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 لینک روی و روشن را خود اینترنت انجمن دیدن برای. است شده آماده 89 رمان سایت در کتاب ینا

 :کنید کلیک زیر

http://forum.roman98.com/ 

 !مى کنى؟ چیكار -

 ...پیاده مى شم -

 !عینک دودى شو زد باالى سرش رو موهای باال داده ش: واسه چى؟

 ...درو بیشتر باز کردم: به خودم مربوطه

 !خندید: پس چرا سوار شدى؟

 !اونم به خودم مربوطه... بازم خندید... چرخیدم سمتش: چرا جلوى پام نگه داشتى؟ -

 ...چشمكى زد: به خودم مربوطه

خیله خب اخم نكن... واسه ثوابش... اخمم بیشتر  -و حوصله ى خندیدن نداشتم... اخم کردم...  حال

 !شد: ثواب؟

 ...مثل اینكه خیلى خوش خنده بود چون بازم خندید: آره... ثواب... دیدم پیاده اى گفتم سوارت کنم

 !خندیدم: بهتره واسه هر کسى از این ثوابا نكنى

 ...تو هر کسى ندونابروشو انداخت باال: خود

 ...براق شدم که با خنده ادامه داد: تو مثل هیچ کس نیستى

 ...از کاراش خنده م گرفت

 !روى فرمون آروم ضرب گرفت: من بهت گفتم چرا ثواب کردم حاال تو بگو چرا سوار شدى؟

ى اومده پوزخندى زدم... پاپى از رو پام پرید پایین... با همون پوزخند زمزمه کردم: فكر کردم یك

 ...دنبالم... ولى

 !سوت کوتاهى زد: آها... طرف قالت گذاشته؟

 !شونه باال انداختم و بى خیال ادامه دادم: ماشین خودته؟

لم داد رو صندلى: نه! مال بنگاهى یه که توش کار مى کنم... گاهى که طرف نیست برش مى دارم و مى 

 ...زنم ددر... دخترا فقط به همین نگاه مى کنن

ها! یعنى منظورت اینه که من بخاطر ماشینت سوار شدم؟! پس درست فكر کردى! تعجب کرد: چرا آ -

http://forum.roman98.com/
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 !خودتو لو مى دى؟

اگه یه درصدم شک  -دروغ نمى گم... تو هم خودتو لو دادی! فكر کردم یكى دیگه اى... ولى...  -

؟! مگه مطمئن بودم داشتى نباید سوار مى شدى! با خودم فكر کردم! راست می گفت؟! چرا سوار شدم

تیرداده؟! شاید یه تصمیم! خیلى آنى! یا یه توجیه! توجیهى که مثل بهونه س! سوار شدم تا براى یه 

بارم که شده درک کنم حرفاى پشت سرمو! ولى نتونستم! نتونستم بیشتر پیش برم! بزار هرکى دیده 

نخوام همینه که هست! همون  سوار این ماشین مدل باال شدم هرچى دلش خواست فكر کنه! بخوام یا

حرفا! دختر خراب! لبخند کمرنگى زدم و با دستم یه ضربه ى خیلى کوتاه که حتى حسش نكردم زدم 

 ...به پیشونى م: زت زیاد

 ...خندید: برو... تو مالش نیستى

واسم عجیب بود که چرا صادقانه حرف مى زنه... به سر و وضعش نگاه کردم! نشون نمى داد این 

 ...مال خودش نیست ماشین

اهمیتى ندادم و ساکمو از رو پام برداشتم و پیاده شدم... درو بستم و خم شدم و از پنجره بهش گفتم: 

 ...ببین... خدا اجرت بده... ولى با ماشین غصبى ثواب کردن حرومه

 ...خندید: برو دختر بزار به کارمون برسیم

 ...جدى شدم: واسم عجیبه که اینقدر زود رام شدى

سرشو تكون داد: همین جوریش که به اسم ثواب گناه مى کنیم... حاال بزورم مى بردمت فردا آهت 

 ...منو مى گرفت بدبخت تر مى شدم

بعد چشمكى زد و آروم انگار که کسى دور و برمونه و فقط من باید بشنوم گفت: نمى خوام به زور 

 ...کسى رو سوار کنم

رفت... شووووت... یكم که دور شد دنده عقب گرفت و برگشت... بعد گازشو گرفت و رفت... خنده م گ

شیشه رو داد پایین و گفت: اونى که میخواى حتما نتونسته بیاد... تو برو پیشش... اونى به نظر نمیاى 

 ...که بشه ازت گذشت! اگه قالت گذاشته باید خیلى احمق باشه! برو... شاید بعدش وقتى نباشه

ت... این بار واقعا... و این بار خنده م نگرفت... نمى دونم چرا ولى با این حرفش و باز گازشو گرفت و رف

 ...یه حسى بهم گفت که باید برگردم پیش تیرداد

 ...ولى نمى خواستم غرورم بیشتر از این له بشه

 ...پس به مسیرم ادامه دادم
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 ...یكى منصرفم کرد یه تاکسى گرفتم تا الهیه... مى خواستم وارد ساختمون بشم که صداى داد

 ...هونام؟! برگشتم... سمر بود... تعجب نكردم... حتما بخاطر تیرداد اومده سراغم -

 ...سعى کردم عادى باشم... فقط نگاش کردم

تكیه شو از ماشین شاسى بلند سفیدش که اون طرف خیابون پارک کرده بود گرفت و یه نگاه به چپ 

 .... تو نگاش هیچى نبود... همون بى تفاوتى همیشگى شو راست خیابون انداخت و اومد سمتم..

 !جلوم ایستاد... با یه لحن عادى گفت: چرا خونه ى تیرداد نموندى؟

 !لحن سردش به سوالى که پرسید نمى اومد... بجاى اینكه جواب سوالشو بدم گفتم: کارى داشتى؟

 ...نفس عمیقى کشید... انگار دیگه نمى خواست بى تفاوت باشه

یردادو ازم نگیر... خواهش مى کنم... نه دلم به حالش سوخت و نه جوابى بهش دادم! فقط نگاش ت -

 !کردم

سمر: شما با هم خوش بخت نمى شین... اون ام اس داره... کلى دردسر واست داره... مى تونى تحمل 

 !کنى؟

 !: هونام؟من با تیرداد کارى ندارم... بعدش اومدم رامو بكشم برم که دوباره صدام زد -

 !باز برگشتم: دیگه چیه؟

 ...این بار با صدایى که خوشحالى توش موج مى زد گفت: هرچقدر که پول الزم داشته باشى من

 ...با پوزخندم باعث شدم حرفشو نیمه کاره رها کنه

 !دهنشو که واسه ادامه ى حرفاش باز مونده بود و بست و آروم گفت: ممنون

 !و رفت

زدم... پاپى زودتر از من وارد شد... توى طبقه ى سوم بودم که آسانسور ایستاد... یه شاسى آسانسورو 

مرد مسن و یه زن جوون سوار آسانسور شدن... زنه یه نگاه به پاپى انداخت ولى صورتش هیچ تغییر 

 ...حالتى نداد

 

 

خونه مال من بود؟! پس آسانسور وایساد و من و پاپى اومدیم بیرون... درو باز کردم و رفتم تو... این 

 !چرا خوش حال نبودم؟! چى مى خواستم؟

یه نگاه به دور و اطراف انداختم... وسایلمو گذاشتم زمین... اگه شب تصادف و شب مهمونى رو فاکتور 
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بگیریم من فقط چهار یا پنج روز با تیرداد بودم... چهار یا پنج روز پر از اتفاق؟! این همه بگیر و ببند... 

 ...هیچ... من و تیرداد به جایى نرسیدیم... یعنى از اولشم همین قرارمون بود که آخرش

من اون دوتا رو از هم جدا کردم! حاال به هر بدبختى اى که بود! دیگه به من ربطى نداره که برمى 

گردن پیش هم یا نه! ربطى نداره که مامان پیرى ناراحته یا نه! ربطى نداره کى در موردم چى فكر مى 

نه! چه تیرداد و چه همه ى آدماى اطرافم! از این به بعد مى خوام خودم باشم... همون هونام بى ک

 !خیال! اونى که هیچى واسش مهم نیست! فقط خودم

مانتومو کندم و رفتم سمت آشپزخونه! ولى قبلش خیلى کارا دارم! یه ظرف برداشتم... باید بفهمم 

 !که مامان پیرى مى گفت؟مادرم کى بوده! چرا ولم کرده؟! همونى 

 ...توى ظرف آب ریختم... باید برم اون عمارتو ببینم! گذاشتمش رو اجاق

باید خودمو بشناسم... شعله رو روشن کردم! هرچند که هرچى هم که باشه من همون حروم زاده ى 

 ...نجسم

دارمو با روشن و خاموش شدن صفحه ى گوشیم اجازه ى بیشتر فكر کردنو بهم ندادم... دست نم 

بلیزم خشک کردم و از روى میز برش داشتم... سودا بود... تا جواب دادم جیغ جیغ کرد: مرده شور 

 !برده کجایى؟! چرا جواب نمى دى؟

 ...تو که همین اآلن زنگ زدى! جیغش بیشتر شد: غلط کردى! من اآلن یه ساعته دارم زنگ مى زنم -

 !رى؟نفسمو دادم بیرون: رو سایلنت بود! کارى دا

صداش که تا حاال پر از گالیه از دیر جواب دادن من بود یه دفعه پر از شادى شد: وایـــــى! نمى 

 !دونم امشب چى بپوشم! خیر سرم دارم با ارمیا مى رم بیرونا

 !همونطور که یه پیاز برداشتم واسه خرد کردن خندیدم: دلت خوشه ها

 !سودا: نگین دندونمو کندم

ه بشقاب و همونطور که گوشى رو با شونه م گرفته بودم مشغول پوست گرفتنش پیازو گذاشتم توى ی

 ...شدم

 ...کار خوبى کردى! سودا: آخه بد زده بودش... باید یكى دیگه بكارم -

 ...خنده م گرفت! منو بگو فكر کردم بى خیال این کارا شده

مرده شورى با  -نو از کجا دیدى؟! آى آى! تو ناف م -سودا کال پر نگینى ها! بینى و دندونو ناف...  -

 ...اون تاپاى کوتاهى که تو مى پوشى... نزاشت ادامه بدم: اینا رو ولش
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 !بعد با یه لحن که مثال داره گریه مى کنه گفت: شبو چیكار کنم؟

 ...خرد کردن پیاز باعث شده بود اشكم خود به خود جارى بشه: یه مانتو و یه شلوار

 !آره... نگران گفت: چى شده؟! اصال بگو بینم با مامان پیرى حرف زدى؟ -دارى گریه مى کنى؟!  -

 !نمى خواستم یادش بیفتم: حاال بعدا واست مى گم... سودا؟

 !جون؟! لبخند زدم: ارمیا دیشب دقیقا بهت چى گفت؟ -

مشكوک گفت: چى گفت؟! گفت من شما رو دوست خودم مى دونم و اینا... چیز خاصى نگفت... ولى... 

 ...عد با ذوق ادامه داد: ولى امشب شام دعوتم کردب

 !بعد نفس عمیقى از سر خوشحالى کشید: یعنى امشب بهم مى گه دوستم داره؟

 !منگ گفتم: مگه دیشب بهت نگفت؟

مستقیم که نه!  -تو که گفتى بهت پیشنهاد داد...  -نه دیگه! دیشب هیچى نگفت! انگار معذب بود!  -

 ..... رفتم تو فكرولى حرفاش بو دار بود.

 !سودا پر هیجان گفت: راسى رها بهت زنگ زد؟

چرا رو سایلنت گذاشته بودیش خب؟!  -نمى دونم گفتم که رو سایلنت بود! اآلنم اتفاقى دیدمش...  -

هیچى دیگه چون پا تختى نگرفتن فردا شب  -پیش مامان پیرى بودم... حاال رها چیكارم داره؟!  -

و که بخاطر خرد کردن پیاز بود با پشت دست پاک کردم و گوشى رو رو شونه م مهمونى دارن... اشكام

یكم جا به جاش کردم که راحت تر حرف بزنم: چرا پا تختى نگرفتن خب؟! خندید: ببین اآلن قضیه ى 

همون طاقته س ها! همون که یه شب قبل از ازدواجشون حرفشو مى زدیم و... اومدم وسط حرفش: 

 ...خب خب... ولش کن

 !بازم خندید: خب سوال مى پرسى جوابشم بگیر دیگه! دیگه کارى ندارى؟! فعال! باباى هانى

بعدش بدون اینكه به من اجازه ى خداحافظى بده گوشى رو قطع کرد... اینم خله بخدا... نه به اینكه 

کنه! یه  زنگ مى زنه و جیغ و داد راه مى اندازه که چرا دیر جواب دادى نه به اینكه یهو قطع مى

چیزیش مى شه آخر... واال... پیازا رو خرد کردم و ریختم تو تابه تا سرخشون کنم! تا اون موقع آبم 

جوش مى اومد! ولى نمى دونم چرا دیگه دلم نمى خواست آشپزى کنم! هر دو تا شعله رو خاموش 

 ...کردم

ندلى نشستم و با انگشتام سودا چیز خاصى بهم نگفته بود ولى دلم دیگه نمى رفت به آشپزى! روى ص

به طور مرتب رو میز ضرب گرفتم! بیشتر از اینكه به فكر فرو برم به صدایى که بخاطر ضربم روى میز 



      گناه | کالله قربانی محکومه شب پررمان 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان  برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         7 

 

 ...مى اومد گوش م و کردم و خوشم اومده بود

صداى پارس کوتاه پاپى از فكر و خیال بیرون کشیدم... از جام پا شدم! حتما بازم سرش زیر راحتى 

 !گیر کرده

ومدم از آشپزخونه بزنم بیرون که همون لحظه صداى زنگ در اومد... یه نگاه به پاپى که همونطور که ا

فكر مى کردم سرش زیر راحتى گیر کرده بود انداختم... با خودم فكر کردم: بزار یكم اونجا بمونه که 

 ...تنبیه بشه و دیگه نره اون زیر

و نگاه کردم... با دیدن تیرداد پشت در مات و مبهوت بى خیال پاپى رفتم سمت در... از چشمى بیرون

 ...بهش خیره شدم

 ...لبمو با زبونم تر کردم! درو آروم باز کردم

مات شده بودم! مبهوت شده بودم! ولى قلبم نلرزیده بود! دلیلشو نمى دونستم! ولى نه... مى 

 ...دونستم... چون دوباره سنگى شده بودم

 ...اى که گفت رو به شوخى گفت: قدیما کوچیكترا سالم مى کردن لحنش شوخ نبود... ولى جمله

 !فقط بهش نگاه کردم! واقعا انتظار داشت بهش سالم کنم؟

 !لبخند زد: چشمات سرخ شده... گریه کردى؟

 ...مثل خودش لبخند زدم... با آرامش گفتم: واسه تو نه

 !خنده ش گرفت ولى سعى کرد نخنده: نمى زارى بیام تو؟

 ...خواستم بگم نه! دیگه چیزى بین ما نمونده! ولى نمى دونم چرا؟! واسه ى چى؟! اما رفتم کنارمى 

لبخندش پررنگ تر شد و اومد تو... یه دفعه یاد پاپى افتادم... حیوونى خفه شد اون زیر... دویدم 

 ...سمتش... جلوى پابه ى راحتى نشستم ... داشت زوزه مى کشید

 ...تو دستام بود و خودشو مى مالید بهمسریع کشیدمش بیرون... 

 

نگامو چرخوندم که دیدم تیرداد داره نگام مى کنه... یه لحظه یاد چند ساعت پیش افتادم! بهم گفته 

بود دوستم داره... اما... اما اونم یكى بود مثل بقیه... پوزخندى زدم! محترمانه از خونه ش شوتم کرد 

 ...بیرون

لبخند رو لبش نبود... فقط ساکت و صامت نگام مى کرد... بى خیال  نشست روى یه مبل... دیگه

 ...پاپیون پاپى رو مرتب کردم و از روى میز برس موهاشو برداشتم و رو موهاى سفیدش کشیدم
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 ...تیرداد: مى دونم بین و تو آرمین چیزى نبوده! مى دونم اونقدر پاکى که

پاکى که خیانت تو مرامت نیست! تو پاکى...  اومدم وسط حرفش و ادامه دادم: مى دونم اونقدر

 ...معصومى... عاقلى... ولى مى دونى چیه؟! من لیاقت تو رو ندارم! منو ببخش هونام

بعد زهرخندى زدم و گفتم: همینا رو مى خواستى بگى نه؟! حاال من درسته رشته م ادبیاته ولى تو مى 

 ...د بودمخواستى یكم شاعرانه ترش کنى! شرمنده تا این حد بل

تو چشماش زل زدم و با یه لحن جدى ادامه دادم: ببین جناب... من واست دعوت نامه نفرستادم... 

 ...راتو بكش برگرد... زت زیاد

ساکت با یه لبخند که همیشه رو لبش داشت نگام مى کرد... از این لبخند مزخرفش که همیشه 

 ...لى کارى نمى کردمحرصم مى داد متنفر بودم! سكوتش کالفه م کرده بود و

هیكل کوچیک پاپى که روى دست چپم دوال شده بود بى حرکت بود! انگار که خوابش گرفته بود یا 

بخاطر شونه زدن من به موهاش خمار شده بود! بآلخره تیرداد رضایت به شكستن سكوت داد: اینایى 

م انگار خیلى تكرارى ن... که گفتى درست... ولى مى خواستم اینا رو بگم یكم خوشحالت کنم که دید

 ...واسه یه چیز دیگه اومدم اینجا

 ...نگاش کردم... یه دسته کلید گرفت جلوى صورتمو تكونش داد: مى خواستم اینو بهت بدم

 ...خیلى جدى گفتم: بزارش رو میز

ارج گذاشتش رو میز جلوش... پا شد... نیم نگاهى بهم انداخت و رفت سمت در... قبل از اینكه از در خ

بشه گفتم: مى تونستى با پیک بفرستى ش... برنگشت... ولى وایساده بود... حس کردم مى خواد یه 

 ...چیزى بگه ولى پشیمون شد و رفت بیرون

از اینكه تونسته بودم یه کارى کنم که کم بیاره خوش حال بودم... با این حال خودمم مى دونستم که 

پیک نمى دن! ولى کلید خونه ى من مهم بود؟! همونطور که رو پول و کلید و چیزاى مهمو به راحتى به 

 !زمین نشسته بودم خودمو یكم عقب کشیدم و به مبل تكیه دادم... مهم... اونم واسه تیرداد؟

 !ولى مهم نبود! مهم بودن یا نبودنم واسم مهم نبود

.. پس مشغول خوندن پاپى رو گذاشتم رو مبل و پا شدم و رفتم تو اتاق... پس فردا کنكور داشتم.

 ...شدم

رو زمین دراز کشیده بودم و مدادو الى دندونام گذاشته بودم و سرمو تكون مى دادم و مداده هى 

تكون تكون مى خورد... حالم داشت از فلسفه بهم مى خورد! به من چه که سقراط و افالطون و ارسطو 
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بلد نبودم و حوصله ى پیدا کردن  و کى و کى، چى و چى گفتن؟؟! از حرصم با مداد روى سوالى که

 !جوابشو از قسمت پاسخ ها نداشتم خط خطى کردم! سواالى من همیشه بى جواب مى مونن

نگام افتاد به گوشیم... باز صفحه ش روشن و خاموش مى شد! یادم رفته بود از سایلنت درش بیارم... 

 ...برش داشتم

سایلنت بود... رها مثل سودا گیر نداد... صداى على رو  -کوفت... چرا جواب نمى دى؟!  -چیه رها؟!  -

 ...از پشت خط اومد: بیا دیگه عزیزم

 ...رها با صداى بلندى گفت: اومدم على جان

من اینور داشتم عق مى زدم... حالم بهم مى خورد از این لوس بازیا! حتما از نظر اونا که خیلى شیرین 

دم... رها تند تند گفت: نیک نامى فردا مهمونى داریم! تو بود! نمى دونم! شایدم بود و من درک نمى کر

 !و تیردادم بیاین! یادت نره به تیردادم بگیا... باهم بیاین... من باید برم خداحافظ

تا اومدم بگم من دیگه با تیرداد کارى ندارم گوشى رو قطع کرد... بوق اشغال باعث شد با حرص 

 !جواب داد: جانم؟شماره شو بگیرم... چندتا بوق خورد که 

جانمو کوفت! من به تیرداد نمى گما! من دیگه با اون کارى ندارم! صداش پر از تعجب شد: چى؟! مگه  -

 ...خونه ش نیستى؟! سودا گفت رفتین خونه ى اون که

 ...بى حوصله گفتم:دیشب چرا! ولى اآلن نه! دیدمت بهت مى گم

نا رو ولش... اگه باهاش کارى هم ندارى بهش بگو رها صداشو یكم آورد پایین و آروم گفت: ببین ای

 ...چون مى خوام حسابى حال این عسلو بگیرم

نابغه! عسل دوست صمیمى سمره دیگه... فردا شما با هم بیاین!  -عسل چه ربطى به تیرداد داره؟!  -

م: مى خوام حال این عسلو بگیرم! همه ش جلوى من از عشق سمرو تیرداد مى گه... بى خیال گفت

 !خب بگه! اصال تو چیكار دارى؟

 !جیغ زد: بهت مى گم بهش بگو، بگو خب! رو حرف منم حرف نزن

 !خندیدم و گفتم: عمرا

 ...بعدشم گوشى رو قطع کردم و از حالت سایلنت درش آوردم

 

با احساس دل ضعفه نگامو از سوالى که چهارتایى مى دیدمش گرفتم و به ساعت دوختم... دوازده 

 ...چقدر زود گذشته بود... باورم نمى شد چند ساعت پشت سر هم درس خوندم شب بود...
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ذهنمو چرخوندم یه سمت دیگه! یعنى سودا و ارمیا تا اآلن از رستوران برگشتن؟! عجیب بود که چرا 

 ...سودا بهم زنگ نزده بود که آمار بده

نم مسیجى یا میس کالى با اینكه گوشى م دیگه رو سایلنت نبود متعجب دکمه شو فشردم تا ببی

 ...ندارم که دیدم خبرى نیست

شماره ى سودا رو گرفتم... صداى یه زن تو گوشم پیچید: دستگاه مشترک مورد نظر خاموش مى 

نزاشتم بیشتر ادامه بده و قطع کردم... نمى دونم چرا ولى یه جورایى  The mobile set ...باشد

ال بود که سودا زنگ نزده بود و آمار نداده بود! شدم! یه حس خاصى بهم دست داد! در واقع مح

 ...گوشى شم که خاموش بود

شماره ى رها رو گرفتم... جواب نمى داد... پا شدم و نشستم... شماره ى خونه ى سودا اینا رو گرفتم! 

 ...کسى جواب نمى داد

 ...دوباره گرفتم! بازم کسى نبود که جواب بده

 ...یدم زنگ خورد... شماره ى رها بود... سریع جواب دادممتعجب به گوشى م نگاه کردم که د

 !مگه مرض دارى از خواب بیدارم مى کنى؟! بى توجه به حرفش گفتم: سودا کجاست؟ -الو... رها؟!  -

 !متعجب گفت: من چه مى دونم؟! چى شده مگه؟

ى کرد و گفت: به گوشیش زنگ مى زنم خاموشه... خونه شونم کسى جواب نمى ده... رها مكث کوتاه -

 ...خاله شیوا که رفته کرج پیش مادرش... سودا م حتما خوابه دیگه

 ...بعد آروم گفت: شایدم با ارمیا رفتن ددر

 !زهرمار... سودا اهل این حرفا نیست... خندید: حاال چیكارش دارى؟ -

 !هیچى... بى خیال... صداى خنده ش بلند شد... متعجب گفتم: به چى مى خندى؟ -

 ...خنده گفت: نكن على... داره قلقلكم مى ده! خداحافظمیون 

با خنده گوشى رو قطع کردم... واسه رها خوش حال بودم... الیق خوشبختى بود! ولى واسه سودا 

 !نگران بودم! دلم گواه بد مى داد

بى توجه به ساعت که عقربه هاش یكى بین دوازد و یک و اون یكى که بزرگتر بود روى هفت بود 

ومو تنم کردم و شالمو گذاشتم رو سرم... شماره ى یه آژانس شبانه روزى رو گرفتم که گفتن مانت

ماشین ندارن... باید تا یكى دو ساعت دیگه صبر کنم... با حرص قطع کردم! تا دوساعت دیگه پیاده 

 ...برم رسیدم که
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 !اینجام شماره ى دیگه اى از تاکسى تلفنى ها نداشتم

زمین برداشتم و راه افتادم... حوصله ى کشوندن پاپى رو نداشتم پس گذاشتم  کالفه گوشى مو از رو

 ...تو خونه بمونه

درو که بستم هم زمان در روبرویى هم باز شد... ناخودآگاه تو جام پریدم... در واقع هل کردم... پسر 

 ...جوونى که بین در واستاده بود با یه حالت خاص از سر تاپامو برانداز کرد

بلندى که پشت سرش بسته بودشون و ابروهاى نازک شده... به خودم امیدوار شدم! فكر مى  موهاى

کردم خانوم شهابى ابروهامو زیادى نازک کرده... چشماى مشكى... یا حد اقل به چشم من مشكى 

اومد! چون المپ راهرو سوخته بود یكم تاریک بود... بدون اینكه سرخ و سفید بشم و نگامو ازش 

بقیه ى اجزاى صورتشو حالجى کردم! بینى ش مشخص بود عمل شده... لباش خوش فرم بود! بگیرم 

در واقع قیافه ش بد نبود! ولى نگاهش آدمو مى ترسوند! البته منو نه! چون این نگاه واسم تكرارى و 

 !آشنا بود

.. نمى وقتى دید زل زدم بهش نیشش باز شد! بدون تغییر حالتى تو صورتم بهش خیره شده بودم.

 ...دونم تو نگام چى دید که دهنشو بست

اومد یه چیزى بگه که رفتم سمت آسانسور و شاسى شو زدم... چند روز بود که اومده بودم تو این 

خونه؟! یه هفته هم نمى شد! ولى اونقدر تو این چند روز اتفاقات پشت سر هم افتاده بود که فكر مى 

ا این حال تاحاال این پسره ى مزخرفو ندیده بودم... یعنى فكر کردم ماه هاست که تو این خونه م... ب

مى کردم اون واحد خالیه... اما مطمئنم اون شب که همه اینجا سر کل کل جمع شده بودیم کسى تو 

 ...این واحد نبود! حتما تازه اومدن

 !آسانسور ایستاد... تازه اومدن یا اومده و یا نه... مهم نیست

ون... نگامو چپ و راست خیابون چرخوندم! ماشینى رد نمى شد! فقط یه ماشین از ساختمون زدم بیر

مشكى یكم دورتر از ساختمون پارک شده بود که چراغاش خاموش بود! شب بود و نمى دیدم 

 !سرنشین داره یا نه! اهمیتى ندادم

 ...نا امیدانه بازم شماره ى سودا رو گرفتم... دستگاه مشترک

ا حرص دادم بیرون! کاش حد اقل شماره ى خاله شیدا رو داشتم! ولى رها که قطع کردم... نفسمو ب

 !گفت اون رفته کرج پیش مادرش

بى هدف رفتم سمت خیابون اصلى! از جلوى ماشینه که رد مى شدم بى اختیار توشو نگاه کردم ولى 
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شكى با شیشه شیشه هاش دودى بود! بى ام و! پوزخندى رو لبم نقش بست! اینروزا چقدر بى ام و م

 !هاى دودى مى دیدم

بى تفاوت به راهم ادامه دادم! رسیدم سر خیابون... شووووت! اینجا که یه ماشینم گیرم نمیاد! مردم 

انگار همه خوابن! به ساعت گوشى م نگاه کردم! دیگه داشت یک مى شد! مسلما پیاده نمى تونستم 

 !برم! ماشینى هم این دور و برا نبود

به ابتدا و انتهاى خیابون مى چرخوندم! یه چیزى مثل موریانه داشت مخمو مى خورد! سردرگم نگامو 

ولى نمى دونستم کارم درسته یا نه! بدون اینكه بیشتر فكر کنم شماره ى ارمیا رو گرفتم! با چند تا 

 ...بوق اول جواب داد: الو

 !سالم! مزاحمت شدم؟! سریع گفت: نه نه! این حرفا چیه؟ -

 !ومو انداختم باال و با شک گفتم: شما امشب با سودا بودین؟یه تاى ابر

 !صداش نگران شد: مشكلى پیش اومده؟

 !سریع گفتم: نه نه! راستش گوشى ش خاموشه و... تلفن خونه شونم جواب نمى ده

 ...چند لحظه سكوت کرد و بعدش گفت: خب شاید خوابه

ب به من زنگ نزنه! سریع گفت: تو اآلن نه! در واقع مطمئنم، چون امكان نداشت که سودا امش -

 !کجایی؟

من خونه م! یعنی ماشین گیرم نیومده اومدم سر خیابون... همون موقع نگام به بى ام و اى که کنارم  -

 !ترمز کرد افتاد! شیشه ی سمت من اومد پایین! ولى باز نمى تونستم داخل ماشینو ببینم

 

 ...منتظرتم -

 ...ونجامارمیا: تا نیم ساعت دیگه ا

گوشی رو قطع کردم و بی اهمیت به بی ام و و راننده ش راه افتادم سمتی که می دونستم ارمیا از اون 

 ...طرف می رسه

برخالف انتظارم که فكر می کردم اآلن یارو با ماشینش می افته دنبالم و مزاحم می شه همونجا کنار 

 ...خیابون واستاده بود

یح دادم خودمو خسته نكنم و به دیوار تكیه کنم تا ارمیا بیاد... با نا فاصله م ازش زیاد نبود... ترج

 ...امیدی شماره ی سودا رو گرفتم... و بازم همون جواب
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سرم تو گوشیم بود که صدای باز و بسته شدن در ماشینو شنیدم... سرمو بلند نكردم... حواسم به 

 ...بیارم چاقوم بود که تو جیبم بود و با یه حرکت می تونستم درش

صدای قدماش نزدیک و نزدیک تر می شد... حاال دیگه کنارم بود... سرمو بلند کردم و سریع چاقومو 

 ...گذاشتم زیر گلوش

با دیدن تیرداد شوکه نشدم! نمی دونم چرا ولی حدس می زدم خودش باشه... پوزخندی رو لبش بود 

 ...که اذیتم می کرد

 !چاقوم انداخت و لبخندشو پر رنگ تر کرد: نمی خوای برش داری؟ چاقو م زیر گلوش بود... یه نگاه به

 !ابرومو چند بار باال و پایین کردم: نه! مزاحم مزاحمه! فرقی نداره آشنا باشه یا غریبه

 !مزاحم؟ -

چاقومو زیر گلوش حرکت دادم... در حالی که مواظب بودم خراش یا زخمی ایجاد نشه... با این حال 

د: کسی که ساعت یک و نیم نصفه شب یهو سر و کله ش پیدا بشه یقینا هنوز رو پوستش بو

 ...مزاحمه

یه نگاه عاقل اندر سفیه بهم انداخت: کسی که ساعت یک و نیم نصفه شب از خونه بزنه بیرون حتما 

 !دلش مزاحمم می خواد... فرقی نداره آشنا باشه یا غریبه

واستم چاقومو فرو کنم تو گلوش ولی پشیمون حرف خودمو به خودم پس داد... از زور حرص می خ

 ...شدم... با همون پوزخندش نگام می کرد

 ...فكمو دادم جلو

 ...تو چشاش خیره شدم... همه ش خشم بود... اونقدر خشمگین که برای یه لحظه ترسیدم

 ...چاقومو کشیدم پایین: برو

خوای بری؟! با کی تلفنی حرف می به اینكه چاقو رو برداشتم یا نه اهمیتی نداد و گفت: کجا می 

 !زدی؟

 !بی تفاوت گفتم: مهمه؟

 ...به سوالم توجهی نكرد... بهم نزدیک شد

 ...چاقو رو گرفتم سمتش: جلو نیا

 !خندید... با حرص و عصبی... اومد نزدیک تر: می خوای کجا بری؟

ن یه کم دستمو به سمتش چاقو دیگه دقیقا رو شكمش بود... فقط کافی بود یكم دیگه بیاد جلو... یا م
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سوق بدم... از وجودش می ترسیدم... اونقدر نگاهش عصبی بود که آرزو می کردم کاش مثل بقیه ی 

 ...مزاحما نگاش از روی هوس باشه نه خشم

 ...تیرداد برو عقب... عصبانی م نكن -

بود خیره شد... بازم خندید... این بار بلند تر... سرشو یكم خم کرد و به چاقویی که جلوی شكمش 

 !سرشو بلند کرد و نگام کرد... دستشو گذاشت رو دستم: چرا نمی زنی؟

 ...دستاش گرم بود... گرم و گرما بخش... ولی واسم مهم نبود

 ...صدام از زور خشم می لرزید: برو عقب

 ...بزن -

 ...برو عقب -

 ...بزن -

 ...داد زدم: می گم برو عقب لعنتی

 ...مثل خودم داد زد: بزن

 ....چشامو بستمو باز کردم... نگاش تو چشمام بود و دستش رو دستم... نفس عمیقی کشیدم

 !اینجا چه خبره؟ -

 ...نگاه هر دومون رفت سمت ارمیا... با تعجب به ما نگاه می کرد

 !روبه من گفت: هونام این کارا چیه؟

 !تیرداد برگشت سمت ارمیا و یه ابروشو انداخت باال: هونام؟

 !متعجب گفت: منظورت چیه؟ارمیا 

تیرداد اومد از کنار ارمیا رد بشه که ارمیا بازوشو گرفت... نگاه تیرداد به جلو بود... همین طور نگاه 

 ...ارمیا... بغل به بغل هم ایستاده بودن... تو جهت مخالف همدیگه

 ...تكیه مو دادم به دیوار

 ...و رفت... مثل یه شبح تو سیاهی شب گم شدتیرداد آروم بازوشو از تو بازوی ارمیا کشید بیرون 

چند لحظه بعد صدای الستیكای ماشینش بود که روی جاده کشیده می شد... ارمیا اومد سمتم... 

 ...نگاهی به چاقوی توی دستم انداخت و چیزی نگفت

 ...لبمو با زبونم تر کردم... توضیحی واسش نداشتم... اونم چیزی نمی پرسید
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یه جوری از اون فضا درم بیاره... پس سعی کرد طوری وانمود کنه که انگار هیچ  انگار می خواست

 ...اتفاقی نیفتاده

 ...ارمیا: بریم خونه ی سودا

 !سرمو تكون دادم: چرا خودت نرفتی؟

 !خندید: تنهایی؟

 ...فكمو دادم جلو و سعی کردم به این فكر نكنم که منظورش از تنهایی چیه

م و باهاش رفتم سمت ماشینش... در حالی که به این فكر می کردم که چرا تكیه مو از دیوار گرفت

 ...تیرداد باید جلوی خونه م کشیک بده؟! اون که... اون که گفت از خونه ش برم بیرون

 ...درو بستم... سرمو تكیه دادم به پشتی صندلی

 !سعی کردم به افكارم نظم بدم... سودا اآلن کجاست؟

 ...بلند از ارمیا پرسیدم و این سوالو با صدای

همونطور که نگاش به روبرو بود گفت: واال نمی دونم... شام که خوردیم خواستم برسونمش گفت با 

 ...ماشین اومدم خودم بر می گردم

 !زبونمو گرفتم الی دندونام... این مرض جدیدم بود! نكنه تصادف کرده باشه؟

 !ارمیا کالفه و با سرعت رانندگی می کرد

خونه ى سودا اینا نگه داشت! هرچى زنگ زدیم کسى جواب نداد! دلم شور مى زد! خونه بود یا جلوى 

جواب نمى داد یا اصال خونه نبود؟! از یه طرف مى ترسیدم به خاله شیدا زنگ بزنم و نگرانش کنم! از 

 !طرف دیگه مى دونستم یه بالیى سر سودا اومده

 ...جواب داد: بله بفرمائیدهمون موقع گوشى ارمیا زنگ خورد که سریع 

 !رنگ از رخش پرید: حالش چطوره؟! کدوم بیمارستان؟

 !شصتم خبردار شد! بآلخره کار دست خودش داد

 !ارمیا: سودا تصادف کرده! با من میاى یا برسونمت خونه؟

 !سریع گفتم: نه نه! میام

 !کردبا هم برگشتیم و سوار ماشینش شدیم... این بار سریع تر رانندگى مى 

 !حالش چطوره؟ -

 !نیم نگاهى بهم انداخت: گفتن به هوشه
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 !چرا تا حاال زنگ نزده بودن؟ -

 !ظاهرا باترى گوشیش تموم شده بوده و تا االنم بیهوش بوده -

 !کالفه گفتم: خب... خب از یه جاى دیگه آدرس پیدا مى کردن! یعنى چى؟

 !به آخرین تماسش که به من بود زنگ زدننمى دونم هونام! مثل اینكه گوشى شو شارژ کردن و  -

 !نفسمو با حرص دادم بیرون! تا خود بیمارستان درگیر افكار مشوشم بودم

 !وارد اتاق سودا که شدیم یه دکتر مرد جوون باالى سرش بود و باهاش صحبت مى کرد

ش یه چسب نگامو از دکتره اخمو گرفتم و به سودا دوختم! دست راستشو گچ گرفته بودن و رو گونه 

 !خیلى کوچیک زده بودن

رنگ صورتش کمى پریده بود و به ما نگاه نمى کرد! از حالت صورتش فقط یه کلمه نصیبم شد! بى 

 !تفاوتى! با لبخند رفتم سمتش... با دیدنم لبخند زد

دکتره هم چین اخم کرده بود که ازش ترسیدم! انگار که چه خبره؟! ما که وارد شدیم همون طور که با 

 !ه پرستار مى رفتن بیرون گفت: بیمار باید استراحت کنه! زودتر اتاقو خالى کنید! فقط همراه بمونهی

 !ارمیا همون جلوى در واستاده بود

 !حالت خوبه؟ -

نگام کرد! جواب سوالم فقط سكوت بود! کنارش نشستم و دستى به صورتش کشیدم: سودا جونم! 

 !حالت خوبه؟

 !زنده مخندید: نمردم که! مى بینى 

 !نفس راحتى کشیدم! خیالم راحت شد که همون سوداس! داشتم شک مى کردم که خودشه یا نه

 !سرشو چرخوند و رو به ارمیا گفت: چرا اونجا واستادى؟

 !ارمیا اومد نزدیک و آروم گفت: خوبى؟

 !سودا سرشو به چپ و راست تكون داد: خوب تر از همیشه

 !ارمیا: خوبه

! حتما چون من پیششونم نمى تونن راحت حرف بزنن! درنتیجه من اونجا یه گیج بودم از حرفاشون

 !مزاحم بیش نبودم

 !پا شدم: ارمیا بیا اینجا بشین! من میرم بیرون

 !سودا سریع دستمو گرفت: نه باو کجا مى خواى برى؟
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 !دستى به سرش کشیدم: فدات شم بازم بر مى گردم

مک واسش زدم که تبدیل به یه عالمت سوال شد! با چشام و نگامو به ارمیا دوختم و پنهونى یه چش

 !به سودا اشاره کردم و قبل از اینكه اونم فرصت کنه با نگاهش چیزى بهم بفهمونه از اتاق زدم بیرون

نفس عمیقى کشیدم! سودا و ارمیا الیق هم بودن! خوش حال بودم که باهمن! آروم خندیدم... رها و 

 !نام و... هونام و کى؟! منم مى تونم با کسى باشم؟على... سودا و ارمیا... هو

 !سرمو تكون دادم! نمى خوام! و اگه بخوام هم نمى تونم

یه پرستار از جلوم رد شد... نیم نگاهى به من انداخت... نگامو به تابلویى که جلوم بود دوختم! عكس 

 ...یه بچه که انگشت اشاره شو گرفته بود جلوى دهنش که یعنى ساکت باش

یه پنج دقیقه اى که منتظر شدم ارمیا از اتاق اومد بیرون... تعجب کردم! فكر مى کردم حرفاشون 

 !بیشتر طول بكشه

 !ارمیا: من دیگه میرم! پیشش مى مونى؟

 !آره! تو برو! خداحافظ -

سرشو تكون داد و رفت! متعجب وارد اتاق سودا شدم! مریضى که روى تخت کنارى بود هى آه و ناله 

 !رد! پاش شكسته بودمى ک

 !سودا زیر لب غر زد: زهر مار! بگیر بكپ دیگه

 !خنده م گرفت: سودا بآلخره کارت به بیمارستان کشیدا

 !نحسى دهن تو بود دیگه! امروز مى گفتى بآلخره کار دست خودت مى دى -

 !آره دیگه! هم چهار شد هم چاره -

 !کوفت -

 ...دکترمریض بغلى: پس این دکتر کجاست؟! دکتر... 

 !سودا: خانوم زنگ بغل دستتو بزن! با فریاد که دکترو صدا نمى زنن

 !خانومه چپ چپ به سودا نگاه کرد: تو که درد نكشیدى بفهمى من چى مى گم

 !سودا زیر لب گفت: انگار نمى بینه دستم شكسته! شیطونه مى گه یه کله برم تو شكمشا

بر نمى دارى! حاال بنال بینم چى شد که تصادف  خندیدم: با این حالت دست از چرت و پرت گفتن

 !کردى؟

 !ابرومو انداختم باال و ادامه دادم: نكنه زدى به جدول؟
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 !خندید: کوفت... نخیر... اعصابم خرد بود زدم به یه ماشین دیگه

 !با ترس گفتم: چیزى شون که نشد؟

 !نه بابا! فقط دست من بدبخت شكست! کج شدم افتادم رو دستم -

 !تى کمربند نمى بندى همینه دیگهوق -

 ...روى باند سرش دست کشید: کمربند ما ایرانى ها فقط واسه وقتیه که مى رسیم به پلیس راه

 ...سرمو با افسوس تكون دادم و چیزى نگفتم

 ...مریض بغلى هم چنان آه و ناله مى کرد

چه خبرته؟! بیمارستانو  سودا دیگه داشت عصبانى مى شد! همون موقع یه پرستار اومد تو: خانوم

 !گذاشتى رو سرت

 

زنه با بددهنى گفت: شماها که حالیتون نیست مردم چى مى کشن! فقط بلدین همینا رو بگید! ساکت 

 !باش خانوم! حرف نزن! درد بعد از عمله دیگه

 !پرستاره بیچاره با دهن نیمه باز نگاش مى کرد! واقعا که بعضى ها شرمو کنار گذاشتن

 !لب یه چیزایى مى گفت که نمى فهمیدم چینسودا زیر 

 !بى خیال زنه زدم به بازوش که دادش رفت هوا

 !پرستاره چرخید سمت سودا: اى بابا! شما چتونه؟

 !سودا خندید: شرمنده! حواسم نبود

 !و یه چشم غره به من رفت

 !خندیدم و به شوخى گفتم: خب خانوم عاشق! شام چى خوردین؟

 !ض کنه: رها زنگ زده به تیرداد واسه فردا شب دعوتش کردهسودا سعى کرد بحثو عو

 !خندم آروم آروم جمع شد

سودا با دیدن حالتم خندید: رها کرمش گرفته! حاال بگو ببینم چرا نرفتى خونه ى تیرداد؟! اصال مامان 

 !پیرى چیا مى گفت؟! راسى من شنیدم از مامان بزرگم مىشه دى ان اى گرفت! ها؟

 !من نمى تونستماگه مى شدم  -

 !وا! چرا؟ -

 !همه چیزو واسش تعریف کردم! دستمو گرفت تو دستش: ناراحت نباش هونامى
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بعد با حرص ادامه داد: فكر نمى کردم تیرداد اینقدر ظاهر بین باشه! واقعا پیش خودش چى فكر 

جنس مخالف با  کرده؟! اصال اون که تو خارج بزرگ شده باید به این چیزا عادت داشته باشه که دو تا

 !هم راحت باشن

مهم نیست سودا! اصال مهم نیست که کى در موردم چى فكر مى کنه! از این به بعد مى خوام فقط  -

 !واسه خودم زندگى کنم! خود خودم

سرشو تكون داد: حاال کى مى رى عمارت؟! جون من منم با خودت ببر! خیلى دوست دارم اونجا رو 

 !ببینم

 !یز زیادى ازش نمونده! حاال باید دید! باغش که به قول ارمیا خوف انگیز بودامجد که مى گفت چ -

با شنیدن اسم ارمیا یه لحظه ساکت شد و بعد سریع گفت: ولى من که دوست دارم ببینمش! آدرسشو 

 !یادته؟

 !دقیقا نه! چون شب بود خوب نفهمیدم از کدوم سمت رفتیم! ولى از امجد مى گیرم -

 !حاال کى بریم؟ -

 !متعجب گفتم: تو چرا اینقدر گیر دادى به این عمارت؟

 !خندید: مى خوام واسه خودم اونجا یه قبر بخرم

 !بى مزه -

پرستاره از اتاق رفت بیرون و زنه هم دیگه سر و صدا نكرد و خوابید! ظاهرا پرستاره بهش آرام بخش 

 !تزریق کرده بود

 !مهمونى؟ سودا با این دست شكسته ت مى تونى فردا بیاى -

 !من رو به موتم باشم میام! ولى دکتر گفت فردا مرخصى -

 !خب استراحت که باید بكنى -

 ...برو بابا من فردا نوبت آرایشگاه دارم! صبح باید برم تاتو ابرو -

چشامو گرد کردم: دیوونه صبح که اینجایى! بعدشم مگه تا چند روز که پیشونى ت زخم مى شه! اصال 

 !مگه چشونه؟ابروهاى خودت 

خب بعد از اینجا مى رم دیگه! مهم نیست اونجا همه خودى ن! بعدشم زخما خیلى کمن! من بار اولم  -

 !نیست مى رم که! دیگه پوستم مثل قبل حساس نیست

 !سودا بزار ابروهاى خودت باشن! ببین اآلن دراومدن چقدر خوشگلن -
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 !من ازشون خوشم نمیاد -

وقتى خودش اینجورى دوست داشت دیگه من چیكار مى تونستم  نفسمو با حرص دادم بیرون!

 !بكنم؟

 !حاال به مامانت خبر دادى تصادف کردى؟ -

 !نه بابا! اون خودش درگیر ننه شه! اصال خبرم بدم مگه میاد؟ -

 !گمشو سودا! بیچاره خاله شیدا که خیلى مهربونه -

 !تو که راست مى گى -

 !رشم بجاى اینكه اون خسته بشه من خسته شدم و خوابم برداون شب کلى با سودا حرف زدیم! آخ

صبح همون طور که سودا گفت از بیمارستان مرخص شد! همون دکتر دیشبى با یه پرستار تو اتاق 

 !بودن

دکتره برگ ترخیصشو با همون اخمش امضا کرد: خانوم مراقب دستتون باشین... دو هفته دیگه بیاین 

 !واسه باز شدن گچ

 !شو جمع کرده بود... معلوم بود داره از دست این دکتره حرص مى خوره! خنده م گرفته بودسودا لبا

 !اومد از رو تخت پاشه که پاش پیچ خورد و افتاد رو دست شكسته ش و صداى دادش تو اتاق پیچید

 ...دکتره همچین عصبانى شده بود که من جاى سودا ازش ترسیدم

 !از دستتون مراقبت کنید؟ دکتره: خانوم با این وضع مى خواین

 !سودا با بد اخالقى گفت: به خودم مربطوه چه بالیى سر دستم میارم

 !دکتره شونه باال انداخت: پس به من مربوط نیست دستتون کى خوب بشه

بعد یه نگاه به سودا که بهش چاقو مى زدى ازش خون نمى اومد انداخت! انگار خوشش مى اومد سر 

 ...به سرش بزاره

 ...سودا رو گرفتم و کمكش کردمدست 

 !دکتره یه لبخند زد: روز خوش خانوم

 !و از اتاق زد بیرون! پرستاره هم که من نفهمیدم چه نقشى رو ایفا مى کرد باهاش رفت بیرون

 

به محض بیرون رفتنش سودا شروع کرد: مرتیكه همچین حرف مى زنه انگار من ارث باباشو خوردم! 

 ...شیطونه مى گه
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 !حظه در باز شد و دکتره با اخم اومد تو: مشكلى پیش اومده خانوم؟همون ل

 ...سودا به تته پته افتاد: نه... یعنى... چیزه... خب

 !خندیدم: نه آقاى دکتر! حالش مسائد نیست هذیون مى گه! شما بفرمائید

 !سودا چپ چپ نگام کرد و دکتره با خنده رفت بیرون

سودا! ماشینشو فرستاده بودن پارکینگ و از اونجا به تعمیر گاه! یه تاکسى گرفتیم و رفتیم خونه ى 

ظاهرا مقصر راننده اى بود که سودا باهاش تصادف کرده بود! اما سودا همون موقع قبل از رسیدن ما 

 !رضایت داده بود

سودا کلید و داد بهم و من درو باز کردم! کمكش کردم و باهم رفتیم تو اتاقش... همون موقع گوشیم 

 !زنگ خورد

رها بود! وقتى بهش گفتم سودا تصادف کرده گفت که سریع مى یاد و کلى هم واسم غر زد که چرا 

 !همون دیشب بهش نگفتم

 !سودا: به اون چرا گفتى بیاد؟! اون خودش اآلن هزار تا کار داره

 !اوه! چه با مالحظه شدى! مطمئنى سرت نشكسته -

 !گه مى زاره من برم آرایشگاهمسخره من بخاطر خودم مى گم! اآلن م -

 !آها! بگو پس قضیه چیه -

 !بهش بگو بیاد آرایشگاه خانوم شهابى! ماهم بریم اونجا -

بعد با کمک هم لباساشو عوض کردیم و باز تاکسى گرفتیم و رفتیم آرایشگاه! خدایا با این دست 

 !شكسته هم ول نمى کنه که

ولى از برق چشاش معلوم بود که خوشحاله که ما اینقدر  خانوم شهابى با دیدن سودا اظهار تاسف کرد!

 ...زودبه زود مى ریم پیشش

سودا روى یه صندلى نشست و خانوم شهابى پیشونى شو با الكل ضد عفونى کرد! ابروها شو کامل 

 !تیغ زد و بعدش دوباره ضد عفونى ش کرد

 !زد و توش یه کم جوهر ریختیه چیزى شبیه به غلط گیر یا ماژیک زد به برق و به سرش ه سوزن 

کنجكاو نگاش مى کردم! واسم جالب بود! اون دستگاهى که اسمشو نمى دونستم رو زد جاى ابروهاى 

سودا... همونطور روى پوستش مى کشید و دستشو که تكون مى داد از همون قسمت خون کمى مى 

 !نمى کرد اومد! فكمو دادم جلو! به نظرم خیلى دردناک اومد! البته اگه بى حسش
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خیلى زود هر دو ابروشو تاتو کرد! بعدشم خون سرشو که خیلى کم بود پاک کرد و گفت: سودا جان 

 !دیگه خودت مى دونى تا سه روز نباید بهش آب بخوره! حواستم باشه عفونت نكنه

سودا سرشو تكون داد و دستشو گرفت به پیشونى ش! البته بهش دست نزد! انگار از همون فاصله که 

ستش رو هوا بود مى خواست روى پیشونى شو مالش بده بلكه یه کم از دردش کم بشه! آخه بگو تو د

 !که اینقدر درد مى کشى چرا این کارا رو مى کنى؟

 ...خانم شهابى در حالى که اون سوزنو مى انداخت تو سطل زباله گفت: عزیزم لباتم

 ...سودا سریع گفت: نه نه! اون خیلى درد داره

 !شهابى خندید: خب... کار دیگه اى ندارى؟خانم 

 ...سودا: چرا! موهام... فقط یه سشوار بكشین

خانم شهابى سرشو تكون داد و مشغول شد! حوصله م داشت سر مى رفت! رها همون موقع اومد! با 

 ...دیدن سودا خندید و سر تكون داد: یعنى حال مى کنم با این روحیه ت

 !قت آرایشگاه ندارى؟سودا: تو چرا اومدى؟! مگه و

 !چرا... همین جا وقت دارم -

 !زبونمو گرفتم بین دندونام! حاال انگار این شهر به این بزرگى فقط همین یه آرایشگاه رو داره... واال

 ...رها هم نشست زیر دست یه دختره و اون مشغول آرایش صورتش شد! منم که بوق

شده بود رو صورتش گفت: تو چرا بیكارى؟! تو هم یه  رها همونطور که نگاش به آینه بود و دختره خم

 !دستى به سر و روت بكش دیگه

 !من واسه چى؟! من که قرار نیست بیام -

 ...رها سریع دست دختره رو زد کنار: چى؟! تو خیلى بیجا مى کنى! واسه عروسى م که

 !حرفشو ادامه نداد: عروسى ت چى؟

 !مارها: هونام بخدا بخواى لج کنى لج مى کن

 ...من حوصله ى اون تیرداد و عسل و سمرو ندارم -

 !رها دوباره نشست سر جاش: گمشو... اتفاقا بخاطر همونا باید بیاى! دیگه م حرف نباشه

پوفى کردم که خانوم شهابى یه نفر دیگه رو فرستاد سر وقت من! یه زنه که روى یه صندلى نشسته 

 ...م شهابى سودا رو ول کرد و رفت سر وقتشبود داشت با یه دختره بحث مى کرد که خانو

خالصه که هر سه تامون با هم آماده شدیم! موهاى منو باالى سرم جمع کرده بودن و پایینش فر دار 
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 !شده بود! البته مهم نبود مدلش چیه چون من به هر حال شال مى زاشتم

یش خیلى ساده اى هم چون موهامو محكم کشیده بودن چشام هم کشیده تر به نظر مى اومد! آرا

 !داشتم که زیاد به چشم نمى اومد

سودا م آرایش تیره داشت که به چشماى مشكى ش مى اومد! با موهاى صاف و لخت مشكى که دور 

 !شونه ش ریخته بود

و رها... رها اونقدر خوشگل شده بود که مطمئن بودم دل على رو غوغا مى کنه! چشماى طوسى ش با 

 !که خیلى قشنگ درست شده بود یه ترکیب جالب داشتموهاى قهوه اى رنگش 

 !هر سه تامون با ماشین رها رفتیم خونه شون

 !بچه ها من که لباس بر نداشتم -

رها: اآلن دیگه بى خیال لباس شو! من یه دست بهت مى دم بپوش! این که فلج شده تو باید کمكم 

 ...کنى

 !! سگ بیچاره مدلم واسه پاپى تنگ شده بود! خدا کنه گشنه ش نشه

 

 

 

 

 

 

 

رها جلوى خونه شون نگه داشت! یه خونه ى دو طبقه با یه حیاط بزرگ! درو با ریموت باز کرد و 

 !ماشینو برد تو پارکینگ! به سودا کمک کردم پیاده شه

 !رفتیم سمت در ورودى که على اومد استقبالمون! عسلم کنارش واستاده بود

 !عفریته نمى اومد؟سودا زیر لب غر زد: نمى شد این 

 ...خنده مو جمع کردم

 !على با دیدن رها صورتشو بوسید و رنگ دونه هاى صورت رها فعال شد! آخى نازى! چه خجالتى
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 !عسل طبق معمول سودا رو رو هوا بوسید: سالم سودا جون! اى واى چرا دستتو گچ گرفتى؟

 !سودا زیر لب غر زد: مى خواستم ببینم تو چقدر فضولى

 !صداى بلند و یه لحن مسخره گفت: فكر کنم شكسته بعد با

 !عسل الكى خندید: خدا بدنده! خوش اومدى

سودا یه لبخند زد که از نظر من دهن کجى بود: ممنون عسل جون! دوست پسرت... اوه شرمنده... 

 !نامزدت از خارج اومد؟

دور کمر على حلقه کرد و رنگ از رخ عسل پرید... على هم با یه پوزخند نگاش مى کرد! رها دستشو 

 !مجبورش کرد داخل بشه

مى خواست سودا و عسلو تنها بزاره! مى دونست سودا اگه الزم بشه از زبون نیش دارش استفاده مى 

 !کنه

عسل روشو کرد طرف من! حاال نوبت من رسیده بود که بهم زخم زبون بزنه: تو هم دعوت بودى هونام 

 !ى ها نمیاىجون؟! فكر مى کردم دیگه تو مهمون

 !با آرامش خندیدم: نه عزیزم! آدم با حرفاى بى ارزش که از اجتماع دورى نمى کنه

 !عسل: آهان

بعد جلوتر از ما رفت تو! سودا بهم چشمكى زد و باهم داخل شدیم... هنوز مهمونا نیومده بودن! 

