم به در زدم و توهان رو صدا زدم، هیچ صدایی نمی اومد
  ! نکنه سیامک بالیی سر توهان آورده بود؟ واي نه

   :داد زدم
  ! توهان بیا در رو باز کن، توهان! توهان -

. سیامک خدا لعنتت کنه، امیدوارم به خاك سیاه بشینی. سرم رو گرفتم بین دست هام
همون بلوز قبلی تنم بود؛ پس حتما توهان تنم کرده و یک . سریع به لباس هام نگاه کردم

  . کمی خیالم راحت شد که توهان حالش خوبه
گلیا چرا چرت ! کالنتري، دادگاه، زندان! سیامک آورده باشه؟ واي نه نکنه توهان بالیی سر

  می گی؟ 
  : سرم رو گذاشتم روي زانوهام و گفتم

می گم خدا من که دارم تو خوشبختی غرق می زنم، پس لطف . خدایا دستت درد نکنه -
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تو این بابا مگه من فقط ! کن یه دقیقه این همه خوشبختی رو از من بگیر بده به یکی دیگه
یه نفر . یه نفر که باهاش حرف می زدم. کاش حداقل نرگس پیشم بود یا طاها. دنیا هستم

  ...که
  سیامک قبل از این که بی هوش بشم یه چیزي گفت، چی گفت؟ . صبر کن ببینم

دیدي این زنت هم من رو به تو ترجیح داد، دیدي این زنت هم من رو به تو ترجیح داد، 
  ! رو به تو ترجیح داددیدي این زنت هم من 

ممکنه سیامک از ... این جمله چه مفهومی داشت؟ یعنی ممکنه. یه دفعه از جام بلند شدم
همون اول از توهان بدش اومده باشه؟ ممکنه آهو رو هم مجبور کرده باشه؟ نه، اگه 

  ...مجبورش کرده بود که
از این راز سر درمی آوردم و  من باید. تارا باید می اومد پیشم. این تیکه ها به هم نمی خورد

باید می فهمیدم چرا سیامک دلش می خواست من رو آزار بده؛ من رو آزار بده، یا بهتر بگم 
  ! توهان رو

  : محکم به در کوبیدم و داد کشیدم
  ... توها. توهان در قفل شده. توهان بیا در رو باز کن. باز کنید! یکی این در رو باز کنه -

کی قفلش کرده . ش کردن؟ به سوراخ کلید نگاه کردم، کلید روش نبوددر قفل شده یا قفل
  بود؟ 

گرسنه بودم، ولی این قدر فکرم مشغول . از پشت پنجره به غروب خورشید نگاه می کردم
  . بود که نمی تونستم چیزي بخورم

  . صداي در خونه رو شنیدم
  : کشیدم سریع رفتم سمت در و داد

  ! آهاي. توهان، من این جا گیر کردم! کمک! کمک -
رفتم عقب و با تعجب به چشماي طوسی خاله که با ناراحتی بهم . در اتاق یه دفعه باز شد

  . خیره شده بود نگاه کردم
  خاله آنجال؟ این جا چه کار می کنید؟  -

  : با صداي آرومی گفت
  دي؟ تو خونه ي خودش با سیامک بودي؟ چه کار کردي گلیا؟ با توهان چه کار کر -

  : داد کشیدم
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  چی؟ خاله چی می گین؟  -
سیامک گفت که شما . سیامک به توهان گفته که تو مدت هاست باهاش رابطه داري -

  ... عاشق همین و می خواین دست
خاله به . من اگه همچین کاري قرار بود بکنم به توهان زنگ نمی زدم. بس کنین خاله -

  ... خدا
می فهمم که راست می . گلیا هیچی نگو، من از چشمات می فهمم تو چی می خواي بگی -

از صبح ! اگه اون راضی نشه خیلی برات بد می شه گلیا. گی و تو باید توهان رو راضی کنی
  ... گفت اگه در اتاق رو باز کنم. اومد پیشم و گفت که بیام اینجا

  توهان در رو قفل کرده بود؟  -
  . لی من که می دونم تو راست می گیآره، و -
  خاله؟  -
  بله گلیا جان؟  -
  ... خاله آخه من قبل از این که اون عوضی اذیتم کنه به توهان زنگ -
یادش می ره که باید همه . گلیا، توهان وقتی اسم خیانت رو می شنوه منطق یادش می ره -

می ! که دیده قبول می کنهفقط عصبی می شه، فقط اون چیزي رو . چیز رو در نظر بگیره
این براي . دونی چی دیده؟ دیده یه مرد که ازش نفرت داره، داره به زنش نزدیک شده

  . حاال بیا بیرون، بریم یه چیزي بخوریم! توهان یعنی مرگ
  ! نه، نمیام -
  آخه چرا؟  -
ن؟ باشه مگه توهان نگفته نباید در اتاق رو باز کنین؟ مگه نگفته من حق ندارم بیام بیرو -

  . من بی گناهم، پس ثابت می کنم ربطی به من نداره. پس نمیام
  : ته دلم زمزمه کردم

  ! حتی اگه توهان شوهر واقعیم نباشه -
  ... گل -
من به تارا قول دادم . من باید به توهان ثابت کنم. خاله لطفا برید بیرون و در رو قفل کنید -

  . ین بکنمکمک کنم، نه این که وضع رو خراب تر از ا
  چه قولی؟  -
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پس االن در رو قفل کنید و به توهان هم نگید من و شما باهم حرف . بعدا شاید بفهمید -
  . زدیم

  : خاله پیشونیم رو بوسید و گفت
  . نفرین کردم تا خدا جوابشون رو بده. از ته دل آهو و سیامک رو نفرین کردم -

  . سریع از اتاق بیرون رفت و در رو بست
  : گرفتم باال و آروم گفتمسرم رو 

. شاید خیلی عذاب کشیده باشم، ولی حداقل می خوام به قولی که به خودم دادم عمل کنم -
  . شب گذشته بود  10ساعت از  !من می خوام بجنگم، براي عشقم بجنگم

  . گشنه ام بود ولی حتی فکر غذا خوردنم به سرم نمی زد . صداي شکمم و می شنیدم 
  . این کار خدا واقعا من مونده بودم تا 

  اخه بگو خدایا خداوندا چرا به این بشر اندازه ي ببخشیدا خر عقل ندادي؟
چرا فکر میکنه داشتم از بوسه هاي نفرت انگیز سیامک لذت می . اخه من به این زنگ زدم 

  بردم؟
  :دستم و گرفتم جلوي صورتم و به حالت گریه بلند گفتم 

  اي خدا چرا من و نمیکشی ؟
  :م در و با صداي بلند و نگرانی گفت خاله اومد د

  گلیا جان خوبی؟اتفاقی افتاده ؟
  :با صداي بغض داري گفتم 

  . اره خاله خوبم 
  ....عزیزم من باید برم ولی نمی دونم با تو _
  . خاله برین نگران نباشین _
  اون االن از هیوال بدتره.گلیا تو توهان و درست نمیشناسی _
  . برین . تنها باشیم بهتره .ارومش کنممن می تونم . خاله برین _
  .پس اگه اتفاقی افتاد حتما به من بگیا . باشه _
  . ممنون . برین . چشم _

  . سرم و گذاشتم رو پاهام و چشمام و بستم 
  . کم کم داشت خوابم می گرفت 
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  ........نمی خواستم بخوابم ولی 
................  

  با صداي کوبیده شدن در از جام پریدم
  . گردنم به شدت درد می کرد 

  . بدنم خشک شده بود 
  .به ساعتم نگاه کردم 

  .یه ربع به دو
  . دستگیره ي در و فشار دادم 

  .....قفل بود 
  .........اي خدا 

  . حتما توهان بود دیگه 
  . باید نقشه ام و شروع می کردم 

  . به زور از جام بلند شدم و محکم روي در کوبیدم 
  .ي سکوتی که بود می پیچیدصداي مشتام تو

  :با پام کوبیدم روي در و داد کشیدم 
  . بذار باهم حرف بزنیم . باز کن احمق . در و باز کن توهان 

  . توهان اذیت نکن 
  . در و باز کن بی مغز 

  . یه دفعه صداي چرخیدن کلید و شنیدم 
  . از ترس دو سه قدم عقب رفتم 

  .توهان با ارامش خاصی در و باز کرد 
  :اروم صداش کردم 

  .توهان ......تو 
  . چشماش قرمز بود 

  . ولی مثل همیشه نبود 
  . انگار حالش خوب نبود 

  . یه قدم اومد سمتم 
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  :دوباره صداش کردم 
  ....توهان من که .توهان بذار حرف بزنیم .توهان 

  :دستش و گذاشت رو لبش و گفت 
  .هیچی نمی خوام بشنوم . هیییییش هیچی نگو 

  . خفه شو فقط 
  ......تو_

  :داد کشید 
  .خفه شو 

___________________________  
  

  . خدایا کمکم کن راضیش کنم. سرم رو انداختم پایین
  : بغضم رو قورت دادم و گفتم

می خوام از خودم از پاکیم دیگه نمی خوام خفه بشم، می خوام حرف بزنم، . خفه نمی شم -
براي چی باید خفه بشم؟ اصال تو می فهمی چی می گی؟ من اگه می . از نجابتم دفاع کنم

خواستم با اون مرتیکه ي نکبت باشم که زنگ نمی زدم به تو که پاشی بیاي من رو نجاتم 
  . بدي

فکر ! می فهمممی خواستی من رو خر کنی؛ منم که کال احمقم و ن. آره، این هم نقشه بود -
کردي نفهمیدم می خواستی اعتمادم رو جلب کنی تا با اون مرتیکه هر غلطی که می خواي 

  بکنی؟ گاگولم نه؟ نمی فهمم آره؟ 
توهان چی می گی؟ این چرت و پرت ها رو از کجا آوردي؟ کی این ها رو توي مغزت پر  -

  کرده؟ 
  : اومد طرفم و گفت

  ! اگه دروغه ثابت کن -
   :داد کشید

  ! نشونم بده که اشتباه می کنم -
هرچه قدر احمق و بداخالق . از مردي که جلوم ایستاده بود نمی ترسیدم. دیگه نمی ترسیدم

یه . مردي که جلوم ایستاده شوهرمه و من از شوهرم نمی ترسم. بود، باز هم دوستش داشتم
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  . قدم رفتم سمتش
  : دستم رو دراز کردم و گذاشتم روي دستش و گفتم

توهان به خدا قسم به خاك خشایار که تمام زندگیم بود و رفت، قسم به بچه اي که حاال  -
تنها یادگار برادرمه قسم، حتی اگه براي یک دقیقه قرار باشه زنت باشم، توي اون یک دقیقه 

توهان این یه ! چه تو شوهر واقعیم باشی، چه نباشی. حتی نگاهم سمت مرد دیگه اي نمی ره
ر گذاشتیم باهم زندگی کنیم چه خوب چه بد، چه قابل تحمل چه غیر قابل سالی که قرا

توهان من . تحمل، چه زشت چه زیبا هرچی که باشه من حق ندارم به شوهرم خیانت کنم
هیچ وقت خیانت کردن رو یاد نگرفتم، چون همیشه نرگس و خشایار کنارم بودن و فکر 

من از اون ها . ه خیانت فکر کرده باشننکنم هیچ وقت حتی براي یک دفعه هم که شده ب
توهان بیا بریم دکتر، بیا بریم پزشک قانونی، اون جا . یاد گرفتم، من با اون ها بزرگ شدم

مگه نه؟ توهان من هر چی باشم هر چه قدر هم بد باشم، هر چه قدرم . بهت ثابت می شه
بیا . امرد نیستم توهانخیانت نامردیه محضه و من ن! لجباز و خودراي باشم، نامرد نیستم

  . بریم دکتر
  دکتر؟  -
  . آره، مگه نمی خواي بهت ثابت بشه؟ پس بیا بریم دکتر تا باور کنی -

یه قدم دیگه اومد سمتم و رو به روم ایستاد، فقط چند سانت باهم . دستم رو فشار داد
ز دادهاي دیگه ا. خیلی جالبه که نمی ترسم و هیچ احساس ترسی هم ندارم. فاصله داشتیم

با صداي خش داري که غم . توهان نمی ترسم، دیگه از چیزي که قراره بشنوم نمی ترسم
  :توش موج می زد گفت

  !من از صدا تا دکتر ماهرترم -
  . ضربان قلبم تند شد و منظورش رو فهمیدم

  : دستش رو آروم فشار دادم و با صداي لرزونی گفتم
  ... توهان -
  ستت رو بشه؟ از چی می ترسی؟ مگه من شوهرت نیستم؟چیه؟ می ترسی؟ می ترسی د -

  : تن صداش هر لحظه بلندتر می شد
مگه تو زن من نیستی؟ مگه تو پاك نیستی؟ مگه سالم نیستی؟ پس از چی می ترسی؟  -

  ! ها؟ جواب بده
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  ... می خواستمش، جسمش و قلبش و اعتمادش و. فقط بهش نگاه کردم
شایدم بود، . ه می ترسیدم، ولی علتش رسوا شدن نبودآر. باشه اگه اون می خواست باشه

  ! رسوا شدن دلم
با تعجب نگاهم می کرد، انگار باور نداشت من . به چشماش خیره شدم و آروم لبخند زدم

  . دستش رو محکم فشار دادم. عیب نداره بهش ثابت می شد. پاکم
  : با صداي آرومی گفت

  گلیا؟  -
  ! جب بود و پر از سوالاین دفعه صداش غمگین نبود، متع

  : با صدایی که بیشتر شبیه زمزمه بود گفتم
  مگه همین رو نمی خواستی؟ مگه نمی خواي بهت ثابت بشه؟ مگه نمی خواي باور کنی؟  -

  : دو طرف صورتم رو با دستاش گرفت و گفت
  مطمئنی؟  -

شماي این چ. چه قدر این چشم ها رو دوست دارم. هیچی نگفتم و فقط بهش خیره شدم
نرم شده . سرش رو آورد پایین. چه قدر قرمزي چشماش برام دلنشین بود. طوسی خمار رو

حس می کردم که آروم شده، حس می کردم که داره باورش می شه و همین رو می . بود
  ! خواستم، درست شد

چه قدر با چند لحظه پیش فرق . دوستش داشتم، خیلی دوستش داشتم. همراهیش کردم
قلبم به شدت . به آرومی پیشونیم رو می بوسید. ر آروم و مهربون شده بودچه قد. داشت

  .می زد، حس می کردم همین االن قلبم از سینه ام به بیرون پرواز می کنه
  :صداش زدم

  ! توهان -
. نگاه خیره اش رو روي صورتم حس می کردم. چشمام رو بستم. انگار نمی شنید چی می گم

  .ود که تاپ تاپ می زد یا قلب توهاننمی دونم صداي قلب خودم ب
  :آروم گفت

  تو زن منی مگه نه؟ مال منی؟ ! آروم باش، نترس -
  . آروم پلک زدم

  : موهام و آروم کشید و گفت
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  ! تا من نفس می کشم نمی ذارم کسی اذیتت کنه، قول می دم -
  .سکوت قشنگی بود. قلبم آروم شده بود و دیگه نمی ترسیدم

  
 ***  

  
  . درد تو تمام بدنم پیچید. آروم تکون خوردم. رو باز کردم آروم چشمام

  !آي -
چه قدر آروم خوابیده . سرم رو از روي سینه ي توهان بلند کردم و به صورتش نگاه کردم

نمی خواستم . از درد داشتم به خودم می پیچیدم، ولی نمی تونستم کلمه اي حرف بزنم. بود
  . توهان رو بیدار کنم

. وان رو پر از آب کردم و توش دراز کشیدم. لند شدم و رفتم سمت حمامآروم از جام ب
  . آب گرم درد کمرم رو بهتر می کرد

  : سرم رو گذاشتم رو زانوهام و آروم زمزمه کردم
  

  گنه کردم گناهی پر ز لذت
  در آغوشی که گرم و آتشین بود

  گنه کردم میان بازوانی 
  که داغ و کینه جوي و آهنین بود

  وتگه تاریک و خاموش در آن خل
  نگه کردم ز چشم پر ز رازش 

  دلم
  در سینه بی تابانه لرزید 

  ز خواهش هاي چشم پر نیازش 
  پریشان

  
  . صداي توهان باعث شد توي وان نیم خیز بشم
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  پریشان در کنار او نشستم 
  لبش بر روي لب هایم هوس ریخت 

  ز اندوه دل دیوانه رستم 
  ق فرو خواندم به گوشش قصه ي عش
  تو را می خواهم اي جانانه ي من 

  تو را می خواهم اي آغوش جانبخش 
  تو را اي 

  عاشق دیوانه ي من 
  هوس در دیدگانش شعله افروخت

  شراب سرخ در پیمانه رقصید 
  تن من در میان بستر نرم 

  بر روي سینه اش مستانه لرزید 
  گنه کردم گناهی پر ز لذت 

  کنار پیکري لرزون و مدهوش
  چه می دانم چه کردم  خداوندا

   در آن خلوتگه تاریک و خاموش

داشتم از خجالت آب می شدم، چه طوري تونستم . کنار وان نشست و به چشمام خیره شد
  ... دیشب

  ! خدا رو شکر دورم کف بود و بدنم دیده نمی شد وگرنه اون طوري دیگه غش می کردم
  : آروم زمزمه کرد

  دیشب اذیت شدي؟  -
  : گفت. سرم رو به نشونه ي نه تکون دادم

  . می رم برات صبحانه آماده کنم -
  : با صداي گرفته اي گفتم

  ... الزم نیست خودم -
  ! نشنیدم چی گفتی، پس بهتره تکرارش نکنی -

لبخند کوچیکی روي لبم جا خوش کرده . بعد آروم از جاش بلند شد و از حمام بیرون رفت
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ولی، ولی اگر بعد از یک سال از توهان جدا بشم چی؟ چه . ود، چه قدر مهربون شده بودب
  .بالیی سرم میاد؟ با این فکرا لبخند روي لبم خشکید

  ! خدایا ممنون که کمکم کردي پاکیم رو بهش ثابت کنم، ممنون
ادم اومد با تازه ی. بعد از یک ربع به زور از توي وان دراومدم و حوله رو دور خودم پیچیدم

اي واي حاال چه کار کنم؟ به حوله نگاه کردم، قدش خیلی کوتاه بود و . خودم لباس نیاوردم
  .نمی شد باهاش برم توي اتاق

  : آروم در حمام رو باز کردم و با صداي خش داري داد زدم
  توهان؟ توهان؟  -

  : اومد دم در و با صداي آرومی گفت
  جانم؟  -

  : با خجالت گفتم سرم رو انداختم پایین و
  . می شه برام لباس بیاري؟ یادم رفت با خودم بیارم -

  . حس می کردم داره می خنده
  : زیر لب گفتم

  ! کوفت -
  : خندش بلند تر شد و گفت

  . برو تو سرما نخوري، االن برات میارم -
دقیقه  بعد از پنج. به زور سر پا ایستاده بودم. در رو با حرص بستم و به دیوار تکیه دادم

  . توهان در زد، سریع در رو باز کردم و لباس ها رو از دست توهان کشیدم
این چی بود برام ... خواستم لباسم رو بپوشم که. می خواستم سریع برم توي اتاقم و بخوابم

آورده بود؟ خدایا من چه طوري این رو بپوشم؟ مطمئن بودم از قصد این لباس رو برام 
  . آورده بود

واي خدا . لباس رو به سختی پوشیدم و رفتم جلوي آینه. روش رو کم می کنم عیب نداره،
  ! این چی بود دیگه؟

حوله رو دور سرم پیچیدم و آروم از حموم . لبم رو گاز گرفتم، کاریش نمی تونستم بکنم
راه رفتن برام سخت بود و . می خواستم سریع برم تو اتاق تا استراحت کنم. اومدم بیرون

. آخیش راحت شدم، داشتم می مردم. خوردم، که یه دفعه از زمین کنده شدمتلوتلو می 
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  . سرم رو تکیه دادم به سینش
  : گفت

  درد داري؟  -
  . فقط سرم رو تکون دادم

  . ببخشید نمی خواستم اذیت بشی -
دیگه نمی خواستم به خودم دروغ بگم و این حقیقت . حقیقیت این بود که اذیت نشده بودم

  .محض بود
ت برده بودم از این که سرم رو سینه ي توهان بود، لذت برده بودم از مهربونیش، لذت لذ

  . برده بودم از قدرتش و سرم رو بیشتر به سینش چسبوندم
البته این فقط یه خیال . چه قدر دوستش داشتم و کاش اون هم همین حس رو داشته باشه

  ... بچگانه است و می دونم هیچ وقت
  . دستش دستم رو گرفت توي
  : با صداي آرومی گفتم

  توهان؟  -
  جان؟  -
  یه سوال بپرسم قول می دي عصبانی نشی؟  -

  : مشکوك نگاهم کرد و گفت
  . بپرس -
  ... سیامک -

  . با عصبانیت از جاش بلند شد و از اتاق رفت بیرون
. مخب چه کار کنم؟ دارم از فضولی می میر! با دستم محکم کوبیدم رو تخت، اه عصبانی شد

  ! صداي در رو شنیدم، واي رفته بود
اي خدا چرا نمی شد یه دقیقه آروم باشیم؟ دردم هر لحظه داشت بیشتر می . بغض کردم

  !فقط بخوابم تا همه چیز یادم بره. شد، سرم رو روي بالش گذاشتم، می خواستم بخوابم
  !آي خدا کمرم

  
 ***  
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البته حق داشتم دیشب . ده بودمچه قدر خوابی. به ساعت نگاه کردم دوازده ظهر بود

  ... نخوابیده بودم و کمرم هم که
  . مثل مار به خودم می پیچیدم. دستم رو روي کمرم گذاشتم، دردش بدتر شده بود

  ... آروم گریه می کردم و با دستم آروم کمرم رو فشار می دادم، ولی. کم کم گریم گرفت
  . برداشتم و شماره ي توهان رو گرفتمبه زور از جام بلند شدم، گوشیم رو از روي میز 

  ... بوق
  ... بوق
  ... بوق
  ... بوق
  ... بوق

  ... خواستم قطع کنم که یه دفعه
  الو؟  -
  . ببخشید فکر کنم اشتباه گرفتم -
  . عیبی نداره، خداحافظ -

دوباره شماره ي توهان رو گرفتم و صبر . واي خدا یه دقیقه قلبم اومد توي دهنم. قطع کردم
  : باز هم همون صدا جواب داد. کردم

  الو، بفرمایید؟  -
  .ببخشید من با آقاي راد کار دارم نمی دونم چرا اشتباهی با شما تماس می گیرم -
  . االن صداش می کنم. نه نه، این گوشی توهانه، سرش گرمه من جواب می دم -

نکنم، چی می گفت این؟ سرش گرمه؟ خیلی سعی کردم گریه . دنیا رو سرم خراب شد
  . چونم می لرزید

  : آروم گفتم
  ! لطفا نگین من زنگ زدم، خداحافظ. الزم نیست -

  . بلند زار می زدم، دستام رو مشت کرده و محکم روي تخت می کوبیدم
  ... خدایا! خدایا یه بار حس کردم خوشبختم باز هم بدبختم کردي

  . گوشیم رو برداشتم و شماره ي تارا رو گرفتم
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  . جواب داد سریع گوشیش رو
  . الو -

  . گریه نمی ذاشت حرف بزنم، داشتم خفه می شدم
  : تارا با صداي نگرانی گفت

  گلیا؟ گلیا خوبی؟ حالت خوبه؟  -
  ! تارا... تارا بیا تو رو خدا بیا... بیا... تارا -
  گلیا چت شده؟ گلیا جان عزیزم خوبی؟ چی شده؟  -
  ! تارا بیا. ش داري، بیاتارا، جان شهریار که می دونم چه قدر دوست -
  !اومدم عزیزم، االن میام -

  
  .با شنیدن صداي در تقریبا پرواز کردم سمت ایفون 

  . در و باز کردم و منتظر تازا شدم 
  . سریع اومد تو 

  . با دیدنش نتونستم جلوي خودم و بگیرم 
  . م بغلش کردم و زار زار گریه کردم محک

  :دستاش و دوره کمرم گذاشت بود و سعی می کردم ارومم کنه 
  . گلیا ؟چت شده ؟ببینمت چی شده؟گلیا تورو خدا حرف بزن دارم سکته می زنم 

  :با هق هق گفتم 
  . تارا دارم می میرم .........من و توهان ........تارا توهان .........تارا 

  . حرف بزن گلیا .حرف بزن با من .وهان چی؟ ببینمت تو و ت_
  :اشکام و با انگشتاش پاك کرد و با صداي اروم گفت 

  .بشین کنارم . بشین گلیا 
  .کنارش نشستم و سرم و روي شونه اش گذاشتم 

  :دستش و برد توي موهاي فرم و با صداي ارومی گفت 
  .حاال بگو ببینم چی شده 

  تارا ؟_
  ؟جانم گلیا جان _
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  ......من و توهان دیشب_
  دیشب چی؟_

  سرم و بلند کردم و فقط بهش نگاه کردم
  یه دفعه چشماش گرد شد و دستش و گذاشت رو دهنش 

  :بعد از چند دیقه گفت 
  گلیا داري راست میگی؟
  . سرم و اروم تکون دادم 

  :گفت  براي چند لحظاه به گوشه ي مبل خیره شد بعد یا صدایی که بیشتر شبیه زمزمه بود
  دوسش داري ؟

  . نباید دستم و براي هیچکس باز می کردم . جوابی ندادم 
  :این دفعه بهم خیره شد و با صداي بلندي گفت 

  دوسش داري یا نه ؟
  . بازم بهش خیره شدم 

  :دستم و گرفت تو دستش و با لحن مهربونی گفت 
  .دوسش داري مگه نه ؟گلیا بگو اره 

  . بغض گلوم و فشار می داد 
  :چشمام و بستم و سرم و تکون دادم و گفتم 

  . اره تارا عاشقشم ......اره 
  .لبخند کوچیکی کناره لبش نشست 

  :با خنده گفت 
  ارزوم براورده شد. باورم نمی شد . چیزي که می خواستم اتفاق افتاد . گلیا باورم نمیشه 

  . با تعجب بهش خیره شده بودم 
  چی می گفت ؟

  :داد کشیدم 
  ود من بدبخت بشم ؟ارزوت بود زندگیم داغون بشه ؟ارزوت ب

  ...........خوشحالم که .درست عین خواهرمی . چس میگی گلیا ؟من عاشق توام _
  :دوباره داد زدم 
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مگه داداش جنابعالی عاشق من که من خوشبخت بشم یا نه ؟االن بجاي خوشبختی بدبختیم 
  تضمین شده 

  :بغلم کرد و اروم گفت 
اول که دیدمت فهمیدم می تونی با معصومیتت توهان و از اون زندگی نکبت  گلیا از همون

  . بارش نجات بدي 
  . گلیا می دونستم اگه تالش کنی توهان و عاشق خودت می کنی

  ..........ولی االن برعکس شده تو عاشقش شدي 
  . گلیا من می خواستم داداشم و نجات بدم 

  با نابود کردن زندگی من ؟_
توهان قول داده بود ولی .اره نباید بهت دست می زد .چی شده ؟اون شوهرت  گلیا مگه_

  گلیا بهش حق نمیدي؟
  

  . ن توهان رو می خواستمم! بهش حق می دادم؟ نه نمی دادم، ولی من خودم خواستم
  : بغضم رو قورت دادم و گفتم. تارا همین طور بهم خیره شده بود

بعد یک سال من که برم چی می شه؟ تارا . تارا چه کار کنم؟ توهان که منو دوست نداره -
من دلم به چی خوش باشه دیگه؟ قبال حداقل این رو می دونستم که خشایار همیشه 

  را چه کار کنم؟ تا... کنارمه، ولی االن
  . از صداي گریش بغضم سر باز کرد. اومد نزدیکم؛ صداي هق هقش رو می شنیدم

  : لبخند مصنوعی زدم و با صدایی که سعی می کردم خوشحال باشه گفتم
حاال چی ! روز اول که گفتی شهریار آدم بدي نیست، ولی من ازش خوشم نمیاد! اي ناقال -

  شد یه دفعه شد عزیزت؟
  : ید و اشکاش رو پاك کرد و با صداي گرفته اي گفتآروم خند

اگه توهان اون چیزاي مسخره رو بهت می گفت، بعد حرف منو اون . نباید بهت می گفتم -
  . دو تا می شد و تو فکر می کردي من دارم چاخان می کنم

  تو واقعا شهریار رو دوست داري؟ آره؟  -
قتی می گی عاشق توهان شدي می فهمم چی اون تمام زندگیمه، براي همین و. آره خیلی -

گلیا ! براي همینه که می خوام ازت عذر خواهی کنم. براي همینه که گریه می کنم! می گی
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من فکر می کردم توهان عاشق تو می شه، بعد تو عاشق اون، بعدشم . ازت معذرت می خوام
  !که بادا بادا مبارك بادا، ایشاهللا مبارك بادا

  . کراي خنده داريچه ف. آروم خندیدم
  : تارا لبخند غمگینی زد و گفت

! می دونم االن به نظرت آدم خیلی بدي هستم که تو رو قربانی این ماجرا کردم، ولی گلیا -
. به جان مادرم، به جان شهریار که اگه نباشه منم نابود می شم، نمی خواستم این طوري بشه

  ... من فکر نمی کردم
نمی خوام افسوس چیزي رو بخورم که ! کاریه که شده. یستدیگه مهم ن. بس کن تارا -

  . تارا دارم می میرم. بی خیال... دیگه
  . سریع اومد طرفم و کمکم کرد بشینم. انگار تازه متوجه حالم شد

  : با نگرانی گفت
  چت شده گلیا؟ خوبی؟  -
  ! کمرم -

لیوان آب اومد کنارم سریع رفت توي آشپزخونه و بعد از پنج دقیقه با یه بسته قرص و یه 
  : و آب رو داد دستم و گفت

  . بیا این قرص حالت رو یه ذره بهتر می کنه -
  .قرص رو ازش گرفتم و لیوان آب رو سر کشیدم

  : تارا کنارم نشست و گفت
گلیا چرا وقتی بهم زنگ زدي داشتی اون طوري گریه می کردي؟ مطمئنم به خاطر اتفاق  -

  . دیشب نبود
  . یهو قاطی کردم. د بود، زنگ زدم به توهان یه زن جواب تلفنش رو دادحالم خیلی ب -
معموال وقتی سر ! حتما مطب بود اون خانوم هم خانوم ساغري بوده، منشی توهان! دیوونه -