 !درواقع تعداد کمى تو خونه بودن

 ...اومدهر سه تامون رفتیم تو آشپزخونه! عسل هم 

 !رها دیشب چه خبر بود زنگ زدم هى مى خندیدى؟ -

 !همونطور که با دقت میوه ها رو تو ظرف شیشه اى مى چید با عشق گفت: قلقلكم مى داد

 !نصف شبى بازى تون گرفته بود -

 !سودا یه گاز به یه خیار زد: انقدر بازى خوبیه! مخصوصا واسه زوجاى جوون

 ...كی بودنمه... علی هر وقت بخواد اذیتم کنه قلقلكم می دهرها: وای من نقطه ضعفم قلقل

 ...سودا لباشو جمع کرد و آروم خندید

 ...خندیدم: ولی من اصال قلقلكی نیستم

عسل که کنارمون نشسته بود قری به سر و گردنش داد: شنیدم حروم زاده ها قلقلكی نیستن... تو 

 !هم نیستی هونام جون؟
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وا گیر کرد و دست رها روى سیبى که داشت توى ظرف مى ذاشت خشک خیار سودا بین دهنش و ه

 ...شد

ولى من دستمو زدم زیر چونه م... امشب باید انتظار خیلى حرفا رو داشته باشم! حتى بدتر از اینا! پس 

زل زدم تو چشاى آغشته به مداد و خط چشم و ریمل و سایه ى عسل و گفتم: متاسفانه اینا بخاطر 

 !ن یه عده س... وگرنه ربطى به حالل یا حروم زاده بودن طرف ندارهسطح فكر پایی

سودا یه گاز دیگه به خیارش زد و جویده نجویده گفت: من نمى دونم این مردم که سطح فكرشون 

 !اینقدر پایینه کى مى خوان یه تكونى به خودشون بدن؟! تو مى دونى عسل جون؟

ت: سودا تو ناظر باش! هونام تو هم بیا روى ساالدا رو رها آروم خندید و یه شبرنگ کنار سیب گذاش

 !تزیین کن

 !عسل: اون که کار من بود

 !رها خیلى ریلكس گفت: هونام سلیقه ش بهتره

صورت عسل سرخ شد! سودا با بدجنسى گفت: عسل جون نترس تو هم بیكار نمى مونى! بى زحمت 

 !اون کوسن رو از تو هال بیار بده من بزارم پشتم

یه نگاه به رها و سودا و بعدشم یه نگاه پر از خشم به من انداخت و همون طور که غر مى زد عسل 

 ...رفت طرف طبقه ى باال: انگار من نوکرشونم! از کى یه دختر خیابونى با سلیقه شده

هر سه تامون به حرفاش خندیدیم! هرچند دلم نمى خواست اذیتش کنم ولى به خودم نمى تونستم 

 !لم داشت خنک مى شددروغ بگم! د

 !رها ظرفاى ساالدو گذاشت جلوم: بیا اینا رو خوشگل کن

 !اینا رو بده سودا که اونجا دکور نباشه! من ژله رو درست مى کنم -

رها قبول کرد و هر سه مون مشغول شدیم! على هم رفته بود بیرون خرید کنه! ساعت شیش بود که 

اى اصلى رو از بیرون سفارش داده بودن و به قول سودا همه چیز حاضر و آماده بود! خوشبختانه غذ

 !بوى روغن سوخته نمى گرفتیم! تموم مدت عسل تو اتاقش بود و بیرون نیومد

 !رها: ببین بین این دوتا از کدوم خوشت میاد؟

 !یه نگاه بهشون انداختم! ناخود آگاه نفسى از سر بى حوصلگى دادم بیرون: بازم سرمه اى و مشكى؟

 !سرمه ایهسودا: 

 !رها: نخیر مشكى یه



      گناه | کالله قربانی محکومه شب پررمان 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان  برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         26 

 

این بار به حرف سودا گوش کردم و کت و شلوار سرمه اى رو انتخاب کردم! یه شال همرنگش هم سرم 

 ...کردم! ساده اما شیک

سودا یه پیراهن پشت گردنى آبى لَخت پوشیده بود که با اون دست گچ گرفته ش خنده دار شده بود 

كى خوشگل! بهشون نگاه کردم! هیچ وقت عادت نداشتم این طور و رها هم یه تاپ و دامن کوتاه مش

 !باشم! نمى دونم! شاید اگه منم تو موقعیت اونا بودم حتى طرز لباس پوشیدنم هم فرق مى کرد

 !کم کم سرو کله ى مهمونا پیدا مى شد

! معلومه و سمر هم جز همونا بود! در کمال تعجب تنها اومده بود! رها آروم زد به بازوم: چه پكره

 !تیرداد تحویلش نگرفته

 !نگاه سمر روى من ثابت موند! سرتا پامو با دقت برانداز کرد

 

 

رها ازم دور شد و به تک تک مهمونا خوش آمد گفت! آرا و نامزدش اومده بودن! با کادو و اظهار تاسف 

 !که واسه عروسى شون نبودن

گشتم! نمى دونم چرا... اما اونطور که وانمود  نگامو به اطراف چرخوندم! بى اختیار دنبال تیرداد مى

 !کردم از اینكه رها دعوتش کرده بود ناراحت نبودم

روى یه مبل نشستم! نگاه سمر هنوز روم سنگینى مى کرد! کالفه شده بودم! ولى سعى مى کردم به 

 !روى خودم نیارم! تو نگاش کینه نبود! حرص و خشم نبود! فقط و فقط حسرت بود

 :شالم کشیدم! یه آهنگ مالیم در حال پخش بوددستى به 

 

 یه عمره که دلم برات عاشق و بى تابه

 بى تو همه دنیا برام مثل سرابه

 دریاى عشق تو کجاست؟! بى تو دل مردابه

 قرامون تو رویا ها کنار مهتابه

 تنها وقتى که شب تو رو کنار من میاره تو خوابه

 

گل وارد شد! یه کت و شلوار مشكى که خیلى بهش مى اومد!  نگام رفت سمت در... تیرداد با یه سبد

کاش این بارم به حرف رها گوش مى کردم و مشكى مى پوشیدم! یه لحظه به فكر احمقانه م خندیدم! 
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 ...من و تیرداد؟! یه رویاى محال

 

 ...آى گل الله

 تو رو داشتن یه خیاله

 توى فكرم شب و روز صدتا سواله

 آرزوهاى محاله

 ه خوش خیالهدل ساد

 

قبل از اینكه متوجه من بشه مسیر نگامو عوض کردم! رها و على رفتن جلو و بهش خوش آمد گفتن و 

 !رها مثال راهنمایى ش کرد که یه جا واسه نشستن پیدا کنه! صاف آوردش کنار من نشوندش

تا دور سالن حاال هم تیرداد خنده ش گرفته بود هم من! سرمو چرخونده بودم و به مهمونا که دور 

 !نشسته بود و مشغول حرف زدن بودن نگاه مى کردم

 !دو تا دختر بچه و یه پسر بچه اومده بودن وسط و با همون آهنگ خودشونو تكون تكون مى دادن

برخالف تصورم که گفتم اآلن تیرداد باهام حرف مى زنه الم تا کام هیچى نگفت! انگار که باهام قهر 

 !بود! به جهنم

 !گى نبودم؟! مگه من هونام نبودم؟! پس نباید منتظر حرف زدن کسى باشممگه من سن

نگاه سمر که تو زاویه ى سمت راست ما نشسته بود روى ما میخ شده بود! بروى خودم نمى آوردم! نه 

 ...نگاه هاى سمر و نه بى محلى هاى تیردادو

کسى که رفت سمر بود! با هم بآلخره عسل خانوم هم از اتاق دل کندن و اومدن پایین! پیش اولین 

 !روبوسى کردن و عسل کنار سمر نشست

پا شدم و رفتم آشپزخونه که به رها کم ک کنم! من یه ظرف میوه و رها یه ظرف دیگه برداشت! آرا 

هم اومد کمكمون! رها رفت سمت میز آرا اینا و آرا رفت سمت تیرداد! منم رفتم سمت همون زاویه 

 !راستى ها

اشتم جلوى سمر و عسل و چند نفر دیگه که نمى شناختمشون! پیش دستى ها رم آروم ظرفو گذ

 ...چیدم رو میز جلوى هر کدوم

عسل یه اشاره به سمر کرد و خم شد جلو و پیش دستى و برداشت... درحالى که پیش دستى آخرو 
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 !جلوى یه خانوم مى زاشتم با دقت کاراى عسلو زیر نظر داشتم

 ...چاقو از توش افتاد رو سرامیكا پیش دستى رو کج کرد که

عسل: اى واى هونام جون مى شه اون چاقو رو بردارى؟! فكر کنم دیگه کثیف شده! یكى دیگه 

 !میارى؟

 !متعجب بهش نگاه مى کردم

 ...خودتون هم مى تونید برید و بیارید عسل خانوم -

ناخودآگاه بهش لبخند زدم!  سرمو برگردوندم و به تیرداد که پشت سرمون واستاده بود نگاه کردم!

 !هرچند که جوابى نگرفتم

 ...عسل که انتظار همچین رفتارى رو از تیرداد نداشت رو ترش کرد و هیچى نگفت

 !دارن« اینو»سمر پوزخندى زد: اااا؟! جدیدا خیلى ها هواى 

شه! مثل به من اشاره کرد! اومدم یه چى بهش بگم که دیدم سكوتم بدترین جواب واس« این»با گفتن 

دفعه ى قبل نزاشتم منو بشكونن! محكم جلوشون ایستادم! بدون اینكه چیزى بگم! بدون اینكه کارى 

 !بكنم! با نگام بهشون فهموندم که حرفاشون واسم اهمیتى نداره

نگاه چند نفرى که اونجا نشسته بودن به ما بود! تیرداد دست به سینه منتظر بود که عسل خم شه و 

 !هچاقو رو بردار

ولى عسل با پررویى پاشو انداخت رو پاشو روبه من با صداى بلندى که همه بشنون گفت: هونام جان 

 !کت و شلوارت چقدر آشناس... مال رها نیست؟! مارک داره ها! به تن تو نمى خوره

رنگ نگام داشت از بین مى رفت! انگار هرکارى هم که بكنم یه چیز دیگه واسه اینكه بكوبه تو سرم 

 !ره! اصال نمى فهمیدم چرا اینقدر دوست داره که خردم کنه؟دا

 ...بهش خیره بودم

 ...نه عسل! اینو من وقتى رفته بودم هلند یه دست واسه رها و یه دستم واسه هونام آوردم -

على بود که این حرفو مى زد! تكیه شو از مبل پشت سرش گرفت و یكم به جلو خم شد و منتظر 

 ...لنو سكوت پر کرده بود و همه به مناظره ى ما گوش مى کردنجواب عسل شد! کل سا

 !طرفدارى مى کنن؟« این»عسل با لحن بدى گفت: سمر راست مى گه دیگه! چرا همه از 

 !این بار آرمین بود که جوابشو داد: عسل خانوم بهتره یكم مودبانه تر حرف بزنید

 ...تیرداد یه نگاه به آرمین انداخت
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 !ى گم؟! حتما یه دلیلى داره دیگهعسل: مگه دروغ م

 

 

 

 !على با عصبانیت گفت: عسل؟

 !عسل پوزخندى زد و مشغول بازى با ناخناى بلندش شد

 !مادرش پا شد و سریع دستشو کشید و بلندش کرد و بردش سمت پله ها

 با یه لبخند الكى رفتم سمت مبلى که چند دقیقه ى پیش روش نشسته بودم! نمى دونم چرا اما دلم

 !نمى خواست جوابشو بدم

فكر مى کردم سكوتم واسش عذاب آوره! و واقعا هم بود! چون هنوز با حرص نگام مى کرد! سودا و 

رها هردوشون جلوى آشپزخونه خشكشون زده بود! بیچاره رها که همیشه بخاطر من باید مهمونى 

 !هاش خراب مى شد

 !نه ستسمر هنوز نگاش بین منو تیرداد مى چرخید! اینم دیوو

 !على رو به جمع گفت: معذرت مى خوام! عسل دلش از یه جاى دیگه پر بود

 ...بعدشم رفت دنبال مادرش و عسل

بى توجه به آدمایى که خیره خیره نگام مى کردن رفتم سمت رها و اونم بهم لبخند زد و با سودا سه 

 ...تایى رفتیم تو آشپزخونه

 ...دختره ى عوضى! شیطونه مى گه یه چى بهش بگما سودا خیلى سعى مى کرد صداشو کنترل کنه:

 !بى خیال سودا... مهم نیست! بزار هر طور دوست داره فكر کنه -

رها: دِ آخه از همین زورم میاد... دوست پسرش کارشو ساخته ولش کرده حاال میخواد خودشو بند 

 ...کنه به آرمین

 ...با دهن باز نگاش کردم... این گفت دوست پسرش

یه پوزخند زد: پس بگو چرا وقتى آرمین ازت طرفدارى کرد اونطور داغ کرد! دختره ى بى همه  سودا

 ...چیز

 !بچه ها بى خیال این حرفا چیه؟ -

رها: بخدا راست مى گم! باباى على کلى دعواش کرد و گفت که آبرومونو بردى! پسره هم قالش 
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 ...گذاشته

 ...سودا لبشو گزید تا چیزى نگه

 ...ت یخچال: اى بابا! على یادش رفته شیرینى ها رو بیاره... برم بیارمرها رفت سم

 ...جلوشو گرفتم: تو برو پیش مهمونات! من میارمشون

 ...سودا خندید: منم ناظرم

 ...رها با خنده سوئیچو بهم داد: تو صندوق عقبه

نى رو آروم گذاشتم از خونه زدم بیرون و رفتم سمت پارکینگ... در صندوقو وا کردم جعبه هاى شیری

رو هم و بلندشون کردم! ولى چهار تا جعبه ى بزرگ بود و مى شد گفت سنگینه! هر چهارتا رو هم 

نمى تونستم بزارم رو هم چون بهشون فشار مى اومد و له مى شدن... پس باید دو بار مى رفتم و برمى 

 ...بیرون گشتم! داشتم فكر مى کردم چیكار کنم که صدایى منو از افكارم کشید

 ...بزارید کمكتون کنم -

 ...به آرمین که اینو گفت نگاه کردم... با لبخند دوتا جعبه رو برداشت و منم اون دوتاى دیگه رو

 ...ممنون! خودم مى آوردم -

 ...این چه حرفیه؟! بریم -

م یه در صندوقو بستم... رفتیم سمت خونه... به این فكر مى کردم که چرا همیشه وقتى من مى خوا

 ...بارى رو حمل کنم آرمین باید بیاد کمكم؟! مثل دفعه ى قبل تو کتابخونه

 !هونام؟ -

 ...صدا مى زد« خانوم»سر جام ایستادم... اولین بار بود که اسممو بدون پسوند 

 ...آرمین: من هنوز رو پیشنهادم هستم

ص خودم رو دارم! اگه تا چرخیدم سمتش: ببینین آقا آرمین... خودتون مى دونید که من مشكالت خا

 ...اآلن هم نمى دونستین امشب حتما فهمیدین

 ...سریع گفت: این چیزا اصال مهم نیست

 !آروم خندیدم: ولى واسه من مهمه! هرچند که اینطور وانمود نكنم

 ...آرمین: ببین

از  میون حرفش اومدم: ببینین... من سعى مى کنم با عقلم تصمیم بگیرم نه احساسم... در واقع

دختراى احساساتى بدم میاد... پس دارم به بعد از این حرفا فكر مى کنم! چند وقت دیگه که وقتى 
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خواستین برین یه مهمونى باید تنتون بلرزه که ممكنه این حرفا پیش بیاد یا نه... شما سر 

 ...پیشنهادتون هستین... منم سر حرفم هستم

لى با دیدن تیرداد که جلوم ایستاده بود بازم سر جام و با گفتن این حرف به راهم ادامه دادم... و

 ...خشک شدم

 !زبونمو گرفتم بین دندونام... اینو دیگه کجاى دلم جا بدم؟

 ...رها اومد بیرون و بى هوا گفت: هونام پس

 ...با دیدن ما سه نفر حرفشو نیمه کاره رها کرد... تیرداد یه نگاه به من و یه نگاه به آرمین انداخت

اومد نزدیكم و جعبه هاى شیرینى رو از دستم گرفت و آروم روبه آرمین گفت: آقا آرمین آرا  رها

 ...دنبالتون مى گشت

 ...آرمین بدون هیچ حرفى با رها رفت داخل

منم اومدم برم تو که تیرداد همونطور که نگاش به روبرو بود مچ دستمو گرفت و خیلى جدى گفت: تو 

 ...با من میاى

 !یعنى چى؟ عصبانى شدم:

 ...همونطور که هنوز دستمو گرفته بود رفت سمت ماشینش

 ...رها دوید و اومد سمتمون و مانتو و کیفمو واسم آورد

 ...نمى دونستم تیرداد چرا اینطورى مى کنه

با این حال مانتومو پوشیدم و باهاش هم قدم شدم! همون موقع ارمیا رسید... ماشینشو پارک کرد و 

نگاه به دست من و تیرداد انداخت و چیزى نگفت! با تیرداد خیلى رسمى سالم و پیاده شد و یه 

 !عیلک کرد و همونطور که با رها خوش و بش مى کرد رفتن تو خونه

مى خواستم دستمو از تو دست تیرداد بكشم بیرون که محكم تر از قبل گرفتش... با اخم نگاش کردم: 

 ...دستمو ول کن

ماشینش منم دنبال خودش مى کشید: چیه؟! خیلى ناراحتى دستتو همونطور که مى رفت سمت 

 !گرفتم؟

 ...همونطور که تقال مى کردم گفتم: نه تنها تو... کال هرکى دستمو بگیره من ناراحتم

 ...با شنیدن این حرفم آروم دستمو ول کرد و درو ماشینشو واسم باز کرد: سوار شو
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 !خواى کجا ببریم سوار نمى شمبه ماشینش تكیه دادم: تا ندونم مى 

 ...هونام من کنترل اعصابم دست خودم نیست! سوار شو بهت مى گم -

 !ابرومو انداختم باال: نِ... مى... شم... اول بگو کجا مى خواى ببریم؟

 !کالفه شصتشو به گوشه ى لبش کشید: دِ لعنتى مى گم سوارشو، سوار شو دیگه

عصبانیه ترجیح دادم سوار شم! البته که ته دلم هم از این کارم وقتى دیدم بحث بى فایده س و اینم 

 ...راضى بودم

 ...درو که بست نگام به سمر که جلوى در واستاده بود و بهمون نگاه مى کرد افتاد

 ...تیردادم سوار شد و راه افتاد

 !تكیه مو دادم به در و چرخیدم سمتش: نمى خواى بگى کجا میریم؟

 ...ى منخیلى جدى گفت: خونه 

 ...چى؟! منو گیر آوردى؟! دور بزن -

 ...بى اهمیت به من رانندگى مى کرد

بخدا تو یه چیزیت مى شه ها! دیروز مى گفتى رفتم تحقیق تو محلتون و حرفاى خوبى نشنیدم...  -

 ...امشب مى گى مى ریم خونه ى من؟! یعنى

 ...میون حرفم اومد و با صداى بلندى گفت: ساکت شو هونام

 ...م باز موند و کلمه ها رو گم کردمدهن

تیرداد به چه حقى سر من داد زد؟! تا اومدم یه چى بهش بگم محكم زد رو ترمز و مثل دفعه ى قبل از 

 ...تو داشبورد داروهاشو درآورد

بدون اینكه فكرى از مغزم عبور کنه به کاراش نگاه مى کردم... یه قرص انداخت باال و تكیه شو داد به 

 ...ندلى و چراغاى ماشینو خاموش کردپشتى ص

 ...هنوز نگام بهش بود... هرچند تو اون تاریكى فقط یه سایه ازش تو ذهنم بود

 ...کولر ماشینو روشن کرد...تعجب کردم! هوا کامال خنک بود

 ...نفساش منظم بود! انگار که خوابیده... ولى مى دونستم بیداره

 ...لود... نه با یه صداى خستهسكوتمونو شكست... نه با یه صداى غم آ
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 !با یه لحن پرسشى گفت: چرا اینقدر دوست دارى عذابم بدى؟

 !گیج نگاش کردم: مگه من چیكارت کردم؟

 !خودت بهتر مى دونى -

بعد با یه لحن پر تحكم اضافه کرد: ببین دختر جون... اسمشو هرچى مى خواى بزار، ولى وقتى مال 

 ...مال کس دیگه اى بشىمن نباشى مطمئن باش نمى زارم 

 ...بعد سرشو برگردوند و نگام کرد... حاال دیگه چشام به تاریكى عادت کرده بود و خوب مى دیدمش

 ...من ملک نیستم که مالِ کسى بشم... اینو خوب بفهم -

 !خندید: شعاراى تكرارى

كرار... هرچى! مثل خودش گفتم: ببین پسر جون... اسمشو هرچى مى خواى بزار، شعار... حرف... ت

 !ولى اینم مطمئن باش که وقتى مال تو نشدم مال هیچ کس دیگه اى هم نمى شم

محكم تر از قبل ادامه دادم: من هونامم! به این راحتیا جلوى کسى کم نمیارم! همونى م که بدون 

« مال»الالیى مادرش شباشو صبح کرده! همون دخترى که تا حاال از شرف خودش دفاع کرده! پس 

 !ستم! اآلنم منو برسون خونهنی

 ...چند لحظه سكوت کردم و دوباره گفتم: این کولرم خاموش کن یخ زدم

 ...سرما عمر ام اسى ها رو زیاد مى کنه -

 !گنگ نگاش کردم! منظورشو نفهمیدم! خب به من چه؟

 !ى کنه دیگهشونه اى باال انداختم... این بییچاره هم تقصیرى نداره... این قرصا رو مى خوره قاطى م

 ...تیرداد کولرو خاموش کرد و راه افتاد

جلوى خونه نگه داشت... تا خواستم پیاده شم دستمو گرفت... به دستامون نگاه کردم! این بار بدون 

 ...اینكه من چیزى بگم دستمو ول کرد

 ...نگاشو دوخت به جاده: نزار اوضاع از اینى که هست خراب تر بشه

 ...د و ادامه داد: با من لج بازى نكن هوناماین بار به من نگاه کر

 ...بهش سخت نگرفتم! معلوم بود حالش خوش نیست

درو باز کردم و پیاده شدم... یه ماشین شاسى بلند سفید با سرعت از کنارم رد شد! پروردگارا! مردم 

 !دیوونه شدن

 ...داشتم مى رفتم سمت ساختمون که یه صدایى شنیدم
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 ...پیسپیس... پیس... پیس، -

 ...خنده م گرفت... ولى برنگشتم و سعى کردم اخم کنم

 !خوشگله؟ -

 ...ال اله اال اهلل

اومدم برم تو که مچ دستمو گرفت! اى خدا! چرا امشب همه گیر دادن به دست من؟! تیز نگاش 

 !کردم... ولى از رو نرفت! همون پسرى بود که دیشب دیدمش! همون واحد روبرویى یه

 !کشیدم! کارم در اومده از این به بعدنفس عمیقى 

 ...دستمو با خشم کشیدم بیرون

 !خندید: چته بابا؟! خب بگو دستمو ول کن

 !مگه حیوونا حرف آدم مى فهمن که بگم؟ -

 ...از عصبانیت سرخ شد... دستش رفت باال که رو صورت من بیاد پایین که روى هوا ثابت موند

ه کردم! حاال اینم امشب واسه من قهرمان شده! مگه پسره جرات به تیرداد که دستشو گرفته بود نگا

 ...داشت دست رو من بلند کنه؟! یكى مى زد دوتا مى خورد

 !یه نگاه به تیرداد انداخت: تو دیگه کى هستى؟! مشترى شى؟

 !تیرداد یقه شو گرفت و هولش داد عقب: دهنتو ببند عوضى

 ...ه شآها! مى شناسمت! چند بار دیدم اومدى خون -

 ...تیرداد یه سیلى زد بهش: حرف دهنتو بفهم آشغال

 ...پسره که جرى تر شده بود با تیرداد دست به یقه شد

 

ترسیدم و رفتم سمتشون... ولى مثل این دختر لوسا هى جیغ جیغ نكردم! سعى کردم جداشون کنم 

 ...ولى مگه تیرداد ول مى کرد؟! افتاده بود رو پسره و هى مى زدش

 ...شدم داد بزنممجبور 

 !تیـــــــــــــرداد؟ -

دست از زدن کشید و به من نگاه کرد! پسره هم از همین فرصت کوتاه استفاده کرد و از زیر دستش 

 ...فرار کرد

 ...چشامو بستم و نفس عمیقى کشیدم
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اه کنه چشامو باز کردم... به رگ گردن تیرداد که متورم شده بود نگاه کردم... بدون اینكه به من نگ

 !گفت: میاى خونه ى من

 ...رفتم سمت ساختمون: برو بابا

ولى اون نه تنها نرفت! بلكه دنبالم اومد و باهام سوار آسانسور شد! بهش نگاه کردم! کراواتش شل 

 !شده بود و لباسش بهم ریخته بود... اما هیچ بالیى سر، سرو صورش نیومده بود

 ...از آسانسور پیاده شدم

و رفتم تو! اولین کارى که کردم این بود که برم سراغ پاپى! رفتم تو اتاق که سریع پرید  درو باز کردم

 !بغلم

خندیدم و انداختمش پایین! خدا رو شكر که واسش یكم غذا گذاشته بودم... انگار حسابى گشنه ش 

 ...بود چون مرتب مى خواست صورتمو لیس بزنه که منم دور گرفته بودمش و ناکام مى زاشتمش

 ...انداختمش رو تخت... همون موقع گوشیم زنگ خورد... متعجب به شماره ى سمر نگاه کردم

 ...با تردید جواب دادم: الو

 !بدون هیچ مكثى تند گفت: بیا به این آدرسى که مى گم... به هیچ کسم نگو... شنیدى؟

 !بى خیال گفتم: اونوقت من چرا باید بیام؟

 !دانت مى شىاگه نیاى یه عمر شرمنده ى وج -

 !تعجب کردم! سمر چیكارم داشت که مى گفت شرمنده ى وجدانم مى شم؟

 !عصبى و بلند بلند خندید: بستگى به خودت داره کى بیاى

 ...و خنده هاش تبدیل به گریه شد... بعدشم صداى بوق اشغال تو گوشم پیچید

 ...سریع از اتاق زدم بیرون

 ...د بگم صداى سمر تو گوشم پیچید: به هیچ کسم نگوتا اومدم دهن باز کنم و چیزى به تیردا

 !تیرداد: چیزى مى خواستى بگى؟

 ...ها؟! نه... یعنى... آره... تو امشب پاپى رو با خودت ببر... بهش غذا هم بده! من باید برم پیش سودا -

 ...اخم کرد: سودا که مهمونیه

 ...خودشم دستش شكسته نه نه! اآلن بهم زنگ زد گفت برم پیشش... مامانش نیست -

 ...همون موقع واسم اس ام اس اومد

 !تیرداد: خیله خب بیا من مى رسونمت
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 ...نه نه! هنوز اول شبه! تاکسى مى گیرم -

 !اخمش غلیظ تر شد: الزم نكرده

اى بابا! حاال اینو چطورى بپیچونم؟! همه ى خواهشمو ریختم تو صدام: ترو خدا... بى خیال... مى خوام 

 ...تنها باشمیكم 

 ...نمى دونم تو چشام چى دید که با این که مى دونستم قانع نشده اما کوتاه اومد

 ...سریع قبل از اینكه پشیمون بشه به آژانس زنگ زدم! اس ام اسو باز کردم

 !از طرف سمر بود... آدرس بود

 !نمى دونم چرا اما دلم شور مى زد! تردید داشتم که به تیرداد بگم یا نه؟

زمانى که تاکسى برسه تیرداد با نگاش داشت منو موشكافى مى کرد... حسابى کالفه و سردرگم  تا

 !شده بودم... صداى زنگ اف اف منو از تردید بیرون آورد و سریع کیفمو برداشتم و زدم بیرون

 !سوار تاکسى شدم و آدرسو بهش دادم

 !آقا لطفا عجله کن -

 !مى رم تا تمیز دارم 021خانوم چه خبره؟!  -

 !تند تر برین خواهشا -

 !مرده سرى تكون داد و چیزى نگفت! اما سرعتشم زیاد نكرد

نیم ساعت بعد جلوى یه خونه ى ویالیى بزرگ نگه داشت! مثل همه ى خونه هاى باال شهرى و مثل 

 !همه ى خونه هایى که این مدت دیده بودم

 ...شدم و دویدم سمت در که نیمه باز بودچون خیلى عجله داشتم بیشتر از این محو زیبایى خونه ن

با تردید بازش کردم داخل شدم! سكوت تو کل خونه پیچیده بود... همه ى چراغاى خونه خاموش 

 ...بودن

 ...گوشى مو درآوردم و با نور کمى که داشتم رفتم سمت ساختمون

 ...رسیدم... در باز بود از حیاط نسبتا بزرگى رد شدم و با چند تا پله به یه در چوبى بزرگ و خوشگل

 ...آروم هولش دادم که کامال باز شد! با تردید از یه راهروى کوچی ک رد شدم

ولى نه... نتونستم از راهرو رد بشم... چون یه چیزى مانع شده بود... یه جسم... سرمو بلند کردم! دو 

 !پاى معلق رو به روم بود... سرمو بیشتر بردم باال

 ...ر آویخته شده بودسر سمر بود که به دا
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 !نمى دونم چرا؟! دلیلش چى بود؟

 !اما مبهوت نشدم! از حال نرفتم و جیغ نزدم

تهى شدم! خالى از همه چیز! همه ى احساسات و مبهم و گنگم! چشامو براى یه لحظه بستم! اش ک 

 !!!آروم از گوشه ى چشمم چكید پایین! دختر سنگى داشت ذره ذره آب مى شد

 !رزونم روى دیوار دنبال کلید برق گشتمبا دستاى ل

 !پیداش نكردم

 !هق هق کردم! دستمو بازم چرخوندم

 !پیداش کردم

کلیدو زدم! همه جا روشن شد! سمر جلوم تاب مى خورد... با دوتا دستام جلوى دهنمو گرفتم! هنوز 

 !داشتم گریه مى کردم... چرا اینجورى شده بودم؟

رومى به پاش زدم... بى جون رو هوا تكون مى خورد! جسم به سمر نزدی ک شدم... ضربه ى آ

 !سنگینش راحت تاب مى خورد

یه قدم رفتم عقب... فكمو از بس جلو نگه داشته بودم درد مى کرد! صداى زنگ موبایلم باعث شد 

جیغ خفیفى از سر ترس بكشم! تازه داشتم مى ترسیدم! ترسو با همه ى اجزاى بدنم حس مى کردم! 

 !؟! از جنازه اى که جلوم آویزون بود و تكون مى خورد؟ترس از چى

 ...فقط تونستم کیفمو بردارم

عقب عقب و تند تند رفتم سمت درو از خونه زدم بیرون! گوشى م هنوز زنگ مى خورد... اهمیتى 

ندادم! توى حیاط مى دویدم! پام گرفت به یه سنگ که تو تاریكى نمى دیدمش! ولى قبل از اینكه 

 !دمو نگه داشتم و به دویدنم ادامه دادم! هر طورى که بود مى خواستم از اونجا فرار کنمبیفتم خو

از اون خونه اى که سكوت توش فریاد مى کرد! سكوت... سكوت مرگ بار... حاال معنى شو درک مى 

کردم! تازه مى فهمیدم سایه ى مرگ چیه؟! حس مى کردم همون اطرافه و این بار مى خواد روى 

 !فرود بیاد جسم من

 !از اون خونه زدم بیرون و دویدم سمت خیابون اصلى
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 ...بى هوا رفتم وسط خیابون

یه ماشین با بوق کشدارى از کنارم رد شد و راننده ش یه چیزى گفت که تو اون لحظه واسم هیچ 

 !اهمیتى نداشت

ها! بلند... و این وسط خیابون واستاده بودم! روى خط سفید وسط جاده! یه خط بلند! مثل سرنوشت ما

 ...خطا گاهى بریده مى شدن... مثل عمر آدما! مثل عمر سمر

با یاد آورى دوباره ى سمر بغض بدى به گلوم چنگ بست! اونقدر بد که حس مى کردم مى خواد 

 !نفسمو بگیره! و این حس اونقدر عذاب آور بود که منو یاد همون سایه ى مرگ مى انداخت

رسوندم... هنوز گوشیم زنگ مى خورد... اهمیتى ندادم! چون دیروقت نبود  خودمو به اون ور خیابون

 !ماشیناى زیادى از اون اطراف رد مى شدن! یه تاکسى جلوم نگه داشت

 !با دستاى لرزونم در ماشینو باز کردم و نشستم! گوشى م هنوز زنگ مى خورد... اهمیتى ندادم

 !راننده: کجا برم خانوم؟

 ...سكوت

 !خانوم؟ -

به خودم اومدم! من کجا بودم؟! این جا چیكار مى کردم؟! بین این آدماى غریبه؟! باال شهرى ها؟! 

 !هونام چاقو کش و شمال شهر؟! من خونه م پایین شهره! مستاجر حاجى م

 (...) برو -

از آینه متعجب نگام کرد... این همه تفاوت قابل در ک نبود! از کجا مى خوام به کجا برم؟! گوشى م 

 !هنوز زنگ مى خورد... اهمیتى ندادم

 !با به حرکت در اومدن ماشین چشامو براى لحظاتى بستم! پاهاى سمر جلوم تاب مى خوردن

چشامو سریع باز کردم! حاال دیگه پاهاى معلقى نبود که جلوم تاب بخوره! جاده بود و ماشیناى رنگا 

 !رنگ

ى صداى پر از خنده ى عصبى ش تو گوشم بود دیگه پاهاى سمر نبود که جلوم تكون تكون بخوره! ول

 !که مى گفت: اگه نیاى یه عمر شرمنده ى وجدانت مى شى

 ...دستامو گذاشتم رو گوشام! بازم صدا مى اومد! خنده هاى سمر... بوق ماشینا! صداى سوت پلیس

 !گوشى م هنوز زنگ مى خورد... اهمیتى ندادم

 !ى شنیدمدستام رو گوشام بود ولى همه ى صداها رو م
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 !خانوم نمى خواین گوشى تونو جواب بدین؟ -

 ...گنگ نگاش کردم! معنى حرفشو در ک نكردم

 ...راننده: اى بابا! شما انگار حالت خوش نیستا! گوشى تو جواب بده نیم ساعته داره زنگ مى خوره

موبایلم بود  گیج به گوشى م که هنوز زنگ مى خورد نگاه کردم! بدون اینكه بخوام، به اسمى که روى

 ...خیره شده بودم... تیرداد

 ...جواب ندادم! ریجكت کردم و بعدشم گوشى مو خاموش کردم و گذاشتمش تو جیبم

 !راننده لُنگشو کشید به گردنش: امون از جووناى این دور و زمونه

 !چه جمله ى آشنایى! این روزا همه مى گفتن! ولى کسى بود که معنى شو در ک کنه؟

 

 

ى که تو راه بودیم به سمر فكر مى کردم! چرا خودکشى کرد؟! یعنى اینقدر نا امید بود؟! تموم مدت

تیرداد مى گفت قبال هم خودکشى کرده! مى گفت یه مدت افسردگى گرفته بود و زیر نظر روان 

 !پزشک بوده... مى گفت سمر مریضه... آره... اون مریض بود! دیوونه بود... چرا به من زنگ زد؟

دست اشكامو پاک کردم... چرا به من زنگ زد؟! مى خواست منم دیوونه بشم! خدایا نه! چندتا  با پشت

 !دردو تحمل کنم؟

سرمو به چپ و راست تكون دادم... سمر دیوونه بود... نگاهِ همیشه پوچ... دیوونه بود! همیشه بى 

 !تفاوت... دیوونه بود

 !راننده: خانوم از کدوم ور برم؟

 ...... همین جا نگه داربپیچ سمت راست -

 !نگه داشت! پیاده شدم

 !راننده: خانوم کرایه ى ما چى شد؟

 ...صبر کن از تو خونه بیارم -

و کیفمو برداشتم و رفتم سمت در... گیج بودم! کیفمو باز کردم! کیف پولم توش بود! ولى ندیدمش! 

 !دیدم! ولى نفهمیدم

 !ى شه؟دنبال کلید گشتم! پیداش کردم! چرا در باز نم

 !تو اینجا چیكار مى کنى دختره ى خیره سر؟ -
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 ...زن حاجى بود

 ...اومدم خونه دیگه -

 ...داد زد: اومدى خونه؟! یا اومدى دزدى؟! آى مردم

 ...به ثانیه نكشید که همه جمع شدن تو کوچه

 !حاجى کجاست؟! چرا کلیدارو عوض کرده؟ -

لوشو بگیرم نداشتم! خواست شالمو بكشه که اومد سمتم که چنگ بزنه به صورتم! قدرت اینكه ج

 ...دستمو محكم به شالم گرفتم

تو روم جیغ زد: کلیدا رو عوض کرده؟! فكر کردى اینجورى گیج بازى دربیارى حرفات باورم مى شه 

 ...ج... خانوم؟! اومدى دزدى؟! بى مروت ال اقل مى زاشتى مردم بخوابن بعد

 ...حاجى و پسرش اومدن بیرون

 !ع شده بودن! تكرار لحظه هاهمه جم

 ...شب آخر... من و رها و سودا... وسایلم دم در بود... توهین... تهمت... فحش... بدو بیراه

 ...باهم رفتیم... از این محله ى مزخرف... دور شدم... از این آدماى کوتاه فكر

 !ش کارى نداشتمچرا برگشتم؟! برگشتم که به عقب برگردم؟! ولى مى شد؟! من دیگه با این قما

 ...گیج بودم... زن حاجى جیغ مى زد که دزد گرفته... آروم آروم رفتم سمت تاکسى! درو باز کردم

 !راننده متعجب به زن حاجى نگاه مى کرد! مى خواست بیاد دنبالم و بهم چنگ بندازه که درو بستم

 ...راننده سریع حرکت کرد

 !خانوم ما رو گیر آوردى؟ -

 ...برو قیطریه -

 ...اى بابا... به چشم -

 ...و در سكوت مشغول رانندگى شد

جلوى خونه ى تیرداد نگه داشت! این بار دیگه گیج نبودم! هوشیار هوشیار! کرایه رو حساب کردم و 

 !پیاده شدم

جلوى در ایستادم! زنگ درو زدم... بدون لحظه اى مكث باز شد... داخل شدم و رفتم سمت در وردى! 

 ...مد بیرون... با دیدن سر و وضع من سر جاش خش ک شدتیرداد سریع او

 ...سوئیچ دستش بود... انگار که مى خواست بره بیرون... شایدم از بیرون اومده بود
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 !بین در واستاده بود... باید بهش مى گفتم؟! مى گفتم که سمر خودشو حلق آویز کرده؟

است تیرداد بغلم کنه و همه چیزو تو نه! نمى خواستم بگم! مى خواستم فراموش کنم! دلم مى خو

 ...آغوشش به فراموشى بسپرم

 ...آره... دلم مى خواست بغلم کنه! با احساس... که بهش احساس بدم! احساس یه دختر بى پناه

 ...بهش نیاز داشتم! خیلى زیاد

 ...هنوز بین در ایستاده بودو نگام مى کرد

بره کنار مى خواستم برم تو... و این فقط یه بهونه بود... رفتم جلو... بدون اینكه بهش بگم از جلوى در 

بهونه واسه اینكه خودمو بندازم تو بغلش... ولى تیرداد دستشو گرفته بود به درو مانع از داخل شدنم 

 ...شده بود

 ...سرمو انداختم پایین... زمزمه کردم: برو کنار

 !مى خواى بیاى تو؟ -

 ...آره -

 ...نیا -

 !ال و تو چشاش نگاه کردم: چرا؟سرمو گرفتم با

 !اگه امشب اومدى دیگه نمى زارم برى -

گیج و گنگ نگاش کردم! منظورشو درک نمى کردم... دستمو گرفت و با خشونت خاصى منو کشید تو 

 ...و با یه حرکت تكیه م داد به دیوار

 ...دمبهم نزدیک شد... فاصله مون اونقدر کم بود که گرماى تنشو رو خودم حس مى کر

دستشو به شالم نزدیک کرد... ولى بین راه پشیمون شد... کلید برقى که کنارمون بودو زد و چراغاى 

 ...هال خاموش شدن! ولى نور کمى از اون طرف سالن مى اومد

سرشو انداخت پایین... به زمین خیره شد و با صداى لرزونى گفت: هونام امشب برو... واقعا برو پیش 

 ...سودا

 !م: چرا؟گیج گفت

 ...سرشو بلند کرد

 ...این بار دستشو به گوشه ى شالم کشید

 !آروم و بى صدا خندید: آخه تو چرا اینقدر خنگى دختر؟
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 !حتى تو خندیدنش هم غم بود

 !خنگ بودم؟! نبودم! ولى داشتم مى شدم! داشتم دیوونه مى شدم

 !تیرداد؟ -

 !چشاشو بست! نفس عمیقى کشید: جون تیرداد؟

 !رزید! دیگه قلبم نمى لرزید! چون خیلى گرفته بود! و غمگینقلبم نل

هنوز تو همون حالت بودیم... بهش نگاه کردم! تو چشاش غم بود! غصه بود! یه دنیا! شایدم بیشتر از 

 !من! ولى مى خواست مخفى شون کنه

 !با صداى گرفته اى گفت: چ ى مى خواستى بگى؟

 ...بغض کردم: بغلم کن

 ..... از جاش تكون نخوردمتعجب نگام کرد.

 !بغضم ترکید: بغلم کن لعنتى

به هق هق افتادم... سرمو پایین گرفته بودم و گریه مى کردم... واسه اینكه تیرداد بغلم کنه گریه نمى 

 !کردم! گریه مى کردم چون مى ترسیدم باورم نكنه

تقى به توقى مى خوره  توى این چند روز چقدر دردو تحمل کرده بودم؟! همیشه از دخترایى که تا

گریه مى کنن بدم مى اومد! اما حاال خودم اونقدر شكننده شده بودم که با یه اشاره اشكم جارى مى 

 !شد

 !خدایا این روزاى عذاب آور کى تموم مى شن؟! مگه من چقدر گنجایش دارم؟

نمى خواست بغلم هنوز جلوم وایساده بود! از خودم بدم مى اومد! یعنى اینقدر بى ارزش بودم که 

کنه؟! که سفت بگیرتم و نزاره کس دیگه اى بهم دست بزنه؟! یعنى واقعا نجس بودم که بهم دست 

 !نمى زد؟

 !اجازه ى بیشتر فكر کردنو بهم نداد

 !دستاشو دور بدنم حلقه کرد

 !رها شدم

 !تو آغوشش

 !سبک شدم
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 !تو آغوشش

غم آلود زمزمه کرد: گریه کن عزیزم! بزار دستشو نوازش گونه پشتم کشید و زیر گوشم با یه صداى 

خالى بشى! اون دیوونه چه بالیى سرت آورده؟! کاش بهم مى گفتى هونام! اگه مى گفتى نمى زاشتم 

 !برى

متعجب شدم از حرفاش... سرمو از رو شونه ش بلند کردم و بهش خیره شدم... دستاشو گذاشت دو 

 !؟طرف صورتم و بهم نگاه کرد: رفتى پیش سمر نه

 !بهت زده شدم! و دوباره گیج! تیرداد مى دونست؟

گریه م شدت گرفت! نمى دونم چرا این اشكا ولم نمى کردن! هونامى که هیچوقت پیش کسى گریه 

 !نمى کرد حاال اینطور شكسته بود؟! چرا؟! به خاطر خودکشى یه نفر دیگه؟

م... یه دستشو برد زیر زانوهام و یه محكم تر از قبل بغلم کرد و منو به خودش فشرد... ولى آروم نشد

 !دست دیگه شو برد پشت گردنم و با یه حرکت از زمین جدام کرد و بردم سمت یه کاناپه

 !غمگین بودم! غمگین بود! آروم راه مى رفت! انگار که عضله هاش طاقت حرکت کردن نداشتن

م داشت! انگار که اونم از مرگ خوابوندم و خم شد رو صورتم... با آرامش بهم لبخند زد! ولى چشاش غ

سمر ناراحت بود... دلم نمى خواست ازش چیزى بپرسم! مى خواستم براى لحظات کوتاهى هم که 

 !شده فراموش کنم

 ...از جاش پا شد و رفت تو آشپزخونه... با یه قرص و یه لیوان آب برگشت و به خوردم داد

میز... همونطور که آروم پشت دستمو نوازش مى لیوانو از دستم گرفت و با دستاى لرزونى گذاشت رو 

 !کرد زمزمه کرد: خوبى؟

 !چشامو یه بار بستم و باز کردم که یعنى آره

 ...رفت و رو مبل روبه روم نشست

 !چند دقیقه اى تو سكوت گذشت

 !به لیوان آبى که روى میز ِ بینمون قرار داشت خیره شدم و آروم صداش زدم: تیرداد؟

 ...جوابى نداد

 !وباره صداش زدم: تیرداد؟د

 ...سرشو به پشتى مبل تكیه داده بود و نگاش به سقف بود

 ...تكون نمى خورد
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 !ترسیدم... پا شدم و سرجام نشستم... صداش زدم: تیرداد؟

 ...سریع رفتم طرفش... داشت مى لرزید... اونقدر شدید که حس مى کردم االن از روى مبل مى افته

 !صداش مى زدم! به دستاش دست زدم! تنش داغ بود! تشنج کرده بود؟هراسون شده بودم و هى 

 !صداش تو مغزم پیچید: سرما عمر ام اسى ها رو زیاد مى کنه

سریع لیوان آبى رو که واسم آورده بود پاشیدم رو صورتش... اونقدر هول شده بودم که حتى فكر نمى 

 !کردم شاید این کارم اوضاع رو خراب تر کنه

 ...نگ زدم! تنش هنوزم داغ بود... مونده بودم چیكار کنم؟! دستاشو ماساژ دادمبه بازوش چ

 

 

چشاشو بسته بود... یه چیزایى زیر لب مى گفت... سرمو بردم نزدیک تر: من حالم خوب مى شه! 

 !نگران... نباش... االن خوب مى شم

مى کردم! ولى دلم داشت از من که داغون بودم! حال تیردادم داشت داغون ترم مى کرد! دیگه گریه ن

 !دهنم در مى اومد! طاقت یه اتفاق بد دیگه رو نداشتم

آروم بازوهاشو ماساژ مى دادم! واسم مهم نبود نامحرمه! هرچى نبود پسر عموم بود! پسر عمو؟! ناتنى 

 !بود؟! نمى دونم! هر چى که بود... هر طورى که بود... سالم... بیمار... دوستش داشتم

 ...بود... دیگه نمى لرزید... ولى چشاش هنوز بسته بود و تنش یكم داغ بودآروم شده 

پا شدم برم واسش آب بیارم که دستمو آروم گرفت! هنوز بى جون بود! ولى نسبت به قبل بهتر بود! 

چقدر از این بیمارى بدم میاد! همیشه فكر مى کردم ام اسى ها باید رو ویلچر بشینن! ولى تیرداد... 

 ...ه بود... سر پا بودهر چى ک

اگه نبود چى؟! اگه اونم کور یا فلج بود؟! بازم دوستش داشتم؟! آره داشتم! داشتم؟! ندارم؟! نمى دونم! 

 !پس هونام سنگى چى؟

 ...با خودم درگیر بودم

 !دستم هنوز تو دستش بود... با لبخند نگام کرد: کجا مى رى؟

 ...مى رم واست آب بیارم -

 !اسم مى سوزه؟پوزخند زد: دلت و

 ...خدایا! تیرداد به چى فكر مى کرد؟! گیج و منگ نگاش کردم! قفل کرده بودم
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 ...تیرداد -

 ...هونام -

 ...هر دومون هم زمان همدیگه رو صدا زدیم

 ...بگو -

 ...تیرداد: آب نمى خوام! پیشم بمون

پاهاش... ولى مردد بودم! به روش لبخند زدم و پایین پاش نشستم... دلم مى خواست سرمو بزارم رو 

 !یه لحظه فكر کردم من با چه رویى گفتم که بغلم کنه؟

 !تیرداد: به چى فكر مى کنى؟

 !هیچى... از کجا فهمیدى من رفتم پیش سمر؟ -

 ...آه عمیقى کشید و گفت: رفتارت خیلى مشكو ک بود... شماره ى سودا رو داشتم

 !نگاش کردم: از کجا آورده بودى؟

 ...ارمیا -

 ...فكر مى کردم باهم قهرین -

 !تیز نگام کرد: چرا این فكرو کردى؟

 ...خب... خب رفتارتون با هم سرد شده و دیشب... دیشب -

 !دیشب چى؟ -

سعى کردم بحثو عوض کنم! حاال که فكر مى کنم مى بینم این چند روز چقدر سوتفاهم واسه همه 

 ...پیش اومده بود

امه داد: زنگ زدم به سودا و ازش درمورد تو پرسیدم! یكم دست پاچه تیرداد که جوابى ازم نگرفت اد

 ...شد و آخرش گفت تو پیشش نیستى و هنوز مهمونیه... همون موقع بود که پدر سمر بهم زنگ زد و

 ...تو چشام خیره شد

 !بغض کرده بودم: چرا این کارو کرد؟

 ...فشاراى عصبى گاهى باعث -

 !ترس وجودمو پر کرد... یعنى... تیردادم؟حرفشو نیمه کاره رها کرد... 

 !سریع مثل برق از جام پا شدم و داد زدم: چى مى گى؟

این بار سعى نكرد دستمو بگیره: همه شون نه هونام... سمر سابقه شو داشته... ببین... اون... یه 
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 ...جورایى مغزش مختل شده بود

 ...اشتمسعى کردم حرفاشو باور کنم... در واقع راه دیگه اى ند

 ...آروم کنارش روى مبل نشستم

 ...خسته بودم... دراز کشیدم و سرمو گذاشتم رو پاش... آروم شدم... هیچ حرکتى نمى کرد

 ...شالم دیگه افتاده بود... و موهاى لختم روى پاش پریشون شده بود

موقع و تو اون  همین برام بس بود... مهم نبود نوازشم کنه یا نه... دوست داشتم پیشش باشم... اون

 ...لحظه بهش احتیاج داشتم

 ...آروم روى موهام دست کشید

 ...نوازش دستاش روى موهام بهم آرامش مى داد

 ...و این آرامش واسم یه دنیا مى ارزید
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 !حتى تو خندیدنش هم غم بود! خنگ بودم؟! نبودم! ولى داشتم مى شدم! داشتم دیوونه مى شدم

 !چشاشو بست! نفس عمیقى کشید: جون تیرداد؟تیرداد؟!  -

 !قلبم نلرزید! دیگه قلبم نمى لرزید! چون خیلى گرفته بود! و غمگین

هنوز تو همون حالت بودیم... بهش نگاه کردم! تو چشاش غم بود! غصه بود! یه دنیا! شایدم بیشتر از 

ستى بگى؟! بغض کردم: من! ولى مى خواست مخفى شون کنه! با صداى گرفته اى گفت: چى مى خوا

 ...بغلم کن

 ...متعجب نگام کرد... از جاش تكون نخورد

 !بغضم ترکید: بغلم کن لعنتى

به هق هق افتادم... سرمو پایین گرفته بودم و گریه مى کردم... واسه اینكه تیرداد بغلم کنه گریه نمى 

 !کردم! گریه مى کردم چون مى ترسیدم باورم نكنه

چقدر دردو تحمل کرده بودم؟! همیشه از دخترایى که تا تقى به توقى مى خوره توى این چند روز 

گریه مى کنن بدم مى اومد! اما حاال خودم اونقدر شكننده شده بودم که با یه اشاره اشكم جارى مى 

 !شد

 !خدایا این روزاى عذاب آور کى تموم مى شن؟! مگه من چقدر گنجایش دارم؟

خودم بدم مى اومد! یعنى اینقدر بى ارزش بودم که نمى خواست بغلم  هنوز جلوم وایساده بود! از

کنه؟! که سفت بگیرتم و نزاره کس دیگه اى بهم دست بزنه؟! یعنى واقعا نجس بودم که بهم دست 

 !نمى زد؟

 !اجازه ى بیشتر فكر کردنو بهم نداد

 !دستاشو دور بدنم حلقه کرد

 !رها شدم

 !تو آغوشش

 !سبک شدم
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 !تو آغوشش

تشو نوازش گونه پشتم کشید و زیر گوشم با یه صداى غم آلود زمزمه کرد: گریه کن عزیزم! بزار دس

خالى بشى! اون دیوونه چه بالیى سرت آورده؟! کاش بهم مى گفتى هونام! اگه مى گفتى نمى زاشتم 

 !برى

شت دو متعجب شدم از حرفاش... سرمو از رو شونه ش بلند کردم و بهش خیره شدم... دستاشو گذا

 !طرف صورتم و بهم نگاه کرد: رفتى پیش سمر نه؟

 !بهت زده شدم! و دوباره گیج! تیرداد مى دونست؟

گریه م شدت گرفت! نمى دونم چرا این اشكا ولم نمى کردن! هونامى که هیچوقت پیش کسى گریه 

 !نمى کرد حاال اینطور شكسته بود؟! چرا؟! به خاطر خودکشى یه نفر دیگه؟

قبل بغلم کرد و منو به خودش فشرد... ولى آروم نشدم... یه دستشو برد زیر زانوهام و یه محكم تر از 

 !دست دیگه شو برد پشت گردنم و با یه حرکت از زمین جدام کرد و بردم سمت یه کاناپه

 !غمگین بودم! غمگین بود! آروم راه مى رفت! انگار که عضله هاش طاقت حرکت کردن نداشتن

د رو صورتم... با آرامش بهم لبخند زد! ولى چشاش غم داشت! انگار که اونم از مرگ خوابوندم و خم ش

سمر ناراحت بود... دلم نمى خواست ازش چیزى بپرسم! مى خواستم براى لحظات کوتاهى هم که 

 !شده فراموش کنم

 ...از جاش پا شد و رفت تو آشپزخونه... با یه قرص و یه لیوان آب برگشت و به خوردم داد

لیوانو از دستم گرفت و با دستاى لرزونى گذاشت رو میز... همونطور که آروم پشت دستمو نوازش مى 

 !کرد زمزمه کرد: خوبى؟

 !چشامو یه بار بستم و باز کردم که یعنى آره

 ...رفت و رو مبل روبه روم نشست

 !چند دقیقه اى تو سكوت گذشت

 !ه شدم و آروم صداش زدم: تیرداد؟به لیوان آبى که روى میز ِ بینمون قرار داشت خیر

 ...جوابى نداد

 !دوباره صداش زدم: تیرداد؟

 ...سرشو به پشتى مبل تكیه داده بود و نگاش به سقف بود

 ...تكون نمى خورد
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 !ترسیدم... پا شدم و سرجام نشستم... صداش زدم: تیرداد؟

 ...الن از روى مبل مى افتهسریع رفتم طرفش... داشت مى لرزید... اونقدر شدید که حس مى کردم ا

 !هراسون شده بودم و هى صداش مى زدم! به دستاش دست زدم! تنش داغ بود! تشنج کرده بود؟

 !صداش تو مغزم پیچید: سرما عمر ام اسى ها رو زیاد مى کنه

سریع لیوان آبى رو که واسم آورده بود پاشیدم رو صورتش... اونقدر هول شده بودم که حتى فكر نمى 

شاید این کارم اوضاع رو خراب تر کنه! به بازوش چنگ زدم! تنش هنوزم داغ بود... مونده بودم  کردم

 ...چیكار کنم؟! دستاشو ماساژ دادم

 

چشاشو بسته بود... یه چیزایى زیر لب مى گفت... سرمو بردم نزدیک تر: من حالم خوب مى شه! 

 !نگران... نباش... االن خوب مى شم

حال تیردادم داشت داغون ترم مى کرد! دیگه گریه نمى کردم! ولى دلم داشت از من که داغون بودم! 

 !دهنم در مى اومد! طاقت یه اتفاق بد دیگه رو نداشتم

آروم بازوهاشو ماساژ مى دادم! واسم مهم نبود نامحرمه! هرچى نبود پسر عموم بود! پسر عمو؟! ناتنى 

 !بود... سالم... بیمار... دوستش داشتمبود؟! نمى دونم! هر چى که بود... هر طورى که 

 ...آروم شده بود... دیگه نمى لرزید... ولى چشاش هنوز بسته بود و تنش یكم داغ بود

پا شدم برم واسش آب بیارم که دستمو آروم گرفت! هنوز بى جون بود! ولى نسبت به قبل بهتر بود! 

ها باید رو ویلچر بشینن! ولى تیرداد...  چقدر از این بیمارى بدم میاد! همیشه فكر مى کردم ام اسى

 ...هر چى که بود... سر پا بود

اگه نبود چى؟! اگه اونم کور یا فلج بود؟! بازم دوستش داشتم؟! آره داشتم! داشتم؟! ندارم؟! نمى دونم! 

 !پس هونام سنگى چى؟

 ...با خودم درگیر بودم

 !رى؟دستم هنوز تو دستش بود... با لبخند نگام کرد: کجا مى 

 ...مى رم واست آب بیارم -

 !پوزخند زد: دلت واسم مى سوزه؟

 ...خدایا! تیرداد به چى فكر مى کرد؟! گیج و منگ نگاش کردم! قفل کرده بودم

 ...تیرداد -
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 ...هونام -

 ...هر دومون هم زمان همدیگه رو صدا زدیم

 ...بگو -

 ...تیرداد: آب نمى خوام! پیشم بمون

پایین پاش نشستم... دلم مى خواست سرمو بزارم رو پاهاش... ولى مردد بودم! به روش لبخند زدم و 

 !یه لحظه فكر کردم من با چه رویى گفتم که بغلم کنه؟

 !تیرداد: به چى فكر مى کنى؟

 !هیچى... از کجا فهمیدى من رفتم پیش سمر؟ -

 ...آه عمیقى کشید و گفت: رفتارت خیلى مشكوک بود... شماره ى سودا رو داشتم

 !نگاش کردم: از کجا آورده بودى؟

 ...ارمیا -

 ...فكر مى کردم باهم قهرین -

 !تیز نگام کرد: چرا این فكرو کردى؟

 ...خب... خب رفتارتون با هم سرد شده و دیشب... دیشب -

 !دیشب چى؟ -

سعى کردم بحثو عوض کنم! حاال که فكر مى کنم مى بینم این چند روز چقدر سوتفاهم واسه همه 

 ...پیش اومده بود

تیرداد که جوابى ازم نگرفت ادامه داد: زنگ زدم به سودا و ازش درمورد تو پرسیدم! یكم دست پاچه 

 ...شد و آخرش گفت تو پیشش نیستى و هنوز مهمونیه... همون موقع بود که پدر سمر بهم زنگ زد و

 ...تو چشام خیره شد

 !بغض کرده بودم: چرا این کارو کرد؟

 ...عصبى گاهى باعثفشاراى  -

 !حرفشو نیمه کاره رها کرد... ترس وجودمو پر کرد... یعنى... تیردادم؟

 !سریع مثل برق از جام پا شدم و داد زدم: چى مى گى؟

این بار سعى نكرد دستمو بگیره: همه شون نه هونام... سمر سابقه شو داشته... ببین... اون... یه 

 ...جورایى مغزش مختل شده بود
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 ...ردم حرفاشو باور کنم... در واقع راه دیگه اى نداشتمسعى ک

 ...آروم کنارش روى مبل نشستم

 ...خسته بودم... دراز کشیدم و سرمو گذاشتم رو پاش... آروم شدم... هیچ حرکتى نمى کرد

 ...شالم دیگه افتاده بود... و موهاى لختم روى پاش پریشون شده بود

ازشم کنه یا نه... دوست داشتم پیشش باشم... اون موقع و تو اون همین برام بس بود... مهم نبود نو

 ...لحظه بهش احتیاج داشتم

 ...آروم روى موهام دست کشید

 ...نوازش دستاش روى موهام بهم آرامش مى داد

 ...و این آرامش واسم یه دنیا مى ارزید

 

بیشتر نه... حدشو مى  چشامو براى لحظاتى بستم! اونم آروم روى سرم دست مى کشید... همین...