  . توهان شلوغه خانوم ساغري گوشیش رو جواب می ده
گه اي بود داشت حتی فکر این که توهان با زن دی. ته دلم داشتم از خوشحالی می ترکیدم

  . ته دلم قربون صدقه ي تارا می رفتم که از نگرانی در آورده بودم. دیوونم می کرد
  : تارا که انگار فهمیده بود دارم از ذوق می ترکم، با صدایی که خنده توش موج می زد گفت

  ... گلیا می خواي بریم دکتر؟ مادر یکی از دوستام پزشک زنانه، می خواي بریم -
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  . من استراحت کنم خوب می شم. را جان مرسینه تا -
  . به خدا اگه کار نداشتم پیشت می موندم، ولی االن باید برم پیش شهریار -

  . یه دفعه لبش رو گاز گرفت و سرش رو انداخت پایین
  : لبخند کوچکی زدم و گفتم

  ! خوش بگذره خانوم. حالم یه کم بهتره. برو، نمی خواد نگران من باشی -
  . رو بوسیدم و رفتم سمت اتاقصورتش 

  : تارا با صداي بلندي گفت
  . اگه کاري داشتی زنگ بزن -

  : بلند خندیدم و گفتم
  . فکر نکنم گوشیت روشن باشه -

  : داد کشید
  ! گلیـــــــــا -
  . پاشو برو دیگه، دیرت می شه! زهرمار -

  . از جاش بلند شد و با حالت قهر رفت سمت در
  : داد کشیدم

  . وقت شد سالم برسون اگه -
  . تا بخواد سمتم بیاد سریع رفتم توي اتاق و در رو بستم

  : تارا داد زد
  . خیلی بی شعوري گلیا -

کمرم همچنان درد می کرد ! آروم خندیدم، دیوونه. بعد در سالن رو کوبید به هم و رفت
با بهت . ي آشپزخونهاز اتاق اومدم بیرون و رفتم تو. خیلی تشنم بود. ولی حالم بهتر شده بود

حتما توهان . ملحفه ي خونی روي زمین افتاده بود. به کنار ماشین لباس شویی نگاه می کردم
این یادگاري . ملحفه رو از روي زمین برداشتم و بهش خیره شدم. انداخته بودش اینجا

می خواستم بعدا خودم . آروم تاش کردم و گذاشتمش توي کمدم! بهترین شب زندگیم بود
وقتی از اینجا رفتم، می تونستم ببینمش و یاد دیشب . شورمش و یادگاري نگهش دارمب

  . بدون این که آب بخورم روي تخت دراز کشیدم. بیفتم
   !آخ خدا کمرم
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چشمام رو باز کردم و با . مثل این که تو یه جا زندانی شدم. احساس سنگینی می کردم
  این کی اومده بود که من نفهمیدم؟ . دست توهان نگاه کردم تعجب به

اون هم ! من واقعا نمی فهمم آهو چه طوري تونسته به توهان خیانت کنه. حس خوبی داشتم
  ! با کی؟ با یه عوضی مثل سیامک

. نمی تونستم تکون بخورم. سعی کردم بدون این که بیدار بشه از جام پاشم ولی نمی شد
  : لند کردم که با صداي گرفته اي گفتآروم دستش رو ب

  . بخواب ببینم -
  بیداري؟  -
  . نخیر بیدارم کردي، حاال بگیر بخواب -

  . صداش ناراحت بود، می فهمیدم
  توهان؟  -
  بله؟  -
  چیزي شده؟ از چیزي ناراحتی؟  -
  . بگیر بخواب، بذار منم یه دقیقه بخوابم -
  ... توهان -

  : حتی گفتچشماش رو باز کرد و با نارا
حاال اگه اجازه بدي می خوام . یکی از بیمارام موقع عمل دووم نیاورد، اعصابم یه ذره خورده

  !بخوابم
  . خب بگیر بخواب، ولی اول منو ول کن -
  . تا من از اینجا بلند نشدم، تو هم حق بلند شدن نداري -

سرم رو روي  می دونستم زورم بهش نمی رسه، پس خودم رو خسته نکردم و با ناراحتی
  . بالش گذاشتم

  : بعد از پنج دقیقه با عصبانیت گفت
  چرا صبح بهم نگفتی کمرت درد می کنه؟  -
  ! نمی دونستم تارا این قدر دهن لقه -
  جواب منو بده، براي چی نگفتی؟  -
  . دلم نخواست -
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 دلت می خواد زنگ بزنی با منشی من حرف بزنی، ولی دلت نمی خواد به من بگی! آها -
  کمرت درد می کنه که بهت یه قرص بدم؟ 

  . بترکی توهان! اي خدا، منشی لعنتیش بهش گفته. لبم رو محکم گاز گرفتم
  : با پررویی تمام گفتم

  ! آره دلم خواست، در ضمن صبح حالم خوب بود -
من گنجشک . دروغ گوي خوبی هستی ولی منو نمی تونی خر کنی. گلیا ماست مالیش نکن -

  ! بذار یه دقیقه استراحت کنم. نم جاي قناري می فروشمرو رنگ می ک
  . آروم خندید و حلقه ي دستش رو یه ذره شل کرد. دیگه حرفی نزدم

  توهان؟  -
شب دوباره عمل . دارم می میرم از خستگی. گلیا، جان هرکسی دوست داري بذار بخوابم -

  . پس بذار بخوابم! دارم
  توهان؟  -

  : با حالت گریه گفت
  . خدا، بذار بخوابماي  -
  . آخرین سواله به خدا -
  . بپرس -
  عصبانی نشو، باشه؟  -

  : با صداي خشنی گفت
  ... گلیا اگه اسم اون مرتیکه رو یا اون زن عوضی تر از خودش رو بیاري -
  . باشه بابا نخواستم، بگیر بخواب -

  . با حالت قهر سرم رو برگردوندم و سعی کردم از توهان فاصله بگیرم
  : بلند خندید و گفت

  !قهر نکن خانوم کوچولو، بد می بینی ها -
  . برو بابا -
  آخی، قهر کردي؟ . جوجوي من ببینمت -
  . ولم کن، می خوام برم لباس بپوشم -

  : به سر تا پام نگاه کرد و با شیطنت خاصی گفت
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  . همینی که پوشیدي عالیه -
  : سرش رو هل دادم عقب و گفتم

  . ون، ولم کنمی خوام برم بیر -
  : یه دفعه جدي شد و گفت

  کجا؟  -
  . پیش دوستم -
  دوستت کیه؟  -
  ! دوستم، دوستمه -
  . شما هیچ جا نمی ري -
  چرا؟  -

  : لبخند شیطونی زد و گفت
  !چون من باهات کار دارم -
  . خیلی پر رویی -

  : بلند خندید و گفت
  ! شو بریم یه غذایی چیزي بخوریمتو که نمی ذاري من بخوابم، حداقل پا. پاشو، پاشو بریم

  . توهان آروم پشت سرم می اومد. سریع از جام بلند شدم و رفتم توي آشپرخونه
داشتم فکر می کردم غذا چی درست کنم که توهان در یخچال رو . در یخچال رو باز کردم

  . بست
  : با تعجب گفتم

  ... چرا این طوري می کنی؟ می خوام غذا -
  . د نگرفت این قدر حرف زدي؟ یه ثانیه به چونت استراحت بدهبچه فکت در! هیش -

پالتوي . با دقت به لباس هام نگاه می کرد. به طرف اتاق بردم و جلوي در کمدم ایستاد
  : نخودي رنگ قدیمیم رو از توي کمد در آورد و گفت

  . این باید خیلی بهت بیاد، همین رو بپوش -
  ... مگه قراره -
  ! اکت باشبابا یه دقیقه س -

  : شلوار جین مشکیم رو انداخت کنار پالتو و گفت
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  . حاال بدو برو اینا رو بپوش! خوبه -
  جایی می خوایم بریم؟  -
  . آره، می خوایم بریم بیرون ناهار بخوریم -
  ... خب چه کاریه؟ من خودم درست -

  : داد کشید
  !بابا برو دیگه، بجنب -
  . خب برو بیرون تا بپوشم -
  کجا برم؟ جانم؟  -

  : بلوزش رو کشیدم و بلند گفتم
  !بابا بیا برو بیرونا -

  !دیوونه ي خل. با خنده از اتاق رفت بیرون
  . سریع لباس ها رو پوشیدم و رفتم توي سالن

  : سوتی کشید و گفت
  . اي بدك نشدي -

  : چشم غره اي بهش رفتم و گفتم
  !پر رو، پر رو، پر رو -

  !پوف -
  چیه؟  -
  االن براي چی منو آوردي بیرون که توي این ترافیک وقتمون هدر بره؟  -
  . اومدیم ناهار بخوریم خب -
  . اي بمیري -
  . الهی امین -
  توهان؟  -
  بله؟  -
  . می شه دور بزنی بریم طرف خونه ي ما -
  خونه ي کی؟  -
  ... خونه ي من و -
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و اونجاییه که االن توش زندگی می کنی، هر وقت از خونه ي ببین خونه ي ت. ساکت باش -
  . من رفتی می تونی بگی اونجا خونته

  . یه ابروم رو دادم باال و زیر لب ایشی گفتم
  : آروم خندید و گفت

  حاال براي چی بریم اونجا؟  -
  . یه ساندویچی اونجا هست، من و طاها و خشایار عاشق سوسیس بندریش بودیم -

خوب یادمه یه دفعه طاها شیشه ي . چقدر اون روزا خوش می گذشت. خی زدملبخند تل
  . هی خشایار، چقدر جات خالیه! چقدر خندیدیم. سس رو روي سر خشایار خالی کرد
  : با صداي توهان از هپروت در اومدم

  می گم گلیا، می خواي بریم دنبال طاها و نرگس خانوم؟  -
  : تقریبا داد زدم

  ! چی؟ نه، نه -
  گلی خانوم؟  -
  ! نمی خوام، نمی خوام، نمی خوام. توهان ازت خواهش می کنم نه -
چه کار می خواي بکنی؟ نمی . گلیا، ببین تو بخواي و نخواي طاها نرگس رو دوست داره -

گلیا طاها کار بدي ! تونی طاها رو مجبور کنی از عشق چندین و چند سالش دست بکشه
اون به ! کاري که خشایار با تمام تالشش نتونست انجام بدهاتفاقا مردونگی کرده، . نکرده

گلیا می فهمی یعنی چی؟ من مطمئنم براي خود طاها هم . خاطر دوستش از عشقش گذشت
در . نرگس خانوم هم فکر نکنم به آسونی قبول کنه، ولی در هر حال اون جوونه. خیلی سخته

  !ته باشه بی پدر بزرگ بشهضمن یه بچه هم توي راه داره که فکر نکنم دوست داش
  : با بغض داد زدم. چونم می لرزید

  می شه بس کنی؟  -
  ! هرچی تو بگی. باشه، باشه -

می . راست می گفت، تقصیر طاها نبود. توهان دور زد و رفت سمت جایی که گفته بودم
پس بهتره با کسی که همیشه مثل . دونستم مخالفم باشم، نمی تونم کاري از پیش ببرم

  . اشم بود همکاري کنم و بهش کمک کنمداد
  : نفس عمیق کشیدم و گفتم
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  . بریم دنبالشون -
  . چشم -
  

***  
  

بعد از پنج دقیقه طاها اومد دم . جلوي در خونه ایستاده بودیم و توهان رفته بود دم در خونه
با دیدن صورت مردونه ي طاها ناخودآگاه لبخند کوچکی . در و با توهان مردونه دست داد

کاش . معلوم بود نمی خواد قبول کنه که باهامون بیاد! چقدر دلم براش تنگ شده بود. زدم
  . بگه میایم، دلم می خواست با نرگس حرف بزنم

  : بعد از ده دقیقه توهان اومد سوار شد و گفت
  . االن حاضر می شن و میان -

! ت خیلی بهتر بودطاها جلو می شس. سریع از ماشین پیاده شدم و رفتم صندلی عقب نشستم
چشم غره اي بهش رفتم و سرم . توهان آینه رو روي صورت من تنظیم کرد و آروم خندید

نرگس با کمک طاها . در خونه باز شد و نرگس و طاها آروم اومدن بیرون. رو برگردوندم
  . کنار من نشست و خودش رفت صندلی جلو نشست

  : با دیدن نرگس محکم بغلش کردم و گفتم
  . یلی برات تنگ شده بوددلم خ -
براي همین اون روز بدون این که از من خداحافظی کنی رفتی؟ براي همین توي این مدت  -

  یه زنگم نزدي؟ 
  ... به خدا. ببخشید نرگسی جونم -

  : صداي طاها باعث شد برگردم سمتش
  . یه وقت ما رو تحویل نگیري ها -

  : سرم رو انداختم پایین و آروم گفتم
  .سالم -

  : دوباره به نرگس نگاه کردم و گفتم. سرش رو تکون داد و برگشت سمت توهان
  ! فداي زن داداش -

سرش رو انداخت پایین و شروع . زن داداش؟ دیگه داداشی نبود. یه دفعه لبم رو گاز گرفتم
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  . کرد به بازي کردن با دستمال توي دستش
  : دستم رو گذاشتم رو شکمش و گفتم

  . بزرگ شده ها -
نتونستم . با ناراحتی به لباس هاي خودم نگاه کردم. هنوز لباس سیاه تنش بود. وم خندیدآر

  . همش یاد خشایار می افتادم. وقتی سیاه تنم می کردم حالم بد می شد! سیاه بپوشم
  : نرگس دستم رو گرفت و گفت

  گلیا؟  -
  جان دلم؟  -

  : زیر لب گفت
  ... می دونم نباید االن بهت بگم ولی -
  . بگو عزیزم، تو که به من اعتماد داري -
  ... مسئله سر اعتماد نیست، سر اینه که -

  . دستاش رو گذاشت روي صورتش و سرش رو تکون داد
  : دستم رو گذاشتم دور کمرش و گفتم

  !نرگس جان بگو چی شده، خواهش می کنم -
  : با نگرانی نگاهم کرد و گفت

چون می دونم ممکنه چه عکس العملی نشون . گلیا می خوام بهت بگم، ولی می ترسم -
  !بدي

  !بگو نرگس، جون به لبم کردي -
  ... گلیا، طاها -
  طاها چی؟  -

  : آروم زمزمه کرد
  . طاها می خواد بیاد پیش من زندگی کنه -

  ... داشتم تمام تالشم رو می کردم که طاها رو درك کنم، ولی االن! باورم نمی شد
  یعنی چی؟  -
خودت می دونی از وقتی مامان بابام توي تصادف . ی از تنهایی می ترسمگلیا من خیل -

خشایار که تنهام گذاشت، تو هم که نمی . کشته شدن من فقط تو و طاها و خشایار رو دارم
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. نمی خوام بیاد و به خاطر من به زحمت بیفته. من با طاها مخالفت کردم. تونی پیشم باشی
هم حتما به حساب رفاقتش با خشایار می خواد این همه می دونم اون . طاها مثل داداشمه

  .کمکم کنه، ولی من نمی خوام تو زحمت بیفته
نرگس حتی متوجه نمی شد که طاها دوستش داره و به خاطر قلب . چشمام گرد شده بود

  خودش داره این کار رو می کنه؟
  : نرگس دوباره گفت

  . گلیا من قبول نکردما -
  : ملبخند کوچکی زدم و گفت

  . طاها که تقریبا هر روز پیش توئه -
  گلیا ناراحتت کردم؟ . نه بابا، فقط گاهی میاد یه دو ساعتی می مونه و بعد می ره -
  نه عزیزم، ناراحت براي چی؟ -