 ...دونست... داشت آروم آروم پیش مى رفت

 ...مى دونست االن فقط به محبتش احتیاج دارم... مى دونست خراب شدم... داغون شدم

مى دونست یه دختر... هر چه قدر هم که محكم باشه دختره... قویه... به این راحتیا نمى شكنه... اما 

هر طور هم که بخواد قوى باشه... باز یه دختره... با همون ظرافت  گاهى هم شكننده مى شه... حاال

 ...دخترانه ش

چشامو بسته بودم و اون توى موهام دست مى کشید... اما حس مى کردم که حواسش اصال به من 

 ...نیست و تو فكره

 !تیرداد؟ -

ه گفت: نترس... زنده جوابى نداد... ترسیدم نكنه باز مشكلى واسش پیش اومده... تا اومدم پا شم ک

 ...م

 ...سرشو آورد پایین و بهم نگاه کرد... به روش لبخند زدم

 !تیرداد: چى مى خواستى بگى؟

 ...واسم در مورد ام اس بگو -

 ...قهقه ى بلندى سر داد... از اون قهقه ها که از صدتا هق هق بدتره

 چیه؟! مى خواى ببینى کِى خودمو از سقف آویزون مى کنم؟ -



      گناه | کالله قربانی محکومه شب پررمان 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان  برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         52 

 

 ...کردم: چرت و پرت نگواخم 

 چشاشو یه بار بست و باز کرد: چیو مى خواى بدونى؟! این که هر بار چه دردى رو تحمل مى کنم؟

نه! این که گفتى سرما واسه ام اسى ها خوبه ولى شب عروسى رها اینا... وقتى حالت بد شد! بعد  -

 ...اومدى تو ماشینو بخارى رو روشن کردى

دختر... چون سردم شده بود! ببین... ماها گاهى به سرما و گاهى به گرما  خندید: تو چقدر دقیقى

حساسیم... ولى بیشتر به گرما... بستگى به خود شخص داره... ام اس هیچ چیز پیش بینى شده اى 

 ...نداره.... روزاى آفتابى و زیر آفتاب داغ تابستون موندن واسمون خیلى مضره

 ن؟کنجكاو گفتم: کیا ام اس مى گیر

 !نیشخندى زد: نترس! واگیر دار نیست

 !عصبى گفتم: مى شه اینقدر مسخره بازى درنیارى؟

انگشتشو گذاشت رو لبام: هیشش... هیچى نگو... بزار یه امشبو بدون فكر کردن به مشكالت به صبح 

 ...برسونیم

 ...اما -

رتم مى خورد... سعى کردم بروم لبخند زد... خم شد رو صورتم... اونقدر که گرمى نفساى داغش به صو

به این فكر نكنم که داغى دستاش و نفساش به خاطر حرارت باالى تنشه... سعى کردم فكر نكنم 

 ...چون بیماره تنش داغه

به این فكر کردم که چون دوستم داره دستاش به نظرم گرمه... آره... دلم مى خواست اینطورى فكر 

 ...کنم

چشماى قهوه اى ش... برق نگاهش که حس مى کردم از بین رفته... تو چشماى هم خیره شده بودیم... 

شاید بهش خیره شده بودم تا دنبال نگاه شیطونش بگردم... ولى تو نگاش هیچ شیطنتى نبود... 

 ...خواهش بود... و تمنا

 ...و من... من

یچ مردى بهم من چى؟! بهش احتیاج داشتم... همیشه از خودم دفاع کرده بودم و اجازه نداده بودم ه

 ...دست بزنه... حتى سعى مى کردم باهاشون دست ندم... ولى تیرداد... تیرداد

باهام چیكار کرده بود که بدون هیچ حس بدى سرمو رو پاهاش گذاشته بودم؟! چیكار کرده بود که 

 !بدون اینكه به اتفاقایى که ممكن بود بیفتن فكر کنم تو چشماش خیره شده بودم؟
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 ...وبروى صورتم بود و فاصله مون به بندى بسته بود... نا خودآگاه چشامو بستمصورتش دقیقا ر

 ...یه لحظه... و بعدش

 ...چشمامو باز کردم

تیرداد نفسشو داد بیرون و دستشو آروم کشید گوشه ى لبم ... دقیقا همون طور که مى کشید گوشه 

 ...ى لب خودش... گیج شدم

 ...آروم سرشو برد عقب: متاسفم

 ...سفه؟! براى چى؟! اون که کارى نكردمتا

 ...بى اختیار دستمو بردم سمت صورتش... آروم انگشتمو کشیدم گوشه ى لبش... دقیقا مثل خودش

 ...چشاشو بست

 !آروم لبشو چسبوند به انگشتم و نرم بوسیدش... حس کردم تن منم داره مثل تیرداد داغ مى شه

 !لبامو تكون دادم: براى چى؟

فته اى گفت: تو پاکى هونام... خیلى پاکى... اونقدر زیاد که نمى تونم به خودم اجازه بدم با صداى گر

 ...بیشتر از این بهت نزدیک بشم

 ...اینو گفت و نفسشو داد بیرون... و دوباره سرشو تكیه داد به پشتى مبل

ده... بهم حس اینكه پسم زده باشه بهم دست نداده بود! برعكس حس مى کردم واسم ارزش قائل ش

 ...بها داده... مثل یه شى گرون قیمت... ولى نه... من که یه شى نبودم... قیمت هم نداشتم

واسش هر چى که بودم... ثابت کرده بود که بیشتر از اینا مى ارزم... بیشتر از این که هنوز حرف دل 

همین واسه من یه منو نشنیده بخواد ببوستم! منو نبوسید! چون هنوز از احساسم مطمئن نشده! و 

 ...دنیا مى ارزید

 ...شاید اگه منو مى بوسید جلوشو نمى گرفتم... اما

 ...از این کارش خیلى بیشتر خوشم اومد

 ...آروم سرمو از رو پاش بلند کردم و کنارش نشستم

دستشو برد پشتم و سرمو گذاشت رو شونه ش... خودمو بیشتر تو آغوشش جا دادم... حاال که یه 

 ...پیدا کرده بودم نمى خواستم از دستش بدم مأمن امن

 ...تیرداد مال من بود... باید مى بود

 ...باید؟! اما سمر
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با یاد آورى سمر دوباره همون بغض بد به گلوم چنگ بست... نا خود آگاه به بازوى تیرداد چنگ 

 ...زدم

 ...روى سرمو نرم بوسید: برو بخواب... خسته اى

 !؟! مى تونستم ازش دل بكنم؟نگاش کردم... مى تونستم

 !سرمو تكون دادم... امشب چه بالیى سرم اومده بود؟

 !شاید تا حاال بروز نمى دادم که چقدر دوستش دارم! چون یه نفر بینمون بود! سمر

 ...ولى حاال

 ...حاال که نبود

 !تیرداد؟ -

 !جونم؟ -

 ...حاال که آروم تر شده بودم شیرینى این حرفشو حس مى کردم

 ...نكنه... نكنه خودکشى سمرو -

 ...پر ابهام نگام کرد... آب دهنمو قورت دادم... ادامه دادم: بندازن گردن من

 ...با آرامش لبخند زد... با انگشت اشاره ش آروم پشت گوشم دست کشید... از گوشم به پایین گردنم

 ...بخواب پزشكى قانونى همه چیزو مشخص مى کنه... نمى خواد نگران باشى... برو -

حواسم پرت شده بود... تو اون لحظه ها دیگه واسم مهم نبود که سمر هست یا نه... مهم نبود که من 

 ...یه دختر نامشروعم... حواسم به اینكه توى خیابوناى پایین شهر بزرگ شده بودم نبود

 ...حواسم فقط و فقط به تیرداد بود... به چشماش که توش گم شده بودم

خواست بیشتر از این پیش بره... آروم دستشو از روى گردنم برداشت... چشماشو یه بار ولى اون نمى 

 ...بست و باز کرد: برو بخواب

نفس عمیقى کشیدم و با اینكه مى دونستم امشب تا صبح خوابم نمى بره کیفمو از گوشه ى دیوار 

 ...برداشتم و با شب بخیر کوتاهى ازش دور شدم

ون گوى بزرگ پایین نرده ها... پوزخندى زدم و روش دستى کشیدم و رفتم رفتم سمت راه پله... هم

 ...باال

تا در اتاقو باز کردم پاپى که رو تخت خوابش برده بود با صداى باز شدن در سریع از خواب پرید و با 
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 ...دیدن من دوید سمتم

 ...انداختم باال لبخند بى جونى زدم و از تو کیفم یه قرص برداشتم و از تو جلد درش آوردم و

 ...مى دونستم تاثیرى نداره... یكى دیگه هم خوردم

 ...و بدون اینكه لباسمو عوض کنم روى تخت دراز کشیدم! پاپى هم اومد کنارم و دراز کشید

 ...قرصا خیلى زودتر از اونى که فكرشو مى کردم تاثیر گذاشتن و خیلى زود خوابم برد

 ...مى خندید... بلند بلند

 ...: نخند لعنتى... نخندداد زدم

گوشامو گرفتم... پاهاش جلوى چشمم تاب مى خورد و با صداى بلندى مى خندید... اونقدر بلند که 

 ...حس مى کردم دارم کر مى شم

 !اگه نیاى یه عمر شرمنده ى وجدانت مى شى -

 ...و دوباره خنده هاى بلند و عصبى ش

 ...نخند... دیوونه... دیوونه -

رش کنده مى شه... مى افته جلوى پام... با ترس یه قدم مى رم عقب... ولى اون بلند مى یهو طناب دا

 ...شه... با همون طناب که هنوز دور گردنشه

 ...چشماش سرخه... سرخه سرخ

 ...میاد طرفم... جیغ مى زنم و مى رم عقب تر... مى خورم به در... بهم نزدیک تر میشه

 ...نیستم... دیوونه نیستم صورتش مثل گچ سفیده: من دیوونه

 ...دستاى سردشو گذاشت رو گلوم... بدنش سرد و یخ بود... داشت خفه م مى کرد

 ...یه دفعه گلومو ول مى کنه و سیلى محكمى به صورتم میزنه

با حس دردى توى صورتم از خواب پریدم... تیرداد با نگرانى بهم خیره شده بود... سریع دستمو 

 ...نفس نفس مى زدمگذاشتم رو گلوم... 

 ...این بار دستمو بردم رو صورتم گذاشتم... صورتم خیس بود... انگار که روم آب پاشیده باشن

 ...گونه م خیلى مى سوخت

 !تیرداد دستشو گذاشت رو دستم که روى صورتم بود: آروم باش... کابوس دیدى

 ...صورتم... مى سوزه -

 ...واب بیدار نشدى! متاسفممن بهت سیلى زدم... هر کارى کردم از خ -
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نفس عمیقى کشیدم... دستشو از رو دستم برداشت و یه لیوان آب بهم داد: سعى کن بهش فكر 

 ...نكنى

 ...اون از کجا فهمیده بود من چه خوابى دیدم؟ تا ته لیوانو سر کشیدم

 ...لیوان خالى رو ازم گرفت و گذاشت روى پا تختى

 جیغ زدم؟ -

 ...آره... ولى من نشنیدمسرشو تكون داد: 

 گیج تر از اونى بودم که بپرسم اگه نشنیدى چطور فهمیدى و اومدى پیشم؟

 ...متاسفم -

 ...نباش -

دستمو گرفت تو دستش... انگار که چند ساعت قبل کارهام دست خودم نبود... حاال نمى خواستم بهم 

 ...ول کرد دست بزنه... اما قبل از اینكه خودم دستمو بكشم بیرون دستمو

 ...به روش لبخند زدم... بخاطر اینكه درکم مى کرد ممنونش بودم

همون طور که از جاش پا مى شد به پاپى که ساکت به ما نگاه مى کرد اشاره کرد: پاپى خیلى سرو 

 ...صدا راه انداخته بود... ظاهرا جیغ کوتاهى زدى که پاپى بیدار شده بود و اینجورى پارس مى کرد

 ...م و دستى به سر پاپى کشیدم... تیرداد نزدیک در بود... نگامو به ساعت دوختملبخند زد

 ...توى تاریک و روشن اتاق فهمیدم که ساعت پنج صبحه

 

 ...دستشو گذاشت رو دستگیره

 !تیرداد؟ -

 ...برگشت و نگام کرد

 ...من دیگه خوابم نمى بره... اگه مى خواى... مى تونى -

 ...م... بروم لبخند زد: بهتره این چند ساعت که به صبح مونده هم بخوابىحرفمو نیمه کاره گذاشت

 ...منظورشو نفهمیدم

 ...گنگ نگاش کردم... بدون هیچ حرفى از اتاق رفت بیرون

 

*** 
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صداى جیغى توى گوشم ... طرف صداى پارس بلند پاپى و بعد از اونم صداى خنده ى رها و سودا 

 ...ینمباعث شد وحشت زده روى تخت بش

 ...چند بار نفس عمیق کشیدم

یه نگاه به هر دوشون که دلشونو گرفته بودن و مى خندیدن انداختم و با عصبانیت افتادم 

 ...دنبالشون

 خاک تو سرتون این چه وضعشه؟ -

 ...هر دوشون با صداى بلند مى خندیدن

 ...سودا: هر کارى کردیم بیدار نشدى! رها گفت در گوشت داد بزنیم

 ! شما کى اومدین؟! از کجا مى دونستین اینجام؟اصال -

سودا: زنگ زدیم به اون وا مونده جواب ندادى! نگران توئه بى لیاقت شدیم و زنگ زدیم به تیرى جون 

 !گفت اینجایى

 ...رها: نیم ساعته باال سرت نشستیما! تیرداد درو واسمون باز کرد

ى دیگه حرف بزنم از دستم ناراحت مى شن! پس اونقدر عصبانى بودم که مطمئن بودم اگه یه کلمه 

 !ترجیح دادم سكوت کنم

 ...نفس عمیقى کشیدم و رفتم سمت در... تا درو باز کردم تیردادو جلوم دیدم

 ...صامت فقط نگاش کردم

 ...به روم لبخند زد: صبح بخیر خانومى

 ...لبام آروم آروم از هم باز شد و یه لبخند کمرنگ روشون نقش بست

 ...اد: صداى جیغ اومد ترسیدم... اومدم پشت در که دیدم دارین مى خندینتیرد

دستشو کشید به صورتم و موهامو که جلوى صورتم پخش شده بود و داد پشت گوشم... تازه یادم 

 ...اومد شال نزاشتم

 ...با خجالت اومدم برگردم تو اتاق که فهمید و سریع گفت: من مى رم بیرون... چند جا کار دارم

 ...همون لحظه در اتاق یهو باز شد و سودا پرید بیرون: هونـــ

 ...با دیدن تیرداد سریع گفت: واى ببخشید... و مثل احمق ها برگشت تو و درو بست

 ...خنده م گرفت

 ...تیردادم لبخند کمرنگى زد و گفت: مواظب خودت باش
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واستم بپرسم تكلیفم چیه... نمى و رفت... نمى خواستم ازش بپرسم مى ره پیش سمر یا نه... نمى خ

 ...خواستم اون لحظه هاى خوب تموم شن

تیرداد که رفت برگشتم تو اتاق... رها و سودا دست به سینه جلوم واستاده بودن و مى خندیدن... 

 ...البته سودا دست راستش خود به خود رو زاویه ى نود درجه بود

 !رها به شیطونى گفت: چى بهم مى گفتین کلک؟

اینكه با خنده سر به سرشون بزارم خواستم بهشون بگم دیشب چه اتفاقى افتاده که پشیمون  عوض

 ...شدم

 ...دلیلى نداشت روز اونا رو خراب کنم

 !سودا: چرا یهو پكر شدى؟

 ...براى عوض کردن بحث دنبال یه سوژه بودم

 ...پاپى پرید تو بغلم

 ...واست شكالت خریدم سودا با دست چپش از دستم گرفتش: بیا بغل خاله...

 ...رها خودشو پرت کرد رو تخت کنارم و ولو شد

 ...رها: واى از خشتگى جون تو تنم نیست

 ...سودا در حالى که شكالتو به پاپى مى داد گفت: دیشب خیلى

 ...رها خندید: کوفت

 ...بعد یهو از جاش پرید: واى هونام

 ...با ترس و تعجب نگاش کردم

 ...م: دیوونه... امروز کنكور داشتى رها کوبید رو پیشونى

 ...پوزخند زدم... تنها چیزى که واسم مهم نبود همین بود

 ...سودا خندید: بازم مثل هر سال پول بى زبون من رفت

خودمم خندیدم... هر سال سودا دفترچه رو واسم مى خرید و اصرار داشت که تو کنكور شرکت کنم و 

 ...سال تصمیم داشتم شرکت کنم که اونم اینطورى شدمن از زیرش در مى رفتم... ولى ام

 رها خندید: حال اینا رو بى خیال... امروز برنامه مون چیه؟

 ...سودا با هیجان و بى حواس یهو پاپى رو انداخت که حیوونى زوزه ش در اومد

 ...رها: کشتى زبون بسته رو
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 ...سودا: این زبونش بسته س؟ زبون داره به این درازى

 ...اندازه رو تا آرنجش نشون داد بعد یه

 !رها سرشو تكون داد: بیچاره ارمیا چطورى مى خواد با تو بسازه؟! خلج

 !سودا ساکت نگاش کرد... بعد آروم سرشو تكون داد و رو به من گفت: هونام... بریم عمارت؟

 !رها با ذوق گفت: واى آره... منم دلم مى خواد ببینمش... آدرسشو یادته؟

 ...کردم: آره تقریبا یادمهیكم فكر 

 ...رها: پس بزن بریم

پا شدیم و آماده شدیم... دلم مى خواست باهاشون برم... تا مثل همیشه وقتى با همیم غمامو یادم 

 ...بره

 ...با رها و سودا و البته پاپى از خونه زدیم بیرون

 

وگرنه تا وقتى که برسیم باید سوار ماشین رها شدیم... خدا رو شكر که سودا از رانندگى افتاده بود 

 ...صلوات مى دادیم... هرچند که رها هم دست کمى از سودا نداشت

 ...سودا یه سى دى از تو داشبورد برداشت و گذاشت تو پخش و صداشو تا ته برد باال

چند لحظه نگذشته بود که دستشو برد جلو و تو همون حال که یه فحش باالى هیجده به یه شخص 

 ...حتماال خواننده بود، مى داد آهنگو عوضش کردمجهول که ا

 ...تا نزدیكى هاى باغ همین کارو تكرار کرد و نزاشت ما یه چیزى گوش کنیم

 ...سر یه دوراهى بودیم... رها یه چیزى گفت که بخاطر صداى بلند آهنگ نشنیدم

ین بار شنیدم: یه دقیقه رها سر سودا که پاپى رو تو هوا تكون مى داد تا برقصه داد زد... طورى که ا

 ...اون بى صاحابو کم کن

 ...بعد خودش پخشو خاموش کرد

 !سودا: مرض دارى؟! مگه نمى بینى داره مى رقصه؟

 !رها سرشو به تاسف تكون داد: هونام از کدوم طرف برم؟

 ...یه نگاه به دوراهى انداختم

تاریک بودن هوا هیچى یادم  سعى کردم اون شبو به یاد بیارم... ولى هرچى فكر کردم به خاطر

 ...نیومد
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 !سودا یه نگاه به اطراف انداخت: ببینم این اطراف موجود زنده اى هم پیدا مى شه؟

 ...رها: خیلى از شهر دوره... مى گم نیک نامى جد و آبادت عجب جایى هم زندگى مى کردنا

 ...خندیدم: کوفت

 !رها: حاال از کدوم طرف بریم؟

 !دیگه سودا: از یه طرف برو

 ...رها شونه اى باال انداخت و گفت: مى گن راست بهتره... بریم سمت راست

بعد پیچید تو جاده ى خاکى و باریكى که روبه رومون بود... از اینجا به بعد خاکى بود... به خودم که 

 !همچین حافظه اى داشتم لعنت فرستادم

 !سودا: حاال چرا راست؟

 !همیشه سمت راستو انتخاب کنیدرها: شنیدم تو افسانه ها مى گن 

 !مزخرفه -

 ...رها شونه شو انداخت باال: حاال فعال که ما اومدیم این ور

 ...بیست دقیقه اى بود که تو همون جاده بى هدف جلو مى رفتیم

 ...سودا: من مى گم بیاین برگردیم... اینجا یه جورایى یه

 !چكى اینجا نیسترها: راستشو بگم؟! منم کم کم دارم مى ترسم! آخه هی

امجد مى گفت خیلى وقته کسى اینجا زندگى نمى کنه! مى گفت بعد از جنگ دیگه اون عمارتم چیز  -

 !زیادى ازش نمونده

 !رها: واال ما اینجا فقط خار و خاشاک دیدیم! عمارتى در کار نیست

 ...سودا: بچه ها بیاین برگردیم! رها دور بزن

 ...رها نگه داشت

 ...خیره شدیممن و سودا بهش 

 !رها: چطورى دور بزنم؟

تازه متوجه اطرافمون شدیم... همه ش بوته هاى خاردار بود که روى برگاشون پر از خاک بود... یه 

 ...جاده ى باریک و خاکى که هیچ راهى واسه دور زدن نداشت

 ...سودا کوبید رو شیشه: لعنتى... اینجا گیر کردیم

 ...! ضد گلوله نیست کهرها: هوى! چته بابا؟! شیشه س ها
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 !خندیدم: سودا اآلن دارى جو مى دى؟

سودا بى توجه به حرف رها خندید: آخه تو فیلما دیدم تو موقعیتاى حساس از این حرفا مى زنن... 

 ...بعد دختره گوشى شو از تو جیبش درمیاره و مى گه

 ...ن آنتن ندارمهمونطور که اینا رو مى گفت گوشى شم درآورد و یه نگاه بهش انداخت: م

 !رها خندید: بعدش چى مى گه؟

 ...پاپى چسبید به شیشه

 ...سودا: من آنتن ندارم

 !اینو که گفتى! دختره بعدش چى مى گه؟ -

 ...سودا این بار داد زد: من واقعا آنتن ندارم

ترسیم، و این بار نگاه منو رها به سودا خیره موند... خشكمون زد! بدون اینكه هیچ کدوممون بخوایم ب

 ...داشتیم مى ترسیدیم

 !منو رها هم زمان گوشى هامونو از تو جیبمون در آوردیم

 ...رها: منم آنتن ندارم

 ...منم همین طور -

پاپى رو شیشه چنگ مى زد... نگامو از پاپى گرفتم و به سودا که طورى نشسته بود که هم من و هم 

 !مى گه؟ رها ببینیمش دوختم: تو فیلما دختره بعد از این چى

آب دهنشو قورت داد: دختره دیگه چیزى نمى گه... این بار یه پیرزن با موهاى قرمز پیداش مى شه... 

 ...اونقدر زشته که کسى جرات نمى کنه حتى نگاش کنه

 ...سودا اینا رو طورى مى گفت که ناخودآگاه ترس تو وجود شخص مى نشست

 ...مصداى جیغ رها باعث شد نگامو از دهن سودا بگیر

 ...رها داشت گریه ش مى گرفت: نگو سودا

 ...بعد با مشت افتاد به جونش

 ...از کاراشون خنده م گرفته بود

 ...سودا: اى بابا! چه مرگته؟! تقصیر هونام بود دیگه! من که على نیستم اینطورى مى زنیم... اى بابا

ده مى ریم! بآلخره یه جا واسه رها دست از زدن سودا کشید و سریع ماشینو روشن کرد: تا ته این جا

 ...دور زدن پیدا مى شه که
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 ...سودا: ترو خدا بیا بى خیال شو... من مى گم همین طورى دنده عقب بگیر

 !رها: پر بى راه هم نمى گه ها

 ...بعد دنده عقب گرفت

 !نیم ساعت بعد سر همون دو راهى بودیم... هر سه تامون بى اختیار یه نفس عمیق کشیدیم

 

 !رها: یعنى سمت چپم امتحان کنیم؟

 !سودا: خب وقتى راستیه نبود حتما چپه س دیگه

 !رها: شاید ته اون جاده مى خورد به عمارت! ما که نمى دونیم! تو چى مى گى هونام؟

از همین طرف بریم! بآلخره به یه جایى مى رسیمدیگه! شهر آدم خورا که نیست! رها سرشو تكون  -

 ...سمت چپ داد و این بار رفت

یه یه ربع بیست دقیقه اى که رفتیم کم کم یه عمارت تو زاویه ى دیدمون قرار گرفت! مطمئنا اون 

 ...شب به خاطر تاریكى هوا ندیده بودمش

 !سودا سوت کوتاهى زد: یا پیغمبر... اینجا تو روز آدمو سكته مى ده! شما چرا شب اومدین؟

 ...م گفتم: چاره ى دیگه اى نداشتیم! نبش ِ قبر ِ غیر قانونىهمونطور که درو باز مى کردم که پیاده ش

 ...سودا: مى گم دکترم با خودتون آورده بودین؟! واسه نمونه بردارى از اسكلتاى بابات

 !خندیدم: نه... باید خودِ جمجمه رو مى بردیم

 ...سودا زبونشو درآورد: فكر کردى من مى ترسم؟! رها

 ...حرفشو نیمه کاره گذاشت

 ...ه لحظه ساکت و با تعجب به هم نگاه کردیمی

 !رها کجاست؟! سودا: نمى دونم... االن اینجا بود... رها؟ -

کسى سر جامون خشک شدیم...! رها زد زیر خنده... سودا با « پخ»هر دومون برگشتیم که با صداى 

باش! با خنده دست چپش کوبید رو سرش: خاک تو سرت! مثال شوهر کردى ها! رها به فكر آینده ت 

 ...رفتیم سمت عمارت! ماشاهلل درو پیكرى هم که نداشت

 سودا سوت کوتاهى زد: خدایى کى باور مى کنه یه موقعى اینجا آدمى زندگى مى کرده؟

 !رها: تو چرا هى گیر دادى به اینكه کى اینجا زندگى مى کرده؟

. صداى خش خش شون زیر پام یه نگامو به اطراف چرخوندم... رو زمین پر از برگاى خشک شده بود..
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حس بد بهم مى داد! اینكه دارم یه چیزى رو زیر پام خرد مى کنم! مثل اینكه گاهى آدما سعى داشتن 

 !منو خرد کنن

 ...سودا: اول بریم قبرستون

 !رها با حرص گفت: روانپریش... نه... اونجا نریم

 !سودا: گمشو! هیجان انگیزه

یم ساعت پیش داشتم از زور هیجان سكته مى کردم؟! مى خواى رها دهنشو کج کرد: من بودم ن

 !هولت بدم تو قبر؟

 !بى توجه به اون دوتا رفتم سمت قبرستون! پاپى هم دقیقا کنار پام مى اومد

چون روز بود بهتر مى تونستم راهو تشخیص بدم! رسیدیم به همون چاله هه که من توش افتاده 

 !بودم

 !ودى؟سودا: هونام این جا مرده ب

 ...بهش چشم غره رفتم: من هنوز آرزو دارم

 !رها: بچه ها بیاین برگردیم

 !سودا خم شد تا توى گودالو ببینه: من اینو مى خرم! ببینم فضاش چقدر عالیه

رها پشت سرش واستاده بود... انگار که مى خواست هولش بده تو... تا اومدم یه چى بگم رها دستشو 

 !جلو سوقش داد: پس بپر توگذاشت پشت سودا و کمى به 

 !ولى مواظب بود که نیفته

 !سودا داد زد: دیوونه! داشتى مى کشتیم

 !رها: گمشو! من که گرفته بودمت نیفتى

 !سودا: بیشعور... هونام بیا بریم! منم کم کم دارم از اینجا مى ترسم

 !سرمو تكون دادم: شما برین داخل عمارت! منم االن میام

 !و بغلش: ما که رفتیم! رها بیاسودا پاپى رو زد ت

بعد رفتن سمت ساختمون عمارت! آروم آروم رفتم سمت قبرى که چند شب پیش کندیمش! نمى 

دونم چرا ضربان قلبم باال رفته بود! شاید چون حاال مطمئن بودم که اینجا قبر پدرمه! هرچند خالى! 

 ...ولى به هر حال یه مدتى این تو بوده! قبر پدر

 ...اپدر... باب
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چند بار پشت سر هم این کلماتو تكرار کردم! ولى هر چى تو دلم گشتم هیچ حسى پیدا نكردم! 

دوست داشتم ازش متنفر باشم! متنفر باشم که چرا باعث این همه بدبختى من شده! پدرى که بخاطر 

تى هوساى خودش باعث شده من این همه زجرو تحمل کنم! یعنى اون شب که با مادرم مى خوابید ح

 !حس نكرد که ممكنه بخاطر گناهش یه دختر محكوم ِ ابدىِ زجر کشیدن بشه؟

بابا... آروم خم شدم رو زمین! برجستگى کمى که رو زمین بود بخاطر کنده شدن قبر بود! حتى سنگ 

قبرم نداشت! چشامو براى لحظاتى بستم و دوباره تو خودم دنبال احساسى که باید داشته باشم 

 !بى نتیجه موند! ازش خاطره اى نداشتم که بفهمم دوستش دارم یا نه! متنفرم یا نه گشتم! ولى بازم

یه مشت از خاک قبرش برداشتم! دستمو باال گرفتم و انگشتامو باز کردم! خاکش از الى انگشتام 

 ریخت رو زمین! دوباره این کارو تكرار کردم! دوباره و دوباره! بازى م گرفته بود! اصال فراموش کرده

 !بودم که باالى قبر خالى کسى نشستم که شرعا پدرمه
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 !نه قانونى و ثبتى! فقط شرعا

 :دستامو بهم کوبیدم تا خاکا از دستم پاک بشن! آروم لبامو از هم باز کردم

حتى جنازه تم نیست که بگم هستى! چرا؟! واقعا دلیلش چیه؟! یه شب ارزششو داشت؟ چرا منو 

نخواستى چرا باعث شدى به وجود بیام؟! از وجود تو... تو وجود یكى دیگه! یكى دیگه نخواستى؟ اگه 

 !مثل خودت... کسى که بخاطر پول خود فروشى مى کرد... چرا؟ کاش بودى و جواب چرامو مى دادى

 ...عادت کردم به نبودنت

بیشترن یا ثوابات؟ سرمو روبه آسمون بلند کردم: واقعا نمى فهمم االن کجایى؟! نمى دونم گناهات 

نمى دونم تو بهشتى یا جهنم؟! شایدم برزخ! ولى هر جا که هستى اینو مى فهمم که صدامو مى 

شنوى! مى خوام بهت بگم تو واسه من نیستى! نه مى بخشمت و نه فكر مى کنم که به بخششم 

 ...احتیاج دارى

 ...ولى

 ...اب مى مونهنفس عمیقى کشیدم و خیلى آروم گفتم: چرا هام همیشه بى جو

فاتحه اى سر قبر خالى ش خوندم و باز دوباره دستمو پر خاک کردم... پا شدم... دستمو گرفتم رو 

قبرش... مشتمو خالى کردم: اینو ریختم رو قبرت تا بدونى به عنوان دخترت... هرچند که منو 

به دختر تو  نخواستى... منم دستى به قبر خالى ت کشیدم! فقط چون بخاطر یه شب محكوم شدم

 ...بودن... بعدشم آروم آروم رفتم سمت عمارت تا رها و سودا رو پیدا کنم

انگار دیگه نمى خواستم اون عمارتو ببینم! ولى مجبور بودم برم دنبالشون چون گوشیم آنتن نداشت 

 ...و اونام منتظر من بودن

ى و بزرگى بودم که حس با قدماى آروم و بدون هیچ عجله اى رفتم سمت عمارت! نزدیک در ورود

کردم یه سایه اى از بین درختا رد شد... سریع برگشتم و پشت سرمو نگاه کردم! شاید رها بازم بازى 

ش گرفته! وقتى دیدم کسى نیست دستمو روى در بزرگ و چوبى اى فشار دادم... دست گیره ش 

 ...خراب شده بود... یكم که هولش دادم باز شد

.. آروم درو بستم! قبل از اینكه این احساس بهم دست بده که اگه نبندمش یه راهرو پیش روم بود.
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 !خود به خود بسته مى شه! مثل فیلمایى که با سودا مى دیدم

کف زمین موزاییک بود و پر از خرده چوب و خاک... سالن تاریكى بود... واسه همین خوب اطرافو نمى 

وچیک مى اومد متوجه بودم که اسباب و وسایل دیدم! ولى با همون نور کمى که از یه پنجره ى ک

 !خونه تقریبا دست نخورده ن... انگار که سال ها بود کسى پاشو به اینجا نزاشته

 ...به خودم اومدم و با صداى نسبتا بلند داد زدم: رها... سودا... پاپى

شم بخاطر ولى هیچ صدایى متقابال نشنیدم! فقط صداى خودم بود که به خودم برمى گشت و دلیل

 ...بزرگ بودن و تقریبا خالى بودن عمارت بود

بى خیال رها و سودا و پاپى شدم و از روى چوب بزرگى که جلوى پام بود رد شدم و از راهرو رد شدم 

 ...و خودمو به طاقچه ى باالى شومینه رسوندم... یه صندلى گهواره اى جلوى شومینه بود

 !هزار ترس وارد یه خونه ى بزرگ و قدیمى مى شه درست مثل فیلماى قدیمى! که یه نفر با

 ...البته که خونه ى پدرش م باشه

 !روى طاقچه ى گچى دست کشیدم... یكم از گچش پایینش ریخت و دست من پر از گرد و غبار شد

چند تا مجسمه از شیر شاه و یه ظرف چینى که روش عكس شاه بود و دورش تار عنكبوت بود و گرد 

 !شده بود خوب دیده نشهو غبارش باعث 

سرمو که برگردوندم یه راه پله دیدم! پایین راه پله هم سه تا در بود که نمى دونستم به کجا باز مى 

 !شن

دوباره و رها و سودا رو صدا زدم... بازم جوابى نشنیدم! رفتم سمت راه پله! اما قبل از اینكه برم باال 

 !طبقه باشنترجیح دادم درا رو باز کنم! شاید تو همین 

در اول با صداى قیژى باز شد و یه سالن خیلى خیلى بزرگ جلوى روم پیدا شد! توش چند دست مبل 

بود که روشون مالفه کشیده شده بود! و روى دیوار روبرو یه تابلوى خیلى بزرگ از یه منظره ى 

 !پاییزى بود! کال سالن چیز قابل توجهى نداشت

 !کنارىدر دومو باز کردم! درست مثل در 

ولى با این تفاوت که اتاق کوچیكترى بود... در سومو باز کردم! یه فضاى خیلى خیلى کوچیک که اگه 

نا آگاه واردش مى شدى سقوط مى کردى! یه فضاى چهار متر در چهار متر... روى دیوار روبرو یه 

به زیر زمین بود! تعجب پنچره یا بهتره بگم یه نور گیر بود! پایین پام درست رو به روم یه راه پله رو

کرده بودم! فكر نمى کردم این عمارت زیر زمین هم داشته باشه... سرمو برگردوندم و پشت سرمو 
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 !نگاه کردم... بلكه رها و سودا رو ببینم! ولى نبودن

رفتم سمت راه پله ى زیر زمینى... گوشى مو درآوردم و چراغ قوه شو روشن کردم و با احتیاط از پله 

 ...پایین ها رفتم

حدودا ده تایى مى شد! پامو روى آخرین پله گذاشتم و ایستادم! خنده م گرفته بود! اینجا آشپزخونه 

 ...بود

پس بگو چرا فضاش اینقدر کوچیک بود... چون مال مستخدم ها بود! البته خود آشپزخونه بزرگ بود! 

ست مى کردن تا بوى غذا ها به شنیده بودم قدیما تو خونه هاى بزرگ آشپزخونه رو تو زیر زمین در

 !طبقه ى اصلى نرسه! اون موقع هود که نبود

 

دور و بر اون آشپزخونه ى بزرگ که روى دیواراى کوتاه و سنگ چین پر از قابلمه هاى بزرگ بود پر از 

 ...در بود... احتماال اتاقاى مستخدم ها بودن

سودا و البته پاپى تو طبقه ى دومن چون در از راهى که اومدم برگشتم! حاال دیگه مطمئن بودم رها و 

دیگه اى باقى نمونده بود! در سومو که بستم بازم همون حسى که لحظه ى ورود به ساختمون داشتم 

بهم دست داد! حس اینكه یكى این اطراف هست! دستمو روى جیب مانتوم چرخوندم! لبخند آرومى 

اهم بود... وقتى باز دیدم کسى نیست رفتم روى لبم نقش بست! چاقوى ضامن دارم مثل همیشه همر

سمت راه پله و دونه دونه پله ها رو طى کردم... یه راهروى باریک و یه عالمه در... پوفى کردم! خدا 

خفته تون نكنه که قایم باشكتون گرفته... تا اومدم در اول باز کنم که از ته راهرو یه در باز شد و رها و 

بیرون! پاپى پارس کوتاهى کرد و دوید طرفم... ولى سودا سریع گرفتش: سودا و پاپى از توش اومدن 

 ...در نرو

خندم گرفت! با همون دست شكسته ش هم دست از سر پاپى بر نمى داشت! شاید بیشتر از من 

 !دوستش داشت

 !رها: چرا اینقدر دیر کردى؟

ه! آزار که نداریم... بعد شما چرا هرچى صداتون کردم جواب ندادین؟! سودا: خب صدات نیومد دیگ -

یه بسته ى آدامسو گرفت جلوى من! حوصله ى فک چرخونى نداشتم! برنداشتم! رها یه آدامس ازش 

 ...گرفت

 !سودا همونطور که با حالت مسخره اى آدامسشو مى جوید گفت: به پاپى هم بدم؟
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 !رها: نه بابا! مگه سگا آدامسم مى جون؟

 ...ه تا آدامسو با هم انداخته بود تو دهن پاپىولى دیگه دیر شده بود... سودا س

 ...مات و مبهوت نگاش کردم... فقط یه صدا از ته گلوم در اومد: سودا

 ...بیچاره خودشم ترسیده بود

 ...پاپى که تو دستاى سودا بود دهنشو بسته بود و به ما نگاه مى کرد

 رها: حاال چیكار کنیم؟

 ....آآآآسودا رو به پاپى گفت: آ کن خاله... 

از یه طرف از کاراى سودا خنده م گرفته بود و از یه طرف نگران پاپى بودم... واقعا نمى دونستم 

 ...آدامس واسش ضرر داره یا نه

 رها: اى بابا... مى گم چوب بندازیم تو دهنش؟

 ...چوب از کجا پیدا کنیم؟ سودا: تو این اتاق پر از چوبه -

 !: نه تو این نیست! تو بغلیهبعد در یكى از اتاقو رو باز کرد

پاپى هنوز با دهن بسته نگامون مى کرد! در اتاق بغلى رو باز کرد و رفت توش... چند لحظه بعد با یه 

تیكه چوب برگشت و سعى کرد دهن پاپى رو باز کنه... ولى پاپى انگار که ترسیده بود! خودشو 

 ...چسبوند به پام

کردم بندازم تو دهن پاپى! اومد پارس کنه که هر سه تا سریع چوبو از دست سودا گرفتم و سعى 

 !آدامسو سالم انداخت بیرون

 !باز هر سه تامون نفس راحتى کشیدیم

 !رها یكى از پس کله ى سودا: آخه عقل کل! بهش شكالت که مى دى! آدامس دیگه چیه؟

 !هسودا لب ورچید: خب من چه مى دونم؟! گفتم حتما ما مى خوریم دهنش آب مى افت

 ...رها با حرص پاپى رو که باز تو دست سودا بودو گرفت: بده من این حیوونى رو تا نكشتیش

 !خندیدم: خب دیگه همه جا رو دیدین؟! موزه ى خوبى بود؟! بریم؟

 !سودا با ذوق و هیجان گفت: واى هونام بیا اینجا یه چى نشونت بدم

اقى قبلى بزرگ بود! تا اومدم بگم چیو ندیدم بعد دستمو گرفت و کشید و برد سمت یه اتاق... مثل ات

 ...که چشمم به یه تابلوى بزرگ افتاد

 ...یه مرد و دو زن زیبا که دو طرفش بودن و دو پسر بچه... یكى ش از اون یكى بزرگتر بود
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مطمئن بودم خان و نسیم و مامان پیرى ان... اون دوتا هم پدر من و پدر تیرداد بودن! تا اومدم برم 

 ...تر تا بهتر ببینم که صداى جیغ رها اومدجلو 

 !منو سودا سریع پریدیم بیرون! رها و پاپى توى راهرو بودن

 !سودا داد زد: مگه مرض دارى هى ما رو مى ترسونى؟

 !رها با لكنت حرف مى زد: بخدا راست مى گم... مى خواستم برم پایین که یه سایه دیدم

 !که جدى بود خیره شدیم من و سودا یه لحظه بهم و بعد به رها

 ...سریع چاقومو درآوردم: عقب وایسین

 !سودا: منم باهات میام! هرچى نباشه کنگفو کارم

 !رها: تو که دستت شكسته

 ...سودا: پام که نشكسته

هیسس... بزارین ببینم اینجا چه خبره! بعد رفتم سمت راه پله... باالى پله ها ایستادم... برگشتم  -

 !ى رها؟سمت رها: مطمئن

 !سرشو تند تند تكون داد: آره بخدا! سایه ى یه مرد بود

 ...سودا باهام هم قدم شد

 !رها: ترو خدا منو اینجا تنها نزارین

 !سودا پیشش بمون! تا سودا اومد یه چى بگه که رها باز دوباره جیغ زد -

 

بكوبه رو سرم که  سریع برگشتم عقب که دیدم یه پسر با یه چوب بزرگ پشت سرمونه! اومد چوبشو

سودا با زانوش زد تو شكمش... دردش اومد و خم شد! ولى خودشو نگه داشت که از باالى پله ها 

 ...نیفته! خواست پاشه که سریع چاقومو گذاشتم زیر گلوش

 ...رها پاپى رو بغل کرده بود و یه ریز بهش فحش مى داد

انى بشه ساکت مى شه و تند تند نفس سودا هم ساکت فقط نگاش مى کرد... مى دونستم وقتى عصب

 ...مى کشه

 ...پسره سرش پایین بود

 ...داد زدم: سرتو بده باال

سرشو آروم گرفت باال! حاال خوب مى دیدمش... اما چشمام چهار تا شده بود! با خنده نگامون مى 
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 !کرد! چقدر قیافه ش واسم آشنا بود

م که چاقو رو بیشتر رو گلوش فشار دادم: تا خواستم دهنمو وا کنم چوبشو آورد بكوبه رو سر

 ...بندازش

 ...چوبو انداخت رو زمین

برگرد... بعد به سودا اشاره کردم که بگردتش... سودا هم خجالتو گذاشت کنار و خوب گشتش تا  -

 ...ببینه چیز دیگه اى همراش هست یا نه! یه چاقو تو جیبش بود

 ...تازه یادم اومد کیه

رضه اى دیگه! حقّى که پسر همون پدرى... آخه عقل کل چاقو همراته دیگه خندیدم: همیشه بى ع

 چوب چرا گرفتى دستت؟

 ...رومو کردم سمت رها: رها برو یه مالفه بیار ببندیمش

 ...رها سریع دوید تو یه اتاق و بعدش با یه مالفه ى سفید برگشت: بیا... از رو مبل برداشتمش

رو کمرش و مجبورش کرده بودم دستاشو باال بگیره گفتم: آروم  همون طور که چاقو رو گذاشته بودم

 ...برو پایین

 ...خودمم دنبالش کردم و حواسم بود که دست از پا خطا نكنه

 ...رسیدیم طبقه ى اول

برو سمت اون صندلى! روى صندلى گهواره اى نشوندمش و به رها اشاره کردم دستشو ببنده... رها  -

 ...مالفه رو نصف کرد و دور دستش بستشهم سریع با چاقوى پسره 

 !سودا خندید: پسر حاجى... دم درآوردى... بابات کجاست؟

 !پسر صابخونه: ج... ها

 ...محكم کوبیدم تو دهنش: حرف دهنتو بفهم

 ...اونقدر محكم این کارو کردم که دستم درد گرفت و گوشه ى لب اون بچه هم زخم شد... کثافت

 ...لى دستاشو بهم کوبیدرها که خوب بستش به صند

پاپى پرید رو پاى پسره و مشغول لیس زدن صورتش شد... اونم چون از سگا بدش مى اومد همه ش 

 ...فحش مى داد! صحنه ى دیدنى اى بود

با خنده گفتم: یادته سگمو چطورى کشتى؟! حقته بزارم پاپى گازت بگیره! هرچند که همین طورى 

 ...هم هارى
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 !و بعد ادامه دادم: چطور سر از اینجا درآوردى؟یه لحظه سكوت کردم 

 !خندید: انتظار دارى بگم؟

 ...با بدجنسى گفتم: پاپى

 ...سریع گفت: خیله خب

 ...بعد زیر لب چند تا فحش داد که خودمو زدم به نشنیدن

پسر صابخونه: دیشب که اومدى جلوى خونه تعقیبت کردم! دیدم رفتى خونه ى یكى تو باال شهر... 

 م دوستات اومدن! چه اشكالى داره یه دفعه هم با من باشى؟صبح

 !از زور خشم سرخ شدم! دلم مى خواست گردنشو بشكونم و بعد سرشو از تنش جدا کنم

تند تند نفس مى کشیدم! سودا دستمو گرفت: خودتو ناراحت نكن عزیزم! حرفاى یه آشغال اهمیتى 

 !نداره! رها دهنشم ببند

ز رها گرفتم و دهنشو بستم تا زر زر نكنه... واسه خودم متاسف بودم که همه خودم یه تیكه پارچه ا

 !در موردم اینطور فكر مى کردن

پاپى هنوز رو پاهاى پسر صابخونه بود و مى لیسیدش و اونم هى سرشو تكون تكون مى داد اما نمى 

 !تونست کارى کنه

همه چیز خبر داشت! هرچند با همون واقعا که... من حتى نمى دونستم اسمش چیه اون وقت اون از 

 !افكار مزخرف خودش همه چیزو یه جور دیگه تفسیر کرده بود

گاهى چقدر سطح فكر آدما پایین میاد و خودشون واسه همه چیز قضاوت مى کنن! این پسر چه مى 

 !دونست دیشب چى به سر من اومده بود؟

از اتاقا! همون که یه تابلوى بزرگ از پاییز  سرمو به افسوس تكون دادم! با سودا و رها رفتیم تو یكى

 !توش بود... هر کدوم مالفه ى یه مبلو برداشتیم و روشون نشستیم

 !هرچند مبال قابل نشستن نبودن و داغون شده بودن ولى به هر حال یه جایى واسه نشستن بود

 !سودا و رها مشكوک نگام مى کردن... چشمامو چرخوندم: چه مرگتونه؟

 !شب کجا رفته بودى؟سودا: دی

 ...چشامو بستم! نمى خواستم دوباره یادم بیفته! ولى باید مى گفتم

 !سمر خودکشى کرده! وقتى هیچ صدایى ازشون نشیدم آروم پلكامو از هم وا کردم -

 !رها با تته پته گفت: چ... چى؟! سمر؟! خودکشى کرده؟! آخه واسه چى؟
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 !تیرداد مى گفت بعضى از ام اسى ها اینطورینسرمو تكون دادم: نمى دونم! دیوونه بود! 

 !سودا: حقش بود

 

 !من و رها متعجب بهم نگاه کردیم

 !رها: یعنى تو دلت به حالش نسوخت؟! سودا اونم یه آدم بود

سودا: بود که بود! عوض اینكه خودکشى کنه باید مى موند و واسه رسیدن به هدفش مى جنگید! 

 !که مریض باشه! خب تیردادم ام اس داره! مگه نه هونام؟ دلیلى نداشت خودکشى کنه! هرچند

 !سرمو تكون دادم! نمى دونستم چى باید بگم

 !رها: خب اون خودکشى کرد! اون وقت این یارو هم اونجا بود؟! سر در نمیارم

ناچار همه چیزو واسشون تعریف کردم! البته با سانسور... هنوز نمى خواستم بفهمن بین منو تیرداد 

گذشته! من و تیرداد دیشب هیچكدوم حال خوشى نداشتیم! معلوم نبود که کارامون دست چى 

 !خودمون بوده یانه

 !شاید من از طرف خودم مطمئن بودم! ولى از طرف تیرداد نه

سودا: دیشب که تیرداد بهم زنگ زد شک کردم ولى گفتم حتما مى خواستى از سرت بازش کنى 

 !همید دارم دروغ مى گم آخرشم مجبور شدم راستشو بگمگفتى پیش سودام! ولى تیرداد ف

 !خندیدم: مهم نیست

 !رها: حاال با این یارو چیكار کنیم؟

سودا چونه شو خاروند: یعنى تحویل پلیس بدیمش؟! کثافت پر رو پر رو مى گه چى مى شه با منم 

 !باشى؟! شیطونه مى گه برم بزنم فكشو بیارما

 !فلجترها: آره مخصوصا با این دست 

 !اى بابا چقدر بحث مى کنید شما؟! مى بریمش کالنترى! سودا: مطمئنى؟ -

آره! ازش شكایت مى کنم... رها و سودا چیزى نگفتن! اومدم پا شم که چشمم به یه آینه روى یه  -

میز افتاد! نا خود آگاه رفتم سمتشو برش داشتم! یه چیزى شبیه برس بود! ولى آینه بود! دستشو 

 ...دستم! معلوم بود که نقره سگرفتم تو 

صداى مامان پیرى تو گوشم نقش بست: روزا آینه به دست مى گرفتم و پایین یه درخت بزرگ 

کهپشت عمارت بود مى نشستم و به خودم نگاه مى کردم! یعنى این همون آینه س؟! یه حسى بهم 
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 !ه بودمى گفت همونه! روى دستش دست کشیدم... یه اسم با یه خط بد روش هک شد

 !رها و سودا پشت سرم ایستاده بودن

 !رها دستشو آورد جلو و ازم گرفتش: این چیه؟! چقدر خوشگله

 !سودا: روش چى نوشته؟

 !بعد از دست رها کشیدش و بهش خیره شد: ما... ماهرخ؟

 !این بار من از دست سودا کشیدمش... آره روش نوشته بود ماهرخ! یعنى اسم مامان پیرى بود؟

اال انداختم و گذاشتمش سر جاش! همه چیز باید همین طور باقى مى موند! بعضى از خاطره ها! شونه ب

 !دست نخورده

 !به جا بمونن تا کمتر یادآورى بشن

از اتاق زدیم بیرون... پاپى روى پاهاى پسره خوابیده بود که با ورود ما سریع بیدار شد و پرید 

 !سمتمون

 ...ه روش واستادم! به هیچ وجه آدم عقده اى نبودم! ولىخنده م گرفت! رفتم سمتش... رو ب

 ...خواه نا خواه

 !عقده داشتم

 !مى خوام تحویل کالنترى بدمت! با ترس نگام کرد! سعى کردم لبخندمو مخفى کنم -

فكر مى کنى آبروى پدرت چقدر مى ارزه؟! به یه کالنترى رفتن؟! داد زدم: پس چرا با آبروى من  -

 !عنى ارزشش از اونم کمتر بود؟! هان؟بازى کردین؟! ی

دلم مى خواست فریاد بزنم! حاال یكى از اون آدمایى که همیشه بهم بد گفته بود تو چنگم بود و مى 

تونستم هر کارى دلم بخواد باهاش بكنم! ولى من... هونام... همیشه یاد گرفتم که صبور باشم! باور 

 !نكنم حرفاى پشت سرمو

شم... نزاشتم نفرت وجودمو پر کنه! چون فقط وجود خودمو به آتیش مى پس سعى کردم خودم با

 !کشوند

نفسمو دادم بیرونو گفتم: اگه یه بار دیگه! فقط یه بار دیگه ببینم همچین غلطى کردى به هیچ وجه 

 !ازت نمى گذرم! شنیدى بچه؟

 !سرشو چند بار تكون داد! انگار که ترسیده بود

 !دهنشو باز کردم
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 !؟! با تته پته گفت: مصطفىاسمت چیه -

 !سرمو با افسوس تكون دادم: حیف این اسم که روى تو گذاشتن! چند سالته؟

هیجده! مات شدم بهش: تو دو سال از من کوچیكترى! خجالت نمى کشى افتادى دنبالم؟! اگه یه  -

 !دفعه دیگه سایه تو ببینم ولت نمى کنم! شنیدى؟

 !باعث شد تو جاش بلرزهجمله ى آخرو با صداى بلند گفتم که 

 !با رها گره ها رو باز کردیم و فرستادیمش بره

 !سودا متعجب از کارم گفت: چرا اینقدر راحت ولش کردى؟

دیگه جرات نمى کنه همچین غلطى بكنه! شونه باال انداخت: خود دانى! ولى تو که گفتى ازش  -

 !شكایت مى کنى

 !ها: حاال بریم؟پشیمون شدم! بچه تر از این حرفا بود... ر -

سرمو تكون دادم... دیگه اینجا کارى نداشتم! لحظه ى آخر یاد اون تابلو افتادم! یه لحظه دلم خواست 

 ...برم و از نزدیک ببینمش ولى زود پشیمون شدم... شاید بهتر باشه اونم ندیده باقى بمونه

 

حتى پاپى هم حوصله ى  توى راه برگشت هیچ کدوم هیچى نمى گفتیم! هر سه تامون ساکت بودیم!

 !شیطونى نداشت

جلوى در پیاده شدم! رها تک بوقى زد و با سودا رفتن! تازه یادم اومد من کلید ندارم! خدا کنه تیرداد 

 !خونه باشه! ولى هرچى در زدم درو باز نكرد! کلید خونه ى خودمم همرام نبود

 ...ناچار شماره شو گرفتم... بعد از چندتا بوق جواب داد

 ...الو -

 ...سالم -

 !صداش تو گوشم پیچید... گرم... و پر انرژى: سالم عزیزم

اونقدر احساساتى نبودم که با یه عزیزم خودمو گم کنم! ولى اون لحظه یه شیرینى خاصى توى قلبم 

 ...حس کردم! که باعث شد نا خود آگاه لبخند به لبام بیاد

 !کجایى؟ -

 !شرکت! تو کجایى؟ -

 !... کلید ندارممن... جلوى در -
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 ...سریع گفت: االن یه نفرو مى فرستم

 ...نه... یعنى... خودم میام -

یه لحظه ساکت شد و بعدش آدرسو داد! هرچند سعى مى کرد بى تفاوت باشه ولى خوشحالى رو مى 

 !شد تو صداش پیدا کرد

 !شرکت آدرسو که گرفتم تا سر خیابون اصلى پیاده رفتم و از اونجا یه تاکسى گرفتم تا

 !جلوى یه ساختمون چند طبقه پیاده شدم

 !داخل شدم... سوار آسانسور شدم! تو طبقه ى هفتم از آسانسور اومدم بیرون

 !واحد بیست و یكم... داخل شدم

یه شرکت بزرگ و شیک... یه سالن بزرگ رو به روم بود... کف ش سرامیكاى سفید بود! اونقدر از 

 !مامو اذیت کردتمیزى برق مى زد که یه لحظه چش

 !رفتم سمت میز منشى

 !منشى همونطور که سرش تو کامپیوترش بود گفت: امرى داشتین؟

 !با آقاى صالحى کار دارم -

 !دست از کار کشید: وقت قبلى دارین؟

تا اومدم جواب بدم یه در باز شد و تیرداد آشفته اومد بیرون! ولى با دیدن من سریع ایستاد و به روم 

 !اومد طرفم... نه باهام دست داد و نه سالم کرد! همون لبخندش یه دنیا حرف داشتلبخند زد... 

یه پوشه رو گذاشت رو میز منشى: خانوم خسروى قراراى امروزو کنسل کنید... به آقا نیما هم بگید 

 ...یه چاى و یه قهوه بیارن

گفته باشم! شونه باال گیج شدم! تیرداد از کجا مى دونست من قهوه نمى خورم؟! یادم نمیاد بهش 

 !انداختم! شاید حدس زده! شایدم قهوه رو واسه من و چاى رو واسه خودش سفارش داده

 !جلوى چشماى متعجب منشى به طرف اتاقش رفتیم! اول من و بعد تیرداد داخل شد

م و وسط اتاق ایستادم! تیرداد به در تكیه داد و بهم خیره شد! به روش لبخند زدم و نگامو ازش گرفت

 !دور اتاق چرخوندم

 ...محو زیبایى دفترش شده بودم... دو دست مبل چرم قهوه اى... درست رنگ چشماش توى اتاق بود

 ...یه گوشه یه قفسه ى مرتب بود که توش پر از کاغذ ماغذ بود

نگامو از میز بزرگى که جلوم بود گرفتم و همونطور که برمى گشتم عقب سمت تیرداد گفتم: تیرداد؟! 
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 ...گه تو نگفتى شراکتت با پدر سمروم

 ...ولى حرف تو دهنم ماسید

درست پشت سرم ایستاده بود! با فاصله ى خیلى کم... اونقدر کم که حس کردم هیچ مرزى جز 

 !لباسامون بینمون نیست

نفساش از روى شالم رد مى شد و پشت گردنمو مى سوزوند! اونقدر داغ بود که حس کردم داره ذوبم 

 ...مى کنه

 ...فاصله برداشته شد

 !دستشو از پشت سرم دور بدنم حلقه کرد... بهم چسبیده بود

 ...سرشو گذاشت رو شونه م... یه نفس عمیق کشید

شالم از سرم افتاد رو شونه م... با یه حرکت از رو شونه م برش داشت و پرتش کرد روى یه مبل 

 ...چرم

اى لخت قهوه اى تیره م روى شونه م ولو شد... دستشو برد پشت سرم و کلیپسمو باز کرد... موه

 ...سرشو بین موهام فرو کرد و نفس عمیقى کشید

 ...حس کردم تنم لرزش خفیفى پیدا کرده... انگار اونم حس کرد چون آروم برم گردوند رو به خودش

چونه مو سرمو انداختم پایین... موهام ریخت دورم... با دستش موهامو زد کنار و دستشو گذاشت زیر 

 ...دادش باال

 ...بهش خیره شدم... تو چشماش پر از شیطنت بود... خنده م گرفت... خندید: خجالت بهت نمیاد

خنده م بیشتر شد... یه دفعه محكم بغلم کرد... ولى حس خفگى بهم دست نداد! برعكس... حس 

 !کردم تو بغلش هوا ى بیشترى واسه تنفس هست

 !کنار گوشم زمزمه کرد: هونام؟

 !آروم جوابشو دادم: بله؟

 ...تیرداد : دوستت دارم

 

چشامو بستم! حالوت حرفش اونقدر زیاد بود که باعث شد بى اختیار اشک تو چشمم جمع بشه! 

شاید چون تا حاال معنى محبت واقعى رو درک نكرده بودم! شاید رها و سودا دوستم داشتن و اینو به 

اد واسم فرق مى کرد! عشق بود؟! نمى دونم! اگه عشق اینقدر یه زبون دیگه بیان مى کردن! ولى تیرد
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شیرینه پس مى شه این اسمو روش گذاشت! ولى انگار که این کلمه واسه حسم کم بود! حسى که با 

 ...همین یه جمله بیشتر و بیشتر شده بود

 ...ندچشامو باز کردم! سرمو بردم باال و بهش خیره شدم... تو چشام اشک بود و رو لبام لبخ

تیرداد با دیدن اشكم هول کرد... سریع گفت: چى شده هونام؟! چرا گریه مى کنى؟! معذرت مى خوام! 