   !ناراحت نبودم، بیشتر حس مرگ داشتم

  . با تعجب بهش نگاه کردم. ش زد رو پامتوهان آروم با پا. با ساندویچم بازي می کردم
  : آروم خندید و با حرکت لب گفت

  خوبی؟  -
  . داشتم دیوانه می شدم! آره ارواح عمم. سرم رو به نشونه ي آره تکون دادم

یه دفعه سرش رو آورد باال و به . به طاها نگاه کردم، اون هم داشت با غذاش بازي می کرد
حتی . انگار یه شبه پیر شده بود. ندونش غمگین بودچشماي همیشه خ. چشمام خیره شد

نمی دونم چرا ولی بغض گلوم رو . چند تار موي سفیدم روي شقیقه هاش خودنمایی می کرد
چی می شد بر می گشتم به چند ماه پیش؟ وقتی تازه فهمیدم نرگس . فشار می داد

تونستم خشایار رو وقتی می ! وقتی طاها نرگس رو به عنوان یه زن نمی خواست! حاملست
  !بغل کنم و بهش بگم داداشی، دوستت دارم

شاید . اگه برگردم دیگه توهان رو نداشتم! نه، نه نمی خوام برگردم. به توهان نگاه کردم
حس می کنم مراقبمه، . همین االنم مال من نباشه، ولی حداقل وجودش رو حس می کنم

  ! حس می کنم پشتم ایستاده
  . یچ زدم و انداختمش روي میزیه گاز دیگه به ساندو

  : طاها با صداي آرومی گفت
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  توهان می دونی چرا مردم این طوري نگاهت می کنن؟  -
  . نه اصال نمی دونم، فقط این رو می دونم که نگاهاشون داره اذیتم می کنه -
ماشاهللا شما از اون ! آخه پسر خوب، یه نگاه به تیپ خودت و یه نگاه به تیپ اون ها کن -
  . اال باالهاییب

  !اینجا راحت تر می شه زندگی کرد. کاش منم از همین پایینا بودم -
  : طاها آروم زد روي شونه ي توهان و گفت

  . می گم خوشمزه بود؟ فکر نکنم این جور غذاها به معدت بسازه -
  . نه، اتفاقا این ساندویچ از تموم غذاهایی که تا به حال خوردم بیشتر بهم چسبیده -

  : ا از جاش بلند شد و گفتطاه
  . من می رم حساب کنم -

  : توهان سریع از جاش بلند شد و گفت
  ... من. امکان نداره -
  . بشین بابا، مهمون من -
  ... آخه -

نرگس از وقتی که . طاها بدون این که بذاره حرف توهان تموم بشه، رفت سمت صندوق
! همه ناراحت. ر اون هم ناراحت بودانگا. اومده بودیم حتی یک کلمه هم حرف نزده بود

  ! خدایا عاشق این همه مهربونیتم
سریع از . هرلحظه عصبی تر می شد. سریع جواب داد. یه دفعه گوشی توهان زنگ خورد

  : جاش بلند شد و گفت
  . باشه باشه االن میام -

  : گوشی رو قطع کرد و رو به من گفت
  . گلیا من باید برم بیمارستان -

توهان سریع . این قدر که مطمئن بودم مسئله فقط یه بیمار ساده نیست. ن بودبدجور نگرا
چی شده . رفت پیش طاها و بعد از پنج دقیقه اومد از من و نرگس خداحافظی کرد و رفت

  !بود؟ خدایا خودت مراقبش باش
نرگس آروم . سرم رو گذاشته بودم روي شونه ي نرگس و دستش رو آروم فشار می دادم

  : گذاشت رو سرم و گفت دستش رو
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  گلیا منو می بخشی، مگه نه؟  -
  : سرم رو بلند کردم و با تعجب گفتم

  چرا باید ببخشمت؟ ! ببخشم؟ دیوانه اي ها -
  : صورتش رو توي دستاش گرفت و گفت. انگار حرف هام رو نمی شنید

 می دونم چه فکري. گلیا به خدا قسم من هیچ وقت دلم نمی خواست تو اذیت بشی -
می دونم اون شبی که داشتم با خشایار درباره ي تو حرف می زدم تمام . دربارم می کنی

گلیا به خدا قسم، به روح آقاجونم . سایت رو پشت در اتاق دیدم. حرف هامون رو شنیدي
که می دونی تمام زندگیم بود، به خاك خشایار که جز اون کسی رو نداشتم، هیچ وقت 

ببین نمی . گلیا من فقط دلم می خواست با خشایار تنها باشم! آرزوي بدبختیت رو نکردم
دونم درکم می کنی یا نه، ولی باید این رو بدونی که سخته آدم شوهرش رو با یه کس دیگه 

گلیا من فقط می خواستم تمام محبت . حتی اگه اون فرد مثل خواهرت باشه. تقسیم کنه
  !منو ببخش... گلیا منو... خدا به. می دونم خیلی احمقم. خشایار مال خودم باشه

  : بغلش کردم و گفتم
نرگس . نرگسی خانوم، تو همیشه مراقبم بودي. تو همیشه مثل خواهرم بودي. نگو نرگس -

! تو همیشه براي من خواهر بودي و خواهر هستی. من همیشه دوستت داشتم و دوستت دارم
چ کار اشتباهی نکردي که تو هی. نرگس خیلی دوستت دارم. همیشه بهترین دوستم بودي
  . دوستت دارم خواهري جونم. بابتش عذر خواهی می کنی

. آروم اشکاش رو با انگشتام پاك کردم و کمکش کردم که بلند بشه. داشت گریه می کرد
  . رفتیم تو اتاق و خوابوندمش رو تخت

  : قرصش و بهش دادم و گفتم
  . بخواب نرگس جان -
  فعه ي قبل نري؟ قول می دي اگه بخوابم مثل د -
  . آره، این دفعه قول می دم نرم -

  . آروم خندید و چشماش رو بست
  : طاها از آشپزخونه اومد بیرون و گفت. از اتاق رفتم بیرون و روي مبل نشستم

  خوابید؟  -
  : سینی چایی رو گذاشت رو به روم و گفت. سرم رو به نشونه ي آره تکون دادم
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  . بخور، سرد می شه -
  وام، طاها؟ نمی خ -
  جانم؟  -
  !طاها دلم تنگ شده، دلم براي بچگی هامون تنگ شده -
  !گذشته دیگه گذشته، االن رو دریاب. اون خاطرات دیگه بر نمی گردن. بی خیال گلیا -
  طاها، نرگس رو چقدر دوست داري؟  -
  . بیشتر از جونم -
  حاضري بچه ي یه آدم دیگه رو بزرگ کنی؟  -
  !اون بچه مثل پاره ي تنمه. یار بچه ي منهگلیا، بچه ي خشا -
  ... با این که... طاها می خواستم بگم که من مشکلی با -
  . هیش، آروم باش عزیزم -

اگه به نرگس گفتم که می خوام بیام پیشش . گلیا من بدون اجازه ي تو آب هم نمی خورم
وقت بالیی سر خودش یا گلیا من می ترسم یه . براي دلم نبوده، براي این بوده که نگرانشم

  . اون االن داغونه. بچه بیاره
  داداش طاها؟  -
  جانم خواهري؟  -
دوباره . پس داداشی بیا نرگس رو با هم نجات بدیم. حاال دیگه تو داداشمی، تنها داداشم -

  قبول؟ ! برش می گردونیم به این دنیا
  : دستم رو محکم فشار داد و گفت. آروم خندید

  . قبول -
  . داشتم از خستگی می مردم. گذاشتم روي شونش سرم رو

  : طاها آروم سرم رو بوسید و گفت
  . تو هم یه کم بخواب، توهان شب میاد دنبالت -

  . چشمام کم کم بسته شد
  

***  
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  طاها؟ طاها کجایی؟  -
بدنم رو کش و قوس ! نمی دونستم ساعت چنده، چقدر خوابیده بودم. سرم بد درد می کرد

. عجیب بود! دریغ از یه اسم ام اسی، یه زنگی. رو از توي کیفم در آوردم دادم و گوشیم
دیگه داشتم قطع می کردم که یهو ! بر نمی داشت. شماره ي توهان رو گرفتم و منتظر شدم

  : یه صداي ظریف دخترونه گفت
  الو؟ -

  . نحتما یا منشیش بود یا یکی از پرستاراي بیمارستا. نمی خواستم دوباره ناراحت بشم
  ... سالم خانوم، ببخشید هر وقت دکتر راد -
  گلیا تویی، نه؟  -

  . منو از کجا می شناخت؟ چرا صداش این قدر آشنا بود! عجیب بود
  ... الزم نیست زیاد فکر کنی، منم آهو -

  آهو؟ . براي یه لحظه حس کردم خون توي رگام یخ زد
  : فتمبا یه آرامش خاصی که نمی دونم از کجا آورده بودمش گ

  !خداحافظ. سالم، ببخشید فکر کنم بد موقع مزاحم شدم -
  !نگرانش نشو، خداحافظ. باشه عزیزم مشکلی نیست، فقط شاید توهان شب نیاد خونه -

 چه کار می کردم؟! توهان پیش آهو بود. حتی نمی تونستم گریه کنم. تلفن رو قطع کردم

  . به ساعت روي دیوار خیره شده بودم 
  . قرار بود توهان دوساعت پیش بیاد دنبالم 

  . حال و جون زار زدن و نداشتم . حتی دلم نمی خواست گریه کنم 
  هه هه هه .مثال دیشب یکی از مهمترین شباي زندگیم بوده .زندگی من و نگاه کن تورو خدا 

  :با تعجب گفت نرگس کنارم نشسته بود و 
  . گلیا چرا انقدر ناراحتی؟بابا میاد دیگه 

  نرگس از کجاي زندگی من خبر داشت ؟
  .مطمئن باش میاد . میاد ؟اره حتما 

  اره همون که تو میگی . حتما از اهو دل میکنه میاد پیش من 
  :لبخند کوچیکی بهش زدم و گفت 

  تاقم هست ؟نرگس هنوز وسایل من تو ا. بیخیال .اره الکی نگرانم 
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  . هرچی رو با خودت نبرده بودي گذاشتم تو کمدت .اره عزیزم _
  میشه یه دیقه برم اونجا ؟_
  . تا بیاي منم چایی رو دم می کنم .پاشو برو .دیوونه اینجا خونه ي توام هست _

  :صورتش و بوسیدم و گفتم 
  .خیلی ممنون عزیزم 

  . اروم از جام بلند شدم و رفتم سمت اتاقم 
  . به عکس دو نفره ي خودم و خشایار نگاه کردم . دلم براي اینجا تنگ شده بود  چقدر
  . سالم بود این عکس و گرفته بودیم  14وقتی 

  . تو یه شهربازي 
طاها پیشنهاد کرد بریم شهربازي منم که . با طاها براش تولد گرفته بودیم .تولد خشایار بود 

  . عشق این چیزا رو داشتم 
  . و رفتم سمت کمدم  عکس و بوسیدم

همه چیز تمیز و مرتب .معلوم بود نرگس خیلی با دقت همه ي وسایلم و توي کمد گذاشته 
  . بود 

  .اروم وسایل و از توي کمرد دراوردم تا باالخره کتابام و پیدا کردم 
  . یه ذره خاك روشون بود 

  . دستم و کشیدم رو جلدشون 
  . استم با فوق لیسانس بخونم ولی هیچ وقت نشد می خو.دو سال پیش اینا رو خریده بودم 

  هدف من از ازدواج چی بود ؟. نمی خواستم به خشایار فشار بیارم 
  . ارواح عمه ي نداشتم . درس خوندن 

  .اره چقدر من تو این چند ماه درس خوندم 
  . باید جبران این چند ماه و می کردم . می خواستم جبران کنم 

  .ه برگرده پیش اهو توهان که احتماال قرار
  . منم باید به فکر اینده ام باشم 

  . کتابارو توي یه جعبه گذاشتم و از اتاق اومدم بیرون 
  :نرگس با تعجب به جعبه نگاه کرد و گفت 

  اون جعبه چیه ؟
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  .می خوام با خودم ببرمشون . کتابام و گذاشتم توش _
  :با خوشحالی گفت 

  می خواي درس بخونی؟
میخوام ارزوشو . میشه می گفت ارزوش اینه که من درسم و ادامه بدم خشایار ه.اره _

  . براورده کنم 
  . خودمم که عاشق اینم که درس بخونم 

  . واي گلیا خیلی خوشحالم کردي _
  .می خواستم جوابش و بدم که یه دفعه صداي زنگ در اومد 

  .می اوردم  داشتم از خوشحالی بال در. حتما توهان بود .یه دفعه قلبم ایستاد 
  . قبل از این که نرگس تکون بخوره دویدم تو حیاط و در و باز کردم 

  . یه دفعه لبخند رو لبم خشک شد 
  . طاها بود 

  :طاها اخم کرد و با همون حالت گفت
از همون شیرینایی که .ببین برات هندونه تازه خریدم .ببینمت ؟چت شده خانوم کوچولو

  .دوست داري 
  :تم اروم خندیدم و گف

  . دستت درد نکنه . بیا تو دیوونه 
  . لپم و کشیدم و اروم رفت سمت خونه 

  . دیگه واقعا داشت گریه ام می گرفت
  . سرم و انداحتم پایین و اشکام و پاك کردم 

  .خنده ي مصنوعی زدم و رفتم تو 
  . طاها داشت هندونه رو قاچ می کرد 

  :داد کشید 
  گلیا چطوري می خواي بهت بدم ؟

  . شتري ببرش .دونه از گنده منده هاش بده  یه_
  . اي به چشم _

  . یه تیکه ي بزرگ و قاچ کرد و داد دستم 
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  . خشایار عاشق این بود که اینطوري هندونه بخوره 
  . داشت شکلک در می اورد .یه دفعه چشمم به طاها افتاد 

  . اروم خندیدم و یه گاز به هندونم زدم 
........................  

  . یه ساعت بود داشتیم منچ بازي می کردیم 
  . براي باره سوم بردم 

  :داد کشیدم 
  . دمم گرم . سه بار بردم .سه بار . هورررررررا بردم 

  :طاها بازي و بهم زد و گفت 
  .برو بابا متقلب

  :من و نرگس داد کشیدیم 
  . حسود حسود حسود حسود

  :دیقه گفت  5بعد از . نگاه کرد  طاها اروم خندید و چایی شو سر کشید و به ساعت
  همینجا می مونی؟.گلیا انگار این شوهر جانت نمی خواد بیاد 

  . االن اژانس می گیرم خودم میرم . نه داداشی_
  . الزم نیست خودم می برمت _
  میشه همین االن بریم؟_

  :نرگس با ناراحتی گفت 
  اااااااااااا نرو دیگه 

یه کم دلم شور . برم ببینم اوضاع چه طوریه. نگران توهانم هستم. عزیزم اونجا راحت ترم -
  . می زنه

  : نرگس از جاش بلند شد، صورتم رو بوسید و گفت
  . زود بیا اینجازود ! باشه، ولی دیگه نري حاجی حاجی مکه ها -
  چشم، اجازه ي مرخصی می فرمایید؟  -
  . زود بیاي ها -
  . چشم بابا، چشم -

  : مانتوم رو پوشیم و شالم رو انداحتم روي سرم و رو به طاها گفتم
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  حاضري؟  -
  . آره فدات شم، بریم -

ه نقره اي جلوي در خیر 206با تعجب به . از نرگس خداحافظی کردم و از خونه رفتم بیرون
  . شدم

  : طاها خندید و گفت
  خوشت میاد؟  -
  ماشینت رو عوض کردي؟  -
  !منم که می دونی عشق سرعتم. فرمونش خیلی تیزه. آره، با این راحت ترم -
  !دیوونه -

هنوزم امید داشتم که توهان . سریع گوشیم رو از توي جیبم در آوردم. سوار ماشین شدم
خاك تو سرت گلیا، اون پیش آهو «: به خودم گفتمسرم رو تکون دادم و ته دلم ! زنگ بزنه

  »جونشه اون وقت تو منتظري بهت زنگ بزنه؟
  : طاها ماشین رو روشن کشید و گفت

  خبریه؟ ! تو امروز یه چیزیت شده، حالت زیاد خوب نیست -
  خبر؟  -

  : چشمکی زد و گفت
  . آره دیگه -
  مثال؟  -
  با توهان دعوا کردي؟  -
  . رو دیدي، خوب بودیم با هم نه، تو که ظهر ما -
  . اینم حرفیه -
  طاها؟  -
  جان دلم؟  -
  یه قولی به من می دي؟  -
  . شما جون بخواه -
  قول می دي نرگس رو خوشبخت کنی؟  -
  گلیا می شه دربارش حرف نزنی؟  -
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  چرا؟ مگه تو همین رو نمی خواي؟ مگه نمی خواي من راضی باشم؟  -
ون مغزت بشم، نرگس حتی قبول نمی کنه من کنارش زندگی آخه خانوم کوچولو، فداي ا -

  ! کنم چه برسه به این که بخواد با من ازدواج کنه
  . اون تو رو خیلی دوست داره -
  . احساس دیگه اي در کار نیست. آره اما به عنوان یه دوست، یا شاید یه برادر -
فکر می کردم مجلس رو  طاها، شب عروسی خشایار و نرگس. نمی دونم، واقعا نمی دونم -

می ترکونی، ولی وقتی از در اومدي تو، وقتی چشماي قرمزت رو دیدم، وقتی دیدیم بغض 
تو همیشه شاد و خوشحال . واقعا برام تعجب آور بود! کردي داشتم از تعجب می مردم

فکر می کردم تویی که همیشه تموم مجلسا رو . اون شب یه دم به تو فکر می کردم. بودي
ستت می چرخوندي، تویی که امکان نداشت چشمات از گریه قرمز بشه، اون شب روي د

  !داشتی گریه می کردي
بهترین بود چون می دونستم . گلیا اون شب هم بدترین شب زندگیم بود، هم بهترین -

! داداشم سر و سامون گرفته و البته زنی که عاشقشم رو به دست آدم مطمئنی سپردم
  . دستی دستی عشق زندگیم رو از دست می دادم بدترین بود چون داشتم

  .با لبخند زل زدم توي صورتش
  : آروم خندید و گفت

  !نکن دختر، حواسم پرت می شه ها -
  : دستم رو گرفت و گفت

  . تو بهترین خواهر دنیایی -
  

***  
  

. روي مبل نشسته بودم و پام رو تند تند تکون می دادم. یک ساعت بود رسیده بودم خونه
  !تم به مرز جنون می رسیدمداش

  : زیر لب گفتم
  ! به خدا می کشمت. توهان، کاري می کنم پشیمون بشی -

پنج دقیقه، ده دقیقه، بیست دقیقه، نیم ساعت، یک ساعت، دو . به ساعت خیره شده بودم
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  !دو ساعت و نیم گذشته بود! ساعت
  : نفس عمیقی کشیدم و گفتم

ده دقیقه گذشت، . د، وسایلم رو جمع می کنم و می رمبه خدا اگه تا نیم ساعت دیگه نیا -
  . می خواستم برم وسایلم و جمع کنم. پاشدم. دیگه واقعا داشتم نا امید می شدم

  : با شنیدن صداي نحسش سریع برگشتم
  . سالم -

  . هرچی نفرت داشتم توي چشمام ریختم و بهش نگاه کردم
  چیه؟ چرا این طوري نگاه می کنی؟  -
  ی نگاه می کنم عزیزم؟ جور خاص -

  : با بهت گفت. چشماش از تعجب گرد شد
  چی می گی گلیا؟  -
  می گم بیمارتون حالش بهتره؟ خدا کمکش کرده؟ مگه نه؟  -

  : بازوم رو گرفت و فشار داد و گفت. اومد جلوم ایستاد
  بهت می گم چته؟  -

  . دستم رو بلند کردم و محکم کوبوندم توي صورتش
  : داد کشیدم

که بیمار داشتی، آره؟ حداقل این قدر مرد باش و راستش رو . حالم ازت به هم می خوره -
بگو کارش خیلی واجب تر از توي خره که داري از ! بگو می خوام برم پیش زن قبلیم! بگو

  !کمر درد به خودت می پیچی
  از کجا می دونی پیش آهو بودم؟  -

  : کشید داد. سرم رو کج کردم و ابروهام رو دادم باال
  از کجا می دونی؟  -
به . سر من داد نزن عوضی، از اونجایی می دونم که دو ساعت منتظر بودم تا بیاي دنبالم -

  . گوشیت زنگ زدم که عشق عزیزت جواب داد
  : صدام رو نازك کردم و گفتم

حداقل بذار من از . خیلی پستی توهان! نگرانش نشو. گلیا جان، توهان امشب خونه نمیاد -
  ... ین خونه برم بیرون بعد اون یکیا
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هر لحظه انتظار داشتم . دستش رو برد باال و چشمام رو بستم. این دفعه نوبت اون بود
دستش رو توي هوا مشت . چشمام رو آروم باز کردم! دستش روي صورتم فرود بیاد اما نه

  . کرده بود
  : یه دفعه داد کشید

، تو چی می دونی؟ ها؟ می دونی در حال مرگ آخه بی مغز! اون غلط کرد همراه با تو -
  بود؟ می دونی اگه یه دقیقه دیر رسیده بودم، زیر دست اون مرتیکه جون می داد؟ 

  : دوباره ادامه داد. با خشم بهش خیره شدم
هنوز ! تو چی می دونی بچه جون؟ تو هنوز بچه اي، هنوز نفهمیدي معنی خیانت یعنی چی -

دنیایی که . گلیا سعی نکن وارد این دنیا بشی! چه بدي هایی داره نمی دونی دنیاي بزرگ ترا
می دونی چرا سیامک این کار رو باهام کرد؟ می . توش پر از خیانت و دروغ و نامردیه
اون زمان وقتی از . اون موقع ما سیزده سالمون بود! دونی؟ سر یه دختر بچه ي ده ساله

یه دختري رو هر . دخترونه رد می شدیم مدرسه تعطیل می شدیم، از جلوي یه مدرسه ي
من و سیامک باهم قرار گذاشتیم هرکی . خیلی بانمک بود. روز سر راهمون می دیدیم

دختره با من . تونست دل دختر رو ببره، دختره مال اون باشه و اون فرد برتر از نفر دیگست
ن بود که یه کم دوست اونطوري که فکر می کنی نه ها، منظور ما از دوستی ای. دوست شد

. اون روز که دختره منو انتخاب کرد یه برقی رو تو چشماي سیامک دیدم. بهمون توجه کن
سیامک اون روز با خودش ! یه برقی که اون زمان نفهمیدم منظورش چیه، ولی االن می دونم

. عهد کرده بود که حتی اگه یه روز از عمرش باقی مونده، انتقام این موضوع رو از من بگیره
یکی از دوستام که روانشناسه، گفت . گلیا این فکر باعث شده به روح و روانش آسیب برسه

اون موقعی که من رفتم پیش آهو داشت با کمربند آهو رو کبود . اون دچار اختالل روانیه
  . اگه جلوش رو نگرفته بودم تا االن آهو مرده بود. می کرد

  : باز کرد و گفت کت مشکیش رو از تنش در آورد و پیراهنش رو
  . این زخم رو نگاه کن، کار سیامکه -

  : دستم رو بی اختیار گذاشتم روي زخمش و گفتم. زخمش خیلی عمیق بود
  . بیا بریم برات ببندمش -

  : خواستم برم سمت آشپرخونه که یه دفعه دستم رو کشید و گفت
  . حتما آهو خواسته اذیتت کنه. گوشیم اونجا جا موند -
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  گی حالش خیلی بد بود؟  مگه نمی -
در حال مرگم باشه ! ولی اون یه بازیگریه که لنگه نداره. چرا، حالش خیلی وحشتناك بود -

  . می تونه نشون بده که از یه آدم سالمم سالم تره
  توي اون حالم نمی خواست دست از سر من برداره؟  -
  !فرصت بهش بدمبه من می گفت عاشقمه، می گفت از کارش پشیمونه، می گفت یه  -

  : خودم رو کشیدم عقب و گفتم
  . خوبه دیگه -

  : کشیدم سمت خودش و گفت
دیگه آهویی براي من وجود . گلیا آبی که ریخته رو نمی شه جمع کرد! این قدر در نرو -

  . توي ذهن من آهو یه آدم غریبست. نداره
  البد یه عشق دیگه پیدا کردي؟  -

  : خندید و گفت
  . شاید -

   !خدایا تحمل یه زن دیگه رو ندارم. رزیدپاهام ل

  : تش رو کشیدم و گفتمدس
  . به سالمتی، خودم برات می رم خواستگاري -
آخه دیوانه، کی گفته عشق می تونه فقط به جنس مخالفت باشه؟ من عاشق یه گربه  -

  . شدم
  : خودشم خندید و ادامه داد. پقی زدم زیر خنده

  گلیا می دونستی من تا حاال دست روي زن بلند نکرده بودم؟  -
  : ندلی و گفتمنشوندمش روي ص

  . می دونم، زورت فقط به من می رسه -
هرچی می خواي می گی و بعدشم . آخه تا تو کتک نخوري به حرف آدم گوش نمی کنی -

  . دلم نمی خواد این کار رو بکنم. مجبورم می کنی! من می خوام برم، همین
  : با عصبانیت بهش چشم غره رفتم و گفتم

  . دیدي از چشم خودت دیدي از این به بعد منو بزنی هرچی -
  : بعد صاف ایستادم و گفتم
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در ضمن یادت باشه من هنوز با تو آشتی . بلوزت رو در بیار می خوام زخمت رو ببینم -
  . حاال بجنب لباست رو در بیار، االن زخمت چرك می کنه. نکردم

  !بابا خانوم پرستار -
  . لوس بازي در نیار توهان -
رستانی که من توش کار می کنم معموال پرستارا به بیمارا کمک می آخه می دونی، تو بیما -

  حاال نمی دونم چرا تو این جوري می کنی؟ . کنن
  . اون ها کارشون پرستاریه، من فقط به اصطالح زنتم -
  ببخشید؟ به اصطالح؟ به اصطالحش چیه این وسط؟ مگه تو زنم نیستی؟  -

ي شده بود؟ قاطی کرده بود؟ نه به اون موقع این چرا این طور. با تعجب بهش نگاه کردم
  ! که می گفت فقط اسم زن و شوهر رو داریم، نه به االن که می گه من زنشم

  . این رو هیچ وقت یادت نره. ببین گلیا، تو زن واقعی من هستی -
  : سرم رو انداختم پایین و گفتم

  . زود باش کار دارم -
  . خودت در بیار -

آرنجم . پشتم رو کردم بهش و رفتم سمت اتاقم. با خنده نگاهم می کرد .دهنم باز مونده بود
  : رو گرفت و گفت

  . بیا بابا، بیا در میارم -
معلوم . دستش رو که تکون می داد صورتش تو هم می رفت. جلوش منتظر ایستاده بودم

م و کنارش نشست. دلم طاقت نداشت این طوري ببینمش. لبم رو گاز می زدم. بود درد داره
  . آستین لباسش رو گرفتم و آروم از تنش در آوردم

  : لبخند کوچکی زد و گفت
  . پرستار خوبی هستی -

. نگاه خیرش اذیتم می کردم. بدون این که حرفی بزنم شروع کردم به باندپیچی دستش
  ! حواسم رو پرت می کرد

  : با عصبانیت به چشماش خیره شدم و گفتم
  ؟ می شه این طوري نگاهم نکنی -
  !نه نمی شه -
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  چرا؟  -
  . تا حاال خوشگل ندیدم -

سرم رو انداختم پایین و ! این تا امروز منو روانی نمی کرد ول کن نبود. یه دفعه قلبم ایستاد
  . دوباره مشغول باندپیچی شدم

  گلی؟  -
  بله؟  -
  مگه تو پرستاري نخوندي؟  -
  چرا خوندم، چه طور مگه؟  -
  به رشتت عالقه نداشتی؟  -
  . از بچگی این شغل رو دوست داشتم! اتفاقا من عاشق پرستاریم -
  پس چرا نیامدي توي بیمارستان کار کنی؟ کنار داداشت؟  -
پرستاري نمی تونست کفاف زندگی منو بده، من نمی . توهان من به پول احتیاج داشتم -

خاطر همین اومدم  به. خواستم سربار خشایار باشم، براي همین دنبال یه کار پر در آمد بودم
   .توي شرکت

تمام خشم و حسادتم فروکش کرده بود ولی من . حرفی نداشتم که بزنم. دیگه حرفی نزدم
عجب . پر رو به شوهر من می گه عاشقتم! گلیا نیستم اگه یه روز حال این زنیکه رو نگیرم

  ! رویی داره بابا
  : کم بستم و از جام بلند شدم و گفتمباند رو دور دستش مح

  . همین جا بمون تا بیام -
ماشاهللا . ناخودآگاه سوت بلندي زدم. سریع رفتم توي اتاقش و در کمدش رو باز کردم

پولیور . لباس هاش این قدر زیاد بود که می تونست کل مرداي محله ي ما رو جواب بده
  . رونآبی رنگی رو برداشتم و سریع از اتاق اومدم بی

  : پولیور رو دادم دست توهان و گفتم
  . زخمتم گرم نگه دار تا بهتر بشی. بپوش -

  : آروم خندید و گفت
دو تا تخم مرغ ! فقط گلی، من دارم از گشنگی می میرم. چشم خانوم خانوما، می پوشم -

  میندازي؟ 
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  . برو لباسات رو عوض کن تا درست کنم. باشه -
  : ه کرداز جاش بلند شد و آروم زمزم

همیشه فکر می کردم فرشته ها تو آسمونن، هیچ وقت فکر نمی کردم یه روز یه فرشته  -
  . تو خونم، کنار خودم زندگی کنه

یه قدم رفتم عقب و سریع رفتم ! توهان امروز چش شده. مطمئن بودم گونه هام قرمز شدن
از یخچال دو تا تخم مرغ . سنگینی نگاهش رو روي خودم حس می کردم. سمت یخچال

  . هنوز داشت نگاهم می کرد. برداشتم و گاز رو روشن کردم
  : دستمالی که تو دستم بود و انداختم روي میز و با عصبانیت گفتم

  . برو لباست رو عوض کن دیگه -
  . نمی خوام -
  . نمی خواي که نخواه، فقط این طوري منو نگاه نکن -

  : با دو قدم بلند اومد جلوم و گفت
  شما مشکلی داري؟ . زنم رو نگاه کنم می خوام -
  . آره من مشکل دارم -
  . پس هر چقدر دلم بخواد نگاهت می کنم! من مشکلی ندارم، تو زنمی، مال منی -