 !ناراحتت کردم؟

 ...میون بغض خندیدم... با دیدن خنده م نفس راحتى کشید... دستمو گرفت و بردم سمت میزش

 ...تو یه حرکت رو هوا بلندم کرد و یه دور چرخوندم دور خودش

 ...ند خندیدم: نكن تیرداد! مى افتمابلند بل

 ...خندید: تو که ترسو نبودى

 ...بعد گذاشتم رو میز بزرگش و خم شد روم... رفتم عقب... اومد جلو

اونقدر این کار تكرار شد که من خوابیدم رو میز و اونم تقریبا رو من دراز کشیده بود! نمى دونم چرا از 

اینو حس کرده بودم که حرفش از ته دلشه! چطورشو نمى دستش ناراحت نشده بودم! شاید چون 

 !دونم! ولى این حس نا خود آگاه بهم دست داده بود

بازم خندیدم! بروم لبخند زد... انگشت اشاره شو برد سمت پیشونى م... همونطور کشید روى بینى 

ب انگشت شو کشید م... و بعد روى لبام نگه داشت... یه فشار کوچولو به لبام داد و درست مثل دیش

 ...گوشه ى لبم... خندیدم! از کاراش سر در نمى آوردم

 ...کار خودشو تكرار کردم! تا اومدم انگشتمو پس بكشم دستمو گرفت و به نوک انگشتم بوسه زد

صورتشو آورد نزدیكم... درست رو بروى صورتم نگه داشت... نگاش بین چشما و لبام سر گردون بود! 

 ...بام ثابت موندولى این بار روى ل

بى اختیار فكمو دادم جلو... خندید و با دستش سعى کرد اون انقباض همیشگى روى لبامو که بخاطر 

 !فكم بود از بین ببره... ولى انگار با دست فایده اى نداشت

 ...صورتشو نزدیک تر کرد... انگار مى خواست یه جور دیگه لبامو از هم جدا کنه

 ...یكم اذیتش کنم... دستمو بردم سمت یه پرونده که رو میزش بود نمى دونم چرا دلم خواست

فاصله مون به یه بند، بند بود! اومد پرونده رو بردارم که دستشو گذاشت رو دستم.... بهم خندید: 

 ...شیطون شدى

 !ابرومو انداختم باال و فقط خندیدم! انگار که نمى خواستم یه کلمه هم حرف بزنم
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 ...گار که طاقتش تموم شده باشه اومد لبامو ببوسه که پشیمون شدبا دیدن خنده م ان

 ...خنده روى لبم ماسید

 ...دستشو گذاشت رو لبام

 !هونام؟! آروم دستشو بوسیدم: بله؟ -

 !تو چشمام خیره شد: تو هم حس منو دارى؟

 !گیج گفتم: چه حسى؟

 !مستانه خندید: وقتى مى گم خنگى مى گى چرا؟

 ...ه ش: من خنگ نیستم! برو خودتو مسخره کنبا مشت زدم به شون

 ...بازم خندید: شوخى کردم خانومم

 !آره... متعجب گفت: چى آره؟ -

 !سرمو بردم زیر گوشش... زمزمه کردم: حاال دیدى تو خنگى؟

 ...حس کردم داغى نفسام داره حالى به حالیش مى کنه

 ...تو چشمام خیره شد: بگو که دوستم دارى

اونطورى نه... چشامو بستم... یادم رفت که یه روزایى تیرداد با خیلى ها بوده... یادم  -گفتم که...  -

رفت که تا همین دیشب یه نفر دیگه بینمون بود... یادم رفت که سمرى هم بوده... یادم رفت که کى م 

 ...و تیرداد کیه... چون مى خواستم یادم بره

 ...ند گفتم: دوستت دارمبدون اینكه به هیچ چیز بدى فكر کنم با لبخ

هنوز چشمامو باز نكرده بودم که داغى لباشو رو لبام حس کردم... خیلى نرم منو مى بوسید... تو اوج 

بودم که قبل از بوسیدنم مى خواست از احساسم مطمئن بشه... و این واسم به دنیا مى ارزید... مثل 

 ...همه ى کاراى تیرداد

 .... با عشق؟! این عشق بود؟! نه! عشقم واسش کم بودو این اولین بوسه ى عمرم بود..

 ...چشام هنوزم بسته بود

اروم لباشو از لبام جدا کرد... و دوباره به ثانیه نكشیده که باز کارشو تكرار کرد... اونقدر لباشو 

 ...گذاشت رو لبام و برداشت که آخر دستمو بردم پشت گردنش و به خودم فشردمش

 ...دید: شیطونى نكن دخترسرشو کشید عقب... خن

 ...خندیدم: دلم مى خواد
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بلند تر از من خندید و تا اومد یه چیزى بگه ضربه اى به در خورد... هول شدم و اومدم پا شم که با 

 ...آرامش دستشو گذاشت رو شكمم: نمى خواد پاشى... در قفله

ید و رفت سمت در... کلید و تعجب کردم... عجب آدمیه این پسر... دوباره و هزار باره بروم خند

چرخوند و قبل از اینكه کسى داخل بشه خودش رفت بیرون و چند لحظه بعد با چاى و قهوه 

 ...برگشت

منم دیگه روى میز نشسته بودم و بهش خیره شده بودم... هیچ وقت فكر نمى کردم به این راحتى 

وقت فكر نمى کردم قلب دخترى جلوى یه مرد بدون شال یا روسرى باشم و بهش خیره بشم... هیچ 

که تا االن فكر مى کردم از سنگه به این راحتى نرم بشه و عشق یه مردو تو خودش جا بده! مردى که 

 !حس مى کردم مى تونم بهش تكیه کنم! هر چند که اونم مشكالت خاص خودشو داشته باشه

 ...سینى کوچیكى که دستش بودو گذاشت رو میز کنار من

تو یه قندون کریستال بود... نگامو از اون شكالتایى که بهم چشمک مى زدن گرفتم و چند تا شكالت 

 ...به تیرداد که با لذت بهم خیره شده بود دوختم

چایى مو برداشتم تا زودتر بتونم شكالتا رو بخورم... عاشق شكالت بودم... واسه همین هر وقت سودا 

 ...که امكان داره خودم بخورمشون واسه پاپى شكالت مى خرید سعى مى کردم تا جایى

یه قلوپ از چایى م خوردم که دیدم خیلى داغه... سریع اومدم بزارمش سر جاش که چایى همه ش 

 ...ریخت رو پرونده اى که کنار دستم بود

 ...با ترس به تیرداد خیره شدم

 ...بدون اینكه خم به ابرو بیاره گفت: فداى سرت

ده رو عمودى رو هوا نگه دارم که حد اقل محتواش زیاد خیس نشه... لبمو گزیدم و سعى کردم و پرون

 ...از دستم گرفتش و پرتش کرد رو یه صندلى

 ...نگام هنوز به پرونده بود

 ...دستشو گذاشت زیر چونه مو سرمو چرخوند سمت خودش: گفتم که فداى سرت

 !کجاست؟هیشش... یه لحظه سكوت کرد و بعد یهو گفت: راستى پاپى  -آخه...  -

 ...خندیدم: صبحت بخیر... تازه فهمیدى نیست؟! سودا بردش... گفت واسش شكالت مى خره

با این حرف دوباره نگامو به شكالتا دوختم! حاال که چاى ریخته بود بهونه اى واسه خوردن شكالتا 
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 ...نداشتم! شاید یكى یا دوتا! ولى من تا سیر دل نمى خوردم ول نمى کردم که

 !قندونو برداشت و گذاشتش رو پام: فقط شكالت مى خورى یا بگم چاى بیارن؟ تیرداد در

نه همینا خوبن! حوصله ى چاى ندارم... سرشو تكون داد و به پشتى صندلى ش تكیه داد و به من که  -

 ...دونه دونه شكالتا رو مى خوردم خیره شد

 !.. چیزى شده؟دهنمو خالى کردم و گفتم: راسى وقتى اومدم خیلى پریشون بودى.

 ...دقیقا متوجه تغییر حالت صورتش شدم! یه اخم پر رنگ روى چهره ش بود

 !با ترس گفتم: تیرداد چیزى شده؟

 ...سریع از اون حالت در اومد: نه عزیزم... چیز خاصى نیست

مشكوک نگاش کردم... ولى چیزى نگفتم! حد اقل از این خیالم راحت بود که بهم دروغ نگفته بود... 

فت چیز خاصى نیست! یعنى یه چیزى هست! اما اونقدرا هم مهم نیست... شونه باال انداختم و گفتم: گ

 !مگه نگفتى شراکتت با پدر سمرو بهم مى زنى؟! پس این شرکت چیه؟

این شرکت مال پدرمه! تا وقتى زنده بود خودش دورا دور اینجا رو اداره مى کرد! یعنى یه پاش ایران 

 ...دن! وقتى هم که نبود همه ى کاراش دست معاونش بودبود و یه پاش لن

سرمو تكون دادم... نگام به فنجون خالى چاى افتاد... سوالى که ذهنمو مشغول کرده بودو به زبونم 

 ...آوردم

از کجا مى دونى من قهوه نمى خورم؟! خیلى راحت گفت: وقتى با دوستاتى متوجه شدم که اونا  -

 !قهوه مى خورن و تو چاى

 ...ابرومو انداختم باال: چه دقتى

 !و ادامه دادم: رفتى پیش... سمر؟

 ...خم شد و فنجون قهوه شو که تو دستش گرفته بود گذاشت رو میز

 ...نگام کرد: گفتم که بهش فكر نكن

یعنى نمى گى؟! خندید: سرتق... چرا... رفتم! راى پزشكى قانونى  -بخواى آره...  -یعنى مى شه؟!  -

 ...ص مى شهفردا مشخ

 ...یعنى تا فردا باید تو سردخونه بمونه؟! سرشو تكون داد -

 ...زمزمه کردم: کاش این کارو نمى کرد

موهامو زد پشت گوشم: راست مى گى! کاش این کارو نمى کرد! منم واسش ناراحتم! ولى دلم نمى 
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 ...خواد تو خودتو اذیت کنى

 ...بروش لبخند زدم: مرسى که به فكرمى

 

یچ حرفى نیمه ى شكالتمو که تو دستم بود و باهاش بازى مى کردم و ازم گرفت و آروم بدون ه

 !قسمتى که من ازش خورده بودمو بوسید و انداختش تو دهنش: امروز کجا رفتى؟

 !من که بخاطر این کارش گیج بودم گفتم: ها؟

 !؟آروم زد به پیشونى م: خانوم حواس پرت... مى گم با دوستات کجا رفته بودى

موندم چى بگم؟! یعنى باید مى گفتم رفتیم به اون عمارت؟! من واقعا نمى دونستم تیرداد از اینكه من 

دختر عموى ناتنى شم خبر داره یا نه... اون گفت پدرش تک فرزند بوده و یه عمه داشته که قبل از به 

ه... شاید مى دنیا اومدن پدرش فوت شده! پس یقینا نمى دونست که یه عموى ناتنى هم داشت

دونست ولى پدر منو عموى خودش حساب نكرده! به هر حال اون با پدرش ناتنى بوده و ظاهرا رابطه 

 !ى خوبى با هم نداشتن

با این حال نمى خواستم بهش دروغ بگم... پس بى خیال تو چشماش خیره شدم و گفتم: رفتم 

 ...عمارت

 !اخم کرد: کدوم عمارت؟

 ...کمى مكث کردم: پدرمخونه ى سابق پدرت و...  -

 !از حالت چهره ش هیچى نصیبم نشد! یعنى نفهمیدم عصبیه یا بى تفاوت! ناراحته یا خوش حال

 ...واسه چى رفتى؟! نگاش کردم... حاال جدى بود -

رفتم بلكه بتونم چیزى از گذشته م پیدا کنم! ولى هیچى دستگیرم نشد... راستى اسم مادربزرگت  -

 ...زمزمه کردم: پس اون آینه مال خودش بودماهرخ...  -چیه؟! 

تو شنیدى من چى گفتم؟! خندید: مگه  -اگه منظورت به همون آینه ى نقره ى دسته بلنده... آره...  -

 !کرم؟

 !متعجب گفتم: اصال تو یادته؟

سرشو کج کرد و به دستش تكیه داد و زل زدم بهم: آره یه چیزایى یادمه! همیشه زیر یه درخت مى 

و به خودش نگاه مى کرد... یعنى آینه رو مى گرفت تو دستش ولى به یه گودال نگاه مى  نشست

 ...کرد
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از حالت نگاش تنم گر گرفت... سرمو انداختم پایین... موهام ریخت دورم... فقط یه زاویه ى دید 

کوچیک داشتم که باعث مى شد جلومو ببینم... با خنده از رو صندلى ش پا شد و اومد جلوم 

 ...استادو

سرمو بلند کردم که موهام خود به خود از جلوى چشمام رفت کنار... با لبخند زل زدم تو چشماش... 

دلم مى خواست از همه چیز سر دربیارم! پس بدون رو درواسى گفتم: یادته چند شب پیش تو خونه 

 !ت؟! گفتى یكى به اسم ابیگل تو زندگى ت بود؟

 ...گفت: آره اخماش رفت تو هم... فقط یه کلمه

 !یادته گفتى نمى دونى هنوز دوستش دارى یا نه؟! اخمش پر رنگ تر شد: چى مى خواى بگى؟ -

خیلى راحت بدون اینكه حس کنم بهم نامحرمه دستمو بردم سمت یقه ى مرتبش: مى خوام دوباره 

 ...این سوالو ازت بپرسم

 !زم نمى دونم چى؟دستشو گذاشت رو دستم و با لحن خاصى جواب داد: اگه بگم هنو

 ...دستم خشک شد... ولى سعى کردم بروى خودم نیارم

 ...مى خواى بدونى جوابت چیه؟! منتظر نگام کرد -

یادته همون شب گفتم منم گفتم هیچ کسو دوست ندارم؟! هیچى نگفت... لبخند مرموذى زدم و  -

 ...گفتم: شاید نظرم عوض بشه

 !خندید: خب اون شخص کیه؟

 ...مثل خودش اذیتش کنم! نمى دونم چرا به قول خودش اینقدر شیطون شده بودمدلم خواست 

 ...ابروهامو چند بار باال و پایین دادم: هنوز نفهمیدم

 ...دستشو آورد سمتم و کمرمو گرفت و بلندم کرد

 نكن تیرداد! بزارم زمین... دوباره مثل قبل رو هوا بلندم کرد و بردم سمت پنجره و بازش کرد... -

 ...خیابون معلوم بود

 !تیرداد: ما تو طبقه ى چندمیم؟

 ...با ترس گفتم: هفتم

 !نگام کرد: فكر مى کنى اگه از اینجا با هم بپریم پایین چى مى شه؟

 ...آب دهنمو قورت دادم: تو مریضى

 !قهقه زد: نترس اونقدرا هم دیوونه نیستم! ولى بگو ببینم اون شخص کیه؟
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 ...با لجبازى گفتم: نمى گم

 !شونه باال انداخت: خیله خب... خودت خواستى

 ...بعد یكم به عقب سوقم داد... جیغ زدم: تیرداد

 !با خنده کشیدم تو بغلش... سرمو به سینه ش فشرد: بگو این کیه؟

 !تو بغلش نفس عمیقى کشیدم... عطر تنشو کشیدم تو تمام وجودم: اون فقط تویى

مون از اینى که هست کمتر بشه! دستمو بردم عقبو پنجره  خودمو عقب کشیدم! نمى خواستم فاصله

 !رو بستم

 !لب پنجره نشستم! اونم روبه روم ایستاد

 ...سرمو بردم باال که ببینمش: حاال تو بگو که هنوز دوستش دارى یا نه؟! با اطمینان بگو

همون موقع که ولم  جوابمو از نگاهش گرفتم! دیگه احتیاجى نبود که چیزى بگه... اما گفت: من ابیگلو

 ...کرد فراموش کردم! ولى نمى خواستم اینو باور کنم

سرشو چرخوند سمت ساعت... منم همین کارو تكرار کردم... ساعت چهار بود... تیرداد: هرچند دیر 

 ..شده ولى پاشو بریم ناهار بخوریم تا من تو رو جاش نخوردم
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 !ى؟تیرداد تلفنو برداشت: چى مى خور

 ...یكم فكر کردم: پیتزا با دوغ

 !خندید و سفارش داد... واسه خودشم مثل من

 !سر کردم و لباسمو مرتب کردم و نشستم روى یه مبل... خندید: چرا شالتو گذاشتى؟

 !سرمو کج کردم: نامحرمى

 !ابروشو انداخت باال: خیلى بهش پابندى؟

 ...گیج گفتم: منظورت چیه؟! یعنى چون تا االن

شت حرفمو ادامه بدم: نه نه! فكر بد نكن! منظورم به چند دقیقه ى پیش نبود! مى خواستم یه چیز نزا

 !دیگه بگم

 !مشكوک نگاش کردم: چى؟

اگه قرار باشه ما باهم توى یه خونه زندگى کنیم... حرفشو نیمه کاره رها کرد و با شیطنت زل زد  -

 ...بهم... دوزارى م افتاد

اره تو یه خونه زندگى کنیم؟! اخم کرد: فكر کردى مى زارم برى تو اون خونه؟! با کى گفته من و تو قر -

 ...اون همسایه ى

مى خواستم بدونم اگه واست مشكلى نیست بهم محرم  -باشه باشه... حاال چى مى خواستى بگى؟!  -

 ...بشیم... چشام گرد شد
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. چرخیدم سمتش... عصبانى بودم... تو در مورد من چى فكر کردى؟! اومد نزدیكم و کنارم نشست.. -

 !خنده ش گرفت: چقدر وقتى عصبانى مى شى زشت مى شى

عصبانیتم بیشتر شد و تا خواستم یه چیزى بگم گفت: نزن منو... شوخى کردم! ببین هونام! واسه من 

این چیزا مهم نیست! نمى گم کافرم نه! ولى درکم کن! اگه تو مشكلى دارى مى تونیم به هم محرم 

 ...شیمب

یه لحظه فكر کردم! من که دیگه نمى تونستم از تیرداد بگذرم! حاال که از احساسم مطمئن بودم و 

درکش کرده بودم! ولى ترجیح دادم فعال چیزى نگم! نمى دونم! شاید همون هنجار بود! همون که هى 

ا مى گفتن سعى کرده بودن تو گوشمون فرو کنن که تو دخترى و نباید هول بشى! همون که بعضی

 !کالسه و بعضیا مى گفتن نازه! هرچى که بود

 !ترجیح دادم بعدا بهش فكر کنم

بعدا بهت جواب مى دم! شونه باال انداخت: هر چقدر دیر تر جواب بدى به ضررته! چون من که  -

 !حسابى دیوونه م و مطمئن نیستم بتونم خودمو کنترل کنم

 !سریع گفتم: یعنى چى؟! چته امروز تو؟

خیال گفت: وقتى به همه چیز اعتراف کردم دلیلى نداره هى دست دست کنم! من و تو همدیگه رو بى 

 !دوست داریم پس این چیزا مهم نیستن

تكیه مو دادم به مبل: تو چرا همه چیزو مى دونى؟! یعنى مى دونى من دختر عموتم؟! حتى ناتنى؟! از 

رد و این بار در باز شد! خندیدم! یادش رفته بود کى اینا رو مى دونى؟! همون لحظه ضربه اى به در خو

 ...قفلش کنه! یه مرد جوون پیتزا ها رو گذاشت رو میز و تیرداد بهش انعام داد و اونم رفت

 ...پا شدم و رفتم و بهش کمک کردم

 ...یه تیكه از پیتزامو انداختم تو دهنم

 !تیرداد: پیتزا با دوغ! شاید جالب باشه

 ...هونام؟! نگاش کردم -جوابمو ندادى!  -

خیله خب!  -بهتره کم کم به این مسائل پى ببرى! آروم آروم! شاید هنوز خیلى چیزا رو نشدن!  -

از همون موقع که درموردت تحقیق کردم! کار سختى نبود!  -قبول! ولى تو اینا رو از کجا مى دونى؟! 

ر کى عادات خودشو داره! اولین بار که از کجا مى دونستى من با مامان پیرى در ارتباطم؟! خندید: ه -

رفتى خونه ى مادر جون! کفاشاتو جلوى در دیدم! تعجب کردم! مهموناى ما هیچ کدوم کفششو نو در 
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 !نمى آوردن! ولى یه نفر این کارو کرده بود! یه دختر... واسم خیلى عجیب اومد

 !بوده و رفتهاز مادر جون پرسیدم مهمون داشتى یا نه؟! گفت که یكى از دوستاش 

 !دهنم وا موند: تو چرا اینقدر دقیقى؟

خندید و بجاى اینكه جواب سوالمو بده گفت: اومدنم به اونجا اتفاقى بود ولى این که زود برگشتم و 

پشت در منتظر موندم تا مهمون خاص مادربزرگمو ببینم به خواست خودم بود! تا یه جاهایى دنبالت 

 ...ردم پا به اونجا بزاره! راستش سر و وضعتکردم! یه دختر که فكرشم نمى ک

 ...حرفشو ادامه نداد

 !مثل گداها... نگام کرد! دستمو گرفت: این چیزا مهم نیستن هونام -

یكم از دوغم خوردم: آره راست مى گى! اینا مهم نیست! مهم سیرته! تو پاکى! مهم نیست سر و 

لب کرد سر و وضع من بود! پس اینا مهمه و وضعت چطوره! ولى آقاى صالحى! چیزى که نظر تو رو ج

 ...بقیه ى حرفات شعاره

 !سعى کرد بحثو عوض کنه: خیله خب... نمى خواى بقیه شو بشنوى؟

منتظر نگاش کردم که ادامه داد: بعدش که با دوستات رفتین و کلى خرید کردین و بعدشم برگشتین 

زتو داره! وقتى دیدم خونه ت کجاست و از پایین شهر... حس مى کردم مادربزرگم قصد سو استفاده ا

 !همسایه ها در موردت پرسیدم و اون چیزا رو شنیدم ازت بدم اومد

 ...نگاش کردم

 !متاسفم! نمى تونم بهت دروغ بگم! اون موقع این حسو بهت داشتم -

 

روز  سرمو تكون دادم: درک مى کنم! تیرداد: همون شب باهاتون تصادف کردم! این اتفاقى بود! ولى

بعد که مى خواستم بیام خونه ى مادر جون دیدم انگار خیلى ها اونجان! از امجد بگیر تا ارمیا! خب با 

مخالفتایى که مادر جون با ازدواج من و سمر داشت بعید نبود که تو یه فكرایى باشه! ولى چه فكرى؟! 

که... من قرصاى قوى  نمى دونم؟! خالصه که اون شب بى هوش نبودم و متوجه همه چیز شدم! گفتم

 !ترى استفاده مى کردم

اینم میشه گفت!  -یعنى تموم این مدت بجاى اینكه ما تو رو بازى بدیم تو باهامون بازى کردى نه؟!  -

 ...زمزمه کردم: مارمولک

نه! نه! خندید: کارات واسم جالب بود! اینكه پشت سرت این همه حرف بود و تو  -چیزى گفتى؟!  -
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یلى راحت مى تونستى واسم لوندى کنى با حجاب بودى! نمى گم عاشق حجب و جلوى من که خ

حیات شدم! ولى خب از اعتقادات هم خوشم مى اومد! دیگه فهمیده بودم اون آزمایشاى جعلى چین! 

ولى دلم مى خواست هویت اصلى تو بدونم! رفتم پیش امجد! واسم از نوه ى خانوم صالحى گفت! ولى 

ونه مادر جون واسه چى از تو استفاده کرده! در واقع از نقشه ت چیزى نگفت! البته بروز نداد که مى د

 ...چیز زیادى هم نمى دونست! غذات سرد شد

مهم نیست! بقیه شو بگو... یه تیكه پیتزا برداشت و گرفت جلوى دهنم! با لبخند یه گاز ازش زدم!  -

بودى! امجد گفت که تو پرورشگاه بزرگ تیكه ى آخرشو خودش خورد: تو نوه ى جدید خانوم صالحى 

شدى! رفتم و در موردت پرسیدم! مادر جون فقط طبق یه اسم قدیمى تو رو مى شناخت! در واقع 

 ...چیز زیادى نمى دونست! تو هم که فرار کرده بودى! اما من

همه  اولش از مادر جون در موردت پرسیدم! سعى کرد چیزى نگه ولى بآلخره از زبونش -تو چى؟!  -

چیزو کشیدم! این که تو کى هستى و چطورى پیدات کرده! رفتم پرورشگاه... خیلى چیزا رو فهمیدم! 

 !سریع گفتم: چه چیزایى؟

 !از اینجا به بعد خودت جواب سواالتو پیدا کن! اخم کردم: تو چى مى دونى تیرداد؟ -

ه! بگرد دنبال هویتت! منم باهاتم! نه اونقدر که تو فكر مى کنى! اما یه چیزاى کمى مى دونم! گفتم ک -

حاالم پا شو بریم محضر... با تعجب نگاش کردم که بلند بلند خندید: واسه عقد نه! من یكم کار دارم! 

 !گفتم شاید دلت بخواد باهام بیاى

 !سرمو تكون دادم: نه! باید برم پیش مامان پیرى! انگار من هنوز خیلى چیزا رو نمى دونم

تونم بهت بگم! خودت به جواب سواالت برسى خیلى بهتره! سرمو تكون دادم... ببخشید که نمى  -

 !اومدیم از اتاق بریم بیرون که گفتم: واى تیرداد

 !سریع برگشت طرفم: چى شده؟

حاال منشى ت نمى گه اینا چرا اینقدر سرو صدا راه انداخته بودن؟! خندید: همه همون موقع که  -

 !قط آقا حامد مستخدم واسه تمیز کردن شرکت مونده بوداومدیم تو اتاق مرخص شدن! ف

 !بى اختیار نفس راحتى کشیدم... خندید و درو باز کرد! اول من و بعد خودش اومدیم بیرون

همون پسره که واسمون پیتزا ها رو آورده بود داشت کف زمینو تى مى کشید! بسم اهلل! اینم دیوونه 

 !س ها! اینا که همه برق مى زنن

 ...رکت زدیم بیروناز ش
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 !توى پارکینگ سوار ماشین تیرداد شدیم و از ساختمون زدیم بیرون! باید مى رفتم پیش مامان پیرى

 ...تیرداد جلوى در نگه داشت! برگشتم سمتش

 !تیرداد: مى دونم دیگه اجازه ى بوسیدنتو تا زمان محرمیت ندارم

یشم نمى دونم چطور بهم این اجازه رو خندیدم که گفت: تو این مدت خوب شناختمت! چند ساعت پ

 !دادى

 -بازم فقط خندیدم و پیاده شدم! تیردادم ت ک بوقى زد و ازم دور شد! پریسا واسم درو باز کرد! 

خودم مى رم! سرشو تكون داد... نگامو  -بله خانم... تو اتاقشونن! بفرمائید...  -خانوم صالحى هستن؟! 

جه از پله ها رفتم باال! نمى دونم اینو چرا اینجا گذاشته بودن در به آسانسور انداختم و بعدش بى تو

 !حالى که خود مامان پیرى هم از پله ها استفاده مى کرد

تقه اى به در زدم و داخل شدم! بازم لباس مشكى! بازم موهاى بازش و بازم روى همون کاناپه که 

 !پریروز نشسته بود و بازم همون شیرینى هاى خونگى

 !م تعجب کرد: فكر نمى کردم بازم برگردىبا دیدن

 !به سوالش اهمیتى ندادم! رفتم تو: شما همه چیزو به من نگفتین

 !نگاشو دوخت به شیرینى ها: منظورت چیه؟! من هرچى مى دونستم بهت گفتم

نه! خواهش مى کنم هرچى مى دونید بهم بگید! مادر من کیه؟! شما گفتین اونو دیدین! آدرسى؟!  -

درسته! اما یعنى هیچ کسو نداشته؟! از جاش پا شد! رفت سمت  -اون که خودکشى کرده!  -نشونى؟! 

یه کمد و کشوشو باز کرد: تو... نوه ى خانى! خان صالحى! دیگه اینا چه اهمیتى داره؟! ببین... شاید 

 !نیمى از این ثروت مال تو باشه

.. بعد از تو کشو یه پوشه در آورد و اومد سمتم: خیله خب. -من ثروت نمى خوام! هویتمو مى خوام!  -

بیا! این پرونده ت تو پرورشگاهه! تنها چیزیه که ازت دارم! مشخصات مادرت زمانى که تو رو تحویل 

داده مى تونه اینجا باشه! یادمه وقتى رفتم پیشش با یه دختر جوون تو یه خونه ى قدیمى زندگى مى 

 !تونى اونو پیداش کنى! البته اگه زنده باشه کردن! فكر مى کنم دوستش بود! مى

 !هیچ آدرسى ازش ندارین؟! سرشو تكون داد که یعنى نه -

 !پوشه رو گذاشتم تو کیفم: تو اون عمارت... چیزى نیست که بتونه کمكم کنه؟

 ...اون عمارت فقط خاطرات متروک -
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! دیگه اینكه مادرت کیه و مامان پیرى: ببین دختر جون... من هرچى که مى دونستمو بهت گفتم

 !چیكارا کرده به من ربطى نداره

 !سرمو تكون دادم: ممنون

 ...و خواستم از اتاقش برم بیرون که گفت: صبر کن

 ...برگشتم

 ...در حالى که روى کاناپه ى مخصوصش مى نشست گفت: مادرت مال اصفهان بود

ن داد: اینا رو نمى دونم! این تنها چیزى اصفهان؟! پس چطور پاش به اینجا باز شده بود؟! سرشو تكو -

 !بود که یادم مونده بود! چون لهجه داشت و اینكه بهم گفته بود که اصفهانیه

تشكر کوتاهى کردم و از اتاقش زدم بیرون! نفس عمیقى کشیدم! یعنى مى تونم بفهمم مادرم کى 

 !بوده؟! چرا خود فروشى مى کرده؟

همون لحظه ماشین ارمیا جلوى پام نگه داشت! لبخند زدم! نمى  از اون خونه ى بزرگ زدم بیرون که

 !دونم چى تو وجود این پسره که اینقدر منو به خودش جذب مى کنه! خیلى آدم خاصیه

 ...با دیدنم از ماشینش پیاده شد

 !سالم... سرمو تكون دادم: سالم... این ورا؟ -

 ...ارمیا: واال من باید اینو از تو بپرسم

 ...م فعال بهش چیزى نگمترجیح داد

 !انگار فهمید چون زود گفت: اومدم خبر مرگ سمرو به خانوم صالحى بدم

 ...یاد آورى سمر تو اون وضعیت عذابم مى داد

 !تو از کجا مى دونى؟! متعجب گفت: یعنى تو مى دونستى؟ -

 ...سرمو تكون دادم و اتفاقاى دیشبو واسش تعریف کردم

ار از یه چیزى ناراحت باشه تو فكر بود... مطمئنم اونقدرا هم بخاطر مرگ ارمیا چیزى نگفت! ولى انگ

 ...سمر ناراحت نبود! ولى دلیلش چى بود؟! نمى دونم

خب خبرا زود مى پیچه! من و تیرداد و پدر سمر شریكیم! البته  -حاال تو بگو از کجا مى دونى؟!  -

فهمیدم... حاال چرا  -شرکت بهم خبر دادن! تیرداد دیگه االن نیست و من سهامشو خریدم! امروز تو 

همین طورى! تو شرکت کارى نداشتم گفتم بیام یه سر به خانوم صالحى هم  -تلفنى بهش نگفتى؟! 

 !بزنم! تو دلم: آخه آدم قحط بود؟! پیر زن چنس
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 !خب... دیگه مزاحمت نمى شم! بعد اومدم رامو بكشم برم که صدام کرد: هونام؟ -

 !برگشتم: بله؟

 ...صبر کن مى رسونمت! تا اومدم مخالفت کنم در ماشینو باز کرد: منتظرم باش زود برمى گردم -

ناچار تو ماشین منتظرش نشستم... ارمیا هم رفت تو خونه! پوشه رو از تو کیفم درآوردم و بازش 

 ...کردم

 ...هونام روشن فكر

 ...هه! توى قسمت مشخصات یه اسم به چشمم اومد

 ...صحرا شفیق

چند بار زمزمه کردم! صحرا شفیق... یعنى اسم مادرم صحرا بوده! اهل اصفهان بوده! تنها زندگى مى 

 ...کرده! با دوستش... شاید

 !تو فكر بودم که دیدم ارمیا برگشت! سریع پوشه رو گذاشتم تو کیفم! باید با دقت بخونمش

م مى گرفت! همیشه رفتاراش واسم ارمیا سوار شد و بى حرف راه افتاد! از اینكه اینطورى بود حرص

عجیب بود ولى ساکت بودنشو درک نمى کردم! البته خیلى به سودا مى اومد! اون غر غرو و این 

 !ساکت

 !ارمیا: مى رى خونه؟

 !خونه ى تیرداد! نگام کرد: فكر مى کردم دیگه نمى رى اونجا -

 !ادم جلو: باید بگم؟واقعا؟! چطور؟! فكمو د -چند ساعتى مى شه که نظرم عوض شده!  -

 !نخواى نه! شونه باال انداختم: پس نمى گم -

 !دستشو برد سمت پخشو روشنش کرد! انگار عصبى بود

 !مامان پیرى چیزى بهت گفته؟! نیم نگاهى بهم انداخت: چطور؟ -

 !نخواى نه! شونه باال انداخت: پس نمى گم -باید بگم؟!  -آخه انگار عصبى اى! چیزى شده؟!  -

 !ینكه ادامو درآورد عصبى شدم ولى بازم ترجیح دادم هیچى نگماز ا

 !جلوى خیابون گفتم: مرسى ارمیا! بقیه شو مى خوام پیاده برم

 ...بى حرف گوشه ى خیابون نگه داشت! خداحافظى کوتاهى کردم و پیاده شدم! پسره ى روان پریش

 ...انداختم پایین... صحرا شفیققدم زنان رفتم سمت خونه... تیرداد بهم کلید داده بود! سرمو 

 !سرمو بلند کردم! یه بى ام و مشكى پیچید تو کوچه! با دیدن تیرداد لبخند زدم! یه لبخند از ته دل
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 ...ولى

تنها نبود! یه دختر خیلى خیلى خوشگل کنارش نشسته بود... متوجه من نبودن! لبخندم رفته رفته 

نه نگه داشت! درو باز کرد و پیاده شد! پریشون بود! من محو شد! تیرداد! با یه دختر دیگه! جلوى خو

 !و که دید خشكش زد

 ...ولى دختره هنوز تو ماشین بود

از همون فاصله تو چشم تیرداد اشتباهمو خوندم! یه بار به آرومى پل ک زدم... حاال قلبمم به اندازه ى 

ا بزاره... از همون فاصله هم چشمام آروم شده بود! نباید مى زاشتم شک حتى یه لحظه به وجودم پ

مى دونستم که حتما توضیحى واسه کارش داره! مى خواستم برم سمتش که دختره از ماشین پیاده 

شد و درو محكم بست و دستشو رو هوا تكون داد و شروع کرد با عصبانیت حرف زدن! اونم به 

 !انگلیسى

 ...نم یه چیزایى به انگلیسى گفتتیرداد نگاشو ازم گرفت و دوخت به همون دختره و با اخم او

اصال به خودم زحمت ندادم که حرفاشونو ترجمه کنم! یعنى حالشم نداشتم که تو اون لحظه به مغزم 

 ...فشار بیارم

دختره روسرى کوتاهش افتاده بود رو شونه ش و عین خیالشم نبود... یه بلیز نخى سفید که حتى 

 ...ین تنگ پوشیده بود با کتونى هاى سفید و مشكىلباس زیرشم معلوم کرده بود و یه شلوار ج

 ...دست از تفسیر ظاهرش برداشتم و رفتم سمتشون... هر دوشون هنوز با هم بحث مى کردن

همون لحظه صداى زنگ گوشیم بلند شد... هر دوشون ساکت شدن و به من چشم دوختن! دختره 

ورد... مى دونستم اگه تا صبحم ریجكت کنم انگار که تازه منو دیده بود! ریجكت کردم! دوباره زنگ خ

 !باز زنگ مى زنه

 ...الو -بى توجه به اون دوتا جواب دادم: 

 مثل همیشه جیغ جیغ مى زد: کوفت الو! کجایى؟! چرا ریجكت کردى؟

چته هاپو؟ پاپى هم اینقدر  -سودا چیكار دارى؟  -پیش تیرى جونى؟  -خونه م... چیكار دارى؟  -

. هیچى بابا زنگ زدم بگم خانوم حبیبى زنگ زد گفت گواهینامه ت چند روز دیگه پاچه نمى گیره..

 !میاد! چیزى که اون لحظه اصال بهش فكر نمى کردم و واسم کوچیكترین اهمیتى نداشت

 ...باشه! خدافظ... بعد گوشى رو قطع کردم... حاال هر دوشون ساکت بودن... به دختره خیره شدم -

 ...وند و چشم هاى سبز... ابروهاى کشیده و خوش فرم... بینى و لب هاى متناسبیه دختر با موهاى بل



      گناه | کالله قربانی محکومه شب پررمان 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان  برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         92 

 

زیبایى ش اونقدر زیاد بود که حس کردم من در کنار اون هیچى نیستم! ولى اینا دلیل نمى شد که 

 ...بزارم اون حس بد بهم رخنه کنه

 ...یه نگاه به من که تو صورتش خیره شده بودم انداخت و اخماش رفت تو هم

نگامو دوختم به تیرداد! مثل همیشه شصتشو کشید گوشه ى لبش: هونام خواهش مى کنم چند 

 ...دقیقه تنها مون بزار

 !هه! منو بگو که فكر کردم مى خواد بهم توضیح بده

 !رو کردم بهش: من چند روزى رو مى رم خونه ى خودم! تو هم انگار مهمون دارى... مزاحم نمى شم

 ...شم و برم که مچ دستمو گرفت: برو داخل منتظرم باشبعد اومدم رامو بك

تو چشماش نگاه کردم! جدى بود! دلم نمى خواست باهاش مخالفت کنم! نه واسه اینكه ازش کم آورده 

 ...بودم! نه! چون مى دونستم االن عصبانیه و احتمال مى دادم عصبانیت واسش خوب نباشه

 ..... تا لحظه ى آخر نگاه دختره بهم بودسرمو تكون دادم و با کلید درو باز کردم.

 ...درو بستم! تكیه مو دادم به در

 ...تیرداد به انگلیسى بهش گفت: سوار شو بریم

 ...و بعد از اون صداى در هاى ماشین بود که محكم بسته مى شدن

نه! نگامو دوختم به شمشاد هاى مربعى شكل... یه جورایى مطمئن بودم که تیرداد بهم خیانت نمى ک

 ...اینو از نگاهش خوندم

 ...گفت منتظرش بمونم! یعنى بر مى گرده

درو با کلید باز کردم و رفتم تو... خونه کامال مرتب بود... این یعنى نبودن بهونه اى واسه وقت 

 ...گذرونى! نشستم روى یه مبل و به لیوان خالى اى که روى میز روبه روم بود نگاه کردم

شب تیرداد واسه من آورد و من پاشیدم رو صورتش... پوزخند زدم! آورد که به همون لیوانى بود که دی

 !من بده تا آروم بشم! واسه اینكه شاهد مرگ نامزدش بودم

 ...شاید نامزد سابقش

پا شدم و لیوانو برداشتم! رفتم سمت آشپزخونه و گرفتمش زیر آب سرد کن! اه اینم که خالیه! در 

 رداشتم و توى لیوان آب ریختم! اون دختر کى بود؟یخچالو باز کردم و پارچو ب

یه حسى بهم مى گفت که ممكنه خطرنا ک باشه! چه زود سمر رفت و چه زود یكى دیگه جاش اومد... 

لیوانو که پر کردم اومدم پارچو بزارم تو یخچال که چشمم به یه ظرف پر از یخ افتاد! پارچو گذاشتم 
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شیدم بیرون! توى یخ ها یه سرنگ بود! یه سرنگ با یه سوزن روى میز ناهارخورى کنارم و ظرفو ک

کلفت! نه خیلى کلفت! ولى از سرنگاى دیگه اى که دیده بودم کلفت تر بود! روش پوشش پالستیكى 

 ...داشت! یه بسته بود! از بین یخا درش آوردم و جلوى چشمم گرفتمش

! باید بدونم چیا واسه تیرداد خوب ربیف... باید در مورد ام اس اطالعات بیشترى به دست بیارم

 !نیست

شاید چون دلم نمى خواست تیردادم به سرنوشت سمر دچار بشه! آهى کشیدم و بسته رو گذاشتم 

توى یخا و برگردوندم سر جاش... پارچو هم گذاشتم تو یخچال و تا اومدم لیوان آبمو بخورم صداى 

 !زنگ اف اف اومد

 !د داشتمطمئنا تیرداد نبود! چون اون کلی

 

تصویر دو مرد با لباس فرم و یه زن چادرى باعث شد یه لحظه تردید به دلم چنگ بندازه که درو باز 

کنم یا نه! ولى من که کارى نكرده بودم! به قول معروف آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک 

 است؟

 بله؟ -

 خانوم هونام روشن فكر؟ -

 ...بله... خودم هستم -

 ...بیارید دم درتشریف  -

 ...گوشى رو گذاشتم و شالمو سر کردم و دکمه هاى مانتومو که نیمه باز بود و بستم و رفتم سمت در

 ...بفرمائید -

 شما خانوم روشن فكر هستید؟ -

 بله... امرتون؟ -

 ...باید با ما تشریف بیارین پزشكى قانونى -

این سر درنمیاوردم که تیرداد گفته بود  گنگ نگاش کردم! مى دونستم منظورشون به سمره! اما از

 !پزشكى قانونى همه چیزو مشخص مى کنه! نكنه که منو مقصر بدونن

ولى مرده گفت: نگران نباشید خانوم! زیاد طول نمى کشه... شما باید جسد خانوم سمر راشدى رو 

 !تشخیص بدین
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 تشخیص بدم؟ -

 !ا دیشب دیدنشدر واقع باید تائید کنید که جسد مال ایشونه و شم -

 از کجا مى دونید که من دیدمش؟ -

 ...همون طور که به زنه اشاره مى کرد گفت: اثر انگشت خانوم! بفرمائید

 !با زنه پشت ماشین نشستیم و اون دو مردم جلو نشستن

حدودا یكى دو ساعت بعد رسیدیم پزشكى قانونى! یه جورایى حس اینكه قراره دوباره سمرو ببینم 

 !رد! ولى چاره اى نداشتم و باید باهاشون مى رفتماذیتم مى ک

داخل ساختمون شدیم! چقدر اینجا شلوغه! یه زن داد و بیداد راه انداخته بود: آقا یه برگه دادن 

 اینقدر سخته؟ نمى بینید شوهرم سرمو شكونده؟

ک مى یه زن رفت طرفش و سعى کرد آرومش کنه! نگامو ازش گرفتم و به مرد سفید پوشى که نزدی

 !شد دوختم

با پلیسا سالم و علیک کوتاهى کرد و بعد دستشو گرفت سمت یه راه پله: بفرمائید اونجا همكارم 

 !راهنمایى تون مى کنن

رفتیم اونجایى که گفت ولى همكارش با عذر خواهى همون مرده رو صدا زد: محبى من باید برم! زنمو 

 !بردن بیمارستان

 !بابا شدیامحبى هم خندید: مبارکا باشه! 

 !کالفه بهشون نگاه کردم! اینام وقت گیر آوردن! دوست داشتم زودتر از اینجا خالص شم

بآلخره جناب محبى اومدن و رفتیم سمت سرد خونه! جایى که همیشه تو فیلما مى دیدم و هیچ وقت 

 ...فكر نمى کردم تو واقعیت هم پامو بزارم توش

 ...89یه اتاق که رو درش یه شماره بود... 

محبى درو باز کرد و ما هم داخل شدیم! یكم فكر کرد و یه نگاه به شماره هاى کشوهاى پشت سر هم 

انداخت و یه نگاه به کاغذى که تو دستش بود! نگام بین کشو ها تو دوران بود! توى هر کدوم! یه 

ه موقعى راه مى جسد... شاید چندتا خالى! ولى... همون چندتایى که پرن... با جسدا... جسدایى که ی

 !رفتن! با پاهاشون... نه پاهاى معلق... پاهاى سمر... معلق بود

 سرمو تكون دادم رو به زنه گفتم: چند روز طول مى کشه که یه نفرو از اینجا ببرن قبرستون؟

 !انگار با دیوار حرف زدم! اصال نگامم نكرد
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آروم رفتم نزدیک... یه جسد رو به مرده رفت گوشه ى اتاق و یه کشو از ردیف پایین کشید بیرون! 

روم بود... آویزون نبود... حاال دیگه دراز کشیده بود... انگار همین باعث شده بود ازش نترسم! نه که 

 ...نترسم! اما کمتر

مرده مالفه ى سفیدو با یه حرکت تا شكمش کشید پایین! دست راستش رو سینه ش بود... نگامو از 

 !دش گرفتم... انگار توى اون حالتم مى خواست که من ازش بترسمدستش گرفتم و به صورت کبو

اما مگه هدفش این نبود؟ من... هونام... دخترى که شبا تا صبح هزار بار مرگو جلوى چشم خودش 

 !دیده که مبادا حیثیتش به باد بره! این دختر نمى تونه به این راحتیا شكستو قبول کنه

 !شكست از یه جسد

 همین خانومو دیدین؟مرده: شما دیشب 

 ...سرمو تكون دادم

پلیسه به محبى اشاره کرد و محبى مالفه رو کشید روشو کشو رو بست! این کلمه چند بار تو ذهنم 

 ...منعكس شد

 ...بست... بست.... بست

 ...شاید براى همیشه! نه اون کشو رو! ذهن منو از درد... درد دو پاى معلق

 !چشامو بستم و باز کردم

بسیار خب... فقط مى خواستیم مطمئن بشیم! براى اینكه تو پرونده ذکر بشه همه ى جوانب مرده: 

 ...بررسى شده! بفرمائید

 !با زنه از اونجا زدیم بیرون

 ...جلوى در پزشكى قانونى یه تاکسى گرفتم

 کجا برم خانوم؟ -

ى چشمم نیست! با نمى دونم چرا اما یه احساس خوب داشتم! احساس اینكه دیگه دو پاى معلق جلو

 !اینكه امروز خیلى سعى کرده بودم بهش فكر نكنم اما نشده بود

 !اما حاال حس بهترى داشتم! با لبخند آدرس خونه ى تیردادو دادم

 

جلوى در پیاده شدم! همون لحظه تیردادم پیچید تو کوچه! تازه یادم اومد کیف پولم همرام نیست! 

 !تنها کیف پولم نبود... بلكه نه کلید داشتم نه گوشى خدا رو شكر که تیرداد اومد! چون نه
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پیاده شدم و واسش دست تكون دادم! سریع اومد طرفم و انگار که فهمید چى مى خوام و کرایه رو 

 !حساب کرد... تاکسى دور زد و دور شد

 !من و تیرداد هنوز اونجا واستاده بودیم

 !تیرداد: بیا بریم تو... هوا داره تاریک مى شه

 ...دون هیچ حرفى باهاش هم قدم شدمب

 باهم رفتیم سمت خونه... همونطور که از بین شمشادا رد مى شدیم گفت: نمى خواى چیزى بگى؟

 مثال چى؟ -

 اینكه امروز کى همرام بود؟ -

 !اگه الزم باشه خودت مى گى -

مى دونم االن  واستاد... برگشتم سمتش... دستمو گرفت تو دستش: هونام... سعى نكن پنهونش کنى!

 !دارى بهش فكر مى کنى

 سرمو تكون دادم: کى بود؟

 ...ابیگل -

 !هه! همونى که تو ذهنم بود

 واسه چى اومده بود؟ -

 ...اومد بگه که پشیمونه! مى خواست ببخشمش -

 !نگاش کردم: بخشیدیش؟

 ...چشاشو باز و بسته کرد: آره

ه روزم نباید از اعترافم مى گذشت؟! کاش حس کردم قلبم فرو ریخت! تیرداد چى مى گفت؟! حتى ی

 !حد اقل احساسم همون طور گنگ واسم باقى مى موند

 !تیرداد: ولى... نه به خودم

نگاش کردم! لبخند آروم آروم روى لبم نقش بست! بقیه ش مهم نبود! اینكه چطور اومده بود و تا االن 

 !کجا بودن

 ...همونطور که دستم تو دستش بود رفتیم سمت خونه

 منو به خودش فشرد: فردا بریم محضر؟

 نگاش کردم: کاراى ثبتى دارى؟
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 !با شیطونى گفت: آره! مى خوام اسمتو تو شناسنامه م ثبت کنم

 !نه -

 !واستاد و متعجب نگام کرد

 !تا زمانى که نفهمیدم واقعا کیم نمى خوام باهات ازدواج کنم! حد اقل رسمى -

 گیج گفت: یعنى چى؟

 !ت واقعى مو پیدا کنممى خوام هوی -

 !لبخند زد: باشه! اما از من نخواه تا اون موقع صبر کنم

به شوخى زدم به شونه ش... مى دونستم شوخى مى کنه! خود دار تر از این حرفا بود! با این حال 

 !اینطورى منم ناراحت بودم! بهتر بود که حد اقل به هم محرم بشیم

 تیرداد: قهوه مى خورى؟

 ...نمى خورم من که قهوه -

 !اوه راست مى گى؟! من االن برمى گردم -

و رفت تو آشپزخونه... منم روى یه مبل نشستم! یادم اومد که چند ساعت پیش مى خواستم یه لیوان 

 !آب بخورم! خنده م گرفت! پا شدم و رفتم سمت آشپزخونه

ستادم! سرشو بلند کرد و با دیدن تیرداد که داشت همون دارو رو به بازوش تزریق مى کرد سرجام وا

 !با دیدن من یه دفعه انگار که حواسش نباشه سوزن تو دستش شكست

سریع دویدم سمتش... با اون یكى دستش سوزنو کشید بیرون! خدا رو شكر که به نسبت کلفت بود و 

 ...مى شد درش آورد

و دستش که دستش خون ریزى داشت! سریع یه دستمال از روى میز برداشتم و خواستم بزارم ر

 !دستشو پس کشید

 !متعجب نگاش کردم

 !سعى کرد لحنش عصبانى نباشه: چرا اومدى اینجا

 !تو نگفتى که نیا -

 !با حرص نگام کرد

 !دستت داره خون میاد -

 ...به درک -
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 !با دهن نیمه باز نگاش کردم! این چش شد یهو؟

کرد: ببخشید! کنترل اعصابم خون دستش ریخت روى صندلى! دستمو گذاشتم رو دستش... نگام 

 !دست خودم نیست

 !مى فهمم -

 ...نگام کرد و خندید

 براى عوض کردن بحث گفتم: ابیگل چطور آدرستو پیدا کرده بود؟

 !از ارمیا گرفته بود! من و ارمیا با هم تو لندن درس مى خوندیم! واسه همین ابیگلو مى شناسه -

 ...نشستم رو به روش

 

 !رفته بودى؟تیرداد: امروز کجا 

 ...همه چیزو واسش تعریف کردم... سرشو تكون داد و چیزى نگفت

 ...پا شدم و از تو یخچال دو تا تخم مرغ درآوردم و یه تابه برداشتم و گذاشتم رو اجاق

 !تیردادم همونجا نشسته بود

 ...ال اقل یه چیزى بزار رو زخمت -

 ...با همون تابه گذاشتم رو میز یه دستمال گذاشت رو زخمش... نیمرو رو درست کردم و

 !تا حاال شام اینطورى خوردى؟ -

یه تیكه نون برداشت و یه لقمه گرفت: هر وقت حوصله نداشته باشم و مستخدم نباشه نیمرو راه حل 

 !گشنگى یه

 !و لقمه رو گرفت جلوى دهنم

 !دهنمو نیمه باز کردم و یه گاز ازش زدم

 تیرداد: چرا همه شو نخوردى؟

 !ونى گفتم: عادت دارم تو بقیه شو بخورىبا شیط

 ...خندید و گذاشتش تو دهن خودش

 !اونقدر با اشتها اون نیمرو رو خوردیم که هر کى مى دید فكر مى کرد چه غذایى یه

بعد از شام هر دومون نشستیم تو هال و مشغول فیلم دیدن شدیم! یه فلیم خسته کننده بود که 

 !تیرداد با هیجان نگاش مى کرد
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 ...خمیازه اى کشیدم و گفتم: من مى رم بخوابم

 !پوست تخمه رو گذاشت تو پیش دستى جلوش: منم االن میام

 صاف واستادم: چى؟

 ...خندید: نترس! نمیام تو اتاق تو

 ...آها... خوبه -

بعد رفتم تو اتاق و لباس راحتى پوشیدم و به قرص خوردم و سعى کردم به هیچى فكر نكنم و 

 ...بخوابم

ند دقیقه بعد صداى باز و بسته شدن در اتاق تیردادم اومد! روى تخت دراز کشیدم و چون هنوز چ

 !خوابم نمى برد مشغول آهنگ گوش کردن شدم

نه! خوابم نمى بره! نشستم رو تخت! سعى کردم فكر کنم چرا با وجود خوردن قرص بازم نمى تونم 

 !بخوابم

 !یه! درسته! چون پاپى کنارم نبود نمى تونستم بخوابمیكم که فكر کردم دیدم جاى یكى کنارم خال

به ساعت گوشیم نگاه کردم! یک و نیم بود! یک ساعتى مى شد که تیرداد تو اتاقش بود! حتما خواب 

 !بود

 !ولى خب من چیكار کنم؟! نمى تونم بدون پاپى بخوابم

تم رو سرم! خنده م گرفت! تاپى که پوشیده بودمو با یه بلیز آستین بلند عوض کردم و شالمو گذاش

 !انگار نه انگار که من امروز جلوى تیرداد بدون روسرى بودم

 !تقه اى به در زدم که جوابى نشنیدم

آروم درو باز کردم! روى تخت خوابیده بود و آرنجش روى پیشونى ش بود! نمى دونستم خوابه یا نه! 

 !پاورچین پاورچین رفتم طرفش که اگه خوابه بیدارش نكنم

 !االى سرش ایستادم! با دیدن چشماى بسته ش اومدم برگردم که نمى دونم چرا پاهام حرکت نكردب

اولین بارى که تو خواب دیدمش شب مهمونى بود! چقدر اون شب با امشب فرق داشت! حاال این 

 !عشقش بود که تو قلبم بود! آروم نشستم گوشه ى تخت

ید داشتم بكشم توى موهاش یا نه! مى ترسیدم بیدار دستم نا خود آگاه رفت سمت موهاش... ولى ترد

 !شه

تردیدو کنار گذاشتم! انگار که انگشتام مال من نبودن! توى موهاش دست کشیدم! تكون نخورد! یه 
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 !بار دیگه کارمو تكرار کردم

ولى خیلى زود پشیمون شدم! من داشتم چیكار مى کردم؟! باید مى زاشتم فاصله ها همین طور بمونه 

 !کمتر نشه! حد اقل تا زمان محرمیتو 

 ...اومدم پا شم که یهو دستمو کشید و افتادم رو تخت کنارش

 !با تعجب نگاش کردم! هنوز چشاش بسته بود! ولى لباش مى خندید

 چشاشو باز کرد و دستشو کشید به گوشه ى شالم: داشتى چیكار مى کردى؟

 ...من؟! هیچى -

 !واقعا؟ خم شد روم و ابروشو انداخت باال:

 ...سرمو تكون دادم

 ...با خنده برگشت و تو یه حرکت منو کشید رو خودش: اصال دروغ گوى خوبى نیستى

 

 

 ...خندیدم: چرا اتفاقا... اگه بخوام مى تونم راحت بپیچونمت! اما نمى خوام بهت دروغ بگم

 ...آروم از روى شال سرمو بوسید: پس هیچ وقت بهم دروغ نگو

 کنارش دراز کشیدم: تیرداد؟ از روش پا شدم و

 !به پهلو شد: جونم؟

 ...لبخند زدم: همیشه اینطورى جوابمو بده

 !چى مى خواستى بگى جوجه؟ به شوخى اخم کردم: جوجه با کى بودى؟ -

پس یادت رفته من کى م! باید از هونام چاقو کش بترسى! نه بهش بگى جوجه! انگشتشو  -با تو!  -

 !ار از این کار خیلى خوشش مى اومدگذاشت گوشه ى لبم... انگ

 ...زمزمه کرد: واسه من که جوجه اى

منم به پهلو شدم! سرمو بلند کرد و گذاشت رو بازوش... پوست تنش که به صورتم خورد یه جورایى 

 ...قلقلكم گرفت

همونطور که با شالم بازى مى کرد گفت: خیلى عجیبى هونام... فكر نمى کردم دختر سرسختى مثل تو 

 ...اینقدر قلب کوچیكى داشته باشه

نفس عمیقى کشیدم که بیشتر شبیه به آه بود: همه فكر مى کنن قلب من سنگى یه! اونقدر اینو 
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باکاراشون بهم نشون داده بودن که خودمم باورم شده بود... ولى هیچ کس نمى فهمه دخترى که شبا 

وشو بخواد! شاید دلش واسه الالیى مامانى بین زباله ها مى خوابه شاید یه دفعه هم دلش گرمى یه آغ

که تا حاال ندیدتش تنگ شده باشه! حاال هر چه قدرم که خود ساخته باشه! فرقى نمى کنه دختر 

 !باشه یا پسر... آدما دل دارن

بچه پررو... من و باش  -نوک بینى مو فشار داد: حاال که یه آغوش دارى! پس دیگه حرف زیادى نزن! 