  : با صداي ناراحتی گفتم
  !توهان -
  !هیچی. هیـش، هیچی نگو -

  : همون طور که می رفت سمت اتاق گفت
  . اده به منخوشحالم که خدا یکی از فرشته هاش رو د -

کل پاساژ رو زیر و ! عالی بود. با خوشحالی به مانتوي خوش فرمی که تو تنم بود نگاه کردم
یه خورده که . تنها مشکلش این بود که یه خورده نازك بود. رو کرده بودم تا پیداش کنم

ع مانتو رو عوض کردم و از اتاق پرو سری. بی خیال بابا خیلی هم عالی بود! چه عرض کنم
  . رفتم بیرون

  : رو به فروشنده که پسر جوونی بود کردم و گفتم
  . آقا این خیلی عالیه، فقط یه سایز بزرگ ترش رو بدین، خیلی تنگه -

  : با لحن دخترونه اي گفت
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  . البته خانوم، همین االن -
خجالتم نمی کشید با . هم می خوردحالم از این جور مردا ب. تا روش رو برگردوند عق زدم

  !اون ابروهاي نازکش
  : داشتم به بقیه ي مانتوها نگاه می کردم که صداي پسر اومد

  . بفرمایید خانوم، خدمت شما -
  بعد ببخشید، قسمت شال و روسري هاتون اون طرفه؟ . ممنون، همین رو بر می دارم -
  . ییتون می کنهشري جون راهنما. بله، بفرمایید برید نگاه کنید -

ماشاهللا هزار ماشاهللا یه قسمت از صورتش . به دختري که رو به روم ایستاده بود نگاه کردم
ابروهاش رو این قدر باال آورده بود که هر لحظه فکر می کردم از . نبود که عمل نشده باشه

  . پیشونیش جدا می شن
  : سرم رو تکون دادم و به خودم توپیدم

  »!دم چه کار داري؟ اصال به تو چهآخه تو به قیافه مر«
. آخراي اسفند بود. کم کم جذب شدم سمت شاالي رنگی رنگی که دختره برام آورده بود

عیدي که توش خشایار وجود نداشت، ! عید خوبی نبود. دیگه کم کم داشت عید می شد
  ... سعی می کردم خودم رو خوشحال نشون بدم ولی. براي من بیشتر شبیه عزا بود

باالخر نرگس رو راضی کردم مشکی رو از تنش . مش با خوبی و خوشی تموم شده بودچهل
واي اون لحظه که مانتوي سبزي که براش خریده بودم رو پوشید چشماي طاها . در بیاره

  . برق می زد
دختره با . نفس عمیقی کشیدم و شال طالیی رنگ رو برداشتم و روي سرم انداختم

  : خودشیرینی گفت
  . مثل یه تیکه جواهر می درخشید! الیهواو، ع -

شال رو با پسر حساب کردم و پالستیک هاي خریدم رو ! خدا شفا بده، همه قاطی دارن
بیچاره توهان که من . به قول طاها پاساژ رو شخم زده بودم. برداشتم و از پاساژ زدم بیرون

  . پوالش رو این طوري خرج می کنم
توهان براي این که سختم . وردم و در ماشین رو باز کردمسوییچ ماشین رو از تو کیفم در آ

  ! یاد اون لحظه که داشت سوییچ رو می داد افتادم. نباشه پرادو رو داد بهم
  !گلیا تو رو خدا مواظب باشیا -
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  بده من بابا، مگه بچه ام؟  -
 اصال ماشین به درك، یه وقت تصادف نکنی. گلیا من این ماشین رو خیلی دوست دارما -

  . بالیی سرت بیاد
  : سویچ رو تو هوا از دستش قاپیدم و گفتم

  . خداحافظ آقاي دکتر -
. چه طوري منو تحمل می کنه؟ پالستیکا رو گذاشتم توي ماشین! خدا بهش صبر ایوب بده

  : تا می خواستم سوار بشم گوشیم زنگ زد
  بله؟  -
  . الو گلیا، سالم -
   اي بی معرفت از این ورا؟. سالم تارا -
  . از اون ورا -
  . خل و چل -
  چه عجب یادي از ما کردي؟  -
  . باور کن اگه مامان مجبورم نمی کرد، همین االنشم زنگ نمی زدم -

  : صداي داد آذر جون از اون طرف اومد
  !تارا -

  . تارا هم بلند بلند می خندید. خندم گرفته بود. گوشی رو یه کم از گوشم فاصله دادم
  : ی خندیدیم تارا گفتبعد از این که کل

مامان گفت تو هم دیگه االن جزو . راستش گلیا، فردا یه مهمونی زنونه تو خونه ي ماست -
  . فامیلی پس حتما باید باشی

  ! آخه، نمی دونم -
  . دیگه نمی دونم و نمی خوام نداریم، باید بیاي -
  ... توهان -
  . بابا بهش بگو، بعد بیا اینجا -
  ت؟ مگه نمی گی فرداس -
  . من غلط کردم گفتم فردا، همین امروز -
  آخه این چه طرز مهمون دعوت کردنه؟  -
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  . تا چشمات دراد -
  . خب دیوانه، یه روز قبل می گفتی تا آماده باشم -
  . تا دو ساعت دیگه اینجا باش زن داداش جونم. چرت و پرت نگو گلیا -

دست این چه کار کنم؟ به ساعتم اي خدا من از . تا خواستم چیز دیگه اي بگم قطع کرد
  . نگاه کردم، واي چقدر دیر بود

این قدر ترافیک بود که مطمئن بودم تا ده . سریع ماشین رو روشن کردم و رفتم سمت خونه
خودمم باورم نمی . با سرعت صد می رفتم. باالخره راه باز شد. ساعت دیگه هم نمی رسم

این قدر آدرنالینم باال زده بود . ع رسیدم خونهدر عرض یه رب! شد دارم این کار رو می کنم
  . سریع ماشین رو پارك کردم و رفتم توي خونه. که نفس نفس می زدم

  : صورتم رو گرفت تو دستش و گفت. توهان با دیدن من سریع اومد جلوم
  چیه؟ چت شده؟ گلیا؟ گلیا جان، عزیز دلم، فدات بشم چت شده؟ -

  : زدم به بازوش و گفتم با مشت. باالخره نفس باال اومد
  ! چته مرد گنده؟ بابا با سرعت می رفتم، خودمم هیجان گرفتم -

  : یه دفعه داد زد
براي چی با سرعت می روندي؟ د آخه احمق، اگه چیزیت می شد من چه خاکی تو سرم  -

  می ریختم؟ 
  : رفتم کنارش و با صداي آرومی گفتم. تا به حال این طوري ندیده بودمش

  ن؟ توها -
  توهان چی شده؟ اتفاقی افتاده؟  -

  !چقدر نگران بود. به چشمام خیره شد

  توهان چت شده ؟چرا اینطوري شدي؟ می خواي بهم بگی؟_
  :یه دفعه دستش و گذاشت رو صورتش و گفت 

  . گلیا یه خواهشی ازت دارم 
  چرا انقدر نگرانی ؟. فقط بگو چی شده . هرچی باشه قبول می کنم _
قول بده تا وقتی .یقول بده حرف هیچ کسی رو باور نمی کن. قول بده مواظب خودت هستی_

  . مطمئن نشدي حرف هیچ کس و گوش نده 
  توهان چت شده ؟چی میگی؟حرف کی رو ؟_
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  فقط بگو که قول می دي؟_
  . قول قول قول. اره معلومه قول می دم _
  مرسی عزیزم مرسی_

  . نباید می ذاشتم این نگرانی تو چشماش باشه .می خواستم جو رو عوض کنم 
  : نفس عمیقی کشیدم و گفتم

  . امروز قراره برم خونه بابایی و اذر جون 
  دوباره مهمونی هاي زنونه ؟_
  وا تو از کجا می دونی ؟_
  . در ضمن خواهر و مادرم و خوب می شناسم . ببخشید مثل اینکه اونجا خونه ي منم هستا _

  :با ذوق بچگانه اي گفتم 
  توهان اون پیرهن قرمزه که برام خریدي رو بپوشم؟

  .نخیر _
  را ؟چ_
  .همینم مونده بذارم زنم با لباسی که نصف تنشم نمی گیره بره مهمونی .دیگه چی _
  . اونجا که فقط خانوما هستن _
دوم بر فرض که . اوال فقط خانوما نیستن و شهریارم همیشه اونجاست تا کمکشون کنه _

  اونجا خانوما باشن دلیل نمیشه تو با یه لیاس که نیم متر پارچه بیشتر نداره بري 
  خوب چی بپوشم ؟_
  مثل یه خانوم خوب و حرلف گوش کن یه بولیز شلوار ساده می پوشی میري؟ _
  چی ؟چی بپوشم ؟_
می دونم یه . فامیل خودمم خوب می شناسم .من خوشم نمیاد پشت سره زنم حرف بزنن _

  . ذره لباست اینور اونور باشه یه کاري می کنن بیا و ببین 
  .ید اونجا باشم دیقه دیگه با 45تا _
  . ببخشید خودم کار دارم نمی تونم برسونمت .برو حاضر شو زنگ می زنم اژانش _

  . با لب لوچه ي اویزون بلند شدم و رفتم سمت اتاق 
  . توهان راست می گفت یه بولیز شلوار ساده بهتر از لباساي کسایی مثل شهرزاد و اهو بود 

  . ن سریع لباسم و عوض کردم و رفتم پیش توها
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  . با لبخند رضایت مندي بهم نگاه می کرد 
  :موهام و داد پشت گوشم و گفت .اومد جلوم 

  . یه خانوم زیبا و شیک و موقر 
  :شالم و سرم کردم و گفتم 

  . ممنون اقاي راد 
  . دوباره چشماش داشت نگران میشد 

  . لبخند رو لبم خشکید 
  :فت توهان با لبخند مصنوعی نگام کرد و با تته پته گ

  . راستش یه خواهشی ازت دارم .........راستش ...........گلیا 
  چی ؟_
  میشه شب همونجا بمونی ؟........میشه _
  کجا بمونم ؟_
  . پیش تارا _
  اخه چرا ؟_
  . لطفا . ازت خواهش می کنم قبول کن _

  . توهان داشت یه چیزي رو ازم مخفی می کرد . بیشتر از قبل ناراحت شدم 
  . کنه خدا بخیر 

  اخه توهان براي چی؟ _
  . فقط بگو باشه .لطفا نپرس _
  .ولی باشه . با اینکه دلم نمی خواد _

  :خنده ي عصبی کرد و گفت 
  . خیلی خیلی ممنون گلیا .ممنونم ازت 

................  
  . تارا محکم بغلم کرده بود 

  :با صداي با نمکی گفتم 
  . خفه شدم . تار تار ولم کن دیگه 

  :بوسیدتم و گفت  محکم
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  . دلمان برایتان تنگ شده بود بانو 
  :اذر جون هلش داد کناره و گفت 

  . بذار منم از این عروس خوشگل یه فیضی ببرم . بابا بچه رو تموم کردي 
  :اذر جون رو بوسیدم و گفتم 

  کجا میشه لباسام و عوض کنم؟
  .یباید کلی کمک کن. بدو گلی کلی کار دارم برات . اتاق من _
  . چشم اومدم _

  . سریع رفتم تو اتاق تارا و لباسام و عوض کردم و رفتم سمت اشپرخونه 
  .هنوز پام و توي اشپزخونه نذاشته بودم که صداي تارا باعث شد بدون حرکت بایستم 

  . مامان من می ترسم _
  چرا ؟_
دم چرا دیقه پیش زنگ شد گفت گلیا شب اینجا بمونه وقتی ازش پرسی 10مامان توهان _

  . گفت قراره یه نفر بره اونجا 
  کی ؟_
  .......مامان _
  کی ؟.تارا بگو دیگه جون به لبم کردي _
  .اهو _

  ............اهو تو خونه ي من . خون تو رگم یخ بست 
  

رو بغضم . چی می شنیدم؟ به خاطر همین توهان نگران بود، آره؟ سریع برگشتم توي اتاق
  . خوردم و لباس هام رو عوض کردم و سریع اومدم پایین

  : داد کشیدم
  تارا؟ تارا جان؟  -

  : تارا با سرعت از آشپزخونه اومد بیرون و گفت
  چیه؟ چرا لباس هات رو در نیاوردي؟  -
  . راستش یکی از دوستام تصادف کرده، االن باید برم پیشش -
  االن؟  -
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  . آره، حتما باید برم -
  . حداقل بذار برسونتمتخب  -
نه عزیزم مرسی، تو کلی کار داري برو به آذر جون کمک کن و از طرف منم ازشون  -

  . خداحافظی کن
  ... آخه -
  . خداحافظ -

  . از خونه زدم بیرون و سریع یه تاکسی گرفتم
اگه آهو تو خونه کنار توهان باشه نشونه ي اینه که توهان مال من . نمی خواستم گریه کنم

  .نیست و این رو مطمئن بودم
  : نفس عمیقی کشیدم و رو به راننده گفتم

  آقا می شه تندتر برین؟  -
  . چشم خانوم -

من دیگه پول نمی . می خواستم هرچه زود تر برسم خونه. ترافیک داشت دیوونم می کرد
حتی . اگه آهو اون جا باشه، من جایی توي اون خونه ندارم. خواستم، توهان رو می خواستم

  . می دونم چه کار می کنم! جایی تو دل توهان ندارم
کلیدم رو در . سریع کرایه رو دادم و از ماشین پیاده شدم. بعد از تقریبا یک ساعت رسیدم

دم . آوردم و بدون این که کوچک ترین صدایی تولید کنم در رو باز کردم و رفتم تو خونه
  ! می دونستم این طوري می شه. در خشکم زد

  !پس این جا بود. هاي پاشنه بلند مشکی توي جا کفشی بود کفش
  . صداشون خیلی خوب می اومد. در رو باز کردم

براي چی من رو از خودت می رونی؟ تو هم من رو دوست داري مگه . امیر من عاشقتم -
  نه؟ 

اوال این که اسم من توهانه نه امیر، دوم فرض کن . باشه؟ لطفا بس کن! آهو بس کن -
  ت داشته باشم، من زن دارم می فهمی؟ دوست

تو نمی . من این رو از چشمات می فهمم. تو اون رو دوست نداري، تو من رو دوست داري -
  ... تونی به خاطر اون دختره ي خیابونی

  ! لقب خودت رو به زن من نده! درست حرف بزن آهو -
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دا پشیمونم؛ ولی خودت می دونم اشتباه کردم، به خ. توهان دوستت دارم! توهان بس کن -
وعده هایی که بهم می داد ! سیامک دیوونه ام کرده بود. هم می دونی تقصیر من نبود

  ... دیوونم می کرد توهان
بقیه چی؟ شهریار گولت زده بود؟ اون هم دانشگاهی ! سیامک گولت زده بود، باشه قبول -

   بدبختت دیوونت کرده بود؟ پسر عموي خودت بهت دروغ گفته بود؟
  ! توهان بیا دوباره شروع کنیم، از اول. توهان معذرت می خوام -
من هیچ عالقه اي به تو ندارم و اگه اون . من زن دارم و تو هم شوهر. آهو دیگه بسه -

. دفعه اومدم از دست سیامک نجاتت دادم به خاطر اون عشقی بود که یه زمانی بهت داشتم
به خاطر این بود که تو عمل انجام شده قرار گرفته  اگه امروز قبول کردم بیاي این جا، اول

  ! بودم و دوم به خاطر این بود که می خواستم بهت بفهمونم هیچ عالقه اي بهت ندارم
هردوشون روي یک مبل . می تونستم ببینمشون. الي در رو باز کردم و گردنم رو کج کردم

  !نشسته بودن، رو به روي هم
  : دوباره صداي آهو بلند شد

  . می دونم من رو می خواي. توهان دوستم داري، می دونم -
  : دستش رو گذاشت روي بازوي توهان و ادامه داد. داشت به توهان نزدیک می شد

  ! توهان از اول شروع می کنیم، مثل همون موقع ها -
  : توهان از جاش بلند شد و داد کشید

این ! نره خودت کی هستی یادت نره این جا کجاست، یادت نره من کی هستم و یادت -
  !دفعه ي آخریه که به من دست می زنی و حاال از خونه ي من گمشو بیرون

  . توهان من هنوزم عاشقتم مثل روز اول، مثل ثانیه ي اول که هردومون عاشق هم شدیم -
  : توهان خنده ي بلندي کرد و گفت

و بودم، ولی تو عاشق هم بودیم؟ مطمئنی درست حساب کردي؟ من احمق دیوونه ي ت -
  هر روز با یکی بودن عشقه؟ . چی؟ نمردیم و معنی عشق رو هم فهمیدیم

  . من این کار رو نکردم... توهان من -
  : دوباره بلند خندید و این دفعه داد کشید

د آخه المذهب االن هم دروغ می گی؟ آره؟ نمی خواي بس کنی؟ خجالت نمی کشی  -
  آهو؟ 
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  ... به خدا فقط سیامک و -
اون رو هم می خواستی . تو بی شرف حتی به اهورا هم رحم نکردي. قسم دروغ نخور آهو -

اون ! دست رو بد آدمی گذاشته بودي. از راه به در کنی، ولی آخ آخ آخ تیرت به خطا خورد
می دونی روزاي اولی که از هم جدا شده بودیم هر روز و هر روز فیلم . بهترین دوستم بود
! شوقه هاي مختلفش می دیدم و بیشتر از قبل ازت نفرت پیدا می کردمهاي زنم رو با مع

  . خجالت بکش آهو
  ! من قدر تو رو نمی دونستم، به خدا اشتباه کردم. تو راست می گی، من اشتباه کردم -

نگاه عصبانی . قدش تا شونه هاي توهان می رسید. بلند شده بود و کنار توهان ایستاده بود
  .دمتوهان رو حس می کر

  : آهو داشت می رفت سمتش که توهان هلش داد و گفت
  ... خجالت بکش زنیکه ي -

در رو با شدت باز کردم و با کفش هاي پاشنه بلندم محکم روي سرامیک . حاال وقتش بود
  .توهان با تعجب و آهو با خشم بهم زل زده بودن. ها راه می رفتم

  : با صداي محکمی گفتم
 !به کارتون ادامه بدین وقتتون رو نمی گیرم. موقع مزاحم شدم مثل این که بد. ببخشید -

  : پوزخند کجی زدم و گفتم
  . ادامه بدین خواهش می کنم -

باید می . باید توهان رو خرد می کردم. همین رو می خواستم. به آرومی رفتم سمت اتاقم
  .فهمید ارزشی برام نداره

قش بودم، وقتی بهم می گفت گلی بهترین لحظه هاي زندگیم بود، ولی دلیل نمی آره، عاش
  ! شد این زنیکه رو تو خونه ي من راه بده

سریع اومد دنبالم و قبل از این که برسه در رو محکم . توهان انگار از شوك اومده بود بیرون
. رو برداشتم رفتم سمت کمد و چمدون قرمز رنگ خودم. پشت سرم کوبیدم و قفلش کردم

  . لباس هام رو ریختم توي چمدون و درش رو بستم
  : توهان محکم کوبید به در و داد کشید

  ! گلیا تو رو خدا! گلیا، جان من! باز کن گلیا -
  : چمدون رو برداشتم و در رو باز کردم و گفتم
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  ! بیا باز کردم، بفرمایید -
  چمدون چیه دستت؟  -
توهان می خوام . دیگه تحمل این زندگی مسخره رو ندارمتوهان من خستم خیلی خسته و  -

  ! برم
  : داد کشید

  ! کجا بري؟ ها؟ تو خونت این جاست -
  . اینجا خونه ي اون خانومه -

  . آهو یه گوشه ایستاده بود و با نیشخند داشت نگاهم می کرد
  : توهان رفت طرفش و گفت

  ! برو بیرون -
  ... توهان تو که من رو دوست -

  . دستش و گرفت و هلش داد بیرون توهان
  : آهو داد کشید

  ... توهان این جا خونه ي من -
  . توهان در رو بست و نذاشت صداي نکره اش بهم برسه

  : دوباره اومد طرفم و گفت
  . تو هیچ جا نمی ري -
نمی خوام توهان، نه پولت رو می خوام، نه . به خدا دیگه تحمل ندارم. توهان برو کنار -

  . توهان بذار برم! رو می خوام، نه هیچ چیز دیگه رومهریت 
  ... تو به من گفتی تا یک سال. تو قول دادي -
  . بس کن، تو آهو رو دوست داري. نمی خوام توهان -
  من؟  -
تو اون رو می خواي پس من رو . بذار برم، بذار نفس بکشم. توهان دیگه خستم کردي -

  ! عذاب نده
  . دربا سرعت زیادي رفتم سمت 
  : توهان دستم رو کشید و گفت

  ! نمی ذارم بري، تو مال منی -
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  : دستم رو کشیدم و گفتم
  ! خداحافظ آقاي راد! خداحافظ توهان -

صداي توهان که پشت سرم می اومد رو می . سریع از خونه رفتم بیرون و در رو بستم
 ... اما! شنیدم، چه قدر دلم می خواست بغلم کنه و بگه دوستت دارم گلیا، نرو

م و آدرس خونه ي توي تاکسی نشست. بدترین حس دنیا رو داشتم. بغضم داشت می ترکید
حتی به خاطر . اشکاي داغم روي صورتم می ریخت، دیگه خسته شدم. خشایار رو دادم

  . مرگ خشایار این قدر حس خفگی نداشتم
  : راننده گفت

  اتفاقی افتاده خانوم؟  -
  . نه نه، لطفا فقط تند برین -
  می خواین برسونمتون بیمارستان؟  -
  . برین لطفانه، همون جایی که گفتم ! نه آقا -
  . چشم -

  . هق هقم بلند شده بود
  : بلند بلند با خودم حرف می زدم

  ! اي خدا، خدا چرا این قدر آزارم می دي؟ خدایا -
  . سرم رو گرفتم توي دستام و بلند بلند گریه می کردم

  : بعد از یه مدت که نفهمیدم چه طوري گذشت، صداي راننده بلند شد
  . خانوم، خانوم رسیدیم -
  . رم رو بلند کردم و از ماشین پیاده شدمس

  : راننده داد کشید
  ! خانوم، خانوم کرایه -

  : سریع برگشتم و گفتم
  . ببخشید، بفرمایید -

دلم براي بازي . مثل همیشه داشتن بازي می کردن. به بچه هاي وسط کوچه نگاه کردم
لبخند کوچیکی روي  دیواري قدیمی و. دستم رو کشیدم روي دیوارها. کردن تنگ شده بود

  . لبم نشست
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یه دفعه احساس کردم یه . یه ثانیه می خندیدم و یه ثانیه گریه می کردم. دیوونه شده بودم
  . چونم شروع کرد به لرزیدن. برگشتم، طاها بود. نفر دستش رو گذاشت روي شونه ام

  : طاها بدون هیچ سوالی گفت
  ! هست درست می شه درست می شه، هرچی! هیـــش، آروم باش خواهري -
  طاها؟ ... طا -
  جان دلم؟  -
  تو خونه جایی براي من هست؟  -
  . بیا بریم. بیا بریم خواهرکم! کوچولو در این خونه همیشه براي تو بازه -

لبخندي که . نرگس با خوشحالی از خونه اومد بیرون. در رو باز کرد و کمکم کرد که برم تو
  . روي لبش بود با دیدن من خشکید

  : اومد طرفم و گفت
  گلیا؟ سالم، چی شده؟ این جا چه کار می کنی؟ این چمدون چیه دستت؟  -
چند وقتی زندگی کنم؟ ... می ذاري تو خونت یه چند وقتی... می ذار... نرگسی... نرگس -

  ! تا مزاحمت نباشم... قول می دم زود برم تا
  ! اومده بیا ببینم چه بالیی سرت. گلی چت شده؟ بیا تو عزیزم -

  . به کمک طاها و نرگس رفتم داخل خونه
  . روي زمین نشستم و پاهام رو توي سینم جمع کردم

خدایا بهم صبر بده دیگه . همه چیز، و دنیاي منم تموم شده بود. همه چیز تموم شده بود
براي یک بار هم که شده کمکم کن تا ! کمکم کن خدا. طاقت ندارم، دیگه نمی تونم

  .فراموشش کنم

  .عینک و از چشمام برداشتم و گذاشتمش روي کتاب 
  .از جام بلند شدم و رفتم تو اشپزخونه 

  دوباره می خواستم همون کارو بکنم .خنده ام گرفت 
  :رفتم پشت سر طاها و داد کشیدم 

  .پــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــخ 
  :رگشت و گفت با ترس ب

  مگه روانی دختر ؟این کارا چیه ؟
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  :نگس در حالی که دستش و به کمرش گرفته بود گفت 
  . از این کارا زیاد میکنه .ولش کن این خل و چل 

  . هر سه تامون بلند بلند می خندیدیم 
  :طاها با انگشت زد رو نوك دماغم و گفت 

  چیه ؟چرا کپکت خروس می خونه؟
  . م خوب تولدمه خوشحال_
  ااااااااي واییییی امروز تولدت ؟_
  یادت نبود امروز تولدمه ؟زحمت کشیدي واقعا .ساعت خواب _
  مگه امروز پونزدهمه ؟_
  . اره اقاي حواس پرت _
  پس باید به فکره کادو و کیک و این چیزا باشم دیگه اره ؟_
  . اگه شب به من کادو ندي کالمون بد میره تو هم .معلومه که اره _

  :ع پیش بند و از کمرش باز کرد و گفت سری
  .اي به چشم االن میرم 

  :نرس داد کشید 
  . بابا بیا غذا رو درست کن 

  . گلیا عاشقتم که من و از دست این کار نجات دادي_
  :نرگس می خواست بره دنبالش که دستش و گرفتم و گفتم 

  .بابا خودم درست میکنم 
  .تو دیروز درست کردي االن نوبت اون _
  . نرگس خوشت میاد دستپخت مزخرفش و بخوري؟ بابا بذار بره دیگه _

اگه یه تار مو از سره برادرزاده ي من کم بشه پدرت و در می اوردم .توام برو استراحت کن 
  .قرصاتم بخور باز نیام ببینم نخوردیشونا . 
  .چشم .چشم .چشم _
  .منم غذا درست کنم .افرین بدو برو _

  . ماهش شده بود  6. شنرگس رفت سمت اتاق
  . براي اون روز لحظه شماري می کنم . تا سه ماه دیگه بچه به دنیا می اومد 
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  . نفس عمیقی کشیدم و رفتم سره گاز 
می خواستن .نمی تونیم باهم زندگی کنیم .به نرگس و طاها گفته بودم با توهان اختالف دارم 

ه با توهان حرف بزنن نه دربارش به اشتمیون بدن ولی به مرگ خشایار قسمشون دادم که ن
  .اونا هم منتظر بودن تا کارارو خودم درست کنم .من چیزي بگن 

  . از اون روز نحس دوماه گذشته بود . دوماه گذشته بود 
تارا و اذر جون خیلی سعی کرده بودن که باهام تماس بگیرن یا بیان پیشم ولی من منتظر 

  . اونا نبودم 
  . اون ادمی که می خواستمش نیومد . اومد نیومد  اون ادمی که باید می

  . روز اول فروردین طاها از نرگس خواستگاري کرده بود 
حتی فکرشم نمی کرد ولی وقتی طاها جلوش زانو .اولش نرگس به هیچ عنوان قبول نمی کرد 

زد وقتی گفت عاشقتم وقتی گفت این بچه اي که تو شکمت هست بچه ي منم هست دل 
  .شد  نرگسم نرم

  . فقط بین ما سه تا .یه مراسم ساده نامزدي تو خونه 
  شاید اون روز از عروسی خشایار و نرگسم بیشتر بهم خوش گذشت .خیلی عالی بود 

چون برق خوشحالی رو تو چشماي نرگس و طاها می دیدم چون حس خوشحالی خشایارم 
  . احساس می کردم 

  د از به دنیا اومدن بچه باهم ازدواج کننقرار شد بع. چون اون روز همه خوشحال بودن 
  . خیل بیشتر از خیلی .دلم براي توهان خیلی تنگ شده بود 

  . حاضر بودم تمام زندگیم و بدم ولی یه بار دیگه بتونم کنارش باشم 
  . حتی نخواست برام توضیح بده .حتی دنبالم نیومد .حتما با اهو اشتی کرده بود 
  . این عشق از اول اشتباه بود .اون هیچ وقت مال من نبود 

  . صداي زنگ در باعث شد پیشبند و باز کنم و سریع برم سمت ایفون 
  کیه ؟_
  میشه در و باز کنی ؟.منم .گلیا سالم _

  . برا خنده هاش مسخره بازي هاش .دلم براي اونم تنگ شده بود .تارا بود 
  . در و باز کردم و خودم رفتم استقبالش 

  . بود جلوي در ایستاده 
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  :با لبخند رفتم طرفش و گفتم 
  . سالم بیا تو 

  . با نگاه گله مندي بهم خیره شده بود 
  :اروم اومد طرفم و گفت 

نمیگی اینا مردن زندن چیکار می .خجالت نمیکشی؟ حاجی حاجی مکه ؟یه سالمی یه علیکی 
  . خیلی بی وفایی گلیا خیل بیشتر از خیلی .کنن 

  :بغلش کردم و گفتم 
  .گه جاي من بودي االن درم باز نمی کرديتو ا

  :دستش و کشید رو صورتش و گفت 
بگم عیدت مبارك ولی جواب .بگم بیا پیش ما .روز عید زنگ زدم که بهت بگم برگرد 

  .خیلی نامردي .ندادي 
  .بیا .بیا االن بارون می گیره ها .بیا تو _

  . رفتیم داحل خونه 
  :روي مبل نشست و گفت 

  .مبارك خانوم خانوماراستی تولدت 
  :سینی چایی رو گذاشتم رو میز و گفتم 

  از کجا یادت بود ؟
  .......گلیا مثال دوستمی ها در ضمن زن _
  . تارا بس کن _
  اصال من به یه دلیلی اینجام نمی خواي بپرسی ؟. هرجور که تو می خواي .باشه _
  . داشته  نگو خانوم با من کار.من و باش فکر کردم دلت بام تنگ شده _

  . خندید و کارتی رو از کیفش دراورد و داد به من 
  این چیه ؟......این _
  . کارت عروسی .کارت _

  . نکنه عروسی اهو و توهان بود .کارت عروسی . زانوام شل شد 
  .......هر لحظه انتظار داشتم اسم توهان و اهو رو ببینم ولی .کارت و باز کردم 