 و دل مى کنم! منو سفت به خودش فشرد: مى دونى مامان شدن خیلى بهت میاد؟که با کى درد 

 !متعجب نگاش کردم: واسه چى اینو مى گى؟

خندید: آخه اونقدر خوب نقش بازى مى کردى و ترشى مى خواستى که خودمم باورم مى شد حامله 

 ...اى

ا کلى بدبختى پیدا کردم و وقتى هیچى نگفتم که ادامه داد: اون شب که فرستادیم دنبال قره قوروت ب

 !برگشتم دیدم دارى با ولع اون لواشكا رو مى خورى قسم مى خورم که اون لحظه قصد جونتو کردم

 ...بى صدا خندیدم

تیرداد: روزى که بردمت سونوگرافى اونقدر قایفه ت دیدنى شده بود که چیزى نمونده بود از خنده 

 !روده بر بشم

 !چه حالى بهم دست داد با حرص گفتم: اگه بدونى

حقته! تا تو باشى که سر به سر من نزارى! دکتر مى گفت سودا ادعا کرده که پزشكى مى خونه! ولى  -

اینو نمى دونسته که جنسیت بچه از سه ماهگى به بعد مشخص مى شه! یه لحظه به حرفش فكر 

اتفاقا افتاده! مى دونم  کردم! عجب سوتى اى بودیم ما! تو فكر بودم که گفت: این چند روز خیلى

 !خیلى ناراحتت کردم

پریروز با اینكه مى دونستم تو هیچ تقصیرى ندارى از اینجا بیرونت کردم! با  -چرا اینو مى گى؟!  -

 چشماى گرد شده نگاش کردم: تو مى دونستى؟

ن نگاشو دوخت تو چشام: آره! مى دونستم بین تو و آرمین هیچى نیست! حد اقل از طرف تو مطمئ

بودم! ولى صبح وقتى که با سودا رفتى با خودم کلى فكر کردم! تو الیق خوشبختى هستى! چیزى که 

من نمى تونم بهت بدم! من مریضم هونام! نه فقط جسمم! گاهى روحمم بیمار مى شه! اونقدر اعصابم 

تى شما رو بهم مى ریزه که همه چیزو بهم مى ریزم! ولى قلبم چى؟! از اونم مى تونستم بگذرم؟! وق

جلوى در دیدم از تو چشات حرفاتو خوندم! ولى این یه بهونه بود واسه اینكه ازت بگذرم! متاسفم که 
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 !ناراحتت کردم

ساکت فقط گوش مى کردم! شاید اگه اینا رو نمى گفت هیچ وقت فكر نمى کردم که تیرداد منو 

 !ال بودمشناخته! از اینكه حد اقل اینو مى دونست که من مقصر نیستم خوشح

با یه بهونه اومدم خونه ت! به بهونه ى کلیدت! مى خواستم باهات  -دارم گوش مى دم!  -ساکتى؟!  -

حرف بزنم! ولى تو عصبانى بودى! ترجیح دادم هیچى نگم! تا شب جلوى خونه ت موندم! نمى تونستم 

اتفاقى افتاده!  دل بكنم! وقتى ساعت یک شب از خونه زدى بیرون تعجب کردم! مطمئن بودم که یه

اومدم که ازت بپرسم که تو چاقو رو گذاشتى زیر گلوم... با خنده ادامه داد: ولى خودمونیم خوب 

 !غافلگیرم کردیا

خوش حالم که حد اقل اینطورى مى  -دیگه بعد این همه سال چاقو کشى مى دونم باید چیكار کنم!  -

مد! از اینكه نگفت من همیشه پشتتم! از اینكه تونى از خودت دفاع کنى! از اینكه اینو گفت خوشم او

 !اینو با کاراش نشون مى داد! نه با حرفاش

 

تیرداد: حتى وقتى با ارمیا رفتى هم یه لحظه بهت شک نكردم! ولى سعى کردم ازت بدم بیاد! بدم 

بیاد که نصفه شب با دوست صمیمى م رفتى! با تموم اینا ته قلبم مى دونستم یه موضوعى هست! 

عى کردم به خودم بقبولونم که ارمیا واسه تو خیلى بهتر از منه! اخم کردم: چى مى گى تیرداد؟! س

 !ارمیا که سودا رو دوست داره

 !خندید: تو هیچى نمى دونى هونام

 !متعجب گفتم: منظورت چیه؟

ین نگام کرد: من یه مردم! معنى نگاه یه مرد دیگه رو مى فهمم! به خصوص اگه اون طرف دوست چند

 !و چند ساله م باشه

ولى اشتباه مى کنى! سودا و ارمیا با همن! اینو بهت قول مى دم! به سرم دست کشید: خوبه که  -

 !اینطور فكر مى کنى! فقط تو تعجبم که چرا سودا بهت چیزى نمى گه

 !نمى خواى برى بخوابى؟! با شیطونى گفتم: جات تنگ شده؟ -چون چیزى نیست که بگه!  -

 !م: دوست دارى تنگ باشه؟خم شد رو

 !سرخ شدم... قهقه ش رفت هوا: چرا سرخ شدى جوجه؟

 !هیچى! برم بخوابم! بعد آروم از تخت اومدم پایین -
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تیرداد با همون خنده ش ادامه داد: از این به بعد یادت باشه که با من سربه سر نزارى! چون من کم 

 !نمیارم

از فرار کردنت معلومه! نفسمو با حرص دادم  -کم نمیارم!  بله! کامال معلومه! ولى مطمئن باش منم -

بیرون! دلم مى گفت بزنم فكشو بیارم که مثل فک خودم بشه! ولى آخه همینجورى خوشگل تر بود! 

پس بى خیال شب بخیر کوتاهى گفتم و اومدم برم بیرون که تازه یادم اومد واسه چى اومده بودم! 

 !برگشتم

 !نشسته بود نگام کرد: چى شده؟تیرداد که حاال رو تخت 

آره! ولى اگه نباشه نمى تونم بخوابم! همونطور که از  -مگه پیش سودا نیست؟!  -بریم دنبال پاپى؟!  -

تخت مى اومد پایین گفت: حرفى ندارم! ولى یادت باشه بعد از محرمیت من نمى تونم جامو به پاپى 

 !بدم

 !ه بشماز حرفش خنده م گرفت: مى رم بیرون تا آماد

و قبل از اینكه تیرداد چیز دیگه اى بگه از اتاق زدم بیرون! همه ى آماده شدنم یه مانتو پوشیدن بود! 

تو اتاق صبر کردم تا تیردادم آماده بشه! وقتى صداى باز و بسته شدن در اتاقشو شنیدم اومدم 

 !بیرون

خمش! سریع دستمو کشیدم: رفتم سمتشو بازوشو گرفتم! حواسم نبود و دقیقا دستمو گذاشتم رو ز

 !ببخشید

دستمو گرفت و با هم از خونه زدیم بیرون! چون مى دونستم سودا هنوز بیداره بهش اس زدم: دارم 

 !میام پاپى رو ببرم

 !سریع جواب داد: زود بیا که بیچاره م کرده

 !دیوونه! به زور مى بردش و حاال مى گه زود بیا ببرش

نگى که پخش مى شد گوش مى کردیم! من به صحرا شفیق فكر مى تو ماشین هر دومون ساکت به آه

 !کردم! ولى تیردادو نمى دونم

سودا با دیدنمون همونطور که پاپى رو مى انداخت تو بغلم زیر گوشم گفت: من که آخرش نفهمیدم 

 !شما باهم دعوا دارین یا نه

ورى حالش بیشتر بود! اون شب خندیدم و چیزى نگفتم! مى خواستم به رها و سودا همزمان بگم! اونط

بآلخره پاپى رو از سودا گرفتیم و من تونستم بخوابم! پاپى رو تو بغلم زدم و داشتم مى رفتم سمت 
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 !اتاقم که تیرداد گفت: فردا دیگه حق ندارى اینو بیارى تو اتاقا

 !گیج نگاش کردم که ادامه داد: صبح مى ریم محضر واسه صیغه

 !له دارى؟اخم کردم: چرا اینقدر عج

 !شونه باال انداخت: بعدا مى فهمى

مثل خودش شونه باال انداختم و چیزى نگفتم! ما که بآلخره باید بهم محرم بشیم! چه فردا چه پس 

 !فردا

 !شب بخیرى گفتم و رفتم تو اتاق

صبح که بیدار شدم چشمم تو چشم پاپى افتاد! با خنده پاپیونشو کشیدم جلو و ول کردم! از این 

 ...خوشش مى اومد! مثل همیشه اومد صورتمو لیس بزنه که فرستادمش عقب کارم

من آبنبات نیستم جوجه! از این حرفم خنده م گرفت! چقدر باحال بود که به یكى که دوستش دارى  -

 !بگى جوجه! حاال من به پاپى مى گفتم جوجه! به سگم

 ...تقه اى به در خورد

 ...شالمو گذاشتم سرم: بفرما

شد! تیرداد نگاهى به ساعتش انداخت : چقدر مى خوابى بچه؟ دارم مى رم شرکت! عصر مى در باز 

 ...ریم محضر

 !سرمو تكون دادم: به سالمت

 !چشمكى زد: تا اون موقع خوب به خودت برس

بعد درو بست و رفت! از کاراش سر درنمى آوردم! یه موقع جدى مى شد و یه موقع شیطون! ولى از 

 !ردم که همه جوره دوستش دارماین سر در مى آو

 !گوشى مو برداشتم و زنگ زدم به رها و سودا و بهشون گفتم که بیان پیشم

 

نمى دونم چرا اما یه جورایى استرس داشتم! اما یه استرس شیرین بود! با اینكه مى دونستم صیغه ى 

 !ص داشتدائمى نیست ولى خب همین که قرار بود به تیرداد محرم بشم واسم یه هیجان خا

ولى نه! هیجانم نبود! نمى تونستم توصیفش کنم! اما اینو مى دونستم که اونقدر این حس برام شیرین 

 ...بود که تا عصر لحظه شمارى مى کردم

لبامو با زبون تر کردم... نشستم جلوى دراورى که باالش آینه بود! من که لوازم آرایش زیادى نداشتم 
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 !م بخوره! مسلما تیرداد آرایش نمى کردو اینجام چیزى نبود که به درد

بى خیال آرایش پا شدم و رفتم پوشه اى که مامان پیرى بهم داده بودو برداشتم و مشغول خوندنش 

 !شدم

 ...چیز زیادى دست گیرم نشد! بجز یه آدرس... توى اصفهان

 ...د دوستشچرا اصفهان؟! چرا از اصفهان اومده بود اینجا؟! یعنى این آدرس مادرم بود؟! شای

 !اصال این اسم اسم مادرم بود یا نه؟

 ...کالفه گوشى مو برداشتم و به سودا اس زدم: وسایل آرایشتم بیار

گوشى رو گذاشتم رو میز و با پاپى از اتاق زدم بیرون! حاال حتما اس ام اس مى ده چرا و چه خبره؟! 

 !پس گوشى همونجا بمونه تا خودش بیاد و ببینه چه خبره

استم برم سمت آشپزخونه که صداى زنگ در بلند شد! رفتم سمت اف اف... هیچ تصویرى مى خو

 !مشخص نبود... پوفى کردم! رها باز کرمش گرفته! سودا م که معلوم نیست کدوم گوریه

 !کیه؟ -

 !هیچ جوابى نشنیدم

 !رها میام آویزونت مى کنما -

ل بود... چاى سازو زدم به برق... صداى پارس بعد درو باز کردم و رفتم سمت آشپزخونه... پاپى تو ها

 !پاپى تو خونه پیچید... حتما باز سرش زیر مبل گیر کرده... رها میاردش بیرون دیگه

رفتم سمت یخچال و از توش ظرف میوه رو کشیدم بیرون و از همونجا داد زدم: با سودا اومدى یا 

 !تنها؟

 !هیچ جوابى نشنیدم

 !رها دارى مى میرى؟ -

 ...جوابى نشنیدم! هنوز صداى پارس پاپى مى اومد بازم

اخم کردم! یه لحظه ترسیدم نكنه رها نباشه؟ آروم ظرف میوه رو گذاشتم رو میز... حاال صداى زنگ 

 ...گوشى مم مى اومد

رفتم سمت خروجى آشپزخونه... از باالى اپن سرکى تو هال کشیدم... کسى نبود! ولى صداى پاپى 

الن مى اومد! متعجب پامو گذاشتم روى پله ى اول که به هال متصل مى شد هنوز از اون طرف س

 ...گذاشتم... ولى سریع برگشتم عقب و یه چاقو برداشتم
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 !باز برگشتم تو آشپزخونه: رها؟

 !صداى پایى رو شنیدم... تقریبا مطمئن شده بودم رها نیست! اگه بود تا االن پخ کرده بود

که از اونجا صداى پاپى رو شنیده بودم... پاپى یه گوشه واستاده بود و پاورچین پاورچین رفتم سمتى 

 !هى پارس مى کرد! متعجب بهش خیره شدم! یعنى توهم زدم؟

 ...تا اومدم برگردم سر جام میخكوب شدم

 ...سالم -

 

تو سكوت فقط نگاش کردم! یه شلوار جین آبى با یه بلیز آستین بلند سورمه اى که البته آستیناش 

لى هم بلند بود و تا نوک انگشتاش رسیده بود و چون دستاشو تقریبا مشت کرده بود باعث شده خی

بود پارچه ى لباسش چروک بشه... چشمم به آستینش بود... فقط همین... نمى دونم چرا... ولى نظرمو 

د به خودش جلب کرده بود! مثل چیزاى کوچیكى که گاهى نظر آدما رو به خودش جلب مى کنه! شای

 !چون حس خوبى به این کارش نداشتم
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 ...سالم... جواب... واجب -

 !خنده م گرفت: من انگلیسى هم یكمى مى فهمم... تو انگلیسى حرف بزن منم فارسى

 ...خندید: اوکى... اما من فارسى دوست

زبونمو مسخره مى کنى! ولى من حرف زدن تو رو نُ دوست! اینجورى بدم میاد! فكر مى کنم دارى  -

 !بلد نیستى مجبور نیستى که

 ...پاپى پرید بغلم... نگاش روى پاپى موند

 ...بشین اینجا -

 ...و به یه مبل اشاره کردم

 ...رفت سمتشو نشست! شال مشكى شو که روى شونه ش بود انداخت کنارش: خیلى سخته

خوب یاد گرفتى بعد حرف بزن! چرا  منم نشستم رو به روش و گفتم: گفتم فارسى حرف نزن! هر وقت

 !اینطورى مى کنى؟

 ...باشه -

 !بعد خندید و این بار به انگلیسى گفت: تیردادو دوست دارى؟

 ...سرمو تكون دادم: خب معلومه... عاشقشم

 !ابروشو انداخت باال: یعنى هیچ وقت ازش نمى گذرى؟

 ...من بخوام هم تیرداد نمى خواد -

 ...کت مى کنهگردنشو کمى کج کرد: تر

 !گنگ نگاش کردم: منظورت چیه؟
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 !شاید یک یا دو سال بعد از تو طاقت بیاره -

 !چى مى خواى بگى؟ -

 !بعد از مرگ ولت مى کنه -

قهقه زدم: خب بایدم ول کنه! آدم که با مرده نمى میره! اینو که تو نمى فهمى! بزار یه چیز دیگه بگم! 

 !ره دنبال یه زندگى جدیدمن مردم اون که نباید بمیره! باید ب

 !واست مهم نیست؟ -

 !شونه باال انداختم: نه! باید منطقى باشم

 !سرشو به نشونه ى فهمیدن تكون داد: پس خودت مى خواى

 !چیو؟! اصال چرا من باید بمیرم؟ -

 !مى میرى -

 !متعجب نگاش کردم:خب هرکسى یه روزى مى میره

 !آره... هرکسى یه روزى مى میره -

 !چى؟! تو عاشق تیرداد بودى؟تو  -

 !نگام کرد: هنوزم هستم

 !بى خیال گفتم: وقتى ترکش کردى یعنى دوستش نداشتى

من ترکش نكردم... از دستش عصبانى شدم که چرا زود بهم نگفت... من لجباز بودم! اونم بود...  -

 !بعدش که رفتم پیشش دیگه اون منو نخواست

 !پس چرا دوباره برگشتى؟ -

 !اینكه دوباره شانسمو امتحان کنمواسه  -

 !خب چرا بر نمى گردى؟! تیرداد دوستت نداره -

 !سرشو تكون داد: نه! نداره! ولى حق نداره کس دیگه اى رو هم دوست داشته باشه

 !ابرومو انداختم باال: حاال که داره

 ...بى مقدمه گفت: من قهوه مى خوام

 ...کردم: برو خودت درست کن! من بلد نیستمگیج نگاش کردم و با سر به آشپزخونه اشاره 

 ...سرشو تكون داد و پا شد و رفت تو آشپزخونه

به پشتى مبل تكیه دادم! هنوز صداى زنگ گوشیم مى اومد... ولى حال نداشتم برم جواب بدم! حتما 
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 !سوداس... جواب اس ام اس شو ندادم داره زنگ مى زنه

سمت سودا به سمت ابیگل سوق دادم! ولى واسه چى اومده  آخه آدم اینقدر فضول مى شه؟! فكرمو از

 !اینجا؟! مطمئنا نیومده تا یه قهوه بخوره و بره! شاید اومده تا از ازدواج با تیرداد منصرفم کنه

شونه باال انداختم! هر کارى کنه هم نمى تونه! یا هر حرفى که بزنه! من به تیرداد اعتماد دارم! و 

تماد داشتنه که قشنگ مى شه! پاپیون پاپى رو که مثل همیشه رفته بود دوست داشتن با همین اع

پشت گردنش مرتب کردم! به این فكر کردم که چرا پاپى استخون نمى خوره؟! از بس این سودا بهش 

 !آب نبات و شكالت و چه مى دونم آدامس داده

فنجونا مى ریخت!  پا شدم و رفتم تو آشپزخونه... ابیگل با وسواس خاصى داشت آب جوشو توى

 !فنجون سفید و ساده... از سادگى و سفیدى فنجون خوشم اومد

 ...ولى رنگ تیره ى قهوه که به سیاهى مى زد

نشستم پشت میز... قهوه... چرا من نمى تونم قهوه بخورم؟! چرا هرچى هم توش شكر بریزم باز حس 

 ...خیلى بدم مى اومد مى کنم تلخه؟! شیرینى زیادو دوست نداشتم! ولى از تلخى قهوه

 ...یه فنجون قهوه گذاشت جلوم

 

تا اومدم بگم من قهوه نمى خورم صداى زنگ تلفن خونه بلند شد... همون لحظه زنگ اف اف هم 

 !اومد! کالفه سر جام ایستادم! نمى دونستم برم کدوم سمت

 !ابیگل کارمو راحت کرد: من تلفنو جواب مى دم

 ...ف افسرمو تكون دادم و رفتم سمت ا

 ...سودا بود

دکمه ى در باز کنو زدم... با جیغ جیغ داخل شد! در ورودى رو هم باز کردم! صداش از اون ور حیاط 

 !مى اومد: زود باش بگو ببینم چه خبره که لوازم آرایشى مى خواستى؟

ه حدسم درست بود... تا االن حتما صد تا اس ام اس و تماس از دست رفته داشتم! براى رسیدن ب

 !جواب یه سوال! اینجا چه خبره؟

 ...سرمو به افسوس تكون دادم: حاال یه نفس بكش بعد بپرس

 !خودشو بهم رسوند: واى این حیاط چرا اینقدر بزرگه تمومم نمى شه

 !خندیدم و هولش دادم تو: بیا تو اینقدر غر نزن
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نگو تا من واست همه  همون طور که با سودا مى رفتیم سمت آشپزخونه در گوشش گفتم: فعال هیچى

 ...چیو بگم

 !مشكوک نگام کرد و بعد با خنده گفت: پسر مِسَر آوردى؟

 ...خندیدم: مرض بگیرى سودا

تا سودا اومد یه چى بگه ابیگلو دید و ابروشو انداخت باال و یه نگاه متعجب به من انداخت که یعنى 

 !این دیگه کیه؟

 ...ابیگل با همون لهجه ى مسخره ش گفت: سالم

 سودا به شوخى گفت: واى مامانم اینا... چند سال خارج بودى؟

 !در گوشش گفتم: خودش خارجیه... حرف نزن

 !سودا: ااااا؟! بابا باال باالیى ها مى پرى

مجبورش کردم روى صندلى بشینه... ابگلم نشست! اومد فنجون منو برداره که سودا گفت: نمى خواد 

 ...عزیزم! من اسپرسو دوست دارم

 ...بیگل یه نگاه به سودا انداخت: باشه... من اینو عوضا

 ...سودا فنجونو ازش گرفت: نه خانومى! مى خورمش

 !چشامو ریز کردم: چرا اینقدر به عوض کردنش اصرار دارى؟

 ...تو چشاش یه چیزى بود... انگارى که ترس بود

 ...به دستاش نگاه کردم! هنوز با آستیناى بلندش پوشونده بودشون

 ...به من گفت: نمى دونستم مهمون دارى! بعدا میام ببینمت رو

 ...تا اومدم تعارف کنم سریع شال مشكى شو که روى صندلى بود برداشت و رفت بیرون

 ...شونه باال انداختم: اینم یه چیزیش مى شدا

 سودا: کى بود این؟

 ...دست شكسته ى سودا همون موقع پاپى اومد تو آشپزخونه و پرید بغل سودا و خودشو ول داد رو

 !به نظرت مشكوک نبود؟ -

 !سودا: چى؟

 !همین دختره دیگه -

 ...سودا قهوه رو برد سمت لبش... تا اومدم بگم از اون نخور یه قلوپ ازش خورد
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 ...سودا -

 !متعجب فنجونو گذاشت رو میز: چته بابا؟

 !از اون نخور! معلوم نیست چى کار کرده که گفت نخورین -

 !وشو انداخت باال و دسته ى فنجونو رها کرد : نه بابا! من که ازش خوردم! نمى رم حاالسودا ابر

 ...خندیدم و نشستم رو به روش: واسه یه شوک حاضرى؟! نه نه! وایسیم تا رها هم بیاد

 ...سرشو تكون داد: نه ترو خدا! بگو وگرنه تا اون موقع مى میرم که

 ...بهش چشم غره زدم: خدا نكنه دیوونه

 ...با بى حالى گفت: نگى مى میرما

یهو با سر خودشو انداخت رو میز... پاپى هم که از این کار سودا ترسیده بود پرید و خورد به فنجون و 

 !برگشت و ریخت رو میز و قل خورد و اون فنجون هم خورد به اون یكى بعدش اون یكى هم ریخت

 ره بازیا چیه؟! ببین چیكار کردى؟با عصبانیت رو به سودا گفتم: مرض گرفته این مسخ

دستشو تكون داد... با ترس سرشو از روى میز بلند کردم... قهوه به صورتش مالیده بود! چون کم بود 

 ...نسوزونده بودش

 ...چشاش نیمه باز بود... سرشو تكون دادم: سودا... سودا

 ...هوه انداختمحال نداشت! با ترس نشوندمش رو صندلى! یه نگاه به فنجون برگشته ى ق

 ...تصاویر به سرعت از جلوى چشمم رد شدن... ابگیل... دستاى مخفى شده ش... قهوه

 ...و بعد از اون همه تصویر تنها یه کلمه تو ذهنم نقش بست... سم

 

گیج شده بودم و نمى دونستم چیكار کنم! اولین کارى که به ذهنم رسید این بود که پاپى رو از اونجا 

 ...ممكن بود باقى مونده ى قهوه رو که روى میز ریخته بود بلیسه و اونم مسموم بشهدور کنم چون 

همونطور که گوشى سودا رو از تو جیبش برداشته بودم و شماره ى رها رو مى گرفتم که اگه نزدیكه 

 !بگم زودتر خودشو برسونه به پاپى گفتم: برو از اینجا بیرون! این تو هم نیا

اه! اینم  ... Low battery shutting down ...ته ش ماشینم نیاورده بودلعنتى بخاطر دست شكس

االن باید خاموش مى شد؟ پاپى از آشپزخونه زد بیرون و من تا اومدم بدوم بیرون تا تلفنو بردارم که 

 ...سینه به سینه ى یكى خوردم

نگار که با دیدن من که با دیدن تیرداد نفس راحتى کشیدم که البته زیادم دووم نیاورد... تیرداد ا
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 ...سالمم خیالش راحت شده باشه خواست حرفى بزنه که سریع گفتم: سودا

 ...سریع دوید تو آشپزخونه و تا من بخوام بهش برسم سودا رو زد تو بغلش و دوید بیرون: بیا هونام

پشت و سریع دویدم بیرون و جلو تر از تیرداد رفتم و در ماشینو باز کردم! تیرداد سودا رو گذاشت 

 ...نشست پشت رل

منم کنار سودا نشسته بودم و دعا مى کردم! اصال نمى دونستم باید چیكار کنم! فقط تو دلم همه ش 

 !خدا رو صدا مى زدم که مبادا بالیى سر سودا بیاد

 ...دستشو گرفتم تو دستم: نبضش هنوز مى زد! ولى کند

 !و این باعث شده بود که ترسم هر لحظه بیشتر بشه

تیرداد همونطور که سرعتشو به اوج رسونده بود داد زد: چرا هرچى زنگ زدم جواب اون تلفن لعنتى 

 !رو ندادى؟

اونقدر از خودم عصبانى و بخاطر سودا مضطرب بودم که موقعیتمو فراموش کردم مثل خودش داد 

 !زدم: سر من داد نزن... من از کجا مى دونستم تویى؟

چیزى نگه! نه اون موقعیت مناسبى داشت و نه من! اون شاید بخاطر فرمونو چرخوند و سعى کرد 

بیماریش و من بخاطر نزدیک ترین دوستم! توى چند دقیقه براى بار هزارم نبضشو گرفتم: طاقت بیار 

آجى! خواهش مى کنم... تیرداد کالفه و با سرعت رانندگى مى کرد! چند دقیقه اى نگذشته بود که 

ان نگه داشت و بدون معطلى در سمت سودا رو باز کرد و سودا رو روى سریع جلوى یه بیمارست

 !دستاش بلند کرد و دوید سمت بیمارستان

 ...منم پشت سرش بودم... داد زدم: دکتر... یه دکتر بیارید حال دوستم بده

 ...چند تا پرستار دویدن سمتمون و سریع سودا رو گذاشتن روى یه ویلچر و بردنش سمت یه اتاق

 ...دم خودمو برسونم بهش که یه پرستار جلومو گرفت: شما نمى تونید داخل شیناوم

 تا اومدم حرفى بزنم یه دکتر با عجله خودشو رسوند: چه خبره؟

 ...پرستاره: مسمومیت آقاى دکتر

 ...با تمنا به دکتره نگاه کردم! اون لحظه به هیچ چیز فكر نمى کردم جز نجات سودا

 ...رسوند به همون اتاقى که سودا توش بوددکتره سریع خودشو 

 ...اومدم برم تو که درو روم بستن

به حد جنون رسیده بودم! همونجا قسم خوردم که اگه خدایى نكرده بالیى سر سودا بیاد خودم اون 
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 !دختره ى اجنبى رو خفه ش کنم

 ...به دستام نگاه کردم

 ...با همین دستام

دم... سرمو که بلند کردم تیردادو دیدم! با لبخندش هرچند گرمى دست کسى رو رو شونه م حس کر

مشخص بود از سر آرامش نیست سعى کرد آرومم کنه! ولى خشمى که تو وجودم بود به این راحتیا 

 !فروکش نمى کرد

 !نبود... منى که همه سعى داشتن خردش کنن "من"همیشه یاد گرفتم ببخشم ولى سودا دیگه 

 ...نه! نمى شد که ببخشماینو نمى تونستم ببخشم! 

دست تیردادو ول کردم و نشستم روى یه صندلى... تیرداد کالفه دستشو تكون داد: مصبتو شكر... به 

 ...خدا وندى خدا قسم که خودم ابیگلو مى کشمش

 رو کردم بهش: اصال تو چطورى یهو پیدات شد؟

یه کارى مى کنه که  دستشو کشید گوشه ى لبش: بهم زنگ زد گفت اگه دست از سرت برندارم

 !پشیمون بشم... گفت االن جلوى خونه تم... هونام اون دیوونه س... اون دختر یه جانى یه

متعجب نگاش کردم... سعى کردم ذهنمو منحرف کنم و به این فكر نكنم که چرا همه ى آدماى اطرافم 

 باید یه طورى باشن! چرا هرکى دور و برمه یه مشكلى داره؟

ه... سودا بچه طالقه... تیرداد ام اس داره... سمر خودکشى مىكنه... ابیگل که دیگه نمى رها مادر ندار

 !دونم از کدوم جهنمى پیداش شده جانى یه! و خودم که هنوزم نتونستم خودمو بشناسم

تیرداد: راه افتادم تا برگردم... هرچى بهت زنگ زدم جواب ندادى! به خونه که زنگ زدم خودش 

 ...ت و فقط گفت: آخرشه... بعدش قطع کردگوشى رو برداش

 !نگامو از دهنش گرفتم! انگار که اصال نفهمیدم چى گفته

 ...چقدر این لحظات کشنده بودن... و چقدر زجر آور... زجر کشنده

 ...تو دلم مدام خدا رو صدا مى زدم

 ...گوشى تیرداد زنگ خورد

 ...رن! اه لعنتى بدو دیگهنگامو دوختم به ساعت روبه روم: چقدر لحظه کند مى گذ

 ...تیرداد: بله رها خانوم... حالشون بد شده بود اومدیم بیمارستان... نه نه! نگران نباشید

 ...نگام به دهن تیرداد نبود! به دکتر بود که از اتاق پشت سرش اومد بیرون
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 سریع پا شدم و خودمو بهش رسوندم: حالش چطوره؟

تاد که این همون دکتره پریشبه که وقتى سودا تصادف کرد تو اتاقش با اخم نگام کرد... تازه یادم اف

 ...بود

 سعى کردم اخم دکتره رو نا دیده بگیرم: آقاى دکتر مى گم حالش چطوره؟

سرشو به تاسف تكون داد: خانوم بهتره بیشتر مراقب دوستتون باشین... دیگه بالیى نمونده که سرش 

 ...سم و مقاومت خوب بدن ایشون خطر رفع شده نیومده... به هر حال بخاطر مقدار کم

نفسى از سر آسودگى کشیدم... دیگه به بقیه ى حرفاش هیچ اهمیتى ندادم... دکتره که دید من اصال 

 ...به حرفاش گوش نمى کنم سرى تكون داد و رفت... با خیال راحت نشستم روى صندلى

نیست... اون لحظه این هیچ اهمیتى واسم  نگامو به اطراف چرخوندم... تازه متوجه شدم که تیرداد

 !نداشت

سرمو رو به آسمون یا بهتره بگم سقف بلند کردم: خدایا بزرگى تو شكر... مرسى که نزاشتى چیزى 

 ...بشه

 !همون دکتره دوباره از جلوم رد شد: فكر مى کردم تا االن رفته باشین پیش دوستتون

درواقع به سایه ش اخم کردم... انگار این بیمارستان  با اخم بهش که دیگه رد شده بود نگاه کردم!

 ...همین یه دکترو داره فقط

ولى اینا چه اهمیتى داشت؟! با شادى پا شدم و در اتاقو باز کردم... دو تا پرستار تو اتاق بودن که یكى 

 ...داشت سرم سودا رو وصل مى کرد و اون یكى نمى دونم داشت چرا داشت پلكاشو نگاه مى کرد

 خودمو رسوندم بهشون: خوابه؟

 ...پرستارى که داشت سرمو وصل مى کرد سرنگو زد تو سرم: نه! بى هوشه

 بى هوش واسه چى؟ -

اون یكى دستشو از رو صورت سودا برداشت: معده شو شست و شو دادیم! نترس! زود به هوش میاد! 

 خودکشى کرده؟

 نه؟گیج و با تعجب گفتم: چى؟! واسه چى باید این کارو بك

پرستاره شونه شو انداخت باال و از اتاق زد بیرون! اون یكى م نبض سودا رو گرفت و بعدش اونم رفت 

 ...بیرون

 ...نشستم کنارش... تا اومدم دستشو بگیرم تو دستم در باز شد و رها خودشو انداخت تو
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 ...ایا شكرتبا دیدن من که آروم باال سر سودا نشسته بودم چشاشو بست و نفس عمیقى کشید: خد

 بعد اومد طرف من: چى شده باز؟

خالصه وار همه چى رو واسش تعریف کردم که گفت: اااا! پس نمرده؟! اینا همه ش ادا بود! از زنده ش 

 ...که خیرى ندیدیم! ال اقل مى مرد یه خرما و حلوا اى مى افتادیم... واال

 !زبونتو گاز بگیر رها -

 ...من تا تو رو نكشم نمى میرم که -

 ...به سودا که چشاش نیمه باز بود نگاه کردم! حاال خنده مم گرفته بود! با این حالشم ول نمى کرد که

رها زد رو گچ دستش: هووو... چته بابا؟ دیگه دارى مى میرى! رو به قبله اى! االن تو نمى فهمى که... 

 !خواب و بیدارى، نمى گیرى قضیه رو

 ...دکتره اومد توهمون موقع در باز شد و باز همون 

همونطور که انتظار مى رفت دکتره با همون لحن خشكش اما به طعنه گفت: ماشاهلل برخالف جثه تون 

 ...خیلى پرطاقتین

 ...رها زد به بازوم: عجب تیكه ایه این المصب

 هیــــــــــن.... رها؟! تو هم؟ -

 ...چته بابا؟! بخاطر سودا مى گم -

زد نگاه کردم! با دیدن حالتش باز خنده م گرفت و بازم خدا رو شكر  به سودا که بى خیال چرت مى

 ...کردم

 رو به رها گفتم: تو چطورى فهمیدى ما اینجاییم؟

رفتم خونه ى تیرداد که دیدم هیچ کس نیست! با دیدن پاپى که تنها بود نگران شدم و شماره ى تو  -

خاموش بود و بعدش شماره ى تیردادو  رو گرفتم که صداى گوشیت از تو اتاق اومد و سودا م که

 ...گرفتم که گفت بیمارستانید

سرمو به معنى فهمیدن تكون دادم... هرچند که تیرداد جلوى من با رها حرف زده بود اما اون لحظه 

 ...اونقدر عصبى بودم که نفهمیده بودم

ولى انگار زیاد طاقت همون موقع دکتره اومد نبض سودا رو بگیره که سودا سعى کرد دستشو بكشه... 

نداشت... با لحنى که انگار مست باشه گفت: چیكار مى کنى عزیزم؟ چرا مى خواى دستمو بگیرى 

 شیطون؟
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 من و رها با چشماى ورقلمبیده به سودا خیره شده بودیم... این دختره عقلشو از دست داده؟

دین ولى مثل اینكه همون دکتره سعى کرد نخنده: حالتون خوبه خانوم؟! شما یه ساعت بى هوش بو

 ...هم زیاد بوده

سودا باز دوباره با لحن کش دارش گفت: اى بابا دکى جون نمى دونى چه حالى داره که... اصال اینقدر 

 ...راحت خوابیده بودم جون تو

دکتره سرى تكون داد و رفت بیرون... به محض اینكه درو بست سودا با چشماى بسته با بى حالى 

 ...خندیدنشروع کرد به 

 

 ...من و رها هنوز مات سودا بودیم که مى خندید

 رها: سودا حالت خوبه؟

 !سودا: آرررررره باو... مى خواستم یكم سر به سر این دکى بزارم

 !رها: خاک به سرت کنم که زهره ترکمون کردى! فكر کردم خل شدى

: خب دیگه رها هم اومد... سودا روشو کرد به من درحالى که سعى مى کرد چشاشو وا نگه داره گفت

 شوکى که گفتى چیه؟

نتونستم نخندم! با صداى بلند خندیدم... خدایا چقدر سودا رو دوست داشتم! مخصوصا این کاراش 

که تو همه ى حالت ها سعى مى کرد خودشو شاد نشون بده... هرچند که اونم زندگى ش خالى از 

 ...مشكل نباشه

 واسه چى گفتى بیایم خونه ى تیرداد؟رها رو به من گفت: راست مى گه! 

 !خندیدم: هیچى بابا! دیگه از خونه ى تیرى به بیمارستان رسیدیم

 ...سودا: اااا! بگو دیگـــــــــه

 ...رها با خنده گفت: سودا عین معتادا شدى! هونام زود بگو بزار این یكم بخوابه داره مى میره

 ...یرداد به هم محرم بشیمبا خنده گفتم: هیچى باو... قرار بود من و ت

 ...هر دو خشكشون زد

 وااااا... یعنى اینقدر غیر منتظره بود؟ -

سودا: خاک تو سر من که اینقدر واسه این کنجكاو بودم... این که جالب نبود... بآلخره دیر یا زود 

 ...اتفاق مى افتاد
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هنوز اثر سم هست و بعد چشاشو بست و چند دقیقه نگذشته بود که خوابش برد... مى دونستم 

 ...ممكنه به قول دکتر تا چند روز خواب آلود باشه

 !به رها نگاه کردم: تو هم تعجب نكردى؟

 ...خندید: مبارکه عزیزم! خیلى به هم میاین... دختر عمو و پسر عمو

 ...بعد بغلم کرد و صورتمو بوسید: سودا رو ول کن! اون خله! عذرش موجهه

 ...خندیدم

 اد کو؟رها: راسى تیرد

 ...نمى دونم... همون موقع که دکتر گفت سودا حالش خوبه غیبش زد -

 ...یهو یه چیزى تو ذهنم نقش بست

 واى رها... تیرداد رفته پیش ابیگل... نكشتش یهو؟ -

 رها متعجب گفت: نه بابا! مگه دیوونه س؟

 ...خدا کنه همین طور باشه -

اون گفت که شب پیش سودا مى مونه چون خاله شیدا یكم که با رها حرف زدیم على بهش زنگ زد و 

 ...هنوز کرجه

 !چرا تو؟! من پیشش مى مونم -

 !الزم نكرده! این که همیشه یه پاش مى لنگه... واسه دستش تو موندى امشب من مى مونم -

 ...نگو تو رو خدا فقط پاش سالمه -

 خندید: پس امشب دیرام دیرام... دادارى دادام؟

 ...گمشو -

خب مگه چیه؟ من و على بهترین دورانمون نامزدى مون بود! با همه ى اون مخالفتا ولى خیلى  -

 !قشنگ بود

اووههه! حاال همچین مى گه نامزدى انگار چند ساله ازدواج کرده! خوبه تا همین یه هفته پیش نامزد  -

 !بودینا

ودا رو پرسید و بعد به من اشاره همون موقع تیرداد اومد تو و با رها سالم علیک کوتاهى کرد و حال س

 ...کرد که بریم بیرون

 سرمو یكم بلند کردم و بهش زل زدم: چیزى شده؟! رفتى پیش ابیگل نه؟
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 ...سرشو تكون داد: آره

تیرداد من دلیل این کارشو نمى فهمم! مگه نگفتى اومده بود ازت بخواد ببخشیش؟! پس این کارا  -

 چیه؟

كارتو بهم نریزم! بعد مفصل واست تعریف مى کنم! ابیگل یه بیمار ببین! من بهت نگفتم که اف -

روانیه... اینو وقتى فهمیدم که از هم جدا شده بودیم! کاراش واسم ضد و نقیض بود ولى فكر نمى 

 ...کردم تحت درمان باشه... به هر حال االن دیگه خطرى تهدیدت نمى کنه

 ...با اضطراب گفتم: تیرداد... تو که

د: نه... فقط سپردمش دست دکتر معالجش... البته سودا اگه خواست مى تونه ازش شكایت لبخند ز

 ...کنه... طبق قانون ایران مجازات مى شه

 !اگه سودا این کارو بكنه تو ناراحت مى شى؟ -

 ...به هیچ وجه... ابیگل واسه من مرده -

 ...ولى این کارا تو مرام سودا نیست -

 ...ى رمخیله خب... من دیگه م -

 !اومد بره که گفتم: تیرداد؟

 !نگام کرد: جونم؟

یه لبخند زدم... شاید از روى شرم... شایدم از روى عشق... هرچى که بود... لبخندم پر احساس بود... 

یه احساس پاک... و تو این حس غرور هیچ جایى نداشت... پس خودم پیش قدم شدم: امروز قرار بود 

 ...ودا که خوبه... رها پیششه! مى تونیم بریمبه هم محرم بشیم... حال س

 !خندید: مطمئنى نمى خواى پیش سودا بمونى؟

 ...مى ریم و برمى گردیم... نگران پاپى هم هستم -

 ...سرشو تكون داد: چون امروز واسم مهمه باشه بریم

 ...م بیرونبه حرفش توجهى نكردم و من برگشتم تو اتاق و از رها خداحافظى کردم و با تیرداد زدی

 راسى گفتى امروز واست مهمه! واسه چى اینو گفتى؟

 

 ...همونطور که دنده عقب مى گرفت تا از حالت پارک دربیاد گفت: خودت مى فهمى

شونه باال انداختم و چیزى نگفتم... توى راه جلوى یه گل فروشى نگه داشت و پیاده شد: االن برمى 
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 ...گردم

 ...ظه بعد با دو شاخه گل رز قرمز برگشت و گذاشتش پشت ماشینو داخل گل فروشى شد... چند لح

 اخم کردم: چرا گذاشتیش اونجا؟

 ...چون مال جوجه س -

 ...خب من جوجه م دیگه -

 بلند خندید: آره... دیدى بآلخره اعتراف کردى؟

 ...از رو دستى که خوردم لجم گرفت... ولى یه لجبازى شیرین بود

 ....فروشى هم یه جعبه ى بزرگ شیرینى خریدچند دقیقه بعد از شیرینى 

جلوى خونه نگه داشت و پیاده شدیم... پاپى هنوز تو هال بود... الهى بمیرم واسه سگم که اینقدر 

 ...حرف شنو

 از اینكه نرفته بود تو آشپزخونه خوشم اومد و بهش یه شكالت دادم: همین جا بمون باشه؟

 ...بعد پاپیونشو کشیدم جلو و ول کردم

رفتم تو آشپزخونه و سریع میزو پاک کردم و فنجونا رو گذاشتم رو سینک و با تیرداد از خونه زدیم 

 ...بیرون

 ...حاال دیگه دلم نمى خواست آرایش کنم! شاید واسه ثبت خاطره ها

چند دقیقه بعد صیغه ى محرمیت در حال خونده شدن بود! یه حاج آقا جلوم نشسته بود که داشت 

 ...خوندصیغه رو مى 

براى بار سوم از مادرى که فقط یه اسم که البته اونم یه حدس بود! از پدرى که هنوز مطمئن نبودم 

 ...کیه اجازه گرفتم! شاید چون پدر و مادرم بودن... حاال هرکى که بودن

 ...بله -

بود!  دستم تو دست تیرداد بود... حاال مى فهمیدم چرا امروز واسش مهم بود... چون امروز تولدش

تیر! به روش لبخند زدم! حاج آقا یكى دو تا برگه رو  01تیرداد! توى ماه تیرد! و دقیقا وسط ماه! 

 ...بهمون داد که امضا کنیم به عنوان صیغه نامه

 ...بعدشم تیرداد یه حلقه ى ظریف و سفید که خیلى ازش خوشم اومده بود انداخت تو دستم... همین

از محضر زدیم بیرون... حاال دیگه دستم تو دست تیرداد بود! بدون هیچ از حاج آقا خدافظى کردیم و 

 !حس بدى! بدون اینكه به این فكر کنم که نامحرمه
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 ...دو تا شاخه گل تو دست راستم بود... تیرداد درو واسم باز کرد و من با لبخند نشستم جلو

 !خودشم نشست! بدون هیچ حرفى! حتى االن دیگه دستمم نگرفته بود

لوى بیمارستان نگه داشت... تعجب کردم! فكر نمى کردم دیگه بیاد اینجا! چیزى هم نگفتم که ج

ببینم خودش چیكار مى کنه! بروش لبخند زدم! با هم پیاده شدیم! تیرداد جعبه ى شیرینى رو 

 ...برداشت

 ...قدم به قدم هم رفتیم سمت اتاق سودا... من... و... شوهرم

 ...شوهرم بود... مردم! مردى که با عشق انتخاب کرده بودمشآره! تیرداد حاال دیگه 

ظاهرا على هم اومده بود و به سودا سر زده بود اما ما دیر رسیده بودیم... رها با دیدنم محكم بغلم 

 ...کرد: مبارکه عزیزم

 ...بعد به تیردادم تبریک گفت

 ...به روش لبخند زدم... سودا هنوز خواب بود

 به؟این چقدر مى خوا -

 ...خواب نیستم! منتظر شیرینى م -

 !بگیر بخواب واست خوب نیست -

 !تیرداد با خنده بهش شیرینى تعارف کرد که اونم پر رو پر رو دو تا برداشت

 !خوبه اون یكى دستت شكسته وگرنه شیش تا برمى داشتى -

 !واسم زبون درآورد: قدر منو نمى دونى دیگه! امروز تو باید جاى من مى مردى

خندیدم و خم شدم و صورتشو با اینكه مى دونستم منظورى از این حرف نداشته بوسیدم: فدایى 

 !دارى خانومى

 !رها: اوهو! چه دل و قلوه اى مى دنا

بعد خودشو تیرداد خندیدن! چند دقیقه اى که گذشت با تیرداد ازشون خداحافظى کردیم و راهى 

 ...خونه شدیم

 !حتى یه لحظه هم دستمو ول نكرداین بار دستم تو دستش بود... 

درو با ریموت باز کرد و داخل شدیم... ماشینو تو پارکینگ پارک کرد... اومدم پیاده شم که صدام 

 ...زد

 برگشتم و تو جام صاف نشستم: جونم؟
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صورتشو با لبخند آورد نزدیكم... توى تاریكى پارکینگ که با نور کمى روشن شده بود به چشماش 

 ...برق چشاش... اونقدر گیرا بود که براى یه لحظه چشامو بستمخیره شدم... 

 ...آروم بوسه اى روى گونه م زد ... با داغى لباش رو گونه م چشامو باز کردم

 !دستشو آورد باال و شالمو از سرم برداشت: دیگه به این نیازى نیست

ا بازم جلوى تیرداد شال سرم مى از کاراش خنده م گرفت... واقعا نمى دونم بعد از اولین بوسه مون چر

 !کردم! شاید یه تلقین بود! تلقین به اینكه یه سدى بینمون هست! حتى اگه شده یه شال باشه

ولى اینو نمى دونستم که این مرز ها! هرچند که لباس باشن! حتى اگه شده یه شال! وقتى قلب ها با 

 !همن هیچ تاثیرى ندارن

د... موهام رو شونه ولو شدن! دستشو آورد سمتم! فكر کردم مى دستشو برد تو موهام و بازشون کر

 ...خواد بغلم کنه ولى داشبوردو باز کرد و یه جعبه ى خوشگل از توش درآورد

 !متعجب بهش نگاه کردم! دادش دستم: بازش کن

 ...آروم بازش کردم! سرویس طال ى خیلى شیكى توش خود نمایى مى کرد

 ...تیرداد... اینا الزم نبود -

 مى دونم! ولى من دلم مى خواد زنم واسم طال بندازه... مشكلى دارى جوجه؟ -

 ...خندیدم: پس خودت بنداز گردنم

سینه ریزو برداشت و گرفت جلوم... با دستام موهامو دادم باال... گرماى دستش که به پوست گردنم 

 ...خورد براى یه لحظه نفسمو تو سینه م حبس کرد

بض شدم! انگار که متوجه شد چون آروم قفل سینه ریزو بست و دستشو نوازش تنم گر گرفت و منق

 ...گونه کشید پشت گردنم

 

هیچ حرکتى نكردم... فقط نگاش کردم... شیطنت تو چشماش موج مى زد... دستمو گذاشتم رو سینه 

 ...ریز... خنده م گرفت! رو مانتو چقدر قشنگه

سم باز کرد... پیاده شدم و با هم رفتیم تو خونه... در حالى که تیرداد ازم فاصله گرفت و اومد و درو وا

 به این فكر مى کردم که این خوشبختى تا کى ممكنه ادامه داشته باشه؟

پاپى که هنوز تو هال بود با دیدنمون سریع دوید سمتمون... به به! چه استقبالى! از این که به حرفم 

 ...شم اومدگوش کرده بود و نرفته بود تو آشپزخونه خو
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 ...تیرداد: مى رم لباسمو عوض کنم

سرمو تكون دادم و رفتم سمت آشپزخونه تا چاى درست کنم... فنجونا هنوز رو سینک بودن... سعى 

کردم ذهنمو منحرف کنم! از ترس اینكه نتونم سم رو خوب پاک کنم هر دو رو یه بار شستم و بعدش 

 ...انداختم تو سطل آشغال

یه چیزى واسه خوردن بودم... البته بین اون همه خوراکى مى شد گفت داشتم تو یخچال دنبال 

 ...انتخاب مى کردم

یه بسته مرغ درآوردم و گذاشتم رو میز... یه تیكه شو برداشتم و از آشپزخونه زدم بیرون و بردم و 

 ...دادم به پاپى! حیوونى خسته شد بس که شكالت و آب نبات خورد

 ...اسمو عوض کنم و بعدش برم سراغ غذابعدش رفتم باال تا لب

در اتاقمو باز کردم و اون اولین کارى که بعد از ورود انجام دادم این بود که مانتومو بكنم و بندازم رو 

 ...تخت... رفتم سمت آینه

یه تاپ سفید که بجز سر سینه ش بقیه ش تورى بود تنم بود... توى آینه به سینه ریزم نگاه کردم! یه 

خاصى به گردنم داده بود... بخاطر طال بودنش نبود! بخاطر با ارزش بودنش بود! عشق بهش  جلوه ى

 ...ارزش داده بود

از کیف آرایش سودا که جا مونده بود یه رژ خوشرنگ برداشتم و روى لبم کشیدم... به چشام هم مداد 

 ...کشیدم... همین! تو آینه به خودم لبخند زدم

 ...و برداشتم و بردم سمت گوشمیه لنگه از گوشواره ها ر

 ...تقه اى به در خورد و در باز شد... سرمو برنگردوندم... سعى کردم گوشواره رو تو گوشم کنم

بآلخره موفق شدم! ولى وقتى اومدم اون یكى رو بردارم حس کردم توى یه فضاى بسته قفل شدم! یه 

 ...فضاى بسته پر از تنفس

 ...بهت میادسرشو فرو کرد تو موهام: آرایش 

بعد با لبخند اون یكى گوشواره رو از روى میز جلوم برداشت و تو گوشم انداخت... صورتمو مالیدم به 

صورتش... آروم گونه مو بوسید... دستمو رو دستش که دورم حلقه کرده بود گذاشتم و فشار خفیفى 

 !دادم

 !نده گفتم: چیكار مى کنى؟انگار که طاقتش تموم شده باشه یهو رو دستاش بلندم کرد... با خ

دارى شیطونى مى کنى جوجه... حرفى رو که از ته دلم هم نبود زدم: تیرداد بزارم زمین... بى اهمیت  -
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به حرف من رفت سمت اتاق خودش... در اتاقش باز بود... با پاش درو بست : پاپى میاد فضولى مى 

 ...کنه

شتم رو تخت و دو تا دستاشو گذاشت دو طرفم و از حرفش خنده م گرفت... با دیدن خنده ى من گذا

 ...اومد روم... تنش با تنم فاصله داشت

هر دومون تو سكوت فقط بهم خیره شده بودیم... دیگه واسم مهم نبود چى تنمه و ممكنه چى پیش 

 ...بیاد

وى نگاش رو کل بدنم مى چرخید... چشامو بستم... لحظه اى بعد بارون بوسه هاى تیرداد بود که ر

صورت و بدنم مى بارید... بى تاب تر از خودش هولش دادم عقب و خم شدم روش... موهاى لخت و 

 ...بلندم ریخت تو صورتش

خنده م گرفت از کارام! به هیچ وجه فكر نمى کردم یه روز اینطور عاشق کسى بشم... خم شدم رو 

 ...صورتش... پیشونى مو به پیشونى ش تكیه دادم

 !وابمو داد: جون دلم؟تیرداد؟! گرم ج -

 ...دلم خواست یكم اذیتش کنم... با خنده ى ریزى گفتم: گشنمه

با شیطونى خندید... سرشو آورد جلو که ببوستم که عقب کشیدم... اون مى اومد جلو و من مى رفتم 

 ...عقب... یه لحظه یاد شب مهمونى افتادم... تاجایى که دیگه جایى واسه عقب رفتن نبود

رو هوا بود و صورت تیرداد رو به روم... سرمو خم کردم سمت زمین که باعث شد گلوم بیاد  نیم تنه م

 ...باال

 ...یه بوسه ى نرم زیر گلوم زد: شیطونى نكن هونام

دلم مى خواد... واقعا دلم مى خواست! مى خواستم قبل از رفتنم از وجودش لذت ببرم! چون باید  -

ى خواست تیردادم باهام باشه! ولى تنها بودنم بهتر بود! بهتر بود تنهایى مى رفتم! هر چند که دلم م

تا بتونم راحت تر با خودم کنار بیام! با هویتى که هنوز نمى دونستم چیه... اصال شاید هیچ وقت وجود 

نداشته باشه... واسه همین بود که مى خواستم از تک تک لحظه هایى که با تیردادم لذت ببرم! 

از پیشونى و بعدش بینى و همونطور روى لبام کشید... روى لبم لحظه اى مكث انگشت اشاره شو 

 !کرد... تو چشاش نگاه کردم و بوسه ى آرومى روى انگشتش زدم

 !ابروشو انداخت باال: پس دلت شیطونى مى خواد؟

 !سرمو تكون دادم: اوهوم
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 !آروم همو بوسیدیمبا خشونت خاصى منو کشید سمت خودش و بآلخره فاصله رو برداشت! نرم و 

 

آروم لباشو از رو لبام برداشت! چشام هنوز بسته بود... بوسه ى کوتاهى به گونه ى سمت چپم زد و 

 !گفت: پا شو بریم بیرون غذا بخوریم

اخم کردم: حوصله ى دوباره آماده شدنو ندارم... خندید: باشه تنبل خانوم! زنگ مى زنیم واسمون 

 ...بیارن

و موهام کشید و بهمشون ریخت و پا شد و از تخت اومد پایین! منم همونطور که با این حرف دستى ت

 !سعى مى کردم گره ى موهامو باز کنم دنبالش رفتم! تیرداد: چى مى خورى سفارش بدم؟

 ...جلوى آینه لباسمو مرتب کردم: هرچى خودت دوست داشتى! پیتزا

 !خندید: اون پیتزاى آخرش چى بود؟

 ...هرچى دوست داشتى سفارش بده! ولى رو پیتزا بیشتر فكر کنخودمم خندیدم: خب 

با خنده سرشو تكون داد و از اتاق رفت بیرون... تو آینه به خودم نگاه کردم... صداى زنگ اس ام اس 

 ...گوشیم اومد... بازش کردم

 ...8از طرف سودا بود: ردیف شد... واسه فردا صبح ساعت 

 !چند ساعت قبلو یادم آوردم

 ...داد از اتاق بیرون بود... رها و سودا سر به سرم مى زاشتن و از حلقه م تعریف مى کردنتیر

 !رها با خنده گفت: چقدر خوش سلیقه س... اصال بهم نمیاین

 ...زدم به شونه ش: کوفت

 و رو به سودا گفتم: ببینم با این حالت مى تونى واسه من بلیط رزرو کنى؟

 ...گام کردندو تاشون با چشماى گرد شده ن

 سودا: ان شاهلل سفر آخرت تشریف مى برین؟! از اون قهوه چیزى نمونده؟

سودا یه لحظه جدى باش! مى خوام برم اصفهان! هر چه زودتر بهتر! چون ممكنه نتونم بعدش از  -

تیرداد دل بكنم! مى خوام تنهایى برم! سودا دستى به چونه ش کشید و تا اومد چیزى بگه تیرداد 

 ...تو اتاق که ساکت شدنبرگشت 

 !جواب اس ام اس شو دادم: دستت درد نكنه آجى

با خودم فكر کردم! خیلى خوبه... تیرداد صبح ها حدودا ساعت هفت و نیم مى ره و تا اون موقع مى 
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 ...تونم آماده شم و تنهایى برم

 !وستى خندیدمدر اتاق باز شد و تیرداد با غذا ها اومد تو... پیتزا سفارش داده بود! زیر پ

گذاشتشون رو تخت! با دوغ سفارش داده بود! نتونستم نخندم! خودشم خندید: اونقدرا هم که فكر 

مى کردم پیتزا و دوغ بد مزه نیست... بیا غذا بخور جون بگیرى! من از جوجه ى تپل مپل بیشتر 

 ...خوشم میاد

 ...سرمو تكون دادم و رفتم سمتش

هر چى زودتر باید برم و تكلیفمو مشخص کنم! اون موقع با خیال  امشب باید از وجودش لذت ببرم!

راحت مى تونیم عقد کنیم... مى دونستم اگه بهش بگم دارم مى رم محاله بزاره تنهایى برم و من اینو 

 ...نمى خواستم! پس مجبور بودم سكوت کنم

 ...آروم و بى حرف غذامو مى خوردم

 !ى کرد... سرمو بلند کردم و نگاش کردم: به چى زل زدى؟تیرداد بدون اینكه چیزى بخوره نگام م

نه... چى مثال؟ شونه باال انداخت: نمى دونم... حس کردم ناراحتى... مى  -چیزى ناراحتت کرده؟!  -

 ...دونى که خوشم نمیاد چیزى رو ازم مخفى کنى

 اخم کردم: منظورت چیه؟

 ...از خودم دور کردمهیچى... فقط اینو یادت باشه... غذامو زدم جلو و  -

 !تیرداد: چرا دیگه نمى خورى؟

میل ندارم... واقعیتش از حرفش ناراحت شده بودم! من که چیزى رو از تیرداد پنهون نكرده بودم!  -

 !جز همین، که اونم بخاطر خودش بود

شكر که  اومدم پاشم برم تو اتاقم که پام گرفت به روتختى مچاله شده و افتادم رو پیتزاها... خدا رو

 ...سر دوغا بسته بودن... وگرنه باز باید حموم دوغ مى گرفتم

 !با خنده غلتى زد و منم با خودش چرخوند: داشتى فرار مى کردى افتادى

 !لباسم سسى بود و همه ش روى تخت مالیده مى شد: نكن تیرداد! بزار برم لباسمو عوض کنم

دم پایین و برگشتم و از تو اتاقم یه دست لباس بعدش از روش پا شدم و پیتزا ها رو برداشتم و بر

برداشتم و چون تنم بوى سس و پیتزا گرفته بود رفتم تو اتاق تیرداد که حموم اون تو بود... البته یكى 

 ...هم پایین بود که حوصله نداشتم از پله ها برم پایین
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نى بودم! عصبانى که نه... روى تخت نشسته بود و با لپ تاپش مشغول بود... بى دلیل از دستش عصبا

یكم دلگیر بودم... دلگیرم نه... بهم برخورده بود... برخورده بود که نه... خودم حساس شده بودم... آره 

این درست بود! چون داشتم ازش دور مى شدم... اونم واسه یه مدت نامعلوم! واسه همین حساس 

 ...شده بودم

ش گرفتم... حاال انگار حساسیتم هم از بین رفته بود... دوش آبو باز کردم و رفتم زیرش... سریع دو

تنمو با حوله خشک کردم و یه دامن کوتاه مشكى که روى زانوم بود با یه تاپ دو بنده ى مشكى 

 ...پوشیدم

همونطور که موهامو با حوله خشک مى کردم از این کارم پشیمون شدم! از اینكه لباسم بازه! ولى 

 !شوهرمه با خودم فكر کردم که کارم درسته! زن باید پیش شوهرش آزاد باشهوقتى یادم اومد تیرداد 

 ...با این فكر همونطور که هنوز با موهام درگیر بودم از رخت کن زدم بیرون

هنوز با لپ تاپش مشغول بود! از اینكه نگام نكرد حرصم گرفت! اون عصبانیت چند دقیقه پیش جاى 

 ...خودشو به شیطنت زنانه داده بود

با عشوه نشستم جلوى آینه و مشغول برس کشیدن به موهام شدم! زیر چشمى نگاش کردم! هنوز 

مشغول بود و به من نگاه نمى کرد! موها نم دارمو با یه کلیپس باالى سرم جمع کردم و چون دیگه از 

 تیرداد نا امید شده بودم رفتم سمت تخت که بخوابم! چون خودم دلم مى خواست امشب تو بغلش

 !باشم

چون کولر روشن بود و منم تازه از حموم اومده بودم و با توجه به لباسم پتو رو کشیدم رو خودم و 

 !چشامو بستم! اینم که مثل سیب زمینى یه

تو خواب و بیدارى بودم که دستاشو از پشت سرم دورم حلقه کرد! توى اون حال حس اینكه چشامو 

نند بودم... تو خواب و بیدارى... تو بغل کسى که دوستش باز کنم نداشتم... تو یه حالت خلسه ما

 ...دارم

 ...آروم سر شونه ى برهنه مو بوسید و منو به خودش فشرد: مى دونم بیدارى

 ...شونه مو که تو دستش بود یه تكون دادم که یعنى مطمئن باش

 !خندید: نمى خواى کادوى تولدمو بدى؟

 ...چشامو باز کردم کادوت چیه؟! برم گردوند سمت خودش... -

 !صورتشو آورد جلو: نمى دونى؟



      گناه | کالله قربانی محکومه شب پررمان 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان  برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         127 

 

 ...مى دونستم... ولى گفتم: نه

 !ابروشو انداخت باال: باشه! پس بزور مى گیرم

و به دنبال این حرف یه بوسه ى کوتاه روى لبام زد... سرمو گذاشتم رو بازوش و چشامو بستم! و تا 

ت نبود واسم خیلى با ارزش بود... و همین باعث صبح دیگه باز نكردم! این که اونطور که گفت کم طاق

شد تا صبح خوب بخوابم... چشامو باز کردم تیرداد کنارم نبود! از نبودنش دلگیر شدم... ولى خدا رو 

 ...شكر که رفته بود

 ...یه نگاه به ساعت انداختم... اوه اوه... دیرم شد

از مامان پیرى گرفته بودم و چند دست سریع وسایلمو جمع کردم! چیز زیادى نداشتم! پوشه اى که 

 !لباس... چاقوم که تو جیبم بود و گوشى و شارژر و چند تا خرت و پرت دیگه

همون موقع بلیطم هم با پیک رسید... مانتوى سفید و نخى و راحتى با شلوار جین آبى و شال نخى 

 ...سفید

د... اولین انتخاب سودا بود که از این مانتو چون با وجود راحت بودن پوشیده بود خوشم مى اوم

 ...خوشم اومده بود

بود که دیگه آماده بودم... چمدون کوچیكمو با کیف دستى م  9یه تاکسى گرفتم... ساعت تقریبا 

برداشتم و در خونه رو قفل کردم و از خونه زدم بیرون! حتى واسه تیرداد یه یادداشتم نزاشتم! 

 ...نگ بزنمترجیح مى دادم وقتى رسیدم خودم بهش ز

تاکسى جلوى در منتظر بود... راننده ش یه پسر جوون بود که پیاده شد و چمدونمو گذاشت تو 

 ...صندوق عقب

 ...با ناراحتى روى صندلى عقب نشستم و اونم راه افتاد

اهــــــــــه.... داشت حالمو بهم مى زد! یه آهنگ مسخره گذاشته بود و هى دستشو به تسیحى 

آویزون بود مى کشید و از آینه نگام مى کرد! چند بارى اهمیت ندادم که دیدم دست که از آینه ش 

 ...بردار نیست

 ...بآلخره طاقتم طاق شد و شدم: هى بچه... چشاتو بنداز به جاده نه به آینه

 ...پسره که انتظار همچین حرفى با این لحن پایین شهرى رو از من نداشت متعجب بهم خیره شد
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 ى گفتم؟! نیشش گشاد شد: آها... مال پایین شهرى دیشب اینجا بودى ها؟نشنفتى چ -

 ...یه لحظه دلم خواست چاقومو درآرم که دیدم بى خیال ارزششو نداره

به تو ربطى نداره... به کارت برس... با این حرفم دیگه چیزى نگفت و چند دقیقه بعد جلوى فرودگاه  -

دونمو خودم از صندوق برداشتم و راه افتادم! حوصله نداشتم نگه داشت... کرایه رو حساب کردم و چم

 ...یه لحظه دیگه تحملش کنم

جدى جدى داشتم مى رفتم... نفسمو دادم بیرون و فكمو دادم جلو... چیزى یه که نمى تونم ازش فرار 

 ...کنم... باید برم تا خودمو پیدا کنم

ى خوشگل کنار مادرش چند تا پسر جوونو دور چند دقیقه بعد دنبال صندلى م بودم... یه دختر بچه 

 ...خودش جمع کرده بود: بابام خلبانه ها... شیطونى کردین پرتتون مى کنم پایین

خندم گرفت... یه پیر مرد و یه دختر جوون کنار هم نشسته بودن! دختره داشت بهش قرص مى داد... 

ن! ولى انگیزه هاشون خیلى باهم فرق هر کسى مى تونست اینجا باشه... همه یه مقصد داشتن! اصفها

 ...داشت! حد اقل من یكى که اینطور بودم

 ...بآلخره پیداش کردم... تنها کنار یه پنجره نشستم... کنارم خالى بود... به بیرون چشم دوختم

 ...حس کردم یكى کنارم نشست... اهمیتى ندادم

اشتم و اومدم بخورمش که یهو یكى از دستم در کیفمو باز کردم... خوابم مى اومد... یه قرص خواب برد

 ...قاپیدش

 ...متعجب سرمو برگردوندم

 

 ...گیج و منگ نگاش کردم... بسم اهلل... عینهو جن مى مونه

بى توجه به من به ورق قرصى که دستش بود نگاه مى کرد و هى برش مى گردوند... وقتى دیدم بهم 

مون موقع یه زن با یه لباس فرم اومد و یه سرى توجهى نداره سرمو برگردوندم سمت پنجره... ه

توضیحات داد که من یكى به هیچ کدوم گوش نكردم و مطمئن بودم بقیه هم به حرفاى اون دختر بچه 

 ...بیشتر اهمیت مى دادن تا این خانم

 نیم ساعتى گذشته بود... خسته شده بودم از بس بیرونو نگاه کرده بودم و هیچى ندیده بودم... اونم

 ...بدون هیچ حرفى کنارم نشسته بود
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 بآلخره طاقتمو از دست دادم و همونطور که نگام به بیرون بود گفتم: از کجا فهمیدى؟

 ...جوابى نگرفتم

 برگشتم سمتش: گفتم از کجا فهمیدى؟

 قرصو که هنوز تو دستش بود گذاشت رو پام و بهم نگاه کرد: چرا خودتو به این قرصا عادت مى دى؟

 ...بهت گفته بودم دوست ندارم چیزى رو ازم پنهون کنى -ا فهمیدى؟ از کج -

 ...اخم کردم: حتما واسه کارم دلیلى داشتم

دلیلت؟ از دستش عصبى شدم: تیرداد این کارات یعنى چى؟! تو همیشه از همه چیز خبر دارى...  -

 ...اصال خوشم نمیاد از این که یه قدم جلو تر از منى

نباشه: ببین هونام... تو زن منى... باید از کارات باخبر باشم یا نه؟ از این که سعى کرد لحنش عصبى 

 ...سعى کنى چیزى رو ازم پنهون کنى متنفرم

جمله ى آخرو خیلى محكم گفت... با غیظ رومو برگردوندم... دستمو گذاشتم رو پام روى ورق قرص و 

... صداش پیرمرد جلویى رو اذیت مى توى دستم فشارش دادم... این کارو چندین بار تكرار کردم

کرد... چند بارى برگشت و با نگاش بهم فهموند که اعصابش داره خرد مى شه! با حرص قرصو انداختم 

 ...تو کیفم

 ...تیرداد هنوز ساکت بود... از این جوى که به وجود اومده بود ناراضى بودم

فاصله بفته... اما خب غرورم هم اجازه دلم نمى خواست به این زودى با این چیزاى کوچیک بینمون 

نمى داد کوتاه بیام... حق داشت... نباید ازش پنهون مى کردم! ولى... ولى چى؟! وقتى حق داشت 

دیگه ولى اى باقى نمى موند... با حرص دوباره قرصو از تو جیبم درآوردم و با یكم آب یكى انداختم 

 ...کردم بخوابم... از فكر و خیال بهتر بودباال و سرمو به پشتى صندلى تكیه دادم و سعى 

نوازش دستى رو روى موهاى جلوى سرم حس کردم... چند تار از موهام تو دستش بود و باهاش بازى 

 ...مى کرد... آروم الى چشممو باز کردم! سرم رو شونه ش بود... چشامو دوباره بستم

 تیرداد: بیدار شدى؟

اینقدر دقیق نبود! کاش حواسش به همه چیز نبود... شاید این  آه از نهادم بر اومد... کاش تیرداد

 ...طورى خیلى بهتر مى بود

خواستم سرمو از رو شونه ش بردارم که نزاشت... دستم راستمو یكم آوردم باال و گذاشتم رو یقه ى 

 !پیرهنش: ازم ناراحتى؟
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 ...بى رو در واسى گفت: آره

 ...ند زد: مهم نیستسرمو یكم بلند کردم و نگاش کردم... لبخ

 ...چرا هست... شصتشو کشید گوشه ى لبش: پس عذر خواهى کن -

 !اخم کردم: هى هى... فكر کردى چه خبره؟

 ...خیلى راحت گفت: آدم وقتى یه کار اشتباه مى کنه باید عذر خواهى کردنم بلد باشه

ا مى تونستم یه جور دیگه حرفشو قبول داشتم... ولى خب غرورم هم این اجازه رو بهم نمى داد... ام

ازش عذرخواهى کنم... یه نگاه به روبه روم یعنى ردیف کناریم انداختم که دیدم هیچ کس حواسش 

 !به ما نیست... آروم گلوشو بوسیدم... متعجب نگام کرد: چیكار مى کنى؟

 ...خندیدم: عذر خواهى

 ...خودشم خندید: از دست تو

چیزو تو حد تعادل حفظ مى کرد خوشحال بودم! یه جورایى نفس عمیقى کشیدم... از اینكه همه 

خوشم اومده بود که حسشو بهم گفت! گفت که االن از دستم ناراحته! اگه ناراحت بود و اینو به زبون 

نمى آورد شاید خیلى بدتر بود! بهتره احساسات به زبون بیان و گفته بشن! نه اینكه آدم دلخور باشه 

.. کاش آخر همه ى دلخورى ها دلخوشى باشه! ولى آیا مى شد؟! سرنوشت و بگه نیست! لبخند زدم.

 !این اجازه رو مى داد؟

اولین کارى که بعد از تحویل گرفتن چمدونا انجام دادیم این بود که یه تاکسى بگیریم و بریم به یه 

 ...هتل... با یكم پول مشكل اتاقا حل شد

ش ترکیبى از زرشكى و کرم بود... نشستم رو تخت و کیفمو گذاشتم رو تخت دو نفره اى که رو تختی

پامو گرفتم تو دستم... عادت داشتم به اینكه پام تو کفش بسوزه... از همون موقع که کنار خیابون گل 

مى فروختم... یه صاب کار عوضى داشتم که هرچى در میاوردم ازم مى گرفت! یكم که بزرگتر شدم تو 

خرین بارم با بدبختى اون کارو پیدا کرده بودم... روزنامه هاى چاپ خونه هاى مردم کار مى کردم و آ

 ...جدیدو تا مى زدم

بعدشم که یه پسر الشى چون به خواسته ش تن ندادم زیر آبمو زد که این دختره مشكل اخالقى داره 

 ...و اون مردک کوته فكرم اخراجم کرد

 

 ...ت تلخم دست کشیدم و نگاش کردمبا صداى تیرداد که اسممو تكرار مى کرد از مرور خاطرا
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 !تیرداد: گشنه ت نیست؟

 ...چرا خیلى گشنمه -

بعد از تو کیفم یه شكالت در آوردم و بدون تعارف به تیرداد انداختم تو دهنم! یه دفعه یاد پاپى 

 ...افتادم

 !تیرداد؟ -

 ...من پاپى رو به هواى تو تو خونه ول کردم -

 ...فكر نیستم! کلیدو فرستادم واسه سودا تا پاپى رو ببره پیش خودش خندید: نترس... اونقدرا هم بى

 !من هنوز نمى دونم تو چطور فهمیدى من مى خوام بیام اینجا؟ -

کنارم نشست و تیكه ى شكالتمو از دستم گرفت و انداخت تو دهنش: پوشه تو که روى میز دیدم 

تم... بازش کردم که دیدم مشخصات تو فكر کردم یكى از پرونده هاى شرکته که تو خونه جا گذاش

مال وقتى یه که تو پرورشگاه بودى... یه آدرس توش بود که تو نگاه اول به چشمم اومد... مال اصفهان 

بود... البته اون لحظه فكر نكردم که تو بخواى بیاى اینجا... ولى وقتى تو بیمارستان از سودا خواستى 

 !د سفر دارىکه واست بلیط تهیه کنه مطمئن شدم قص

 !اخم کردم: تو که اون موقع تو اتاق نبودى

 ...نه نبودم! ولى رسیدم پشت درو همون لحظه که درو باز کردم حرفتو شنیدم! در واقع اتفاقى بود -

 !به هر حال من دوست نداشتم تو باهام بیاى -

 !هولم داد و مجبورم کرد دراز بكشم: واسه چى؟

 ...اخندیدم: خیلى بهت خوش گذشته ه

 خودشم خندید: مگه مى شه تو تو بغلم باشى و بهم خوش نگذره؟

دستمو گذاشتم گوشه ى لبش... با شیطونى نگام کرد و کنارم دراز کشید و سرمو گذاشت رو بازوش... 

نرمى بازوش رو پوستم حس خوبى بهم مى داد... سرمو بیشتر تو بغلش فرو کردم و صورتمو کشیدم 

 ...به خودش فشرد: بخواب جوجه به گردنش... منو بیشتر

 ...آروم خندیدم و چشامو رو هم گذاشتم! ولى چون تو راه خوابیده بودم دیگه خوابم نمى برد

 ...خوابم نمیاد... بریم غذا بخوریم -

 ...باشه مى گم بیارن اینجا -

 ...دلم خواست یكم اذیتش کنم: نه! مى ریم بیرون
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 ...هونام بیرون نه... خواهش مى کنم -

 !متعجب نگاش کردم! یعنى اینقدر دلش مى خواست با من تنها باشه؟

 !نمى دونم چرا ولى با این حرفش حس اذیت کردنم بیشتر شد

 ...نه نه! باید بریم بیرون -

 ...نگام کرد و با حرص نفسشو فوت کرد بیرون: خیله خب... آماده شو

 ...کیفمو برداشتم: آماده م... بریم

ت مى کرد و دنبال بهونه بود که نریم بیرون... گیج بودم از حرکاتش... ولى انگار داشت دست دس

 ...چیزى نمى گفتم

بآلخره از آینه که مى دونستم الكى جلوش ایستاده دل کند و باهم زدیم بیرون... هواى بیرون فوق 

 ...العاده گرم بود... تیرداد عینک آفتابى شو زد به چشمش... دستمو دور بازوش حلقه کردم

 ...تیرداد: تاکسى بگیریم

 ...نه... پیاده حالش بیشتره -

 ...حس کردم دلش نمى خواد باهام پیاده قدم برداره... ولى باز ترجیح دادم چیزى نگم

یه ربع بیست دقیقه اى مى شد که پیاده و زیر آفتاب راه مى رفتیم... حسابى گرمم شده بود و تقریبا 

 ...لى حرفى بود که خودم زده بودمداشتم به غلط کردن مى افتادم! و

حس کردم قدماى تیرداد نامنظمه... نگاش کردم... رنگش پریده بود... من که چشاشو ندیدم ولى اون 

 !بهم لبخند زد: چى شده؟

 !حالت خوبه؟ -

 ...آره آره! فقط یكم تند تر بریم -

رد... یهو دستمو ول کرد و بعد سعى کرد قدماشو محكم کنه... ولى انگار چند قدم بیشتر دووم نیاو

 ...افتاد رو زمین داغ پیاده رو و شروع کرد به لرزیدن

 ...با ترس بهش خیره شدم... لباش کف کرده بود... مى لرزید و خودشو روى آسفالت داغ مى کشید

چند نفرى که اونجا بودن اومدن سمتمون... انگار که تازه به خودم اومده باشم خم شدم سرش و 

 ...بردم سمت جیبشدستمو 

 !صداهاى مردم رو اعصابم بود: غش کرده؟

 ...نه بابا! غش کنه که نمى لرزه -
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 ...مریضه... صرع داره -

 ...نه من شنیدم اونایى که ام اس دارن مى لرزن و عضله هاشون از کار مى افته -

 ...داد زدم: ساکت باشین

... دستشو گرفتم تو دستم... هنوز مى سریع قرصشو از تو جیبش پیدا کردم و انداختم تو دهنش

لرزید... رو کردم به چند نفرى که جمع شده بودن و بجاى کمک تو گوش هم پچ پچ مى کردن: برین 

 ...رد کارتون

یه پسره که به لهجه شون نمى خورد مال اصفهان باشه با پر رویى گفت: چیه؟! دوست پسرت مریض 

 از آب در اومده؟

 ...بى حالى مشت شد حس کردم دست تیرداد با

 6پایان قسمت 

 

 

 

 

خواستم دستشو فشار بدم که آروم دستشو از تو دستم کشید بیرون! متعجب به این کارش نگاه 

 !کردم! ولى چیزى نگفتم

عوضش پا شدم و روبه روى پسره ایستادم: برو پى کارت تا کار دستت ندادم... یكى دیگه اومد جلو: 

 !مثال مى خواى چیكار کنى؟

یه هم جمع شده بودن و نگامون مى کردن... انگار که خوششون اومده باشه! تیرداد االن واسم مهم بق

تر از هر چیزى بود... بى خیال پسره خم شدم و دستشو گرفتم و کمكش کردم بشینه... سعى مى کرد 

 ...ازم کمک نگیره ولى انگار عضله هاش از کار افتاده بودن

 ...ش شل بوددیگه نمى لرزید... ولى دستا

اون دو نفر داشتن مى خندیدن و نگاه بقیه فقط به تیرداد بود... مى دونستم دوست نداره این طور 

 !باشه! درست مثل من که از این نگاه ها متنفر بودم! نمى خواستم بیشتر از این اذیت بشه
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دیدى! با صداى بلند و داد مانند گفتم: از اینجا برو! وگرنه هرچى دیدى از چشم خودت 

 !فهمیــــــدى؟

نمى دونم چقدر تحكم و عصبانیت تو صدام بود که همه شون دمشونو گذاشتن رو کولشونو رفتن! 

 نفسمو با حرص دادم بیرون و رو به تیرداد گفتم: مى تونى بلند شى؟

سرشو تكون داد و از جاش پا شد! ولى هوا هنوز گرم بود و مى دونستم حالش ممكنه باز خراب بشه! 

 !وز نمى تونست خوب رو پاش وایسه! واسه یه ماشین دست تكون دادم که واستادهن

خواستم دست تیردادو بگیرم که نزاشت و خودش به قدماى نامنظم خودشو رسوند به ماشین! در 

 ...حالى که خودمو بخاطر نادونى م سرزنش مى کردم همراش سوار ماشین شدم و برگشتیم هتل

 ...حالش بهتر شده بود کرایه رو حساب کرد و با هم رفتیم سمت اتاقتیرداد که انگار تقریبا 

 ...به محض اینكه درو بست روى تخت نشست

به بهونه ى حموم کردن براى اینكه تنهاش بزارم رفتم تو حموم! همه ش خودمو لعنت مى کردم که 

 !ید حواسمو جمع کنمچرا یادم نبود که تیرداد گفته بود به گرما حساسه؟! از این به بعد بیشتر با

حموم توى سوئیت تا نیمه یعنى تا زیر گردن شیشه ى مشبک بود... واسه همین یه لحظه پشیمون 

شدم که دوش بگیرم! ولى با خودم گفتم اوال که شیشه تقریبا ماته و ثانیا تیرداد شوهرمه! پس بى 

ار کنم؟! اول باید یه کتاب خیال لباسمو کندم و رفتم زیر دوش... حاال که اومدم اصفهان باید چیك

بخرم! در مورد ام اسى ها! باید بدونم از این به بعد وظایفم به عنوان یه زن چیه! بعدش باید برم به 

 !آدرسى که دارم! باید بدونم صحرا شفیق کیه؟

اه! باز یادم رفت لباس بردارم! حوله رو دور خودم پیچیدم و آروم درو باز کردم و سرمو یكم کج کردم 

ا ببینم تیرداد کجاست؟! ظاهرا خواب بود! پاورچین پاورچین رفتم سمت ساک لباسم و یه بلیز و ت

شلوار برداشتم و پوشیدم! هنوز گشنه م بود! با تعجب به سمت دیگه ى سوئیت نگاه کردم! مى شد 

دیگه گفت دو تا اتاق به هم پیوسته بود که یه طرفش تختى بود که تیرداد روش خوابیده بود و سمت 

ش یه میز ناهارخورى چهار نفره و با یكم فاصله یه دست مبل چرم و رو به روش ست سینما خانگى 

 ...بود

نگام روى جعبه ى پیتزا خیره موند! لبخند مهمون لبام شد! از اینكه به فكر بود... ولى بى خیال پیتزا 

 ...کنار تیرداد دراز کشیدم... رو به پهلو خواب بود و پشتش به من بود

آروم دستمو انداختم رو کمرش... گرمى دستشو روى دستم حس کردم! آروم دستشو کشید رو 
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 ...دستم... لبخندم پررنگ شد

ولى یهو دستمو از رو کمرش برداشت! متعجب نگاش کردم! روشو کرد سمت من... تو چشاش غصه 

 ...بود

 !مى دونستم ناراحته

 !بله؟ تیرداد؟! یه بار به آرومى پلک زد که یعنى -

امروز بریم به اون آدرس؟! نفس عمیقى کشید و دستشو کشید روى سرم... توى موهاى نم دارم  -

دست کشید... هیچ وقت عادت نداشتم به سشوار... البته که قبال هم نداشتم و واسه همین عادت 

 ...نداشتم... در نتیجه مى زاشتم موهام واسه خودشون خشک بشن

منو به خودش نزدیک کرد... همونطور که عطر موهامو که بخاطر شامپو  دستشو انداخت دور کمرم و

بود به مشام مى کشید گفت: بریم... لبخند زدم... صورتمو بردم جلو... درست رو به روى صورتش... 

 ...نگاش بین لبام و چشمام تو حرکت بود

فرو کردم تو موهاش... دست لبامو با زبونم تر کردم...صروتشو نزدیكتر کرد... چشامو بستم... دستمو 

 ...اونم هنوز تو موهاى من بود

همونطور که دستمو توى موهاش مى چرخوندم چشامو باز کردم... نگام کرد... اومد یه چیزى بگه که 

 ...پشیمون شد... ازم فاصله گرفت و رو تخت نشست: یكم استراحت کن! من بیرون یكم کار دارم

 ...تم: بیرون هوا گرمهبعد اومد پاشه و بره که سریع گف

 !پوزخند زد: با تاکسى مى رم

بعد سریع از اتاق زد بیرون... متعجب از کارش رو تخت نشستم! سر از کاراش در نمى آوردم... چرا 

 !منو نبوسید؟! تیرداد که همیشه مشتاق بوسیدنم بود، حاال اینطور از دستم فرار کرد؟

 ...و بخوابمسعى کردم افكار منفى رو از خودم دور کنم 

 ...با صداى باز شدن در سریع چشم باز کردم

 ...تیرداد: نترس... منم

 !چشامو مالیدم: اومدى؟

 ...و به ساعت دوختم! ساعت پنج بود

تیرداد همونطور که یه ساک دستى رو که احتمال مى دادم دارو هاش باشه رو روى میز مى گذاشت 

تكون دادم و پا شدم و قبل از اینكه من چیزى بگم تیرداد گفت: آماده شو بریم به اون آدرس... سرمو 
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 ...از اتاق بیرون رفت تا لباس بپوشم

 ...چند دقیقه ى بعد آماده بودم... با هم از هتل زدیم بیرون

 

 ...متعجب دیدم که تیرداد رفت سمت یه ماشین مدل باال

 !! مى تونستى کرایه کنىخریدم... بشین... اخم کردم: چرا خریدى؟ -اینو از کجا آوردى؟  -

 ...همونطور که در ماشینو باز مى کرد گفت: اینجا ماشین رنت نمى دن

 ...شونه باال انداختم و درو باز کردم و نشستم

تیرداد یكم دنده عقب گرفت و بعدش راه افتاد... آدرسو از تو جیبم درآوردم و همونطور که مى 

 ...خواستم بخونم تیرداد گفت: بلدم

گاش کردم... بسم اهلل... آها! خودش گفته بود پوشه رو دیده و آدرسو خونده! حتما حفظ متعجب ن

 ...کرده! از تیرداد بعید نیست! کال این بچه سطح هوشش زیادى باالس

 !وقتى دیدم خیلى راحت خیابونا رو پیدا مى کنه گفتم: تیرداد؟

 !برگشت سمتم: بله؟

ونم شاید من عادت کردم به اینطور حرف زدنش یا اون از اینكه نگفت جونم یه جورى شدم! نمى د

 ...واقعا رفتارش تغییر کرده

قبال یعنى کى؟ پیچید تو یه خیابون: اون  -قبال اومدم اینجا...  -تو چطور خیابونا رو بلدى اینقدر؟  -

 ...دو هفته اى که قرار بود دنبال دکتر معالج تو باشم

 !ومده بودى؟از این حرفش خنده م گرفت: واسه چى ا

 !نیم نگاهى بهم انداخت: قرار شد خودت به جوابات برسى

 !ترجیح دادم چیزى نگم! یعنى چى این بین بود که تیرداد اصرار داشت خودم به جوابام برسم؟

 ...تیرداد دستشو برد سمت پخشو روشنش کرد

 

 مى گن هیچ عشقى تو دنیا مثل عشق اولین نیست

 لى دیگه نیستآره بخدا که راسته! عشق من و

 مى خواستم ازت جدا شم! ولى اشكات نمى زاشتن

 قلب من آروم نداشتش! چه دل ساده اى داشتم
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 !خنده م گرفت... عجب ماشینى با این همه امكانات خریده بود

 ...نگاش کردم... بد با این آهنگه فاز گرفته بود

 

 ازم بریدى تویى که گفتى مى مونى

 ب مى دونىبى تو مى میرم تو که اینو خو

 بهم مى گى که... سختى این عشق دو روزه

 ...چطور تونستى برى که قلبم بسوزه

آه عمیقى کشیدم! نكنه واسه عشق ابیگل از این آهنگه خوشش اومده؟! به افكار بچه گونه م 

خندیدم... با توجه به رک بودن تیرداد مطمئن بودم که اگه مى خواست بره سراغ ابیگل خیلى راحت 

به من مى زد! اما چرا با این آهنگ اینطور حال مى کرد نمى دونم... نیم ساعت بعد جلوى یه حرفشو 

خونه ى ویالیى بزرگ بودیم... متعجب به ساختمون نگاه مى کردم! به هیچ وجه فكر نمى کردم بیایم 

 ...یه همچین جایى! با خودم فكر کرده بودم باید بیام به یه خرابه

 ...یاده شدمشونه باال انداختم و پ

 !رو به تیرداد گفتم: یعنى اینجا خونه ى صحرا شفیقه؟! شایدم دوستش؟

 ...بدون اینكه جوابمو بده رفت سمت اف اف و دکمه رو فشار داد

 !صداى یه زن اومد: بله؟

 ...بفرمائید... در با صداى تیكى باز شد -صالحى هستم...  -بله... شما؟!  -خانم شفیق هستن؟!  -

بعد تیرداد داخل شدیم... یه نگاه بى تفاوت به اطراف انداختم! واقعا دیگه دیدن این جور اول من و 

خونه ها واسم عادى شده بود! تعجبم هم فقط بخاطر این بود که حد اقل انتظار همچین جایى رو 

 ...نداشتم

 ...در باز شد و یه خدمتكار که یه زن مسن بود با لباس فرم اومد بیرون

 ...ا لهجه ى اصفهانى گفت: خانوم منتظرن... بفرمائیدسالم کرد و ب

داخل شدیم... از یه سالن بزرگ که همه ش ترکیب کرم و مشكى بود و همین تضاد رنگ باعث مى 

شد ناخودآگاه نقش کلى اون سالن تو ذهنت هک بشه رد شدیم و با چند تا پله رو به پایین به یه 

ل داگ که تو گردنشون دو تا زنجیر کلفت بود رو به روم بودن و سالن نسبتا بزرگتر رسیدیم... دو تا بو

با چشماشون به من و تیرداد نگاه مى کردن... تو ذهنم اون دو تا رو با پاپى مقایسه کردم! پاپى خیلى 
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ملوس تر و مؤدب تر بود... سر اون دو تا زنجیر تو دستاى یه زن بود... یه زن که روى یه صندلى 

 ...و یه زنجیر تو دست چپش و یه زنجیر دیگه تو دست راستش بودزرشكى نشسته بود 

 !متعجب به تیرداد نگاه کردم و آروم گفتم: مطمئنى درست اومدیم؟

 ...خندید و چشاشو آروم بست و باز کرد

نگامو به زنه که بى هیچ حرفى به ما خیره شده بود دوختم و تو دلم به مامان پیرى رحمت فرستادم! 

 ...مامان پیرى به نظرم یه فرشته اومداون لحظه 

 ...سعى کردم خنده مو قورت بدم و با قدماى آروم با تیرداد هم قدم بشم

 ...زنه حتى به خودش اجازه نداد سالم کنه: بشینید

 ...بشینید... نه بفرما... و نه بفرمائید

 ...ابرومو انداختم باال و نشستم روى یه مبل

گاش کردم! خیلى خونسرد بود! چیزى که من گمش کرده بودم! توى تیردادم درست کنارم نشست! ن

مخیله م نمى گنجید این زن مادرم باشه! البته مادبزرگم! طبق اطالعاتى که االن تو دستم داشتم! این 

 ...نمى تونستم مادرم باشه! چون مادرم سال ها پیش خودکشى کرده بود

 ...شفیق... ایشون هونام هستن! همسر بندهصداى تیرداد منو از افكارم کشید بیرون: خانم 

از اینكه منو همسرش معرفى کرد یه حس خاص بهم دست داد! حس غرور! حس غرور توام با 

 ...آرامش

 !زنه یه نگاه سر سرى به من انداخت و فقط یه کلمه گفت: خب؟

 ...ت مى بودممى خواستم پاشم بگم زبونتو سگات کوتاه کردن؟! ولى واسه رسیدن به هدفم باید ساک

نزاشتم تیرداد چیزى بگه: شما کى هستین؟! من کى م؟! مادرم کیه؟! چه نسبتى با شما داره؟! چرا 

 !آدرس شما توى پرونده ى من هست؟

 

 ...تو چشام نگاه کرد و گفت: من با تو هیچ نسبتى ندارم! همین طور با مادرت

 !مى شناسینش؟! سرشو تكون داد: نه! مى شناختم -

مات بازى مى کنید؟! تک خنده اى سر داد: مثل خودش سرتقى! این دومین بارى بود که اینو با کل -

بهم مى گفتن! بار اول مامان پیرى که فكر مى کردم مادربزرگمه! و بار دوم این خانوم که باز فكر مى 

 !کردم مادربزرگمه! که خودش مى گه هیچ نسبتى با مادرم نداره
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را اینجام؟ زنجیر دست راستشو یكم خم کرد و دستشو برد سمت سر میشه بى حاشیه بگید من چ -

 ...یكى از سگاشو یكم سرشو نوازش داد: مى گم! اما شوهرت نباید اینجا بمونه

 !اخم کردم: هرچى که من باید بدونم اونم باید بدونه

 !اون صالحیه! متعجب تر از قبل نگاش کردم: خب منم صالحى م -

 ...گرد شد: امانه! تو نیستى! چشام  -

 !تا اومدم حرفى بزنم تیرداد دستمو که تو دستش بود فشارى داد و گفت: بیرون منتظرت مى مونم

خواستم بگم الزم نیست برى که آروم در گوشم گفت: از اولشم گفتم که خودت باید همه چیزو 

 !بفهمى! تنها! چون خودت باید با خودت کنار بیاى

 ...بیشتر فكر کردنو بهم نداد! پا شد و رفت گیج شدم! ولى تیرداد اجازه ى

 ...رو کردم به زنه: خب؟! منتظرم

 !از مادرت؟! یا مادرش؟ -یعنى چى از کجا؟!  -از کجا بگم؟!  -

پس خوب گوش کن! عادت ندارم یه حرفو دوبار تكرار  -هر جا که خودتون فكر مى کنید الزمه!  -

ر داشت با این کارش من بترسم! ولى حتى تو جام یه تكون کنم! بعد زنجیر سگاشو ول کرد! انگار انتظا

 !کوچیكم نخوردم

 ...سگا آروم آروم از سالن رفتن بیرون

 01بدون هیچ مقدمه اى گفت: از خودم چیزى نمى گم! همین قدر بدون که خیلى ثروتمند بودیم... 

این به بعد میشه ندیمه ت! سالم بود... که یه دختر جنوبى رو آوردن و بهم گفتن: نرگس این دختر از 

هیچ وقتم نفهمیدم ننه باباش کین! فقط اونو مى شناختم! ملیحه! یه دختر آروم بود! اما شده بود 

 !مونس شب و روز من! خیلى دوستش داشتم! اونو ندیمه م که نه... دوستم مى دونستم

نو بروز نداده بود... وقتى ناغافل از من عاشق یكى از برادرام به اسم فرهاد شده بود... هیچ وقت ای

فهمیدم که برادرم ازم خواست از طرف اون از ملیحه خواستگارى کنم! برادرم تو فرانسه درس خونده 

 !بود و برخالف مرداى اون زمون به زور متوصل نمى شد! جنتلمنى بود واسه خودش

... من و ملیحه هنوز با خالصه که به کمک من پدر و مادرمو راضى کردیم و این دو تا رو بهم رسوندیم

هم دوست بودیم! مثل دوتا خواهر... چند سال گذشت! خدا بهشون یه دختر داد! اسمشو گذاشتن 

 ...صحرا

 ...تو جام تكون خوردم... صحرا... منتظر همین اسم بودم
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نرگس: صحرا روز به روز بزرگتر و زیباتر مى شد... زیبایى چشم گیر... ملیحه و فرهاد فرستادنش 

ران واسه درس خوندن... با یكى از دوستاش رفته بود... دختر زبلى بود... هم صحرا و هم دوستش ته

مینا... مینا و خانواده ش اینجا زندگى مى کردن! ولى یكى از برادراش تو تهران بود... مى گذره و مى 

شرف خوشش گذره تا اینكه یكى به اسم اشرف به تور صحرا مى خوره... به گفته ى خودش که از ا

 ...نمى اومده... عاشق مسعود شده بود... مسعود برادر مینا بود

 ...به اینجا که رسید سكوت کرد

 ...هیچى نگفتم... نمى خواستم خودمو مشتاق نشون بدم

نرگس: مسعود زن و بچه داشت... یه دختر دو سه ساله... ولى صحرا عاشقش شده بود... این وسط 

و هى تو گوش صحرا مى خونده که زنه مسعود زنه خوبى نیست و  مینا هم واسطه شون شده بود

 ...مسعود طالقش مى ده

 ...مى گذره و توى یه مهمونى که مینا ترتیب مى ده مسعود و صحرا با هم مى خوابن

از لفظى که به کار برد چندشم شد... یه حس بد با این حرفش بهم دست داد! حس اینكه بهم مى گفت 

 ...تا حاال ندیده بودمش! یه زنه خرابهمادرم... کسى که 

به مسعود که مى گه اون از  ...تو چشام نگاه کرد: چند وقت که مى گذره صحرا مى فهمه که حامله س

زیرش شونه خالى مى کنه و مى گه که زن و بچه داره و دست از سرش برداره... دو سه ماهه باردار 

ه... ولى هنوز شكمش باال نیومده بوده... تو این بین شده بود و دیگه واسه سقط بچه هم دیر شده بود

 ...اشرف بدجور پاپیچ صحرا شده بوده

کار از کار گذشته بوده! صحرا دیگه چاره اى نداشته... به اشرف پناه مى بره! غافل از اینكه اشرف از 

 ...مسعود هم بدتره

امله س... اشرف بدتر از مسعود خالصه که چند روز صبر مى کنه و بعدش به اشرف مى گه که از اون ح

 ...میزنه زیر همه چیز

صحرا نا امید بر مى گرده اصفهان... فرهاد و ملیحه که شكم باال اومده شو مى بینن شوکه مى شن و 

ملیحه سكته ى ناقص مى زنه... همه چیزو واسه مون تعریف مى کنه! از این که گول خورده... از اینكه 

فرهاد طردش مى کنه و بهش مى گه که با یه بچه ى حروم زاده اومده... از ناخواسته بدبختش کردن... 

خونه بیرونش کرد! کل خاندان طردش کردن... فرهاد اول مى خواست سرشو بزنه! ولى ملیحه 

 ...نزاشت
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 ...بیچاره ملیحه که یه هفته ى بعد دق کرد و مرد

طورى اشكشو پاک کنه که من نبینم: به اینجا که رسید انگار که چشماش اشكى شده باشه سعى کرد 

خب؟! یعنى  -تا اینجاش چیزایى بود که وقتى صحرا برگشته بود اصفهان از زبون خودش شنیدم... 

 ...اون بچه... منم؟! نگام کرد... سرشو تكون داد: آره

 ...گیج شده بودم! پس حرفاى مامان پیرى؟! حتما اونم مثل خود اشرف فكر مى کرده

 !فامیلى مسعود... فامیلى مسعود چى بود؟سریع گفتم: 

 ...پوزخندى زد: راشدى

 ...چند بار این اسمو تو ذهنم تكرار کردم! راشدى! راشدى! خشكم زد

 !با صدایى که از ته گلوم در مى اومد گفتم: اسم برادر زاده ى مینا چى بود؟

 ...سمرفقط یه کلمه جوابم بود... یه کلمه که تمام وجودمو به لرزه انداخت: 

 

حالت تهوع بهم دست داد... دو پاى معلق... انگار که هنوزم جلوم تاب مى خوردن! ترس نبود... 

 ...دلسوزى؟! نه! اینم نبود... حسم اونقدر مبهم بود که قادر به درکش نبودم

 ...یه حس بین دلسوزى و تنفر

 ...دلسوزى

دگى شونو بهم زده بود! یا حد اقل شاید براى سمر... من عشق اونو ازش گرفته بودم و مادرم زن

پنهونى هووى مادرش شده بوده... نا خواسته... و من... منم ناخواسته! من که نمى خواستم تیردادو از 

 ...سمر بگیرم... شاید اگه تیرداد هیچ وقت اعتراف نمی کرد احساسمو نسبت بهش درک نمی کردم

 ...و نفرت

آدم دیگه هم تباه کرده بود... پدرى که زنده س... نفس  نفرت از پدرى که به خاطر هوساش عمر یه

مى کشه! و با نفساش هوا رو آلوده مى کنه... پدرى که منحكما باید ازش متنفر باشم! ولى هستم؟! 

 ...این چیزى که نمى دونم...یا بهتر بگم نمی فهم

 ...گیج و منگ فقط از جام پا شدم که برم بیرون

 ...دربزرگت هنوز زنده سلحظه ى آخر صداشو شنیدم: پ

 ...و بعدش یه آدرس داد که همون لحظه فراموشم شد

با قدمای آروم از خونه ش زدم بیرون... در حالی که به این فكر می کردم که چرا من و خواهرم باید 
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 رقیب عشقی هم باشیم؟! من و سمر... اصال این سمر همون سمره؟

 ...سمر راشدی... فرزند مسعود راشدی

 ...راشدی... فرزند مسعود راشدی هونام

 ...نه

 هونام روشن فكر... فرزند ِ.... فرزند کی؟

 ...یه دختر حرومی... نامشروع

 ...در حیاطو پشت سرم بستم... به تیرداد که به ماشینش تكیه داده بود و منتظرم بود نگاه کردم

 ...هوا تاریک شده بود

 ...خودشم سوار شد و راه افتاد بی هیچ حرفی درو برام باز کرد و سوار شدم...

چند دقیقه ای گذشته بود... تو سكوت... همونطور که انگشتمو بی هدف روی شیشه حرکت می دادم 

 :گفتم

 تو هم مثل می دونستی مگه نه؟ -

 آره... انگشتم رو یه نقطه ثابت موند: از کجا فهمیدى؟ -

 ...و دوباره انگشتمو حرکت دادم

رونده رو بهم داد فقط یه آدرس داشتم... اولش با خودم گفتم زندگى تو چه وقتى مادربزرگم اون پ -

ربطى به من داره؟! ولى یه حسى هم بهم مى گفت که تو با بقیه واسم فرق مى کنى! نمى گم این حس 

همون عشق بود! نه! ولى دوست داشتم سر از کارت در بیارم! دخترى که همه ازش بد مى گفتن و بد 

تم بشناسمت! واسه همین تو اون دو هفته که قرار بود دنبال کسى باشم که درمانت نبود! مى خواس

کنه اومدم اصفهان و با این خانم صحبت کردم... اولش نمى خواست چیزى بگه... یه دختربچه داشت 

 ...تو پیاده رو مى دوید و مادرش دنبالش... مادرش

ود تو بتونه حال برادرشو بهتر کنه... واسه همین از تو بدش مى اومد... ولى فكر مى کرد که شاید وج -

همه چیزو بهم گفت و ازم خواست تو رو ببرم پیش برادرش... دستم دوباره از حرکت ایستاد: پس چرا 

 بهم نگفتی؟

 ...و به دنبال این حرف نگامو دوختم بهش

 ...ن فامیلت می شنیدیتیرداد: ببین هونام... این چیزی بود که خودت باید می فهمیدی... باید از زبو

 ...ولی اون زن گفت که نه با من نسبتی داره و نه با مادرم -
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بخاطر هر چی که بوده... گناه من این وسط چیه؟ به  -مسلما بخاطر مرگ بهترین دوستش بوده...  -

چی محكوم شدم؟ هیچى نگفت... نگامو ازش گرفتم و دوختم به شیشه... رد انگشتم روى شیشه 

 ...كم بود که اگه تیردادم یه نیم نگاه بهش مى انداخت مى فهمید چى نوشتم.... حروم زادهاونقدر مح

 ...با حرص نوشته مو خط خطى کردم! بازم با انگشتم

یاد گرفته بودم که نشكنم... چون با شكستن خرد می شدم... از این به بعد همون هونامم... همونی که 

.. نباید بزارم کسی ضعفمو ببینه... حتی اگه اون طرف بودم... پس سفت و سخت تو جام نشستم.

عشقم باشه... باید قوی باشم... مثل همیشه... و باید برم و پدربزرگمو ببینم... و همین طور پدرمو ... 

 ...هه... پدر

زنگ بزن و آدرس  -آره... اون دفعه که اومدم پیشش بهم داد...  -شماره ى این زنه رو دارى؟!  -

ازش بگیر... یه گوشه نگه داشت و گوشى شو درآورد و مشغول شماره گرفتن شد... چند  سالمندانو

دقیقه ى بعد، بعد از گرفتن آدرس دوباره راه افتاد: باید صبح بریم... سرمو تكون دادم و چیزی 

 ...نگفتم... اونم بى حرف رانندگى شو مى کرد

احت می خواست... اونقدر راحت که بتونم این تا پام به اتاق رسید رفتم سمت تخت... دلم یه خواب ر

 ...همه فكر و خیالو از سر بیرون کنم

شالمو کندم و رو تخت نشستم... همونطور که داشتم دراز می کشیدم مانتومو هم کندم... بی خیال 

ساعت که هنوز اول شب بود یه قرص انداختم باال... اونقدر از این کوفتی ها خورده بودم که دیگه 

 ...رم نداشتنتاثی

 ....تازه چشام گرم خواب شده بود که گرمی دستی رو روی بازوهای برهنه م حس کردم

حس رخوت داشتم... و واسه همین دلم نمی خواست چشامو باز کنم... آروم سر شونه مو بوسید و زیر 

 ...گوشم زمزمه کرد: دوستت دارم... اینو هیچ وقت یادت نره

 ...چشامو باز کردم و نگاش کردم... لبخندش محزون بود از حرفش تعجب کردم... آروم

 ...سعی کردم بهش فكر نكنم... دوباره چشامو بستم و خیلی زود تو آغوشش خوابم برد

 

دست راستش رو سینه ش بود... کشو رو بست... بست... بست... ولی صدای خنده ش هنوزم می 

کردم... خالی بود... سرمو برگردوندم... پشت سرم اومد... پاهاش هنوز معلق بود... سریع کشو رو باز 

 ...بود
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 ...هراسون از خواب پریدم

 ...نفس عمیقى کشیدم... تیرداد آباژور کنار تختو روشن کرد و نشست کنارم

 ...بازومو گرفت و منو برگردوند سمت خودش... نگاش کردم... بهم خندید... بى جهت خندیدم

 فشرد: جوجه ى من چش شده؟با خنده ى من سرمو روى سینه ش 

 ...به شوخى مشت آرومى به بازوش زدم: جوجه خودتى

روى موهام بوسه زد و همونطور که دراز مى کشید منو هم کشید رو خودش... سرشو یكم آورد جلو... 

آروم زیر گردنمو بوسید... چقدر خوب بود که تیرداد بود و مى تونست آرومم کنه! حتى شده با یه 

 ...بوسه

دنمو داد باال... زیر چونه مو بوسید... گونه م... و بعد هم یه بوسه ى کوتاه روى لبم... با شیطونى گر

 !خندید: االن دیگه مى تونى آروم بخوابى

 ...خندیدم و همونطور که سرم رو سینه ش مى زاشتم چشامو بستم

 ...چشامو بستم و بازم به خواب فرو رفتم

تیرداد بودم... یه دستش رو کمرم و یه دستش رو تخت باز بود... صبح که بیدار شدم هنوز تو بغل 

اومدم غلت بزنم و از روش پاشم که با همون دستش محكم گرفتم... خندیدم و چونه مو گذاشتم رو 

 ...سینه ش... همونطور که چشاش بسته بود گفت: اینقدر ورجه وورجه نكن بچه

... از یه طرف چون چونه م رو سینه ش بود حرف زدن جوابشو ندادم... هنوز یه طورایى بى حال بودم

 ...یكم واسم سخت بود

 چشاشو باز کرد و نگام کرد... ابروشو انداخت باال: چرا جواب نمى دى؟

 ...هیچى نگفتم

 !خندید: مى خواى یه کارى کنم به حرف بیاى؟

دادنم... ولى من به هیچ  زبونمو گرفتم بین دندونام... با بدجنسى اومد نزدیكم و شروع کرد به قلقلک

وجه قلقلكى نبودم... صامت فقط دراز کشیده بودم و اون سعى مى کرد با قلقلک دادنم منو بخندونه... 

 ...وقتى دید فایده نداره خودش با خنده کنارم دراز کشید: فایده نداره... پاشو آماده شو بریم

 ...دستمو گرفت... سرمو برگردوندم سمتشبى حرف از جام پا شدم و اومدم از تخت برم پایین که مچ 

 !تیرداد: هونام خواهش مى کنم اینطورى نباش... اون وقت کار منم مشكل تر مى کنى

گیج نگاش کردم! منظورشو نمى فهمیدم! شونه باال انداختم! حتما حالش خوش نیست! لباسمو 
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 ...پوشیدم و چند دقیقه ى بعد آماده بودم

ال آوردن من نا امید شده باشه بى حرف سوئیچو برداشت و با هم زدیم تیردادم انگار که از سر ح

 ...بیرون

طبق آدرسى که داشتیم نیم ساعتى باید تو راه مى بودیم... به تیرداد که یه پیراهن سفید پوشیده 

بود و آستیناشو باال زده بود و ساعداى خوش فرمش بیرون بود نگاه کردم! موهاش طبق معمول رو به 

ود! یه مدل همیشگى! چند تار مو هم رو پیشونى ش ول بود! نگامو ازش گرفتم و به بیرون باال ب

دوختم! انگار اونم دیگه حس اینكه منو سر حال بیاره نداشت! حتى حالت صورتشم نشون مى داد که 

 !حالش زیاد خوش نیست! چون اخماش تو هم بود! ولى سعى مى کرد به روى خودش نیاره

دان اجازه ى مالقات گرفتیم! طبق هماهنگى اى که خود نرگس انجام داده بود! یه از مسئول سالمن

استرس خاص داشتم! این دیگه پدربزرگ واقعى م بود! دستم تو دست تیرداد بود... جلوى اتاق 

 !واستادیم

 ...دستمو فشار خفیفى داد

نهام مى زارى... خندید و همیشه ت -باید تنها باشى! قبال که بهت گفتم!  -بازم مى خواى برى؟!  -

 !دستى به صورتم کشید: شاید این طور به نظر برسه

 !بازم مثل همیشه چیزى از حرفش نفهمیدم

 !با گفتن: منتظرم

ازم دور شد! تقه اى به در زدم و داخل شدم... یه پیر مرد با موهاى جو گندمى روى یه ویلچر نشسته 

 ...ره ى بزرگ نشسته بودبود! آروم آروم رفتیم سمتش... رو به یه پنج

 ...با صداى رسایى گفتم: سالم

 !نگام کرد... فقط براى یه لحظه! بعد دوباره نگاشو گرفت ازم و دوخت به بیرون

 !آقاى شفیق؟! نگام کرد: چى مى خواى؟ -

 !ابرومو انداختم باال و گفتم: من دختر صحرا هستم

 !با خشم نگام کرد: من کسى رو به این اسم نمى شناسم

 ...رو به روش روى یه تخت نشستم: یكم فكر کنید یادتون میاد

من  -فكر مى کردم حد اقل باید آلزایمر داشته باشید که آوردنتون اینجا...  -برو بیرون دختر...  -

ولى مجبورید چند ساعتى  -هیچیم نیست! خودم خواستم بیام اینجا! االنم نمى خوام کسى رو ببینم! 
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 خشم نگام کرد و اومد یه چیز بگه که پشیمون شد: چى مى خواى؟منو تحمل کنید! با 

 

 ...شما پدر ِ مادرم هستین... چون اون... اومد وسط حرفم: من با اون هیچ نسبتى ندارم -

 ...لبخند آرومى زدم: چه بخواین، چه نخواین پدرشین

 !چپ چپ نگام کرد: زود حرفتو بزن

را هم ناراحت نیستین... هیچى نگفت... با زیرکى گفتم: شما خب... این یعنى اینكه از وجودم اونقد -

 ...اینو قبول دارین که دخترتون خود فروش

 ...هنوز حرفم تموم نشده بود که با خشم گفت: حرف دهنتو بفهم دختر

 ...لبخند زدم: با این حرفتون نشون دادین که هنوز نسبت تون با دخترتونو فراموش نكردین

 ...ه یه دستى خورده بودجا خورد... از اینك

 ...ولى سعى کرد خودشو نبازه... بدون هیچ حرفى نگاشو دوخت به بیرون

و این دقیقا همون جوى بود که من مى خواستم... اینكه به خودش ثابت کنم که هر کارى هم که بكنه 

 ...باز صحرا دخترشه

به من ربطى نداره! من اومدم  این که وقتى فهمیدین صحرا بارداره و بهش هیچ کمكى نكردین اصال -

 !تا یه سوال بپرسم و برم... نگاشو به من دوخت

 !ادامه دادم: مى خوام بدونم حتى یه درصدم به بچه اى که تو شكمش بود فكر نكردین؟

بى معطلى جواب داد: اون بچه یه حروم زاده بود... کسى که پدرش نخواسته باشدش... چرا من باید 

 !بهش فكر کنم؟

د زدم! شاید این پیرمرد درست مى گفت! پوزخندمو به یه لبخند پهن تبدیل کردم و فقط پوزخن

 ...تونستم اینو بگم: روز خوش

و در حالى که سعى مى کردم به چیزى فكر نكنم از اون اتاق زدم بیرون... درو بستم! اینم از پدربزرگ 

 !مهربون قصه ى من!!! نه! قصه ى من نه! واقعیت من

ه حتى نمى خواست باهام حرف بزنه! پدربزرگ واقعى! کسى که حتى نخواست به سوالم پدربزرگى ک

 !فكر کنه

بى اهمیت از اون راهرو گذشتم! یه پرستار یه پیر مردو با ویلچر حرکت مى داد! نگاه اون پیرمرد 

خودم  اونقدر مهربون بود که ناخودآگاه با نگاه سرد فرهاد مقایسه ش کردم... و بازم سعى کردم به
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 ...بقبولونم که هرکس رفتاراى خاص خودشو داره و شاید هیچ وقت هم نشه عوضشون کرد

ناهارو با تیرداد رفتیم بیرون! هرچند که فكرم به هر سمت مشغول بود، اما گاهى مشغله ى زیاد باعث 

مى شه آدم نفهمه مشكل اصلى ش چیه؟! چون توى ذهنش هزار مدل مسئله داره که حل نشده ن! 

 !ر نتیجه سعى مى کنه بى خیالشون بشه و به همون لحظه اى که داره مى گذرونه فكر کنهد

پشت یه میز نشستم! درواقع اولین بارى بود که با تیرداد یه غذا به جز پیتزا مى خوردم! البته اگه 

کرد و  جوجه کبابى رو که تو خونه ى خودم خوردیم فاکتور بگیرم! که اونم تیرداد فقط به من نگاه مى

 !من غذامو خوردم

اما حاال... نمى دونستم باید چیكار کنم! یاد حرفاى رها و سودا افتادم! به پولدارا مثل خودشون باش! 

 ...سه تا کارد و چنگال و قاشق! دوتاش اصلى و بقیه براى ساالد و دسر و بقیه ى چیزاست

ه شون استفاده مى کرد! یه لحظه از ولى تیرداد بدون اینكه بخواد انگار که واسش عادت باشه از هم

 !ذهنم گذشت: تى تیش مامانى

با دست چپم دو تا از سه کارد و چنگال و قاشقى که کنارم بود و زدم کنار! یه چنگال نگه داشتم! و با 

 !دست راستم دو تاى اون سمت دیگه و یه قاشق نگه داشتم! لبخند زدم... حاال بهتر شد

دقیقا همونطور که رها و سودا بهم یاد داده بودن صاف گذاشت دو طرف  تیرداد اما قاشق و چنگالشو

بشقابش و بى حرف فقط براى یه لحظه نگام کرد... و دوباره مشغول شد! بسم اهلل... حد اقل انتظار 

 !داشتم بپرسه چت شده؟

اینكه اداى ولى اون مشغول بود! شونه باال انداختم و بى خیال تیرداد مشغول شدم! نمى خواستم براى 

تیردادو دربیارم غذا خوردن خودمم فراموش کنم! خودت باش! هر طورى که هستى! چه خوب چه بد! 

اگه بدى سعى کن خوب باشى! ولى سعى نكن بدى هاتو بدتر کنى! اگه من با اون قوائد و اصول غذا 

 ...نمى خوردم مشكلى نبود... حد اقل سعى نمى کردم کورکورانه تقلید کنم... واال

 ...مشغول خوردن بودم که دیدم ساکت نگام مى کنه

به چى نگاه مى کنى؟! دستشو گذاشت رو دست چپم رو میز و با لبخند گفت: من هیچ وقت  -

 ...اینطورى غذا نمى خورم! حد اقل جلوى زنم که باهاش راحتم

 ...از لفظى که به کار برد خوشم اومد

 !از اینكه سعى کردى خودت باشى خوشحالم تیرداد: مى خواستم ببینم عكس العملت چیه!

 ...ابرومو انداختم باال... اینم به چه چیزایى که دقت نداره
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 ...دستمو فشار کوچیكى داد و گفت: غذا تو بخور

 ...نه دیگه سیر شدم! روى حلقه م دست کشید و بهش خیره شد -

 ...به شوخى گفتم: آقا من متاهلم

 ... یا متعهد؟حتى یه لبخند کوچیكم نزد: متاهل

 ...جونم؟ خندید: هیچى! خودتو درگیرش نكن -

 !شونه باال انداختم: تیرداد؟

 ...چشمكى زد

گاهى وقتا یه جور خاصى مى شى! نمى تونم درکت کنم! تو چشاش خیره شدم: رک بگم...  -

مى شد مرموذى... دوباره خندید و همونطور که چند تا اسكناس واسه انعام رو میز مى زاشت و بلند 

 ...گفت: مرموذ نیستم... فقط باید حس خودمو داشته باشى که درکم کنى

منم پا شدم: همین دیگه... این طورى حرف مى زنى! بابا ساده باش! همه ش سعى دارى حرفا رو 

 !بپیچونى

رفت سمت صندوق و دوباره اونجام پول میزو حساب کرد... منم جلوى در منتظرش شدم... زود 

شو انداخت دور کمرم و منو یكم به خودش فشرد: حرفامو نمى پیچونم! ولى خب به برگشت... دست

 !قول خودت ساده ش هم نمى کنم

 ...تا اومدم یه چیز دیگه بگم که گوشیم زنگ خورد

 

از خونه ى سودا اینا بود! درحالى که قدمامو با تیرداد هماهنگ مى کردم و به سمت ماشین مى رفتیم 

 ...سالم گوشى رو جواب دادم:

 ...صداى گریه ى خاله شیدا تو گوشم پیچید

 !سریع گفتم: خاله؟! چى شده؟

 !از اون طرف صداى فریاد سودا اومد: چرا بهش زنگ زدى؟

 !خاله شیدا با گریه گفت: هونام جان ترو خدا خودتو برسون... این دیوونه داره مى ره

 !سر جام ایستادم: مى ره؟! کجا؟

 !خواد بره امریكا! امشب ساعت نه مى ره! سریع گفتم: چى؟! آخه واسه چى؟نمى دونم! مى گه مى  -

 ...باز دوباره سودا داد زد: قطعش کن اونو بهت مى گم
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 !بعد انگار خودشو گوشى رو کوبید... صداى بوق اشغال تو گوشم پیچید

 !متعجب به گوشى تو دستم خیره شدم

سوار شدم! تیردادم همین طور! چیزى نمى پرسید! و مى ابرومو انداختم باال و در ماشینو باز کردم و 

 !دونستم تا چیزى نگم سكوتش همینطور ادامه پیدا مى کنه

 !سریع شماره ى سودا رو گرفتم! خاموش بود! خونه شونم کسى جواب نمى داد

 !نا امید شماره ى رها رو گرفتم! چند تا بوق که خورد در کمال تعجب على جواب داد

حالش خوب نبود رفته استراحت  -ممنون! رها کجاست؟!  -سالم هونام! خوبى؟!  -م على! الو... سال -

 !کنه! متعجب گفتم: چش شده؟

از دیشب هرچى خورده حالش بهم خورده! ابرومو انداختم باال و زمزمه کردم: اینا چشون شده؟! دو  -

 !روز نبودما

خدافظ! گوشى رو قطع کردم و  -نه! فعال! باشه مرسى! بیدار شد لطفا بهش بگو به من یه زنگ بز -

 !نگامو به تیرداد دوختم و چیزایى که خاله شیدا گفته بودو واسش تعریف کردم

 !تیرداد: یعنى واسه همیشه داره مى ره؟

گریه ى خاله شیدا اینو نشون مى داد! یعنى چى شده؟! یكم سكوت کردم و ادامه دادم: برگردیم  -

 !اینجا موندن ندارمتهران! دیگه دلیلى واسه 

مطمئنى دیگه نمى خواى درمورد مادرت چیزى بدونى؟! سرمو قاطعانه تكون دادم: مطمئنم! سودا  -

 !االن واسم مهم تر از هرکس و هرچیزیه

یه گوشه نگه داشت و مشغول شماره گرفتن شد! فكرم اونقدر درگیر سودا بود که اصال متوجه نشدم 

 !داره با کى صحبت مى کنه

 !رو قطع کرد و رو به من گفت: اولین پرواز به تهران ساعت هشت شبه گوشى

 !این که خیلى دیره! سودا ساعت نه مى پره! یه نگاه به ساعت انداختم: با ماشین بریم -

 !سرشو تكون داد: من حرفى ندارم... پس بریم و وسایلو برداریم

ال که به آهنگى که پخش مى شد حدود یک ساعت بعد به قصد تهران تو حرکت بودیم! تو همون ح

گوش مى کردم به همه چیز هم فكر مى کردم! به اینكه وقتى رسیدم تهران اول باید برم دنبال 

سودا؟! بعدش چى پیش میاد؟! چرا زندگى منم مثل بقیه ى دخترا عادى نیست؟! یعنى یه حروم زاده 

نى من نباید کسى رو دوست داشته نباید یه زندگى معمولى داشته باشه؟! یا یه احساس معمولى! یع
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باشم و باهاش خوشبخت باشم؟! ولى من تیردادو دوست دارم! شاید اگه خوشبختى توى خوشى باشه 

 !خوشبخت نشم! ولى دوستش دارم! ولى مگه خوشبختى همیشه تو خوشى یه؟

 

 به عشق من تو دل نبند... دلم گرفته از خودم

 خودمپر از سكوتم این شبا... ولى نگفتم از 

 یه دل اسیر خاطره س... یه دل دوباره مست تو

ذهنم از یه شاخه به صد شاخه ى دیگه مى پرید! در آن واحد به همه چیز فكر مى کردم! سودا... 