   .نیشم تا بنا گوشم باز شد 
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  .واي خدا . شهریار و تارا .چی می دیدم 
  :بلند خندیدم و گفتم 

  . بلند شدم و محکم بغلش کردم .واقعا تبریک میگم .تبریک میگم 
  .واي خدا باورم نمیشه داري عروس میشی_
  . مراسم یه ماه دیگست ولی من خواستم تورو زود تر خبر کنم _
  .ون که بهم گفتی واقعا خیلی ممن.واي خدا خیلی خوشحالم تارا _

  راستی توهان با شهریار چطوریاست ؟
نه اینکه بگم مثل دو تا مرغ عشقنا ولی حداقل دیگه باهو دعوا نمی .رابطشون خوب شده _

  . توهان دیگه شهریار مقصر نمیدونه .کنن 
  .......خوب از بقیه _
خود .بهت بگم در ضمن من اصال نباید.االن نمی تونم برات توضیح بدم خیلی عجله دارم _

  ..........ت باید بفهمی یا اینکه 
  .بیا این نامه و این کادو مال تو. بیخیال 

  مال من ؟واقعا ؟کادو چی؟ _
  . کادو تولدت دیگه خنگ خدا _
  خوب کی برام خریده ؟_
  فعال با من کاري نداري ؟. گلیا شهریار منتظرمه باید برم .نامه رو بخونی می فهمی_
  . ی گفتی بیاد تو خوب به ایشونم م_
  . ایشاهللا بعدا مزاحمت میشیم . نه کار داریم باید بریم خرید _

  :رفتم جلو صورتش و بوسیدم و گفتم 
  . دلم برات تنگ شده بود .ممنون که اومدي 

  فعال با من کاري نداري؟.راستی به طاها خان و نرگس جون سالم برسون .منم همینطور _
  .  ممنونم ازت.بازم بیا اینجا _
  .خداحافظ _
 خداحافظ عزیزم_

نفس عمیقی کشیدم و بازش . گوشه ي اتاقم نشسته بودم و نامه رو توي دستم گرفته بودم
نمی دونستم طاقت . ان رو تشخیص دادملبخند نشست روي لبم، دستخط توه. کردم
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اگه ! نمی دونستم می تونم یا نه اصال نمی دونستم چی قراره بفهمم! خوندنش رو دارم یا نه
  ! بگه از من بدش میاد چی؟ در هرحال باید بخونمش، باید بخونم

  : دستم رو کشیدم روي نامه و شروع کردم به خوندن
م یه وزغ کوچولوي بانمک بودي و االن پري شهر سالم، سالم به تویی که یه زمانی برا«

  . غصه هامی
می . گلیا من هیچ وقت یاد نگرفتم احساساتم رو بیان کنم، پس تصمیم گرفتم بنویسمشون

دونم شاید ازم نفرت داشته باشی، نفرتی که براي تباه کردن زندگیت از من یادگاري 
  . گرفتی

وقتی که کنارم زندگی کردي، اون چند وقتی  گلیا یه چیزي رو دوست دارم بدونی، اون چند
که با صداي بلند خندیدي، اون مدتی که کنارم دراز کشیدي و سرت و رو سینه ام 

  . گذاشتی، بهترین لحظه هاي زندگیم بود
گلیا اولین بار موقعی که خشایار عکست رو نشونم داد، گفتم خودشه و می تونم راضیش کنم 

وقتی تو شب خواستگاري اون طوري نگاهم کردي، از . دهکه من رو از دست آذر نجات ب
  ! باورم نمی شد! خودم خجالت کشیدم، حس خیلی بدي بود؛ ولی تو قبول کردي

از همون اول متوجه شده بودم بچه تر از اونی هستی که بتونی مراقب خودت باشی و بتونی 
ها یه دفعه قلبم رو تصمیم گرفتم اذیتت کنم، ولی این اذیت . رو پاي خودت به بایستی

  انگار آهت گرفتارم کرد؛ نفرینم کرده بودي، آره؟. سوزوند
اون روز توي ماشین یادته؟ وقتی داشتیم می رفتیم ویال رو نشونت بدم، وقتی اون طوري 

  .ترسیدي قلبم فشرده شد، ناراحت شدم
موهاي از همون اول می دونستم طاها دوست خشایاره، ولی شب عروسی وقتی اومد سمتت، 

ولی ! اما یه دفعه گر گرفتم، نه این که عاشقت شده باشم، نه! نمی دونم چرا؟. بدنم سیخ شد
  ! حس می کردم دختر کوچولومی، حس می کردم باید ازت مراقبت کنم. یه حسی داشتم

اون روز که پارچ آب رو روم خالی کردي این قدر عصبانی شده بودم که تصمیم گرفتم 
وقتی بغض کردي، وقتی چشمات گریون شد . دلیلم هم شهریار بود بهت بگم نیاي شرکت،

  . خوشی که چند ثانیه قبلش داشتم یه دفعه فروکش کرد
  ! وقتی براي اولین بار بوسیدمت قلبم این قدر تند می زد که انگار بار اولم بود

. ود شدمگلیا روز مهمونی رو فکر کنم خوب یادته؛ وقتی آهو اومد تو یه دقیقه از خود بی خ
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وقتی آهو بهم گفت ! حالم خیلی بد بود... من کال خیلی کم ممکنه الکل بخورم، ولی اون شب 
می شه لطفا با من برقصید تعجب کردم، ولی می دونستم این قدر پر رو هست که بدتر از 

بعضی . می دونم بعضی وقت ها مثل یک پسر هجده ساله به نظر می رسیدم. این هم بگه
  ! به کاري که می کنم فکر نمی کنم، درست مثل تووقت ها اصال 

. وقتی اون پیراهن قرمز و تو تنت دیدم حاضرم قسم بخورم براي چند ثانیه قلبم ایستاد
  ! ولی یه دفعه یادم اومد من کی هستم و تو کی هستی... وقتی بغلت کردم وقتی 

شبخت می شه و اون شب براي اولین بار حس کردم تو زن هرکس بشی اون آدم خیلی خو
اگر آهو ! فرداش بهت گفتم به خاطر این اومدم سمتت که شکل آهو شده بودي، دروغ گفتم

  .همون لباس رو جلوم می پوشید، حتی نگاهش هم نمی کردم
  .گلیا فقط خواستم غرورت رو بشکنم تا فکر نکنی دوستت دارم

ی که از ترس می لرزید واي خدا، بدترین روز زندگیم بود؛ روزي که بهم زنگ زدي با صدای
فکر کنم خدا اون روز نجاتم داد، وگرنه صد بار تصادف می . و گفتی بیا سیامک این جاست

می دونستم تقصیر تو . وقتی دیدم اون عوضی داره چه کار می کنه، دیوونه شدم. کردم
با  داشتم! نبوده، ولی همش یه چیزایی تو ذهنم می اومد که از اونی که بودم بدترم می کرد

سیامک دعوا می کردم که یه دفعه چشمم به تو افتاد، تشنج کرده بودي و نمی تونستی 
حتی یه لحظه هم فکر نکردم و اومدم سمتت که سیامک از دستم در رفت؛ ولی . نفس بکشی

خیلی جالبه نه، بدترین و . می ترسیدم، می ترسیدم از دستت بدم! تو برام مهم تر بودي
  ... پشت سر هم بودن و اون شب  بهترین شب هاي زندگیم

االن . ترجیح می دم حرفی درباره اش نزنم، چون مطمئنم تک تک لحظه هاش رو حفظی
  . مطمئنم گونه هات قرمز شدن، کاش اون جا بودم و گونه هاي ارغوانی رنگ رو می بوسیدم

نی بهترین گلیا اگه من رفتم پیش آهو فقط و فقط به خاطر این بود که نذارم کسی که یه زما
دوستم بود دستش به خون یه زن کثیف آلوده بشه، وگرنه خودم هم تو کشتن آهو کمکش 

  !می کردم
می خواستم تو کنارم باشی، می خواستم بهت . آهو اون روز زنگ زد و گفت داره میاد خونه

ت ثابت کنم کم ترین عالقه اي به آهو ندارم، ولی آهو گفت اگه می خواي گلیا تا ابد از پیش
اون همیشه وقتی چیزي می گه عمل می . اگر بگم ترسیدم، دروغ نگفتم. بره بهش بگو بمونه

  . کنه، به خاطر همین بهت گفتم پیش تارا بمونی
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  . ببخشید خیلی پرحرفی کردم. گلیا جان به حرف هام فکر کن
که راستی تولدت مبارك خانوم کوچولو، امیدوارم از کادوت خوشت بیاد و حرف آخرم اینه 

من یه چیزي رو به تو دادم که باید بهم پس بدي، اگر لطف کنی حداقل براي آخرین بار 
  . بیاي خونه ممنون می شم، به اون چیزي که دستت خیلی نیاز دارم و باید بهم پسش بدي

  »!خداحافظ کوچولو
یه . با تعجب به آخر نامه نگاه می کردم! دست من؟ توهان به من چیزي نداده بود که؟

  ! زي دست منه که توهان بهم داده، پس چرا یادم نمیادچی
یه کارت . بسته بندیش رو سریع باز کردم. از جام بلند شدم و کادو رو از روي میز برداشتم

  . روي جعبه ي قلب شکل بود
  »!تولدت مبارك سفید برفی«

وش عکس عروسی من و توهان ت. در جعبه رو برداشتم و با تعجب به قاب عکس نگاه کردم
توهان مثل همیشه جدي و اخمو، و من با خوشحالی و مسخره بازي براش دو تا شاخ . بود

این تنها عکسی بود که عکاس گذاشته بود راحت باشیم و هر مدلی که می . گذاشته بودم
  . خوایم داشته باشیم

. می خواستم برم روي تختم بشینم و به عکس خیره بشم که یه چیزي توي جعبه برق زد
  : یه گردنبند که روي پالکش نوشته بود. داشتم، یه گردنبند بودبرش 

  »سفید برفی«
  ! توهان، از دست تو. دستم رو گذاشتم رو صورتم و بلند خندیدم

  
***  

  
دلم براي این جا تنگ شده بود و هنوز کلید این جا رو . با لبخند به ساختمون خیره شدم

. ین جا قشنگ شده بود، پر از گل هاي مختلفچه قدر ا. در رو باز کردم و رفتم تو. داشتم
در رو هل دادم و رفتم ! باز بود، چه عجیب. رفتم سمت در خونه! چه آرامشی داشت این جا

  . تو
  : آروم گفتم

  توهان، توهان، کجایی؟  -
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انگار دست . اتاقش مرتب مرتب بود. آروم رفتم سمت اتاقش و در رو باز کردم، نبود
  . نخورده بود

  کجایی؟  توهان -
این چرا این جا خوابیده . دهنم باز موند. رفتم سمت اتاق خودم و در رو سریع باز کردم

  . بود؟ رفتم طرفش و کنارش نشستم
  توهان؟ توهان بیدار نمی شی؟  -

  . یه دفعه چشماش رو باز کرد و با حیرت به من زل زده بود
  : خندیدم و گفتم

  سالم، این جا چرا خوابیدي؟  -
  : خواب آلودي گفت با صداي

  ! دوباره دارم خواب می بینم، آره؟ تو دوباره تو رویامی؟ چرا واقعی نمی شی نامرد -
  . خودت برام نوشته بودي بیام! توهان چی می گی؟ منم گلیا -

  . یه دفعه نیم خیز شد و دستش رو گذاشت روي صورتم
  : با صداي متعجبی گفت

  ولو کی اومدي؟ گلی خودتی؟ گلیا برگشتی؟ خانوم کوچ -
  . پاشو، پاشو صورتت رو بشور االن چایی درست می کنم -

چاي ساز رو . دلم براي این جا هم تنگ شده بود. از جام بلند شدم و رفتم توي آشپزخونه
ظرف رو روي . روشن کردم و چندتا میوه شستم و گذاشتم توي ظرف و بردم توي پذیرایی

  . میز گذاشتم و نشستم روي مبل
به ابروهاي به هم ریخته اش خیره شدم . با صورت خیس اومد کنارم و پهلوم نشست توهان

  ! و خندیدم، دیوونه
  : سرش رو گذاشت روي شونه ام و گفت

  . ممنون که اومدي -
  توهان؟  -
  جان دلم؟  -
من فقط براي این اومدم تا چیزي که بهم دادي رو بهت پس بدم، ولی هرچی فکر کردم  -

  !و به من چیزي نداديت. یادم نیامد
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  کادوت رو دوست داشتی؟  -
  حاال می شه جواب من رو بدي؟ . آره دستت درد نکنه، خیلی قشنگ بود -
  ! فکر کنم یه سوال هایی تو ذهنت مونده، اول اون ها رو بپرس بعد می گم -

  : به چشماش خیره شدم و گفتم
  سیامک؟  -
  . هر هفته بهش سر می زنم. یگه خوب بشهتو آسایشگاه بستري شده، شاید تا چند سال د -
  آهو؟  -
  دیگه؟ . فقط دنبال پول بود و وقتی دید دیگه خر نمی شم برگشت. رفت آمریکا -
  حاال جواب می دي؟ ! همین بود، تموم شد -
  گلیا جان؟  -
  . توهان حرف بزن من باید برم -
  نیستی؟ کجا بري مگه خونه ي تو این جا نیست؟ المذهب مگه تو زن من  -
  حرف می زنی یا نه؟  -
دلم رو بهت دادم، قلبم رو گرفتی و اگه می تونی . آره، حرف می زنم جوابت رو هم می دم -

  ! پسش بده
  : آب دهنم رو قورت دادم و با صداي لرزونی گفتم

  چی؟  -
دوستت دارم گلیا، دوستت ! هیچ وقت فکر نمی کردم این رو بهت بگم اما، اما االن وقتشه -
  ! ارمد
  توهان؟ ... تو  -

  : یه دفعه روم خم شد و گفت
دیگه بهت بی اعتماد ! گلیا، خیلی وقته این راز توي سینه ام سنگینی می کنه و حاال وقتشه -

  ! نیستم، دیگه نمی ترسم، دیگه غرورم مهم نیست، گلی خانوم
  ... تو ... توهان، آخه  -
  گلی خانوم؟  -
  بله؟  -
  زن من می شی؟  -
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  ؟ چی -
  : خندید و گفت

  .زنم می شی؟ فکر نکن، فقط جواب بده -
  چونه ام شروع کرد به لرزیدن، چی می گفتم؟ 

  : قطره اشکی که روي صورتم بود رو پاك کرد و گفت
  ! بگو، اگر می خواي برم اون دنیا بگو نه -
  توهان؟  -
  جان دلم؟  -
  . دوستت دارم -

  : خندید و گفت
  من رو بدي؟ تو نمی خواي جواب سوال  -
  ! چرا می دم، با اجازه ي بزرگ ترها بله -

  .لب هاي خندونش اومد پایین و وجودم از حسی شیرین پر شد
  

***  
  

مرسی . خدا جونم مرسی که آرزوم رو برآورده کردي! خدایا به خاطر این خوشبختی شکرت
  .خیلی چاکریم! خدایا مرسی، مرسی خدا جونم. که توهان رو براي خودم گذاشتی

  : لحاف رو کشید روم و گفت
  . یخ نکنی کوچولو -

  : آروم گونه اش رو بوسیدم و گفتم
  ! دوستت دارم -
  !عاشقتم سفید برفی! من عاشقتم -
  

  پــایــان 
  بیست و هفتم آذرماه نود و یک
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  شاداب حسنی

 