 ...فرهاد... مسعود... نرگس... صحرا... تیرداد... سمر

ه صدایى شبیه به این اسم آخر چند بار با یه صداى بلند تو ذهنم منعكس شد! یه صداى بلند! با ی

خنده هاى عصبى! سمرى که مى تونست باشه! مى تونست باشه و از من متنفر نباشه! خواهر... سودا و 

 !رها مثل خواهرام بودن! ولى واقعى نبودن! یا حد اقل نا تنى

 !سمر واسه چى از من متنفر بود؟! اصال بود؟! واقعا من باید از اون نگاه پوچ چى رو مى فهمیدم؟

به تیرداد دوختم! وقتى نگاش مى کردم بى اختیار دلم گرم مى شد! همین که کنارم بود واسم  نگامو

 !کافى بود! چون مى دونستم هر طورى هم که باشه پشتمه! چه بیمار باشه! چه نباشه

 

 ...یه دل بریده از تو و یه دل اسیر دست تو

 ...مى لرزه قلب من... ولى برو

ر هفت بود! دلم مى خواستم زودتر برسیم! هوا تقریبا تاریک بود...وقت به ساعت نگاه کردم! دو رو ب

 ...زیادى نمونده بود

 

 ...هــــــــــــــــــم نفس من

 ...یه جاى خالى عاقبت عشق من و توئه

یهو تیرداد چراغاى ماشینو خاموش کرد و کنار خیابون نگه داشت! بى اختیار آه از نهادم براومد! حتما 

هش دست داده بود! نمى دونم تیرداد از آهى که کشیدم چى برداشت کرد که همونطور که باز حمله ب

 !نگاش به روبرو بود گفت: بقیه شو تو باید برى

 !اما من فقط به خاطر خودش نگران بودم
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 !اخم کردم: من؟! من کى پشت رل نشستم که بار دومم باشه؟

 نمى تونم... نمى فهمى؟دستاش بى حال کنارش افتاده بود... با لكنت گفت: 

حاال دیگه مطمئن شده بودم که حالش خرابه... سریع در داشبوردو باز کردم که گفت: چى کار... مى 

 کنى؟

 !همونطور که دنبال دارو هاش بودم گفتم: دارم دنبال قرصات مى گردم

 !آره... از حرف زدنت معلومه -الزم نیست... مشكلى... ندارم...  -

 

ى شده بود... بدبختى اینجا بود که مى دونستم به نور حساسه و نمى تونستم چراغ انگار که عصبان

داخل ماشینو روشن کنم تا دنبال قرصاش باشم... نا امید با این فكر که یه ذره نور که البته رو 

صورتش هم نباشه واسش ضررى نداره با نور گوشیم مشغول گشتن شدم... اونم ساکت بود... بدون 

 ...... چشاشم بسته بودهیچچ حرفى

داروهاشو که حاال پیدا کرده بودم برداشتم و گذاشتم رو پام... دنبال سرنگش بودم... ولى نبود! به 

حواس پرتى خودم لعنت فرستادم! اونو که باید تو یخ بزاره... داشتم دنبال یه چیز دیگه مى گشتم... 

 یه قرص برداشتم و گرفتم جلوش: اینه؟

 ...و زد کنار: گفتم الزم... نیستیهو با خشم دستم

 !هیچى نگفتم! چون مى دونستم نباید عصبانى ش کنم! اینو تو این مدت فهمیده بودم

 ...نفس عمیقى کشیدم و تكیه دادم به صندلى... اعصابم داغون بود

چند دقیقه ى بعد گرمى دستشو رو دستم حس کردم! یه لحظه دلم خواست که از عصبانیت دستمو از 

 ...بكشم بیرون! ولى مى دونستم که تو اون لحظه هم من و هم خودش به این گرما نیاز داریم دستش

برگشتم سمتش... انگار حالش بهتر شده بود... چشام به تاریكى عادت کرده بود... آروم دستمو بردم 

 ...سمت صورتش... روى گونه ش دست کشیدم... خشكم زد! خیس بود

 ...ش زدم: تیردادمتعجب و با صداى ضعیفى صدا

جوابى نگرفتم... خودمو بیشتر کشیدم سمتش... سرمو گذاشتم رو سینه ش... نمى خواستم به این 

فكر کنم که مردى که ضیفه ممكنه گریه کنه! به این فكر مى کردم که فقط یه مرد واقعى مى تونه 

 ...احساسات واقعى شو نشون بده! حتى شده با اشک

مردى که دوستش داشتم! دلم مى خواست اینو روزى هزار بار تكرار کنم! که یادم تیرداد مردم بود... 
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 ...بمونه تو این دنیا بعد از خدا حد اقل یه تكیه گاه دارم

دستشو بى حال پشتم مى کشید... سرشو یكم رو به پایین خم کرد و گونه مو که نزدیک لبش بود رو 

.. انگار دلش نمى اومد لباشو از از رو گونه م برداره! و منم بوسید... یه بار آروم... یه بوسه ى طوالنى.

 !هیچ اعتراضى نمى کردم! انگار که فراموشم شده بود سودا داره مى ره... شاید براى همیشه

 ...زیر گوشم گفت: ببخش که ناراحتت کردم

 ...دستمو روى بازوش کشیدم : ناراحت نشدم

 ...نمى تونمسرمو بوسید: باید بقیه شو برى! باور کن 

 ...آخه -

اومد میون حرفم... دیگه لكنت نداشت! اما هنوز بى حال حرف مى زد: مى دونم که مى تونى! مگه 

 !گواهینامه ت صادر نشده؟

بهش فكر کردم... سودا گفته بود که گواهینامه م صادر شده! ولى اونقدر درگیرى ذهنى داشتم که 

رانندگى رو تا حدودى بلد بودم! ولى اونقدر مسلط نبودم  یادم رفته بود برم و بگیرمش... درسته که

 ...که با سرعت برونم و به سودا برسم

تیرداد اجازه ى بیشتر فكر کردنو بهم نداد و آروم درو باز کرد... منم از اون ور پیاده شدم... دستشو 

موقع گوشیم به بدنه ى ماشین گرفت و خودش و به اون طرف رسوند... جاهامون عوض شد... همون 

 ...زنگ خورد

 ...شماره ى رها بود

 جواب دادم: الو رها... مردى؟

 کم از مرده ها هم ندارم... سودا باز خل شده؟ -

 !نمى دونم... قضیه چیه؟! خاله همش گریه مى کرد! یعنى چى داره مى ره؟ -

مى زنم خاموشه! من از صبح دل و روده م اومده باال! خاله بهم زنگ زد! هرچى هم به سودا زنگ  -

 ...حالمم خرابه نمى تونم برم پیشش... على رفت ولى سودا گفته که داره مى ره

 عصبى گفتم: ارمیا کجا مرده؟

 ...نگاه تیرداد افتاد بهم

 !رها: چه مى دونم؟! اونم معلوم نیست کدوم گوریه

 !خیله خب باشه! من مى رم فرودگاه -
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 !مگه تهرانى؟ -

 ...نزدیكم -

 ...م على رو مى فرستمباشه! من -

 !بعد انگار که باز حالش بد شده باشه تند گفت: من باید برم... فعال

گوشى رو قطع کردم و با بسم اهلل ماشینو به حرکت در آوردم... استرس داشتم! ولى واسه ى چند 

 ...دقیقه ى اول بود... سعى کردم فكر کنم این خیابونم همون طوره که تو آموزشگاه بوده

 ...ادم با اینكه حال مسائدى نداشت مواظب بودتیرد

 ساعت چنده؟ -

 ...سریع جواب داد: هفت و نیم

 !حالت بهتره؟ -

 ...حمله نبود... فقط اعصابم یكم بهم ریخته بود -

 نگام مستقیم به جاده بود: تو دیگه چرا؟

 ...حواست به رانندگى ت باشه -

 ...فهمیدم داره مى پیچونه! پس چیزى نگفتم

مى کردم تا جایى که مى تونم با دقت و سرعت رانندگى کنم... البته که هنوز نقص زیادى  سعى

 ...داشتم! ولى به هر حال به تهران رسیدیم

 ...بى اختیار نفس راحتى کشیدم

یه گوشه نگه داشتم: داخل شهرو دیگه از من نخواه... اتوبان فرق مى کرد! یه ساعت بیشترم وقت 

 !نداریم! مى تونى؟

 ...آره آره... بهترم -

بعد درو باز کرد و پیاده شد... دوباره جاهامون عوض شد! حاال حالش بهتر بود و با سرعت رانندگى مى 

کرد... نگام یه لحظه به ساعت و یه لحظه به خیابون بود... تو دلم همه ش شور مى زد! شماره ى خونه 

 داد: الو هونام؟ ى سودا اینا رو گرفتم! یه بوق نخورده خاله شیدا جواب

 سودا کجاست خاله؟ -

 ...انگار باز سر دلش وا شد و به گریه افتاد: رفته فرودگاه... یه نامه هم واسه تو گذاشته

 ...تعجب کردم... ولى در مورد نامه چیزى نپرسیدم: نگران نباش خاله جون... برش مى گردونم
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 ...نمى اومد! در واقع هیچ وقت کوتاه نمى اومداما چندان هم مطمئن نبودم! سودا به این راحتیا کوتاه 

چند دقیقه ى بعد تو فرودگاه بودیم... تیرداد سریع رفت یه سمت و مشغول حرف زدن با یه مرد 

شد... منم تو این حین با چشم دنبال اون دیوونه مى گشتم... واقعا دلیل رفتارشو نمى فهمیدم! این 

 ...ربطى به امریكا رفتنش داشت نمى دونممدت یكم مشكوک شده بود... ولى این چه 

پدرش تو امریكا زندگى مى کرد! یعنى داره مى ره تا یه مدتى پیش اون باشه؟! ولى گریه هاى خاله 

 ...شیدا اینو نمى گفت! سرمو با حرص تكون دادم: دختره ى روانى
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سریع رفتم سمتش... از پشت صداش زدم: با چشام دنبال سودا مى گشتم که چشمم به على افتاد... 

 على؟

 برگشت سمتم: سالم... خبرى نشد؟

 ...تا اومدم حرفى بزنم تیردادم رسید... همون موقع سودا رو پیج کردن

على و تیرداد سالم و علیک کوتاهى کردن... چشام هنوز بین جمعیت مى چرخید... سرمو چرخوندم 

قد کوتاه با شال مشكى یه ساک چرخدار دستش بود و مى  سمت چپ تا اونورم نگاه کنم... یه دختر

کشیدش... تا خواستم رومو ازش بگیرم سریع سرمو چرخوندم! به طورى که صداى شكستن مهره 

هاى گردنمو تو اون شلوغى شنیدم... یه دختر قد بلند مو مشكى ... با یه شال سفید و مانتوى کوتاه 

رى مى دویدم که متوجه من نشه و سعى نكنه فرار کنه! سفید نخى... بى تامل دویدم سمتش...طو

 !سریع دستشو از پشت گرفتم: آى آى! گرفتمت! کدوم گورى مى خواستى فرار کنى؟

 ...سعى کرد دستشو از دستم بكشه بیرون: ولم کن هونام

 ...اخم کردم: ولت کنم که چى بشه؟! نگاه کن منو

 ...به پایین نگاه مى کرد چون قد سودا از من بلند تر بود باید یكم رو

 دستمو گذاشتم رو بازوش: سودا؟

چى؟! شما بیخود مى کنى نمیاى!  -امكان نداره...  -غلط کردى! راه بیفت بریم!  -داره دیرم مى شه!  -

 ...تیرداد و على خودشونو بهمون رسوندن

 !نگران تو بود؟ على عصبانى بود: کجا میرى سودا؟! مى دونى رها امروز با اون حال خرابش چقدر

سودا لباشو بهم فشرد: پیف... اونم که همیشه مریضه... اصال نمى دونم تو چرا اونو گرفتى؟! من یه 

 ...نقطه ى مثبت تو رها نمى بینم... دختره ى ماست... خب دیگه من باید برم! خدافظ

یهو جو امریكا  دستشو کشیدم: واستا بینم! کجا برى؟! فكر کردى حواسم اینقدر پرته؟! اصال چرا

 رفتن گرفتى؟

بابا دارم مى رم گردش... تو چته؟! مامان الكى شورش کرده... نمى خواستم بهتون بگم... شما  -

خودتون هزار جور مشكل دارین... مشكوک نگاش کردم: منو چى فرض کردى؟ خاله واسه یه 

ه چیو گنده کنه! مى گه تو مامانو نمى شناسى؟! عادت داره هم -مسافرت اونطورى گریه مى کرد؟! 
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 ...رفتى پیش باباى پدرسگت دیگه نمیاى ایران... از حرفش خنده م گرفت

اوو... من خودم کنگ فو کارما... دمتو بزار رو کولت برو... نبیبن  -سودا با زبون خوش میاى یا نه؟  -

با همون حالت موذیانه ش االن اینجا واستادم! واسه اینه که پرواز تاخیر داره... به تیرداد نگاه کردم! 

 ...سودا رو زیر نظر گرفته بود

نگاه خیره مو که دید ابروشو انداخت باال... چشامو ریز کردم... ابروشو تكون داد... خنده م گرفت! مام 

 !بازى مون گرفته بود

 ...وسودا! شما دوتا چرا هى چشم و ابرو میاین؟! على خندید: تو کاریت نباشه... بده منو اون ساکت -

 ...سودا ساکشو کشید عقب: عمرا... پاپاى پاپا سگم منتظرمه

 ...جدى شدم: سودا بى مزه نشو... جمع کن بریم

 ...ابروشو انداخت باال: نچ

 ...سودا بخدا مى زنم شَتَكت مى کنما! همون موقع اعالم کردن که چند دقیقه ى دیگه پروازه -

 :دور شدیم... تند تند گفت سودا دستمو کشید و چند قدم از تیرداد و على

 ...ببین هونام... مى دونم تیردادو دوست دارى! ولى من... من... یه لحظه مكث کرد -

من بهت بد کردم! بهت دروغ گفتم... گیج نگاش کردم... ولى بجاى اینكه توبیخش کنم  -توچى؟  -

 ...گفتم: مهم نیست

 ...مات شد بهم

ولى تو نمى دونى... اومدم وسط حرفش:  -ت بیشتره... هرچى هم که بد کرده باشى! خوبى ها -

 ...هیش... نمى خوام بشنوم... راه بیفت

 ...محكم سر جاش واستاد

 ...مسافرا داشتن مى رفتن! همونطور که به طرف خروجى مى رفتم دستشو کشیدم : بیا دیگه

 ...ارمیا عاشق توئه... برنگشتم سمتش... صداى تیرداد تو گوشم نقش بست -

من یه مردم! معنى نگاه یه مرد دیگه رو مى فهمم! به خصوص اگه اون طرف دوست چندین و چند 

 !ساله م باشه

 سرمو برگردوندم سمت سودا: واسه همین مى خواستى فرار کنى؟

 ...آره! سرمو با افسوس تكون دادم: از هرکس انتظار فرار داشتم اال تو -

دارم مى رم تعطیالت! مثال تابستونه ها! یكى دو ماه دیگه باز حاال کى گفته من مى خوام فرار کنم؟!  -
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برو باو... خب  -االن نمى رى سودا... اصال تو گچ دستتو باز کردى؟  -درس و دانشگاه شروع مى شه! 

 !اونجا بازش مى کنم! حوصله ى اون دکتر ت... هویجو ندارم... لبمو گزیدم: سودا زشته بخدا

 تو مهم ترى یا ارمیا! من که االن زن تیردادم! ارمیا چه اهمیتى داره؟ به درک... -دیرم شدا!  -

 

تا خواست یه چیز دیگه بگه گفتم: ببین سودا... من دخترى م که همیشه سعى کردم با عقلم تصمیم 

بگیرم نه با احساسم... نمى خوام بخاطر اینكه یه چیز بى اهمیتو ازم پنهون کردى از دستت بدم! اینو 

 مى فهمى؟

سرشو تكون داد: آره... ولى مى خوام یه مدتى رو از اینجا دور باشم... مى خوام بى دغدغه زندگى 

 !کنم

 ...باشه! برو! از تهران برو! ولى از ایران نه -

 ...همون موقع على و تیرداد اومدن سمتمون

 على: بآلخره تصمیمتون چیه؟

 ...هیچى... میریم خونه -

 ...هیچ اعتراضى نكردبرخالف انتظارم سودا دیگه 

 ...دستشو گرفتم: بیا... ما مى رسونیمت

تیرداد ساک سودا رو گذاشت تو صندوق... سوار شدیم و تیرداد حرکت کرد... على هم تک بوقى زد و 

 ...ازمون سبقت گرفت! انگار که حال رها هنوز خراب بود... چون عجله داشت

 ...دا تشكرى کرد و پیاده شدتیرداد جلوى خونه ى سودا اینا نگه داشت... سو

 !تیرداد دستمو گرفت: اگه بخواى مى تونى امشب پیش سودا باشى

 ...سریع گونه شو بوسیدم: ایول... نمى دونستم بهت بگم یا نه

 ...از نگاه کردنت به سودا معلوم بود! برو عزیزم -

 !یم؟! سودا نمى بینهبعد یكم خم شد و گوشه ى لبمو بوسید... خندیدم: آخى! خجالت مى کشى ببوس

 !چشمكى زد و با خنده گفت: فردا شب تالفى مى کنم؟

 ...با خنده خداحافظى گفتم و پیاده شدم... تا سودا اومد درو ببنده گفتم: نه نبند... منم میام پیشت

 ...خندید: بیچاره تیرداد

 ...پیشنهاد خودش بود -
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عد صداى کشیده شدن الستیكاى ماشین واسه تیرداد دستى تكون دادم و درو بستم! چند لحظه ب

 ...روى آسفالت به گوشم رسید

با سودا رفتیم تو... خاله شیدا با دیدن سودا باز گریه ش گرفت! سودا همیشه ادعاش مى شد که مادر 

 ...بى احساسى داره! ولى من هیچ وقت از خاله شیدا بى احساسى ندیده بودم

چیزى که یه عمر ازم دریغ شده بود! زمونه دریغ نكرده  کلى ازم تشكر کرد و واسم دعاى خیر کرد!

 ...بود! پدر و مادرم ازم دریغ کرده بودن

 ...در اتاق سودا رو باز کردم و داخل شدم: کاش رها هم بود

 راسى رها... امروز على که اومده بود اینجا گفت هى هر چى مى خوره باال میاره! یعنى حامله س؟ -

 !چى بگم؟ -

 !به یه پاکت روى پاتختى... ادامه دادم: این چیه؟ نگام افتاد

 ...سودا لباشو جمع کرد: واسه تو نوشته بودم! مى تونى بخونیش

رفتم سمتش و برش داشتم... با دوتا دستم دو تكه ش کردم: اگه قرار بود بعد رفتنت بخونم پس االن 

 ...مسخره س

 ارمیا س؟ دو تكه رو به چهار تكه تبدیل کردم: واقعا بخاطر عشق

چهار تكه رو به سختى به هشت تكه تبدیل کردم! کاغذاى ریز ریز شده رو ریختم توى سطل آشغال 

 ...صورتى سودا

سودا: عشق نه! گفتم که! مى خواستم یه مدت از اینجا دور باشم... در واقع شرمنده ى تو بودم! همه 

 !ش فكر مى کردم اگه احساستون دو طرفه بود چى؟

 !ابغه اى! ولى سر درنمیارم... پس چرا به شام دعوتت کرده بود؟تو هم که ن -

شالشو از سرش کند و رفت سمت تختش: مى خواست در مورد تو با من حرف بزنه... منم قبول کردم 

که بهت بگم! ولى انگار فهمید حالم خوش نیست! فكر کنم بو برده بود دوستش دارم! یه جورایى مى 

 ...رو دستم بریزه خواست اینطورى آب پاکى رو

مثل همیشه پاهاشو به پایین تخت آویزون کرد و روى تخت دراز کشید و دست چپشو که سالم بود 

باز کرد... همیشه دو دستشو باز مى کرد! ولى حاال بخاطر تو گچ بودن دستش نمى تونست این کارو 

عدشم که تو و ارمیا بكنه: وقتى داشتم برمى گشتم انقدر اعصابم داغون بود که تصادف کردم! ب

اومدین بیمارستان... اونجام براى اینكه بهم بفهمونه الكى خودمو به آب و آتیش نزنم دوباره حرفاشو 
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 ...تكرار کرد

نشستم کنارش: همیشه واسم یه آدم مرموز بود... ولى هیچ وقت حسى بهش نداشتم... مى دونى؟! 

ولى مى دونى؟! همین که ندونم جالبه... اگه  هیچى از خانواده ش نمى دونم! تیرداد مى گه خارجن!

ارمیا رو کامل بشناسم دیگه نقطه ى قابل توجهى توش نمى بینم! مثل اینكه تیرداد حرفاشو رک نمى 

 ...زنه! همیشه تو لفافه س

 !سودا: اوهو... چه حرفاى قلمبه سلمبه اى مى زنى

 !خندیدم: من برم یه آب به سر و صورتم بزنم... خسته م

 ...وبیدم رو شونه ش: بخاطر توئه دیوونه از اصفهان کوبیدم اومدمو ک

به طرف دستشویى توى اتاق سودا رفتم... با خنده براى بار هزارم نوشته ى روشو خوندم: لطفا ادرار 

 ...بزرگ نفرمائید... حتى شما

 من نمى فهمم این چیه این جا نوشتى؟ -

 ...من پول ندارم چاهو تخلیه کنم -

 ...و سر خسیستخاک ت -

 ...و درو باز کردم و رفتم تو

اون شب تا صبح با سودا حرف زدیم... از هر درى گفتیم... از اینكه ممكن رها باردار باشه! از اینكه 

 ...سمر خواهرمه... از اینكه پدرم زنده س... از همه چى گفتم و گفت

 

پوشیدم و شالمو سر کردم! خم شدم صبح که بیدار شدم سودا هنوز خواب بود! لبخند زدم و مانتومو 

 ...رو صورتشو گونه شو بوسیدم

 ...غلت زد: گمشو

خندیدم و رفتم سمت در... سودا دیوونه س... باید مى رفتم سراغ مسعود... ولى قبلش باید مى رفتم 

سر خاک سمر... یه جورایى حس خوبى به مرگش نداشتم! انگار که گناه مادرم گردن من باشه! حس 

م مادرم مخل زندگى شون بوده... اما مسعود... یعنى مینا زنده س؟! یادم رفته بود از نرگس مى کرد

بپرسم! چرا رابط بین دوست صمیمى ش با برادر متاهلش بود؟! در حالى که مى دونست ممكنه زندگى 

ا بود هر دو نفر خراب بشه؟! یه تاکسى گرفتم... تیرداد گفته بود که رفته سر خاکش... ولى قبرش کج

 !نمى دونم
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 ...شماره ى تیردادو گرفتم... چندتا بوق که خورد جواب داد: سالم جوجه

 لبخند زدم: سالم! کجایى؟

شرکتم... بى مقدمه و چون مى دونستم ممكنه وقتشو بگیرم ازش آدرس قبر سمر و خونه ى  -

 ...مسعودو گرفتم... تیردادم هیچى نپرسید و فقط آدرسو داد

کرد و جلوى قبرستون پیاده شدم... فاتحه اى واسه اموات خوندم و رفتم سمت قبرى از راننده تشكر 

که هنوز روش سنگ نخورده بود! جلوى چشم بود... در واقع سریع پیداش کردم... گل و خرمایى رو 

که خریده بودم گذاشتم رو قبرش... نمى دونم چرا... ولى بجاى استرس آرامش داشتم... حس نمى 

 ...یب عشقى مه! حس مى کردم خواهرمه... هرچند که ناتنىکردم سمر رق

 ...پایین قبرش نشستم! حاال دیگه هیچ حرفى باهاش نداشتم... یكم تو ذهنم گشتم

نگاهى به اطرافم انداختم! چند تا قبر اون طرف تر یه زن با چادر پاى یه قبر نشسته بود و قرآن مى 

 ...خوند

 ...مطمئنا صدام بهش نمى رسید

ى دختر... واقعا نمى دونم چرا اومدم اینجا... کاش اینقدر پوچ نبودى! از تو فقط یه نگاه خالى ه -

یادمه... فقط یه بار خنده رو رو لبات دیدم! اونم اولین بارى بود که دیدمت! فكر مى کنم چون مست 

بودى مى خندیدى نه؟! آروم خندیدم: چقدر دلم مى خواست وقتى زنده بودى مى فهمیدم 

 ...خواهرمى

نفس عمیقى کشیدم: حرف زیادى ندارم... فقط اومدم بهت بگم که شناختمت... و شناختم! هویتمو... 

 ...هویتتو

فاتحه اى خوندم و پا شدم و خرما رو باز کردم و رفتم سمت همون خانمه و بهش تعارف کردم! 

 ...تشكرى کرد و یكى برداشت: خدا امواتتو ببخشه و بیامرزه

 ...... امواتم! یعنى صحرا و سمر... و شاید مادر سمرلبخند زدم

جعبه ى خرما رو برگردوندم سر قبر سمر و از قبرستون زدم بیرون! این بار کسى نبود که در کشو رو 

 ...ببنده! این بار خودم بودم که پرونده ى خواهر ناتنى مو بستم

ه گرفتم سمت خونه ى مسعود... پیاده راه افتادم سمت خیابون اصلى و از اونجا یه ماشین دیگ

 ...برخالف قبل... حاال استرس داشتم

استرس براى دیدن پدرم... تیرداد گفته بود که روزاى شنبه سر کار نمى ره! شونه باال انداختم! همه 
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 ...جمعه بیكارن! ایشون شنبه ها

یه دروازه ى بزرگ  جلوى یه کوچه ى عریض پیاده شدم... باید بقیه شو پیاده مى رفتم... رو به روى

سفید واستادم... دکمه ى آیفون تصویرى رو فشار دادم... درحالى که منتظر بودم صداى زن 

 مستخدمى رو بشنوم صداى یه مرد غریبه رو شنیدم: بله؟

 ...امرتون... ضربان قلبم تند شد... پس خودش بود -آقاى راشدى هستن؟!  -

کم کم مى شناسین... چند لحظه سكوت و بعد  -ا؟ شم -مى تونم چند لحظه وقت تونو بگیرم؟  -

صداى تیكى که بخاطر باز شدن در بود به گوشم رسید... نفس عمیقى کشیدم و با بسم اهلل داخل 

 ...حیاط شدم

 

درو آروم پشت سرم بستم... نفس عمیقى کشیدم و با قدماى محكم از حیاط نسبتا بزرگى که جلوم 

م... در نیمه باز بود... تقه اى زدم و نه کامال، تا جایى که بتونم داخل بود گذشتم و خودمو به در رسوند

 ...بشم بازش کردم... خم شدم و کفشامو از پام در آوردم

عادت ترک نشدنى... رفتم تو... فضاى خونه یكم تاریک بود... بوى سیگار تو کل خونه پیچیده بود... 

جره هم باز نبود... انگار مى خواست خودشو خفه انگار که یه نفر مرتب سیگار بكشه... حتى یه پن

کنه... بى اهمیت چند قدم به جلو برداشتمو از راهروى کوتاهى که توش بودم در اومدم که دیدمش... 

یه مرد حدودا پنجاه، شصت ساله... بیشتر از اونچه که فكرشو مى کردم جوون بود... صورت 

دى داشت... همینطور پیشونى بلند... بینى نه چندان استخوانى... چشاشو بسته بود... ابروهاى بلن

 ...بزرگ و لباى پهن... موهاى جوگندمى آشفته ش هم روى پیشونى ش ولو بود

 ...این پدرم بود... پدرى که از وجودش بودم

 ...خواه یا ناخواه

ال تک سرفه اى کردم که چشماش باز شد... چشماى فوق العاده مشكى! شبیه چشماى من نبود... ک

 ...شباهتى به من نداشت... هه... نرسیده دنبال شباهت ام

 ...یعنى اآلن باید بدوم و خودمو بندازم تو بغلشو بزنم زیر گریه و بگم: بـــــــابـــــــا

 ...نه! خیلى مسخره س

 ...وقتى دیدم هنوز داره نگام مى کنه خیلى محكم گفتم: سالم

 ...خوند... بى اختیار یاد نگاه هاى بى تفاوت سمر افتادمجوابى نگرفتم... نگاشو از سر تا پام چر
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 به جلوش نگاه کردم! پر از ته سیگار بود... یعنى بخاطر غم از دست دادن سمر بود؟

 ...چند قدم دیگه رفتم جلو... نگام این بار به زیر میز افتاد... یه بطرى ویسكى بود... نگاش کردم

 بآلخره به حرف اومد: دوست سمرى؟

اش بودم... مى شه گفت خواهرم بود و من دیر فهمیدم... و کنارش روى یه مبل خاکسترى ک -

 ...نشستم

صحرا... هیچ تغییر حالتى تو صورتش ایجاد  -اسمت چیه؟  -رفتم سر خاکش...  -سمر مرده...  -

 ...نشد

این بار  ببخشید... اشتباه کردم! خودشو درست نمى شناسم! ولى دخترشم... -صحرا دیگه کیه؟  -

 !رنگ پریدگى رو به وضوح تو صورتش دیدم... با اخم و یه صداى عصبى گفت: منظورت چیه؟

 ...بى خیال به پشتى مبل تكیه دادم: منظور خاصى ندارم! فقط اومدم بهتون تسلیت بگم... بابا

 ...کلمه ى آخرو با یه لحن خاص ادا کردم

 ...رونبا عصبانیت از جاش پا شد: از خونه ى من برو بی

 پاى چپمو انداختم رو پاى راستم: واقعا؟! مادرمم همینطورى از خونه بیرون کردین؟

 رو به روم ایستاد... فكش منقبض شده بود: تو دیگه کى هستى؟

خونسرد پرونده رو از تو کیفم در آوردم و دستمو رو به باال گرفتم... چون جلوم ایستاده بود مجبور 

 ...بودم این کارو کنم

 ...تش... یه تكون به پرونده دادم: اى بابا! دستم درد گرفت! کلى کاغذ توشه ها! سنگینهنگرف

 ...با اخم از دستم کشیدش

 ...غر زدم: باباى بد اخالق

توجهى به حرفم نكرد و مشغول ورق زدن شد... چند دقیقه که گذشت پرونده رو انداخت رو میز: 

 خب؟

 !سرمو تكون دادم: اومدم حقمو بگیرم

 خندید: با اینا که چیزى ثابت نمى شه! نرسیده سهمم مى خواى؟

 جناب راشدى... من گفتم حق... نگفتم سهم... نشست روى مبل: چه زود دندون تیز کردى؟ -

تو دلم آشوب بود... بخاطر پدرى که حق دخترشو سهم االرث حساب مى کرد... یعنى واسه سمرم 

 ط مال من بود؟همین طور بود؟! یا این تبعیض فقط و فق
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پا شدم و رفتم سمت دیوار پشتم که زیاد دور نبود و یه کلیدو فشار دادم... چند تا المپ اونطرف 

 ...سالن روشن شد... کلید کنارى رو زدم: فكر نكنم با این همه ثروت نگران قبض برق باشین

 ...سالن حاال روشن شده بود

 

 ...ش خیره شدمدوباره برگشتم سر جام و تو سكوت به ته سیگارا

 دستى به چونه ش کشید: چطور باور کنم که دخترمى؟

 چشامو یه بار بستم و باز کردم: اون موقع که باید باور مى کردین این کارو نكردین! حال را چه سود؟

 !سفسطه نكن دختر... بگو چى مى خواى؟ -

خونسرد جلوه کنم  دستامو تو هم قفل کردم... از اینكه مى تونستم جلوش اونطور که مى خوام

 ...خوشحال بودم: خب... دارم به یه جاهایى مى رسیم! گفتم که... حقمو مى خوام

 !چقدر؟ -

بلند خندیدم: شما حقو با پول حساب مى کنید؟! نه جناب راشدى بزرگ! پول واسه شما ارزشه... ولى 

 ...واسه من حق یه چیز دیگه س

 ...مطلب انگار داشت حوصله ش سر مى رفت: برو سر اصل

قفل دستامو محكم تر کردم: حق من هویتى یه که ازم گرفتین... مى خوام برش گردونید... به سواالم 

 ...جواب بدین

 ...بپرس -

از اولش بگین... از اون لحظه که صحرا رو دیدین... چرا بهش بدى کردین؟! اصال مینا هنوز زنده  -

 ست؟

 یه لحظه سكوت کرد: واسه چى مى خواى بدونى؟

 !به همون دلیل که شما حتى نمى خواین بدونین اسم من چیه -

 ...نگام کرد: اینكه بخوام اسمتو بدونم خیلى مسخره س... پس ترجیح مى دم جواب سوالتو بدم

دوباره یه لحظه سكوت کرد و بعدش گفت: من عاشق زنم بود... اسمش یگانه بود... مى پرستیدمش... 

گذشته بود که فهمیدیم ام اس داره! اون موقع حتى نمى تونستیم  چهار یا پنج سال از ازدواجمون

کارى کنیم که بیماریش پیشرفت نكنه! یگانه اصرار داشت جدا بشیم... اون موقع سمر سه ساله ش 

بود... مى گفت سمرو با خودش مى بره و بعد از مرگش من بزرگش کنم... هر شب با هم دعوا داشتیم! 
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 ...مى کردم جگرپاره م هم بیمارى مادرشو دارهاون موقع هیچ وقت فكر ن

تو همون روزا مینا و یكى از دوستاش واسه تحصیل اومدن تهران... دوست زیبایى داشت! برخالف 

خود مینا که زیاد خوشگل نبود... قرار بود من کاراى تحصیلى شونو ردیف کنم... متوجه شده بودم که 

ن شب که روز اول دانشگاه شونو گذرونده بودن یه مینا خیلى به دوستش حسادت مى کنه... او

مهمونى گرفتن... همون شب با یگانه دعواى شدیدى داشتم... مینا واسه مهمونى دعوتم کرده بود... 

رفتم... دختر پسرا پر بودن... اواخر حكومت پهلوى بود... خانواده ى ما هم از نزدیكاى شاه بودن... این 

 ...نبود مهمونى ها زیاد واسمون مهم

نگاشو دوخت به منو ادامه داد: مست کردم... یه دفعه به خودم اومدم که دیدم کار از کار گذشته... 

فقط یه شب... همون یه شب کل زندگى مو به آتیش کشید... باعث شد یه عمر بار گناه رو دوشم 

 ...باشه

غه ش کنم! ولى من اصال پوزخندى زد: جالب اینجا بود که صحرا اصال ناراحت نبود... مى گفت صی

دوستش نداشتم! از طرف دیگه نمى تونستم به یگانه خیانت کنم! صحرا مى گفت عاشقم شده... زیر 

بار نرفتم... یه مدت بعد برگشت و گفت که حامله س... فكر کردم دروغ مى گه... ولى وقتى فهمیدم 

ى گفت دوستم داره مى خواد راست مى گه ازش خواستم بچه رو سقط کنه! گریه مى کرد... هنوز م

 ...بچه مو نگه داره... ولى من نمى خواستم

 اومدم میون حرفش: سمرو خیلى دوستش داشتین؟

 ...چشاشو براى یه لحظه بست: بعد از یگانه سمر همه ى زندگى م بود

 و گناه اون بچه؟ -

 ...نگام کرد... خیلى رک گفت: حتى براى یه لحظه بهت فكر نكردم

 !قلبم حس کردم... خیلى بد... چطور یه پدر مى تونه اینقدر بى تفاوت باشه؟ دردى رو روى

 ...نفس عمیقى کشیدم و چیزى نگفتم

ادامه داد: صحرا اول رفت سراغ یكى به اسم اشرف... ولى اونم پسش زد... برگشت اصفهان... خانواده 

 ...ش طردش کردن... اشرف که رفته بود دنبالش تو راه تصادف کرد و مرد

صحرا برگشت... ولى این بار زخم خورده بود... کارى به کار مینا نداشت... درمونده شده بود... دلم به 

حالش سوخت... رفتم کمكش کنم! ولى کینه رو تو چشماش دیدم... اون همه عشق به نفرت تبدیل 

انه سم بود... به شده بود... چند روز که گذشت همه چیزو واسه یگانه گفت... استرس و هیجان براى یگ
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 ...یه روز نكشید که فلج شد... کم کم بینایى شم از دست داد

غم یگانه یه طرف... بى تابى هاى سمر... از اون طرف صحرا که دیگه خودفروشى مى کرد... تو رو 

سپرده بود به پرورشگاه... نرفتم دنبالت... ازت بدم مى اومد! خودم مقصر بودم! ولى فكر مى کردم اگه 

 ...و صحرا نبودین یگانه به اون وضع دچار نمى شد... احمق بودم... هنوزم هستم تو

 ...صحرا وضعش داغون شده بود... اواخر کار دیگه اعتیادم داشت

اون شب با حال نزار برگشتم خونه... از صحرا نا امید شده بودم... یگانه هم اون شب به صبح نرسیده 

كه مى دونستم مقصر همه ى اینا خودمم رفتم سراغ صحرا! ولى چه رفت... به مرز جنون رسیدم! با این

خیال خامى که اونم خودکشى کرده بود... با یه بچه ى سه ماهه که تو شكمش بود خودشو تو دریاى 

شمال غرق کرد... ولى هیچ وقت کسى نفهمید کى ، کجا قبرش کردن؟ مینا مى گفت عاشق دریا 

 ...بود

 رفت طرفم: مى کشى؟پاکت سیگارشو برداشت و گ

 ...نه -

 !همونطور که یه نخ سیگار روشن مى کرد و مى زاشت الى لبش گفت: آفرین... نكش... خوب نیست

 ...کاش خوب و بد یكم قبل تر بهم یاد مى دادین -

 دود غلیظى داد بیرون: حاال به حقت رسیدى؟

زم گرفتینش! االن با این تو چشاى مشكى ش خیره شدم: حق؟ اون موقع که باید بهش مى رسیدم ا

 حقى که دادین دستم باید چیكار کنم؟

 !حرفاى قلمبه سلمبه مى زنى دختر -

دوباره دود سیگارشو داد بیرون... غلیظ تر از قبل: مى دونستى خیلى شبیه مادرتى؟ اونم دقیقا شبیه 

تعجب کردم...  تو بود... حیف که ازش عكسى ندارم! وگرنه نشونت مى دادم! لحظه ى اول که دیدمت

 راستى اسمت چیه؟

بدون اینكه جوابشو بدم پا شدم: ممنون که وقتتونو بهم دادین آقاى راشدى! به جواب همه ى سواالم 

 ...رسیدم

 تو که هنوز سوالى نپرسیدى؟ -

 ...چرا... اومده بودم بفهمم یه حروم زاده م یا نه -

 ته خنده اى کرد: حاال جوابت چیه؟
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 کنید؟شما چى فكر مى  -

 ...سرشو تكون داد: چند روزه که فكرم کار نمى کنه! خودت بگو

کیفمو رو شونه م جا به جا کردم: بهش فكر کنید! شاید یكم نرمش براى مغزتون خوب باشه! روز 

 ..خوش

 

اومدم از در برم بیرون که صداشو شنیدم: اگه خیلى واست مهمه که اسم شناسنامه اى داشته 

 ...باشى

... نتونستم خشمگین نشم... نسبت به پدرى که براى مرگ یكى از دختراش زانوى غم برگشتم سمتش

بغل گرفته بود و مى خواست دختر دیگه ش رو وقتى که هنوز پا به دنیا نزاشته بود سقط کنه... 

 ...نتونستم خشمگین نشم... نسبت به پدرى که هنوزم از کارش پشیمون نشده بود

 ...مانه! نتونستم خشمگین نشم! ا

ببینید... من  -تونستم خشممو کنترل کنم! تا دل مردى رو که اسم پدرمو یدک مى کشید نشكونم... 

فقط اومدم تا بدونم واقعا یه حروم زاده هستم یانه... حاال هم فهمیدم که آره... هستم! من یه حروم 

و مى کشه... ولى مى زاده م... کسى که پدرش نخواسته ش... کسى که داره بار گناه دو نفر دیگه ر

دونید چیه؟! اسم شناسنامه ایم مهم نیست! این مهمه که ثابت کنم منم مثل آدماى دیگه! حتى شده 

مثل دختر دیگه تون، سمر... حق زندگى دارم! چه یه حروم زاده باشم... چه یه حالل زاده... هر چى که 

دیگه سبک شده بودم... دیگه دغدغه اى باشم... یه انسانم... و سریع از خونه ش زدم بیرون... حاال 

 ...نداشتم... ولى این اسم تا ابدالدهر همرامه... حروم زاده

تا یه جایى رو پیاده رفتم! اینقدر این روزا به همه چیز فكر کرده بودم که حاال سعى مى کردم به هیچ 

 !چیز فكر نكنم

 ...ه مو جلب کرداز کنار یه کتاب فروشى مى گذشتم که یه کتاب پشت ویترین توج

 !!!آنچه که باید در باره ى ام اس بدانید

 ...رفتم تو مغازه و خریدمش... گذاشتمش تو کیفم تا سر فرصت بخونمش

یه تاکسى گرفتم و براى اینكه یكم آروم بشم رفتم شاه عبدالعظیم... تا خود شب اونجا بودم... از خدا 

تر از حاال... حاال دیگه شناخته بودم... همه ى آدما خواستم که همیشه قلبمو آروم نگه داره... آروم 

 ...رو
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با یه حس خوب... آرامش... از شاه عبدالعظیم زدم بیرون... پاپى پیش رها بود... سودا ى دیوونه وقتى 

 ...مى خواست بره با على فرستاده بودش

پیش تیرداد باشم! حوصله ى اینكه برم دنبال پاپى رو نداشتم... االن فقط و فقط دلم مى خواست 

 ...عجیب دل تنگش بودم

یه تاکسى گرفتم تا خونه... هنوز نیومده بود... رفتم سمت آشپزخونه... اونقدر حالم خوب بود که حس 

مى کردم همه ى اشیاى خونه مى خوان باهام حرف بزنن! واسم عجیب بود... اینكه حاال دیگه از حروم 

 ...زاده بودنم ناراحت نبودم

رفته بودم که منم حق زندگى دارم... نه تنها من... بلكه همه ى اونایى که مثل منن... اینو چون یاد گ

 ...تیرداد بهم نشون داده بود... با محبتاش... اینكه دوست داشتن ربطى به هویت نداره

روى میزو نگاه کردم... خنده م گرفت! مرغى رو که شب قبل از اصفهان رفتن گذاشته بودم تا بپزمش 

وز رو میز بود! ولى مطمئنا فاسد شده بود! انداختمش تو سطل و یه بسته ى دیگه درآوردم و هن

 ...گذاشتم تا آب پز بشه

 ...یه مقدار برنج هم اب کش کردم و گذاشتم رو اجاق تا خوب دم بیاد

 مرغا رو سرخ کردم و توى ظرف چیدم... یكم ساالد هم درست کردم... فهمیده بودم که تیرداد دوست

داره... کارم خیلى زود تموم شد! یعنى زودتر از اونى که فكر مى کردم... یه سى دى خوب که از سودا 

 ...گرفته بودم گذاشتم تو پخش... یه آهنگ مالیلم پخش مى شد

 ...سریع پریدم تو حموم و یه دوش کوتاه گرفتم

ه تاپ سفید که از پشت موهامو با حوله یكم خشک کردم و یه دست لباس از تو کمد درآوردم... ی

تاکمر باز بود... با یه دامن کوتاه مشكى... خنده م گرفت... شاید اولین بارى بود که همچین لباسى تنم 

 !مى کردم

 ...یكم کرم به دست و صورتم مالیدم و یه رژ کمرنگ رو لبام کشیدم... همین

بود... انگار منو ندید چون کیف  رفتم سمت راه پله... همون موقع صداى باز شدن درم اومد... تیرداد

سامسونتشو انداخت رو مبل و کتشو انداخت روش و لم داد روش... انگار فكر مى کرد من هنوز 

 ...نیومدم

با همین خیال آروم آروم رفتم سمتش... پشتش به من بود... دستامو از پشت سر گذاشتم رو 

 ...چشماش... آروم دستشو کشید رو دستم
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شده بود... امشب واسم یه شب خاص بود... به تیرداد گفته بودم که تا زمانى که ضربان قلبم تند 

 ...هویتمو نشناختم زن دائمى ش نمى شم! ولى حاال... حاال که خودمو شناخته بودم... خوب یا بد

دستشو همونطور روى دستم کشید تا روى بازوم... بیشتر خم شدم رو شونه ش... موهاى نمناکم 

 ...مى داد گردنشو نوازش

دستمو کشید و مجبورم کرد برم جلوش واستم... با دیدن لباسم ابرویى باال انداخت و با شیطونى 

 !خندید: به به! خوشگل کردى

 !و منو کشید رو خودش... رو پاش نشستم : مى دونستى خونه م؟

 !ده بودم؟کفشات دم در بود... آه عمیقى کشیدم: چطور یادت مونده بود من اون کفشا رو پوشی -

 ...خندید و صورتشو آورد جلو: بحثو عوض نكن

مثل خودش خندیدم... دستمو به یقه ش کشیدم... یه پیراهن مردونه ى سفید تنش بود... کراواتش 

 ...شل بود... بازش کردم

 امروز رفتم پیش مسعود... جدى شد: خب؟ -شیطون شدى جوجه...  -

 ...نفس عمیقى کشیدم: حاال دیگه فهمیدم کیم

اومد وسط حرفم: هونام... من تو رو همونطور که بودى خواستم و مى خوام! لزومى نداره واسم توضیح 

 ...بدى که مسعود چیا بهت گفته

 ...پیشونى مو چسبوندم به پیشونى ش: تو خیلى خوبى تیرداد

ردم... خندید و چیزى نگفت... دستش هنوز رو بازوم بود... فشار خفیفى بهش وارد کرد... نگاش ک

عشق و احساس تو چشاش موج مى زد... چیزى که من به خوبى تو وجود خودم هم حسش مى 

 ...کردم

 ...کراواتشو که باز شده بود از دور گردنش برداشتم و انداختم رو میز

به طرز عجیبى شیطون شده بودم... همه ش دلم مى خواست اذیتش کنم... دکمه ى اول پیراهنشو باز 

 ...وشو انداخت باال... صورتشو آورد جلو که ببوستم که با خنده سرمو عقب کشیدمکردم... یه ابر

خندید... دستمو بردم سمت لبش... انگشت اشاره مو دور لبش کشیدم... همونطور که تو چشام خیره 

بود یه بوسه ى نرم روى انگشتام زد... گرماى لبش به کل بدنم منتقل شد... فقط با همون بوسه ى 

کوچیک... لبخند روى لبمو که دید سرشو آورد جلو... با این فكر که مى خواد ببوستم سرمو بردم جلو 

 تر... ولى اون لباشو به گوشم چسبوند: دارى چیكار مى کنى؟
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 ...چشمكى زدم و با ته خنده اى گفتم: عشق بازى

 ...همون موقع آهنگى که گذاشته بودم عوض شد... یه ریتم خیلى مالیم

 ...راستشو برد و پشت کمرم گذاشت دست

 

 ...نه مى شه با تو سر کنم

 ...نه مى شه از تو بگذرم

 

 ...بیا به داد من برس

 ...من از تو مبتال ترم

 ...تو چشاش نگاه کردم... تمنا توشون موج مى زد

 

 بگو کجا رها شدى؟

 بگو کجاى رفتنى؟

 

 من از تو در گریز و تو

 چرا همیشه با منى؟

عقب... گردنمو خم کردم... موهاى نم دارم روى هوا پخش شد... انگشت اشاره شو از زیر سرمو بردم 

 ...چونه م تا پایین گردنم روى گلوم کشید

 ...آروم خندیدم... دستشو پایین گردنم نگه داشته بود... حس لرزش خفیفى رو تو تنم حس مى کردم

ود، بود و منتظر حرکت بعدش بودم تا همه ى سرم رو به باال و نگام به لوسترى که از سقف آویزون ب

وجودمو با عشق بهش تقدیم کنم... چشامو بستم و منتظر شدم... منتظر یه لحظه ى خوب... و ناب... 

 ...لحظه اى که قرار بود با عشق بگذره

 

 ...کسى بجز تو یار من نیست

 ...گذشتن از تو کار من نیست

 

 بجز خیال تو هنوزم



      گناه | کالله قربانی محکومه شب پررمان 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان  برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         170 

 

 ...یستببین کسى کنار من ن

گرمى لباشو زیر گردنم حس کردم... عجیب بود که دیگه تنم لرزش نداشت... دستشو که پشتم بود 

 ...کشید تا پایین کمرم

 ...چشامو باز کردم و سرمو بردم جلو

با آرامش خندید و همونطور که تو بغلش بودم رو دستاش بلندم کرد و یه دور آروم رو هوا چرخوندم و 

 ...ین... بازوهاش بدنمو زندونى کرد... سرمو گذاشتم رو سینه ش... روى قلبشبعدش گذاشتم رو زم

 ...آروم آروم با آهنگ تكون مى خورد و منو هم با خودش حرکت مى داد

 

 ...دوباره تبت داره نفسمو مى گیره

 ...دوباره هوا داره پى عطر تو مى ره

ى شونه ش... دستمو گذاشتم رو انگشت اشاره و وسطى دستمو از روى ساعدش حرکت دادم تا رو

 ...شونه ش... آروم روى موهامو بوسید

 

 ...این خونه بى تو طاقت زندگى نداره

 ...حتى نفس هام تو رو به یاد من میاره

 ...سرمو از روى قلبش که بى قرار تر از قلب من بود بلند کردم و تو چشماى قهوه اى تیره ش زل زدم

 ...سم همو صدا زدیمنا خود آگاه و هم زمان با هم ا

 ...تیرداد -هونام...  -

 ...هر دومون خندیدیم... پر از خوشى بودم... هم زمان گرمى لباشو رو لبام حس کردم

چون قدم کوتاه بود و هیچى پام نبود رو نوک پا بلند شده بودم... دستامو از رو شونه ش حرکت دادم 

و مى بوسیدیم... خودمو بیشتر بهش فشردم... با و بردم پشت گردنشو به هم قفل کردم... عاشقانه هم

اینكه این اولین بوسه نبود اما قلبم به شدت مى کوبید... پشت لباسم باز بود... حس مى کردم داغى 

انگشتاش داره منو به آتیش مى کشونه... مى دونستم که تیردادم به اندازه ى من هیجان زده س... 

 ...حس مى کردم اینو از حرکت نرم انگشتاش روى کمرم

چشامو بسته بودم و با اینكه داشتم نفس کم مى آوردم حتى یه درصدم نمى خواستم این بوسه تموم 

 ...بشه
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تیرداد آروم لباشو از لبام جدا کرد... یه بوسه ى کوتاه... و یكى دیگه... بعدش آروم سرشو برد عقب و 

 ...نگام کرد: بریم شام بخوریم

شتم اینو بگه... ولى چیزى نگفتم و دستشو گرفتم و با هم رفتیم سمت تعجب کردم... انتظار ندا

آشپزخونه... با دیدن میز یه لحظه با خودم فكر کردم کاش مثل تو فیلما دوتا شمع هم روشن مى 

 ...کردم... از بس از این کارا نكرده بودم بلد نبودم

م و تیردادم طبق آداب روبه روى هم نشستیم... مشغول خوردن شدیم... من طبق آداب خود

 ...خودش

 

ساکت و بى حرف غذاشو مى خورد... ولى انگار اصال متوجه طعمش نبود... تو فكر بود... خبرى از 

 ...شیطنت چند دقیقه ى پیشش نبود

 !شونه باال انداختم و بازم مشغول شدم: خوش مزه س؟

 ...جوجه ى من زهرم بهم بده با جون و دل مى خورم -

 !مزه س که با زهر مقایسه ش مى کنى؟اینقدر بد  -

 ...خندید: نه عزیزم... غذا تو بخور

بعد از شام هردومون جلوى تلوزیون روى کاناپه نشسته بودیم... خستگى دیروز هنوز تو تنم بود... 

بعالوه اینكه امروز هم کلى پیاده روى کرده بودم... بخاطر همین حس شدید خواب آلودگى داشتم... از 

 ...دیگه هیجان زده بودم... نمى دونم چرا حس مى کردم امشب شب خاصیهیه طرف 

سرم رو شونه ى تیرداد بود و همونطور که فوتبال مى دید موهامو نوازش مى کرد! خنده م گرفت! 

کاش بجاى فوتبال یه فیلم مى دیدیم... ولى من که مست خواب بودم چه فرقى داشت فوتبال یا 

 !فیلم؟

 !اد؟تیرداد: خوابت می

 ...اوهوم -

 ...برو بخواب... منم االن میام... وقت اضافه س -

 ...با هم مى ریم -

با لبخند سرمو بوسید و چیزى نگفت... چند دقیقه ى بعد باهم رفتیم سمت راه پله... دستمو روى 

 ...گوى پایین نرده ها کشیدم
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 ...تیرداد در اتاقو باز کرد و اول من و بعدش خودش وارد شدیم

پشت سرش بست و تكیه داد بهش... اومدم برم سمت تخت که کشیدم سمت خودش... دوباره  درو

 ...همون لرزش خفیف... که بخاطر یه هیجان شیرین بود

سرشو تو موهام و نفس عمیقى کشید... صورتمو به صورتش مالیدم... اومد برم گردونه و ببوستم که 

.. مى دونستم با این کارام حریص تر مى شه... ولى با خنده از دستش فرار کردم و دویدم سمت تخت.

چشاشو اینو نمى گفت... با این حال با همون لبخند آرومش که امشب از لباش جدا نشده بود چراغا 

رو خاموش کرد و فقط دیوار کوبو روشن گذاشت و اومد سمتم... رو تخت واستاده بودم و دست به 

 ...سینه تو اون نور مالیم نگاش مى کردم

 ...حس مى کردم یه جور عجیبیه... این که دلش مى خواد باهام باشه و از این کار خوددارى مى کنه

دستشو گذاشت رو ساق پام... نوازش گونه روبه باال حرکتش داد... لرزشم بیشتر شد... تا زانو هام... یه 

 ...با دستاش منو گرفت دفعه و ناگهانى پامو کشید که نزدیک بود با کمر بیفتم رو تخت... ولى سریع

 ...حاال من زیرش بود و دستاى اون کمرمو رو هوا نگه داشته بود

 ...چشامو بستم... آروم دستشو از کمرم برداشت و منو کامل خوابوند رو تخت

خودشم کنارم رو به پهلو دراز کشید و سرمو بلند کرد و گذاشت رو بازوش... نرمى بازوش روى پوست 

 ...ادصورتم قلقلكم مى د

 ...آروم خندیدم که دستشو کشید به نوک بینى م... چشام دیگه به اون نور کم عادت کرده بود

 !تیرداد: به چى مى خندى جوجه؟

 ...اینقدر به من نگو جوجه -

 ...اون یكى دستشم گذاشت رو کمرم و حلقه ى دستاشو تنگ تر کرد: دوست دارم بگم

 دارم بكنم؟با بدجنسى گفتم: یعنى منم هرکارى دوست 

وقتى دیدم ساکته صورتمو یكم بردم باال تر... نگام کرد... خواستم ببوسمش که انگشتشو گذاشت رو 

 ...لبم و با صداى گرفته اى گفت: نكن هونام...نمى خوام

 !گیج گفتم: ها؟!چیو نمى خواى؟

 ...انگار به سختى حرف مى زد: امشب نه... خواهش مى کنم

 ...متعجب نگاش کردم

عمیقى کشید... دستشو گذاشت رو گونه م: بهتره امشب فراموشش کنى! مى خوام قبل از اینكه نفس 
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 ...رابطه مون نردیک تر بشه باهات حرف بزنم

 ...خب بگو -

 ...گفتم که... امشب نه... چون مى دونم امشب هر تصمیمى بگیرى از روى احساسه -

 ...اخم کردم: من همیشه با عقلم تصمیم مى گیرم

 ...جبازى نكن هونام... گفتم که... امشب نهل -

دیگه هیچى نگفتم... با اینكه سر از کارش در نمى آوردم ولى مى دونستم بى مورد حرفى رو نمى 

 ...زنه... حتما یه چیزى هست که بخاطرش اینطور پا رو احساسش گذاشته

 ...رفتم سرمو تو سینه ش قایم کردم و بدون هیچ فكرى چشامو بستم و به خواب فرو

 ...صبح که بیدار شدم تیرداد کنارم نبود... چشامو دوختم به سقف... همون موقع گوشى م زنگ خورد

 ...دستمو چرخوندم تا از روى پاتختى برش دارم

 ...سودا بود... با یه حس خوب جواب دادم: الو... سالم خانوم

 !ایــــش... این چه طرز حرف زدنه؟ -

 !خنده م گرفت: چه مرگته؟

 اونم خندید: حاال بهتر شد... کدوم گورى هستى؟

 ...خونه م -

 !خونه ى خودت یا آقات؟ -

 !سودا خونه ى تیردادم دیگه... چى شده؟ -

 ...هیچى... با بى بى اینا قرار گذاشتیم بریم کوه... واسه فردا -

 !فردا که یه شنبه س... چرا نزاشتین واسه جمعه؟ -

م چه فرقى مى کنه یه شنبه باشه یا جمعه؟! تازه خلوت ترم هست... میاى بابا واسه ماها که بیكارى  -

 ...دیگه

 !ببینم چى مى شه -

 ...اومد یه فحش بده که سریع گفتم: باشه قبوله

خب االنم آماده شو با رها مى خوایم بیایم دنبالت بریم آزامایشگاه ببینیم این هویج حامله س یا  -

 ...نه

 ...خندیدم: باشه... خدافظ
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 ...سى یو -

سرمو تكون دادم و گوشى رو قطع کردم... با خنده پا شدم و مشغول آماده شدن شدم... از اینكه 

سودا مثل قبل شده بود خوش حال بودم! این اواخر رفتارش با اینكه سعى مى کرد عادى باشه ولى 

 !بحثو عوض کنهعجیب شده بود! مثل وقتایى که بحثو به ارمیا مى کشوندیم و اون سعى مى کرد 

 ...اما حاال! خیلى واسش خوش حال بودم

 

طبق معمول زود آماده شدم... تو هال نشستمو کتابى که دیروز خریده بودمو از تو کیفم درآوردم و 

 ...صفحه ى اولشو باز کردم و مشغول خوندن شدم

 ...اطالعاتى در مورد عالئم و سطوح مختلف ام اس بود

صداى زنگ اف اف رو شنیدم... کتابو گذاشتم تو کیفمو بعد از قفل  سخت مشغول مطالعه بودم که

 ...کردن در از خونه زدم بیرون

 ...درو بستم... صداى بلند آهنگ سودا کل خیابونو پوشش داده بود

درو باز کردم و سوار شدم... حس کردم گوشم داره کر مى شه... رها پشت فرمون نشسته بود و سودا 

 ...یاد زدم: اونو کمش کنیدکنارش... تقریبا فر

 سودا: چى مى گى؟

 ...کمش کن -

 ...رها با حرص خاموشش کرد... پوفى کردم: خدا خیرت بده

 ...رها: مخ نزاشته واسه من که... نمى گه ممكنه بچه م کر به دنیا بیاد

 ...سودا: باید از همین االن به همه چى عادتش بدى دیگه

 !ه افتاد: تو اون گچ المصبو نمى خواى بازش کنى؟رها نفسشو از حرص بیرون داد و را

 ...سودا: هنوز یه هفته نشده ها... فردا چطورى مى خوام از کوه باال برم واسم سوال شده

 !مگه مجبورى؟ -

 !تو یكى حرف نزن! بگو ببینم دیروز رفتى پیش پاپات؟ -

 ...با این سوال سودا هر سه تامون ساکت شدیم... حتى خودش

 ...سكوتو شكستم و هرچى رو که اتفاق افتاده بود واسشون تعریف کردم با لبخند

سودا با حرص گفت: شیطونه مى گه برم این مردتیكه رو به باد کتک بگیرما... حاال گفتى م اون پیرى 
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یه مریض بود گذاشته بودنش آسایشگاه و هیچى حالیش نبود یه چى گفت! این دیگه یه چیزیش مى 

 ...شه ها

 ...من مى گم حق با پدرته رها: ولى

 ...متعجب بهش نگاه کردیم

سودا: یعنى چى؟! این که بهش گفته اومدى واسه ارث یعنى حق با اونه؟! تو حالت خوب نیست 

 !عزیزم... داره لگد مى زنه؟

رها خندید: سودا یه دقیقه الل شو... منظورم اینه که اگه همون اول مى اومد و از هونام مى خواست 

دش خیلى مسخره مى شد... فرض کن به پاش مى افتاد که سمر مرده حد اقل تو تنهام که ببخش

 ...نزار... به نظر من که کارش خیلى طبیعى بوده

سودا با بدبینى گفت: ولى من هنوزم مى گم نباید اینقدر تند مى رفت... این مردک اصال از کارش 

 ...خت کردهپشیمونم نیست... انگار نه انگار که یه دخترى رو بدب

رها: از کجا معلوم مادر هونام از این وضع ناراضى بود؟ مگه نمى گه تازه پشیمونم نبود و مى خواست 

 !صیغه ش بشه؟

 سودا: از کجا معلوم دروغ نمى گه؟! براى اینكه خودشو خوب نشون بده؟

ا هم واسش مهم رها: با اون برخوردى که این آقا داشته به نظرم خوب جلوه دادنش پیش هونام اونقدر

نبوده... از طرف دیگه، چرا صحرا هونامو سپرد پرورشگاه؟! یعنى نمى تونست نگهش داره؟! خیلى از 

 ...زنا رو دیدم که با وضعى بدتر از این بچه هاشونو نگه مى دارن

 !سودا: رها صبحونه چى خوردى؟

 ...رها تو همون حالت جدى ش بدون اینكه متوجه حرف سودا بشه گفت: مربا و

چپ چپ به سودا نگاه کرد و اومد یكى بزنه سرش که سریع گفتم: بابا جلوتو نگاه کن... من اینقدر 

 ...رفتاراشو بررسى نكردم که شما مى کنید

 ...رها فرمونو چرخوند: به نظر من هر دو مقصر بودن... هم پدرت... و هم مادرت

 ...و هم زمان با این حرف جلوى آزمایشگاه نگه داشت

 !الن دارى مى رى آزمایش بدى یا جوابشو بگیرى؟ا -

دارم مى رم جوابشو بگیرم دیگه... واى دعا کنید حامله باشم... مى خوام على رو غافلگیر کنم... نمى  -

 ...دونه آزمایش دادم
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 ...سودا: رها مطمئنى زود نیست؟! هنوز دو هفته از ازدواجتون نگذشته

 !دوست دارم هم علىرها: هیچم زود نیست! هم من بچه 

 ...بعد با خنده گفت: از ازدواجمون دو هفته گذشته... از نامزدى مون که خیلى وقته گذشته

 ...سودا نچ نچى کرد: قدیما دخترا یكم حیا داشتن

 ...رها باز خندید: یكى نیست اینا رو به خودت بگه

 ...بعد بسم اللهى گفت و درو باز کرد و پیاده شد... ماهم پیاده شدیم

 ...سودا مى خواست با رها بره تو آزمایشگاه که جلوشو گرفتم: کجا مى رى بابا؟! بزار خودش بره

 ...سرشو تكون داد و تكیه داد به ماشین رها

 !سودا؟ -

 !نگام کرد: هوم؟

 هنوز بهش فكر مى کنى؟ -

دى اى بین ما یه لحظه سكوت کرد... نگاش به در آزمایشگاه بود: مى دونى هونام... هیچ رابطه ى ج

نبود... حد اقل از سمت ارمیا... من بیشتر از اینكه بخاطر از دست دادن ارمیا ناراحت باشم از این 

ناراحتم که چرا بى خودى هى به خودم تلقین کردم که اونم حس منو داره... درواقع از دست خودم 

لم نمى کرد... با اینكه مى عصبانى م... بعدشم... این که به تو دروغ گفته بودم... عذاب وجدان و

 ...دونستم تو تیردادو دوست دارى! نه ارمیا

 !خوش حالم که با خودت کنار اومدى -

 ...تو و رها امروز چه حرفاى قلمبه، سلمبه اى مى زنید -

 ...کوبیدم به شونه ش: با تو نمى شه دو کلوم حرف حساب زد

 ...یكم که منتظر شدیم رها از در آزمایشگاه زد بیرون

 ...سودا: این چرا اینقدر خنثاس؟! معلوم نیست خوشحاله یا ناراحت

 ...یه دقیقه آروم بگیر االن میاد مى فهمى -

 !رها اومد سمتمون... ساکت بود... به قول سودا خنثى

 !سودا: چى شد؟! دختر بود یا پسر؟

 !رها چپ چپ نگاش کرد: مگه اومدم سونوگرافى؟

 !؟حاال هرچى؟! حامله اى یا نه -
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 ...رها: نه

 ...سودا پنچر شد: حیف... خودمو واسه یه املت آماده کرده بودم

 ...رها خندید: کوفت... بیاین بریم

 ...بعد درو باز کرد و سوار شد... ما هم سوار شدیم

 !ناراحتى رها؟ -

 ...از آینه نگام کرد: نه! شاید به قول سودا هنوز زود بود

 سودا: پس حالت تهوع هات چى بودن؟

رها ماشینو روشن کرد: دکتر گفته بود احتماال مسمومیت غذایى یه... ولى گفت واسه احتیاط بهتره 

 ..که یه آزمایش بدم
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 ...گوشى م زنگ خورد... با دیدن شماره ى تیرداد با یه لبخند پهن روى لبم جواب دادم: سالم

 !سالم جوجه... خوبى؟ -

 ...بهم مى گفت جوجه خوشم مى اومدخندیدم... تازگیا از این که 

 به چى مى خندى؟ -

 !هیچى -

 کجایى؟ -

 ...با بچه هام -

 سالم برسون... هونام؟ -

 !با یه کم مكث گفتم: جونم؟

 ...شاید این اولین بارى بود که اینجورى جوابشو مى دادم

 ...ولى اون انگار متوجه حرف من نشد

 ...پیش سودا امشب خونه نمیام... مى خواستم بگم برى -

 اخم کردم: چیزى شده؟! چرا نمیاى خونه؟

 !!!سودا برگشت: پدر عاشقى بسوزه

 ...واسش زبون درآوردم

 ...تیرداد: نه عزیزم! مشكلى پیش نیومده... یكم کار دارم که باید انجامش بدم

 ...نخواستم بیشتر از این مخالفت کنم! پس گفتم: هر طور راحتى! راستى

 !جونم؟ -

 !قراره با بچه ها بریم کوه... تو ام میاى؟فردا  -

 !آره... ساعت چند میرین؟ -

 ...یه لحظه گوشى -

راه مى افتیم... چون بعدش گرم  1تا اومدم از سودا بپرسم ساعت چند مى ریم خودش گفت: ساعت 

 !مى شه

 !متعجب گفتم: تو دارى به حرفاى ما گوش مى کنى؟
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 ...خواى گوش نكنم؟! چه انتظاراتى داریاسودا: دارى زیر گوشم حرف مى زنى مى 

 ...با خنده اومدم جواب تیردادو بدم که دیدم اونم داره مى خنده

 ...تیرداد: آدرس خونه ى سودا اینا رو واسم بفرست... میام دنبالت... مراقب خودت باش

 ...تو هم -

 ...و گوشى رو قطع کردم

 سودا: هونام؟! مى دونى به چى فكر مى کنم؟

 سودا جدى تو فكرم مى کنى؟رها: 

 خندیدم: به چى فكر مى کنى؟

سودا ابروشو انداخت باال: یادته مى گفتى یه شوهر پولدار مى خواى؟! یكى که اگه با هرکى م باشه 

واست مهم نیست! فقط پول داشته باشه؟ حاال از عشق دارى مى میرى که از تیرداد مى پرسى چرا 

 !خونه نمیاد؟

همه چیزو تو پول مى دیدم! نه اونقدر که بخاطرش دست به هر کارى بزنم! نه! خندیدم: اون موقع 

فقط چون نداشتنش عذابم مى داد! پولو دوست نداشتم! ازش متنفر بودم... چون باعث شده بود 

بخاطرش اون همه دردو تحمل کنم... همین خود تو... یه لحظه فكر کن هیچ پولى نداشته باشى و 

مجبورى هر عذابى رو تحمل کنى... اصال شكمت هیچى! فكر کن یه حسابت  واسه سیر کردن شكمت

بسته بشه و یه روز نتونى برى ناخناتو مانیكور کنى! چه مى دونم ابروهاتو تاتو کنى... دیگه فكر کن 

 ...من واسه آروم کردن دلم باید چیا بگم

 ...هردوشون ساکت شدن

 !: هى بابا... چه مرگتونه؟! من گشنمهیكم خم شدم به جلو و زدم به شونه ى هردوشون

 !سودا: رها به مناسبت باردارى ش ناهار مهمونت مى کنه

 ...رها بهش چشم غره رفت: گمشو

 ...خندیدم: جوش نزن... جوشات مى ترکن

آخه رها صورتش یكم جوش جوشى بود! چشماش یكم ریز و رنگشون قهوه اى بود... برعكس سودا 

 ...دکه چشماش مشكى و درشت بو

رها موهاى لختشو که یكم روى صورتش ول شده بود زد پشت گوشش: هونام جان تو نوش جونت... 

 ...ولى این سودا ایشاال غذاها رو رودل کنه
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 !سودا داد زد: خاک تو سر خسیست... مگه من چیكارت کردم؟

... آخه تو دو پریروز انقدر حرصم دادى که بچه م سقط شد! اوشكول واسه من مى خواد بره امریكا -

 کلوم زبان بلدى که مى خواى برى؟

سودا: حاال تو رشته ت زبانه خیلى بلدى؟ مى خواستى حرص نخورى! خودم واسه خودم حساب مى 

 ...کنم! شیشلیک

 ...بعد زبونشو تا ته کشید بیرون و به رها نشون داد

 ...رها فرمونو چرخوند: اه... جمع کن چندش

 ... داشتجلوى یه رستوران سنتى نگه 

 ...همونطور که غر میزدم پیاده شدم: ماشاهلل یكى از یكى خل ترین

 

 

 

هر سه تامون رو یه تخت نشستیم... فكرم مشغول بود... نگامو از شیشلیک سودا گرفتم و به غذاى 

 ...خودم دوختم

 بچه ها... به نظرتون چرا تیرداد امشب نمیاد خونه؟ -

 سودا: نكنه زن دوم داره؟

 ...اش کردمچپ چپ نگ

رها: نیكى جان... من اآلن یه زن متاهل و متعهدم... یه نصیحت بهت مى کنم! همیشه نسبت به 

 ...شوهرت مثبت نگر باش

 ...سودا دهنشو باز کرد: عــــــُـــق

 ...رها با دیدن غذاى تو دهن سودا اومد بزندش که سریع گفتم: جون من آبرو برى نكنید

 ...غذاشو قورت داد سودا با خنده دهنشو بست و

 ...رها هم چنان حرص مى خورد... با این که خیلى همو دوست داشتن ولى خب با هم نمى ساختن

 ...یكم از غذام خوردم: ولى جدى به نظرتون چرا نمیاد؟! صداش یه جور مشكوکى بود

 !سودا چشاشو ریز کرد: نكنه داره میره پیش سمر؟؟؟

 ...رها: زبونتو گاز بگیر
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 ...یادم نبود سمر مرده ! ( sorry ) رىسودا: سا

 خندیدم: خدا خفه ت کنه با این نظر دادنت... حاال چرا امروز هى انگلیسى حرف مى زنى؟

سودا: مى خوام پوز این رها رو بزنم با این رشته ش... فكر کرده خیلى زبان حالیشه... خب منم کالس 

 ...زبان مى رم

 !رها خندید: حسودم که هستى

 ...را نباشم؟! بین شما فقط من ترشیدمسودا: چ

رها خیلى جدى گفت: اگه یه مرد تو سن پیرى هنوز مجرد مونده یعنى موفق نشده ازدواج کنه... اگه 

 ...یه زن تو سن پیرى هنوز مجرده بدون موفق شده ازدواج نكنه

 بعد با خنده گفت: هنوز وقت هست... اصال چرا نمى رى سراغ مستر جوادیان؟

گمشو... مردتیكه ى کچل... بمیرم هم با اون ازدواج نمى کنم... ولى آخه شانس همونم ندارم... سودا: 

 ...مامان دیشب مى گفت رفته هلند... هعى... موندیم بى شوهر

بعد حالت جدى به خودش گرفت و چنگالشو گرفت سمت من و همونطور که رو هوا تكونش مى داد 

 سمرم نمى ره، پس کجا مى خواد بره؟ گفت: ولى بى شوخى، اگه تیرداد پیش

 ...رها: ابیگل

 ...هردو باهم نگاش کردیم

 ...قاطعانه گفتم: امكان نداره

 ...رها: چرا عزیزم! داره... بآلخره اون عشق اولشه... حاال مى خواد دیوونه باشه یا نه

 سودا: مگه تو نبودى که همین االن مى گفتى به شوهرت اعتماد داشته باش؟

 ...فتم مثبت نگر باشرها: گ

 سودا: همون... اینكه بره پیش ابیگل مثبت نگریه؟

 !رها: حاال من یه شعارى دادم تو چرا گیر دادى بهش؟

سودا: ولى جدى هونام دقت کردى تیرداد عالقه ى زیادى به دیوونه ها داره؟ اون از ابیگل... بعدشم 

حشى... دستى دستى داشت منو پیش مرگ که سمر... تو هم که از بقیه زنجیرى ترى... دختره ى و

 ...خودش مى کرد

 ...خندیدم و رو به رها گفتم: رها پاپى کجاست؟! دلم واسش تنگ شده

رها: مى خواسى بیارمش آزمایشگاه؟! خونه س دیگه! نترس! من مثله این سودا روانى نیستم که بهش 
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خوندم شكالت عمر سگا رو کم شكالت بدم! یه عالم استخون و گوشت واسش گذاشتم! راسى یه جا 

 !مى کنه

 ...وا -

 ...رها: واال

 !رو به سودا گفتم: مى کشمت یه بار دیگه به پاپى شكالت بدى

سودا: شكالتاشو خودت مى خواى؟! سگ خور... ولى هونام دقت کردى طرز حرف زدنت عوض شده؟! 

ى مودب تر شدى! مثال االن ما که سه ساله نتونستیم آدمت کنیم! ولى این مدت که با تیردادى خیل

 !باید بجاى اینكه بگى مى کشمت بگى جرت مى دم

 رها: تو چرا هى امروز به همه چیز دقت دارى؟

 سودا این بار چنگالشو گرفت سمت رها: چشم ندارى ببینى یكم دقیق شدم؟

 ...رها: اصال حرف زدن تو که خیلى بدتر از نیكى یه

 !به من نگو نیكى -

 ...بس انگلیسى حرف زدم یادم رفته فارسى حرف بزنمسودا: من که از 

 ...رها: حاال من باید بگم عـــــــُـــــق

 ...سرى تكون دادم و گفتم: پاشین بریم دیگه... من غذام تموم شد

درحالى که به صحت حرف سودا فكر مى کردم... تیرداد ناخواسته تموم زندگى مو دگرگون کرده 

 ...ندازه خوشحال بودمبود... و از این بابت بى ا

از رستوران زدیم بیرون... ذهنم مشغول تیرداد بود! حرفاى دیشبش... خونه نیومدن امشبش... همه و 

 ...همه واسم سوال شده بود... خیلى از رفتاراى تیرداد برام پر از ابهام بود

رها تو دوستى اون شب برخالف انتظارم رها هم پیش من و سودا موند...خوشحال بودم که ازدواج 

مون فاصله ننداخته بود... پاپى رو هم آورده بودیم پیش خودمون... حسابى دلم واسه سگ ملوسم 

 !تنگ شده بود... پاپى اگه گربه مى بود مطمئنا خیلى ملوس تر از این حرفا مى شد

 

 

رو ساعت چهار صبح با صداى زنگ گوشى سودا هر سه مون بیدار شدیم... سودا با غر غر کوبید 

 ...گوشیش: دَرد
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 ...و زنگشو خاموش کرد

 ...نشستم رو تخت: پاشین دیگه! دیر مى شه ها

 ...رها: من نمیام

سودا سرشو از رو بالش بلند کرد و همونطور که دهنش بخاطر خمیازه باز بود چپ چپى به رها نگاه 

 !کرد: گه مى خورى

 ...م... گور باباى کوه و کوهنوردبعد دوباره سرشو گذاشت رو بالش: راست مى گه... منم نمیا

از یه طرف خنده م گرفته بود، از یه طرف دیگه خودمم خوابم مى اومد... ولى از دیروز دلم واسه 

تیرداد تنگ شده بود! بد جورى وابسته ش شده بودم! واسه همین دلم مى خواست قید خوابو بزنم و 

من بیدار شده بود و روى دوپا نشسته بود و  حتى به بهونه ى کوه هم که شده ببینمش... پاپى هم با

 ...نگامون مى کرد

 !آروم سودا رو تكون دادم: پاشو دیگه

 ...غلت زد و پشتشو کرد به من: بگیر بكپ تنه لش

 !بازوى رها رو ویشگون گرفتم: پاشو دیگه

م داد بلندى زد و سریع نشست سر جاش و سرگرم فحش دادنم شد! خوشحال از این روش خوب اومد

 !بازوى سودا رو هم ویشگون بگیرم که دیدم رو دست سالمش خوابیده! اون یكى هم که تو گچ بود

در نتیجه از رونش یه ویشگون گرفتم که اونم با داد بلند شد و نشست و مشغول مالش دادن بدنش 

 شد... همون موقع خاله شیدا سراسیمه درو باز کرد: چى شده؟! چرا داد مى زنید؟

 ...چى خاله جون! برید بخوابید! ساعت چهار صبحهخندیدم: هی

 ...خاله دستى به موهاى پریشونش کشید و سرى تكون داد و رفت و درو بست

هر دوشون نشسته چرت مى زدن... پریدم تو دستشویى و دستامو خیس کردم و پاشیدم روشون! مى 

 ...دونستم رها وسواسى یه

 رها: اه... نكن نیكى! مگه کرم دارى؟

 ...ا: واى دو ساعتم نمى شه خوابیدیمسود

 ...حقته! تو بودى اصرار مى کردى بریم کوه -

 ...پاپى پرید بغل سودا

 ...سودا پسش زد: برو کنار که من االن از تو هم سگ ترم
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خندیدم و پاپیون پاپى رو که طبق معمول پشت گردنش بودو چرخوندم... رها دستى به گوش پاپى 

 ...زم... خاله ت االن رو استند باىکشید: ناراحت نباش عزی

بآلخره با کلى غر غر که البته بیشترش از جانب سودا بود آماده شدیم که بریم... خوبه حاال سودا از 

همه بیشتر اصرار به این کوه رفتن داشت... ولى من برعكس قبل دوست داشتم برم... شاید چون 

 ...نم با کسى که با تمام وجود دوستش دارماولین بارى بود که قرار بود برم کوهنوردى... او

 ...سودا کوله رو انداخت بغل رها: حامله که نیستى! اینو تو بیار

 ...رها پرتش کرد بغل سودا: به من هیچ ربطى نداره

 ...کوله رو از دستشون گرفتم: چاره چیه؟ باز من باید کوتاه بیام دیگه

 ...گوشیم زنگ خورد... شماره ى تیرداد بود

 ...الو -

 ...صبحت بخیر خانومم -

 ...صبح تو هم بخیر -

 ...آماده این؟! من پشت درم -

 ...یه لحظه مكث کرد: على م همین االن اومد

 ...همون موقع گوشى رها زنگ خورد

 ...سودا: ماشاهلل زنگ خور ها رو

 ...خندیدم: االن میایم

 ...و گوشى رو قطع کردم

 ...اله جون! امروز من و تو باهمیمسودا پاپى رو گرفت تو بغلش: بیا خ

 ...بعد فین فین کنان از اتاق زد بیرون... من و رها هم پشت سرش

 ...درو باز کردم هر سه تامون رفتیم بیرون... هوا نیمه تاریک بود

تیرداد و على پیاده شده بودن و با هم حرف مى زدن... با اینكه تابستون بود ولى چون سر صبح بود 

 ...انمردانه سرد بودهوا بس ناجو

 ...رها رفت سمت على: سالم عزیزم

 ...على: سالم به روى نشسته ت خانوم

رها خمیازه اى کشید و دست سودا رو گرفت: با ما بیا... اون دوتا تازه ازدواج کردن! بعد با خنده هردو 
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 ...سوار ماشین على شدن و با تک بوقى رفتن... پاپى رو هم با خودشون بردن

 ...اومد سمتم و دستشو انداخت دور شونم: سردته... بیا بریم تو ماشین تیرداد

همونطور که تو بغلش بودم و تازه داشتم گرما رو حس مى کردم باهم رفتیم سمت ماشین... با بى ام و 

 ...مشكى ش اومده بود

 

 

 

رو پام: بپوش درو واسم باز کرد و سوار شدم... خودشم چند لحظه بعد سوار شد... یه پلیور گذاشت 

 ...جوجه... امروز هوا سرده

پلیورو پوشیدم... از اینكه به فكرم بود و از خونه واسم لباس آورده بود خوشحال بودم... ولى... از 

 ...خونه

 !سریع گفتم: تو رفتى خونه؟

همونطور که داشت راه مى افتاد گفت: آره... مى دونستم لباس گرم برنداشتى... جوجه ى منم که کم 

 ...اقتط

در حالى که به این فكر مى کردم که من سرماى بدتر از اینم کشیدم به پشتى صندلى تكیه دادم... 

تیرداد هرچه قدرم که عاشقم بود نمى تونست اینو درک کنه که یه دختر بچه چقدر مى تونه تو سرما 

 ...دووم بیاره... گاهى با یادآورى گذشته یاد دخترک کبریت فروش مى افتم

 ...اد: اگه خوابت میاد بخوابتیرد

 سرمو به شیشه تكیه دادم و کجكى نشستم تا بتونم خوب ببینمش: خیلى منتظرمون بودى؟

 ...از ساعت سه -

 متعجب شدم: چى؟ واسه چى؟

 ...مهربون نگام کرد: دلم واست تنگ شده بود... اومدم اینجا

 ...خب چرا نیومدى باال؟! ما تا سه بیدار بودیم -

که نگاش به روبه رو بود گفت: واسه من نفس کشیدن به هواى تو کافیه... همین که از دور همونطور 

 ...نزدیكت باشم

یه لحظه به معنى جمله ى آخرش فكر کردم... دلم مى خواست االن تو دلم کیلو کیلو قند آب شه، 
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 ...ولى نمى دونم چرا لحن تیرداد یه طور دیگه بود

 ...... منتظر بودم خودش بگه دیشب کجا بوده... ولى حرف نمى زدتو سكوت با عشق نگاش مى کردم

نا امید در کوله ى سودا رو باز کردم و یه بسته شكالت از توش درآوردم و تیكه ى بزرگو خودم 

 ...خوردم: از شكالت نمى تونم بگذرم

 !بعد با خنده ى یه تیكه ى کوچولو گرفتم جلوى دهنش: همه شو نخورى

کشید تو دهنش و آروم روى دستمو بوسید و چشمكى بهم زد... خندیدم و اومدم خندید و همه شو 

 ...دستمو پس بكشم که محكم گرفتش تو دستش

نگاش کردم... انگشت اشاره مو بین لباش گرفت... با این کارش داغ شدم... گونه هام گر گرفت... 

 ...رده بودخواستم انگشتمو از دهنش بكشم بیرون که نزاشت... با لباش قفلش ک

 !نالیدم: تیرداد؟

 ...خندید و دستمو ول کرد و دور زد و پیچید تو یه خیابون

 ...با همون خنده ى رو لبش گفت: انگشتت شكالتى بود

 ...کوبیدم به شونه ش: بدجنس

 !مهربون نگام کرد: وقتى اینطورى سرخ مى شى خیلى خنده دار مى شى

 ...براق شدم

 !ل مى شىبلند خندید: یعنى خیلى خوشگ

خودمم خنده م گرفته بود... با اینكه اصال آدم خجالتى نبودم ولى بعضى کاراى تیرداد باعث میشد به 

 ...قول خودش سرخ بشم و خنده دار

آروم بدون اینكه تیرداد متوجه بشه انگشتمو بردم سمت لبمو بوسیدم... سرمو که بلند کردم دیدم 

 ...داره بهم مى خنده

 ...م نیاوردممنم به روى مبارک

ماشین على جلومون بود... تیرداد یكم گاز داد و سبقت گرفت... صداى پخش ماشین على که مطمئنا 

کار سودا بود کل خیابونو پوشش داده بود... سرمو به افسوس تكون دادم! سودا آدم بشو نیست! 

 ...مطمئن بودم االن داره چرت مى زنه! اونم با این صداى بلند

 تیرداد؟ -

 ...و روشن کرد: اینجورى مى گى تیرداد حتما یه چیزى شدهپخش
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 ...چیزى که نه... ولى دارو هاتو آوردى؟ شاید تا -

نزاشت حرفم تموم بشه: ببین هونام... خواهشا بى خیال این قضیه شو که همه ش به فكر من باشى! 

 ...کى بد بشهمى دونم نگرانى... ولى دوست ندارم مدام به فكر این باشى که حالم ممكنه 

 ...بعد با یه لحن خیلى جدى اضافه کرد: من مراقب خودم هستم

از این که اینطورى گفت ناراحت شدم... این یعنى اینكه دوست نداره من شریک مشكالش باشم... 

اونوقت وجود من به چه دردى مى خوره؟ باید باشم تا فقط خوشى هامو باهاش شریک بشم؟ با حرف 

 ...م باید بهش بفهمونم که داره اشتباه مى کنهنه... ولى با کارا

 ...زیر چشمى نگاش کردم... اخماش تو هم بود

 ...سرمو برگردوندم و بیرونو نگاه کردم! هوا دیگه روشن بود

کاش تیرداد مریض نبود... اون وقت دیگه هیچ مشكلى بینمون نبود... تیرداد با وضعیت من کنار 

ه م... یه دختر که نامشروع به دنیا اومده... کسى که پدر و مادرش اومده... اینكه من یه حروم زاد

 ...نخواستنش... منم با بیمارى ش کنار اومدم... ولى نمى دونم چرا تیرداد اینو قبول نمى کرد

بآلخره با عالمت دادن على کنار یه خیابون با فاصله ى چندتا ماشین دیگه نگه داشتیم... ظاهرا قرار 

 ...جمع بشن... از همون فاصله ماشین ارمیا رو تشخیص دادمبود همه اینجا 

یه نگاه به تیرداد انداختم... اونم نگاش به ماشین ارمیا بود... امیدوار بودم صمیمیت بینشون هم چنان 

 ...ادامه پیدا کنه

 

 

امروز همه  بد تر از همه این بود که آرمین و آرا و نامزدشم بودن... به عالوه ى فرى و دار و دسته ش...

 ...اینجا جمعن... خدا آخر و عاقبتمونو به خیر کنه

 

 

 

یه نگاه زیر چشمى به تیرداد انداختم! از دستش ناراحت بودم... باید بهش خیلى چیزا رو مى 

فهموندم... گاهى بى محلى ممكنه تاثیر گذار باشه... به هیچ وجه دلم نمیخواست جلوى جمع باهاش 

 ...ین کارم نمى کردم! ولى خب... نمى تونم نسبت بهش بى تفاوت باشمبد رفتار کنم! مطمئنا ا

 ...البته از درون... وگرنه توى بى تفاوتى ظاهرى، خیلى هم موفق بودم
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واسه همین سعى کردم با همون حالت خنثى اى که داشتم از ماشین پیاده شم... هجوم هواى سردو به 

 !خوبى روى صورتم حس کردم

 ...دست داد! بیشتر توى پلیورم جمع شدم... انگار که اینطورى گرم تر مى شم یه لرزش خفیف بهم

تیرداد درو بست و بى اهمیت به من با على رفت سمت ارمیا و آرمین و فرشید نامزد آرا... نگاه ارمیا 

رو رو خودم حس کردم... مطمئنا نمى دونست من محرم تیردادم که اینطورى بهم خیره شده بود... 

 ...مى به تیرداد نگاه کردم! اخماش تو هم بودزیر چش

انگار بدش نمى اومد یه گوشمالى به ارمیا بده... ولى خب... هرچى نباشه دوست چندین و چند ساله 

 ...ش بود و منم نمى خواستم باعث بهم خوردن این دوستى بشم

ت سرمو نگاه کردم... سعى کردم خنده مو که بخاطر غیرتى شدن تیرداد بود بپوشونم... برگشتم و پش

 ...رها و سودا داشتن باهم دعوا مى کردن

 ...رها: بابا بخدا ندادیش به من

 ...سودا: غلط کردى! انداختم تو بغلت

پاپى از دست سودا فرار کرد و دوید سمت من... خم شدم و از رو زمین بلندش کردم: بیا اینجا بینم! 

 ...خوب آدم فروش شدیا

 ...به هونامرها: نابغه... دادیش 

 نگاشون کردم:چیو؟

 ...سودا: کوله مو

 ...در ماشین تیردادو باز کردم و کوله رو برداشتم و پرت کردم بغلش: بگیرش

 سودا: من با این دستم چطورى بگیرمش؟

 ...بعد دوباره انداختش رو کول من: بیا! همین پیش تو باشه بهتره

 برى باال؟رها: تو با این دستت چطورى میخواى از این کوه 

 ...سودا: پس تو چیكاره اى؟! قد دراز کردى عصاى من بشى دیگه

 ...رها: گمشو... من خودم از على جدا نمى شم! مى ترسم پرت شم پایین

 ...سودا زیر لب یه چى گفت... همون موقع فرى و آرا اومدن سمتمون

 ...فرى: سالم بكس

 ...و به دنبال این حرف آدامسشو باد کرد قد صورتش
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 ...سودا: نكن فرى! عقده اى مى شما... من آدامس باد کردن بلد نیستم

 ...آرا خندید: واقعا؟! کارى نداره که

 بعد سعى کرد با آدامسش به سودا آموزش بده... به ماشین تكیه دادم: پس کى مى ریم باال؟

 ...فرى با ذوق گفت: واى خدا... من عاشق هیجانم... فكر کن این ارتفاع... سقوط

 !رها که از ارتفاع تا حدى مى ترسید گفت: سقوط؟؟؟؟

 ...آرا: آره دیگه... بریم جامپینگ... شوووووت

 ...سودا با مسخرگى گفت: هه هه! واى چقدر جالب و خنده دار بود... و البته ترسناک

 ...فرى: سودا گمشو... خیلى باحاله... اصال من باید تو رو پرتت کنم اون یكى دستتم بشكونم

 ...ا: برو باو... سودا تو رو پرت مى کنه ولى خودش نمى رهآر

 ...همون لحظه ارمیا و آرمین و على و فرشید نامزد آرا به همراه تیرداد اومدن سمتمون

 فرشید: خانوما آماده این؟

 ...تیرداد ساکت بود... نگاهش به من بود... ولى با اخم... بى توجه نگامو ازش گرفتم

 ت: پس هما اینا کجان؟سودا رو به فرى گف

فرى: نیومدن هیچ کدوم! هما و سمیرا رفتن شمال... الهه هم که مامانش حالش خوب نبود موند 

 ...خونه

 ...رها: بریم دیگه

آرمین اومد کوله ى سودا رو از دستم بگیره که تیرداد گفت: نمى خواد آرمین جان... هونام کوله رو 

 ...بده من

 ...: نمى خواد... خودم میارمشروى شونه م جابه جاش کردم

 ...متعجب نگام کرد... آروم گفت: این کارا چیه؟! سنگینه! بدش من

 ...گفتم که... الزم نیست! خودم میارمش -

 ...و فرصت مخالفت بیشترو بهش ندادم و دست سودا رو کشیدم: بیاین دیگه

 سودا: بابا چیكار به من دارى؟

 بهش ندادى؟بعد زیر گوشم گفت: چرا کوله رو 

 ...خودم میارمش دیگه -

ارواح عمه مینات... تو که راست مى گى... چتون شده باز؟ یه ساعت پیش که لیلى و مجنون  -
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 ...بودین

 ...سودا بى خى! بعدا واست مى گم قضیه چیه -

 ...آبمیوه -

 ...نگامون به آرمین افتاد... واسه همه آبمیوه و کیک آورده بود

 

 

 ...آى دستت درد نكنه آرمین... گشنه م شده بودسودا ازش گرفت: 

آرمین همونطور که آبمیوه و کیک دیگه اى رو سمت من گرفته بود گفت: یكم که رفتیم باال صبحونه 

 ...مى خوریم

 ...ممنون من میل ندارم -

 ...آرمین: هونام ضعف میكنیا... خیلى باید بریم باال

 ...مه چیز هستابرومو تكون دادم: ممنون! تو کیف سودا ه

ارمیا خندید: آها! پس واسه همین ندادیش به تیرداد؟! بدش من بیارم... نترس... هیچى ازش کم 

 ...نمیشه

با این حرف ارمیا همه چشم دوختن به من... فكمو دادم جلو: نه... اگه قرار باشه به کسى بدمش 

 تیرداد تو اولویته... اصال چرا همه گیر دادین به این کوله؟

 : بهتر نیست بحث کوله رو تموم کنیم و راه بیفتیم؟على

 ...ارمیا نگه طوسى شو به من دوخته بود... همون نگاه نافذشو

 ...اخماى تیرداد همچنان تو هم بود

با اینكه دلم داشت واسش پر مى کشید و مى خواستم باهاش هم قدم بشم ولى بى تفاوتى مو حفظ 

 ...بود... من از رفتاراش و اون از رفتاراى دوستاشکردم! انگار اونم از این وضع راضى ن

 ...نفسمو دادم بیرون و نگامو از اون نگاه قهوه اى تیره که خیلى هم عصبانى بود گرفتم

سر جمع ده نفر بودیم... البته با پاپى یازده نفر... واسه همین تصمیم گرفتیم به دو گروه تقسیم 

 ...بشیم

 ...هم یه اکیپ پنج نفره ى دیگه رو تشكیل دادن ما پنج تا دختر یه اکیپ و پسرا

چون وسط هفته بود جمعیت زیادى نبود... البته به نظر من شلوغ بود! ولى سودا مى گفت آخر هفته 
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 ...ها خیلى شلوغ تر میشه

ولوله اى بین ما پنج نفر افتاده بود که خودمونم خنده مون گرفته بود... الكى شیطنت مى کردیم... 

چیپس از تو کوله ش در آورد... همه مثل وحشى ها بهش حمله کردن... منم واستاده بودم و سودا یه 

بهشون مى خندیدم... چیپس دست فرى بود... همونطور که روى آسفالت مى دوید گفت: هرکى 

 ...چیپس مى خواد تا ایستگاه دو باید بدوه

. من موندم و سودا... یه نگاه به گچش ظاهرا ایستگاه اول آسفالت بود... آرا و رها دویدن دنبالش..

انداختم... دیشب من و رها تا ساعت سه نشسته بودیم روى گچش نقاشى کرده بودیم... از قلب تیرد 

 ...خورده گرفته تا اشعار فروغ

 ...سودا: حیف دست راستم شكسته! وگرنه نمى زاشتم این گچه به شما برسه

ه پسرا رسوندیم...سمت راستم سودا و سمت چپم على قدمامونو یكم تند تر کردیم و خودمونو ب

 ...بود

 على: رها اینا را دویدن؟

 ...سودا: اینم زنه تو گرفتى آخه؟ دنبال یه چیپس مى دوه

 ...على خندید و با قدماى تند ازمون فاصله گرفت تا خودشو به رها برسونه

یا هم آرمین بود... یه جورایى معذب بودم... حاال ارمیا کنارم بود... و تیردادم کنار ارمیا... بعد از ارم

حاال که متعهد شده بودم... اینكه بدونم ارمیا بهم حسى نداره و کنارش باشم واسم مهم نبود! اما 

 ...اینكه مى دونستم حس خاصى بهم داره بهم مى فهموند که نباید زیاد از حد باهاش دمخور بشم

ر همون چیپس دعوا مى کردن... همه واستادیم... به همون دیگه رسیده بودیم به رها اینا که هنوز س

 ...ترتیب... على رفت تا واسه رها اینا چیپس بخره

سودا آروم در گوشم گفت: واسه من این چیزا مهم نیست! خودت که منو مى شناسى... بیا اینور من 

 ...مى رم جات... مى دونم اعصابت داغونه

رمى دستى رو مچم حس کردم... متعجب به ارمیا نگاه کردم... تا خواستم حرف سودا رو عملى کنم گ

قلبم اومد تو دهنم... نگام چرخید سمت تیرداد... دستشو مشت کرده بود و به دستاى ما خیره شده 

 ...بود

 خواستم دستمو از دست ارمیا بكشم که یه نگاه به تیرداد انداخت و رو به من گفت: چرا رنگت پریده؟

 ...از کنم تیرداد گفت: دستتو بكش ارمیاتا خواستم دهن ب
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 ...نگاه آرمینم چرخیده بود سمت ما و متعجب تر از همه بهمون خیره شده بود

 ...ارمیا: تیرداد؟! این چیزا که باید واسه تو عادى باشه

 ...بود... ولى وقتى مى بینم زنم مقید نمى خوام دست نامحرم بهش بخوره که اذیت بشه -

 د شد: زنت؟چشماى ارمیا گر

 ...دستمو محكم از تو دست ارمیا کشیدم بیرون

 آرمین: شما با هم ازدواج کردین؟

تا تیرداد خواست حرفى بزنه گفتم: نه... ازدواج نكردیم... ولى من خوشمم نمیاد کسى دستمو 

 ...بگیره

 ...این بار نوبت تیرداد بود که چشماش گرد بشه... از اینكه من گفتم ازدواج نكردیم

 تیرداد بازومو گرفت و زیر گوشم گفت: چى مى گى؟

 ...صداش عصبى بود... مى دونستم عصبى بودن و هیجان واسش بده... ولى بخاطر خودش بود

 ...خیلى ریلكس گفتم: مگه ما باهم ازدواج کردیم؟! بازومو ول کن خواهشا

 ...مه به ما بودبى توجه به بقیه منو کشید و چند قدم از بقیه فاصله گرفتیم... نگاه ه

 تیرداد خنده ى عصبى سر داد: که با هم ازدواج نكردیم نه... مگه تو محرم من نیستى؟

 ...سرمو تكون دادم: نه

 اخم کرد: منظورت چیه؟

اگه منو زن خودت مى دونستى سعى نمى کردى منو اینقدر از خودت دور کنى... من نباید جرات  -

 نه رو داشته باشم؟ اینكه ازت بپرسم دارو هاتو آوردى یا

 ...شصتشو کشید گوشه ى لبش: هان... بگو قضیه چیه

دستشو گذاشت رو شونه م و ادامه داد: ببین جوجه... بهتره لجبازى با منو کنار بزارى... مى دونى که 

 ...اعصاب درستى ندارم... پس امروزو بى خیال کل کل شو

 ...قیقه ى پیشه؟! واسم قابل هضم نبودمتعجب نگاش کردم... این همون تیرداد مهربون چند د

وقتى نگاهمو دید کالفه سرشو تكون داد: هونام من کنترل اعصابم دست خودم نیست! خواهش مى 

 ...کنم امروزو بى خیال شو

 دیشب کجا بودى؟ -

 ...ساکت نگام کرد



      گناه | کالله قربانی محکومه شب پررمان 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان  برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         193 

 

 اون حرفى که تو دلته و نمى خواى بزنى چیه؟ -

 ...مى گم بهت... فقط یكم بهم وقت بده -

 ...صداى آرا که اسممونو تكرار مى کرد مانع از پرسیدن سوال دیگه اى شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...آرا: هونام... تیرداد؟! مى خوایم صبحونه بخوریم... بیاین دیگه

 ...نگام هنوز تو چشماى تیرداد بود... عصبى و غمگین بود... سر از کاراش درنمى آوردم

سمت بقیه... از اینكه اذیتش کرده بودم ناراحت بودم... ولى از بى هیچ حرفى دستمو ول کرد و رفت 

 ...یه طرف هم مى دونستم همه ى این کارا بخاطر خودشه

برگشتم سمت بقیه... جو شون اونقدر شاد و صمیمى بود که یادم رفت چند دقیقه ى پیش چه اتفاقى 

 !ادنافتاده... نمى دونم واقعا همه خوشحال بودن یا اینطور نشون مى د
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هر کس چیزى سفارش داد و مشغول شد... سودا داشت نیمرو مى خورد و منم چاى... از اینكه اینقدر 

 ...راحت با موضوع ارمیا کنار اومده بود هم خوشحال بودم و هم متعجب

یكم نون انداختم دهنم... تیرداد رو به روم بین على و فرشید نشسته بود... با دیدنم اخم کرد... پوفى 

 ...... شاید کارم اشتباه بودهکردم

سودا بهم سقلمه اى زد: تو رو خدا آرمینو... انگار یكى از عجایب هفتگانه رو دیده... بیچاره فكر نمى 

 ...کرد اینقدر زود بپرى

 ...واسه پاپى که پایین تخت واستاده بود و ما رو نگاه مى کرد یكم نون انداختم و آروم خندیدم

اههه... کاش منم مثل رها و سودا مى خوابیدم و قید کوهو مى زدم! اصال نباید  ارمیا اخم کرده بود...

 ...اون دو تا رم بیدار مى کردم... چه روز گندى

بعد از صبحانه همه راه افتادن... به ایستگاه سوم که رسیدیم دیگه همه خسته بودن... سودا نشست 

 ...ین دست دیگه نمى کشمرو زمین: شما برین... خودتونو نجات بدین... من با ا

 ...همه خندیدن... دستشو گرفت و بلندش کردم: پاشو باو... دیگه چیزى نمونده

سودا آروم گفت: به گه... خودمو از اینجا پرت مى کنم دو قدم دیگه باال نمى رم... آفتاب در اومده 

 ...بود

 کسیم رها با بى حالى اومد و کنارش نشست: طاقت بیار رفیق... ما هر دو بى

 ...طاقت بیار رفیق... داریم مى رسیم

 ...بعد با خنده گفت: منم یه قدم دیگه بر نمى دارم

 ...آرا و فرى م کنارشون نشستن: ما هم همین طور

 !شونه اى باال انداختم: چاره چیه؟

 ...و منم کنارشون روى زمین نشستم

 ...خانواده رو گرفت دستشو چرخوندشپسرا یه زیلو پهن کردن و نشستن... فرشید یه بطرى نوشابه 

 !تو همین بین به فرى گفتم: دارن چیكار مى کنن؟

فرى: صداقت یا شجاعت... بطرى طرف هرکى افتاد اون انتخاب مى کنه شجاع باشه یا صادق... اگه 

شجاعتو خواست هرکارى ازش خواستن رو انجام مى ده! اگه صداقتو انتخاب کرد! هرسوالى ازش 

 !اب مى دهپرسیدنو جو

 ...ابرومو انداختم باال... با دخترا رفتیم سمت پسرا و یكم نزدیكترشون نشستیم
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 ...بطرى رو به روى ارمیا واستاد

 ...به فرشید نگاه کرد: صداقت

 فرشید خندید: تاحاال با کسى بودى؟

 !ارمیا موذیانه خندید و سرشو تكون داد! همه هووووو کشیدن

 !تغییر حالتى رو صورتش نبود نگام به سودا افتاد... هیچ

 ...ارمیا بطرى رو چرخوند! جلوى تیرداد واستاد

 ...تیرداد: شجاعت

 !ارمیا یه لحظه سكوت کرد: خودتو از جامپینگ پرت کن

همه متعجب به ارمیا نگاه کردن و منتظر بودن که تیرداد بزنه زیرش... ولى برخالف انتظار همه تیرداد 

 ...پا شد و واستاد

 تیرداد مطمئنى؟ فرشید:

 ...تیرداد: یه درصدم شک ندارم

 ...ارمیا ساکت بود

 ...على: آخه تو

 !تیرداد ولى به حرفشون اهمیت نداد... داشت مى رفت سمت پله ها... دویدم سمتش: تیرداد؟

 ...واستاد... ولى برنگشت

 رو به روش واستادم! نفس نفس مى زدم: مى خواى چیكار کنى؟

 ...انتخاب کردم! اینم افتاد واسه من... کاریه که باید بشههونام من شجاعتو  -

 ...خط به خط اون کتاب توى ذهنم تكرار شد... هیجان زیاد واسه بیماراى ام اسى سمه

 ...تیرداد -

 خیلى نگرانى؟ -

 ...سرمو تكون دادم

 ...سرشو تكون داد: پس نباش

ات خودش باید دست به همچین کارایى بیشتر از این باهاش مخالفت نكردم... گاهى آدم واسه اثب

 ...بزنه

 ...تیرداد رفت و بقیه خودشونو رسوندن به من
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 آرا: ما هم از پله ها بریم باال؟

 سودا: برو باو... کى جون داره این همه پله رو بره باال؟

 ...تیرداد یكى یكى پله ها رو پشت سر مى زاشت! چند دقیقه ى بعد اون باال بود

 ...دستش بود: شكار لحظه هافرى یه دوربین 

آب دهنمو قورت دادم! مى خواستم یه جورى منصرفش کنم... ولى مى دونستم هیچ جوره موفق نمى 

 ...شم

 ...مترى... یه پرش فوق العاده ترسناک 01یه سكو با ارتفاع 

 ...فكر نمى کردم قبول کنه -

م... با اخم رومو ازش گرفتم... آخه این چه به ارمیا که کنارم واستاده بود و این حرفو زده بود نگاه کرد

کارى بود؟؟؟؟! تیرداد به کمرش یه طناب خیلى بزرگ بسته بود... قلبم تو دهنم بود... واقعا مى خواد 

 !از این ارتفاع بپره؟؟؟؟

 

 

 

ظاهرا ازش امضا گرفته بودن که هر مشكلى پیش اومد پاى خودشه... کلى هم دم و دستگاه بهش 

ن... عصبانى بودم... کاش مى فهمیدن ام اس داره! ولى حتما باید آزمایشا ى مخصوص وصل کرده بود

 مى گرفتن... یا اینكه خودش مى گفت که این محال بود... یعنى اینقدر واسش مهم بود؟؟

قلبم بى طاقت شده بود... هیجان بى اندازه حتى مى تونه باعث فلج شدن بیماران بشه... جلوى چشم 

 ...ز اون ارتفاع پریدهمه تیرداد ا

چشامو بستم تا سقوط ترسناک شو نبینم... با همون چشماى بسته انگار داشتم معلق بودن تیردادو 

مى دیدم... به زور آب دهنمو قورت دادم... واقعا سخت بود کسى رو که با تمام وجود دوستش دارى 

زبونمو محكم بین دندونام همچین وضعیتى ببینى! صداى سوت و جیغ داشت گوشامو کر مى کرد... 

 ...گرفته بودم و چشامو رو هم فشار مى دادم

 ...دست کسى رو شونه م حس کردم

 حالت خوبه هونام؟ -

صداى رها بود... چشامو باز کردم... چند نفرى هم جمع شده بودن و به یه سمت نگاه مى کردن! مى 
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مت نگاه نكنم! همه ى اینا رو از چشم دونستم نگاشون به تیرداده... واسه همین سعى کردم به اون س

ارمیا مى دیدم! چیزى رو از تیرداد خواسته بود که خودشم مى دونست ممكنه با قیمت جونش تموم 

 ...بشه

 ...رو به رها گفتم: نه... کى پرشش تموم مى شه

 ...لبخند زد: حالت خوب نیستا... داره طنابا رو باز مى کنه

 چــــــى؟وحشت زده نگاش کردم: 

 ...رها متعجب شد: چته؟! داره طنابا رو باز مى کنه بیاد دیگه

 ...نفس عمیقى کشیدم... یه لحظه انگار مغزم اخطار داد که فكر کردم مى خواد رو هوا طنابا رو باز کنه

 ...با اینكه مى دونستم داره برمى گرده ولى باز به اون سمت نگاه نكردم

 ...ینینفرى: بچه ها بیاین فیلمو بب

 ...سودا: همین االن زنده شو دیدیما

 بعد نگاش افتاد به من: تو چه مرگته؟! چرا همچین شدى؟

 ...هیچى بابا... ولم کنید -

 ...سودا: خدا شفا بده... دو تا خواهرا عین همین

تیز نگاش کردم... خندید و روشو ازم گرفت... با دلهره سرمو چرخوندم تا ببینم تیرداد کجاست... 

 ...معیت داشتن متفرق مى شدن... نمایش تموم شده بودج

 ...آرا: ایول... فكر نمى کردم همچین جراتى داشته باشه... فرشید بدو بپر

 فرشید: برو بابا... مگه از جونم سیر شدم؟

 ...آرا: واقعا که ترسویى

طمئن بودم که تیرداد داشت مى اومد... نگاش به من بود... یه جور عجیب غریبى راه مى رفت... م

 حمله بهش دست داده... على دوید سمتش: حالت خوبه پسر؟

 ...تیرداد دستشو گذاشت رو شونه ش: خو... بم

 ...از طرز حرف زدنش کامال مشخص بود که داره دروغ مى گه

نگاش هنوز به من بود... اثبات... به قیمت دیوونگى... دیوونگى... نشون ارزش عشق... و عشق... با 

 ...ونبهاى ج

تیرداد از على جدا شد و رفت سمت همون زیلویى که پهن بود... هر طورى که بود روش نشست... 



      گناه | کالله قربانی محکومه شب پررمان 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان  برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         198 

 

 ...پسرا هم نشستن... ما هم سر جاى قبلى مون

تیرداد دستشو گذاشت رو بطرى... متوجه لرزش دستاش بودم... ولى انگار خودش اهمیتى نمى داد... 

 ...بطرى رو چرخوند

 ...جلوى آرمین واستاد

 ...آرمین: من که جرات پریدنو ندارم... صداقت

 ...ارمیا به طعنه گفت: معلومه... هرکسى جرات این کارو نداره... عشق دیوونگى میاره

 ...هیچ کس حرفى نزد

 فرشید: من مى پرسم... بگو بینم آرمین خان... رشتیا غیرتى ان؟

ى دونست چى بگه: سوال قحط بود؟ با این سوال فرشید همه متعجب بهش چشم دوختن... آرمین نم

 تو باید با آرا ازدواج کنى دیگه نه؟

 ...فرشید خندید: جون تو واسم یه چیز خیلى مبهم بود

 ...آرمین: نمى شه گفت همه... ولى خب بعضى ها غیرتو با کالس اشتباه گرفتن

 ...همه زدن زیر خنده

 !فرشید: و جواب؟

 ...عذرخواهى پا شد... محكمتا آرمین اومد جواب بده تیرداد با یه 

 ...منم سریع پا شدم: بچه ها ما دیگه بریم

 !سودا: تو کجا؟

 ...بهش چشم غره رفتم که سریع گفت: به سالمت... من پاپى رو میارم

با خنده کوله شو بهش دادم و با یه خداحافظى کوتاه از بقیه با تیرداد هم قدم شدم! ساکت و بى 

عفى که داشت اینو بروز نداده بود خوشحال بودم... از اینكه ثابت کرده بود حرف... از اینكه با وجود ض

 ...مى تونه کارى رو که بخواد انجام بده... هرچند که راه رفتنش معمولى نباشه

پایین رفتن به مراتب خیلى راحت تر از باال رفتن بود... در ماشینو باز کرد و تقریبا افتاد رو صندلى... 

 ...مى داد... حال خرابشوتازه داشت نشون 

 ...سرشو به پشتى صندلى تكیه داد
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کتش روى صندلى عقب بود... با ناتوانى خم شد عقب... متوجه کاراش بودم... خواست کتشو برداره 

ولى دستشو دقیقا گذاشت کنار کتش... انگار که کتشو دوتا ببینه... هرچقدر تالش کرد نتونست 

 ...کتشو برداره

 ...سر جاش نشست... بریده بریده و با یه لهجه ى خاص حرف مى زد نا امید صاف

 ...تیرداد: قرصم... تو... جیب... کت...مه

 ...چشامو بستم... باید سنگ دل مى شدم... بخاطر خودش

 ...به من هیچ ربطى نداره -

 ...پوزخند آرومى زد... چشاشو بست: مهم... نیست

درد گرفته بود... داشت با من و خودش چیكار مى کرد؟ لرزش دستش داشت بیشتر مى شد... قلبم 

عشق این بود؟ این که نخواى کسى که دوستش دارى و دوستت داره بخاطرت زجر بكشه؟! ولى 

 !ندونى که اینجورى بیشتر زجرش مى دى! تیرداد دقیقا داشت همین کارو مى کرد

 ...هردومون ساکت بودیم

 !؟ گفتى که از پس خودت برمیاىپوزخند زدم: پس چرا قرصتو برنمى دارى

حس کردم لباش تكون خورد که فریاد بزنه! ولى توانشو نداشت... بغضم اونقدر سنگین بود که تو 

 ...گلوم جا نمى شد

چند دقیقه اى گذشت... انگار حالش بهتر شده بود... نه خیلى خوب... ولى بهتر بود... نمى خواستم 

 ...واسش عذاب باشم

 ...تشو برداشتم و دستمو بردم تو جیبش و قرصشو بهش دادم: بگیرپس با مهربونى ک

 ...یه نگاه به قرص تو دستم انداخت: الزم نیست

بعد ماشینو روشن کرد... آروم رانندگى مى کرد... از یه طرف، از قوى بودنش خوشحال بودم! و از 

 ...طرف دیگه، از خوددارى ش بیزار

بینه! نه که نمى بینه! جاشونو تشخیص نمى ده... انگار دو بینى متوجه بودم که بعضى ماشینو رو نمى 

 ...داشت

 ...بآلخره رسیدیم... درو باز کردم و پیاده شدم... ولى اون برخالف انتظارم رفت

 با کلیدى که داشتم در خونه رو باز کردم و داخل شدم... به این فكر مى کردم که باید چیكار کنم؟
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 ...خودمو پرت کردم رو مبل... زندگى نكبتىکیفمو انداختم روى میز و 

 ...صداى زنگ تلفن بلند شد... با بى حوصلگى رفتم سمتشو جواب دادم

 ...بفرمائید -

 صداى مامان پیرى تو گوشم پیچید: شما؟

 فكمو دادم جلو... اینو کجاى دلم بزارم؟

 ...هونامم خانوم صالحى -

 ار مى کنى؟متعجب گفت: هونام؟ تو، تو خونه ى تیرداد چیك

موندم چى بگم؟! مطمئنا اگه یهو مى گفتم زنشم مامان پیرى سكته رو رد مى کرد... با این همه 

مصیبت تیردادو از سمر جدا نكرده بود که نوه شو دست یه غریبه که اتفاقا هنوز فكر مى کرد بچه ى 

 ...هوو شه بسپره

 ...مامان پیرى: الو

 بله؟ -

 د چیكار مى کنى؟مى گم تو، تو خونه ى تیردا -

 ...احمقانه ترین جوابى رو که ممكن بود، بهش دادم: کتاب مى خونم

 کتاب مى خونى؟؟؟ -

 ااااا... یعنى... ببخشید... میشه به گوشیش زنگ بزنید؟ -

 ...زنگ زدم جواب نداد -

 ...خب هر وقت برگشت مى گم بهتون زنگ بزنه -

 یعنى تا وقت برگشتنش اونجا مى مونى؟ -

 ...ت کوبیدم رو پیشونى م... بدتر از قبل گند زدمبا دس

 ...چیزه... مامان پیــ... یعنى خانوم صالحى... من یه کار فورى واسم پیش اومده... زت زیاد -

و سریع قبل از اینكه حرفى بزنه گوشى رو قطع کردم... حاال اون زت زیاد چى بود گفتم؟! هر وقت 

 ...هول مى کنم کالس گذاشتن یادم مى ره

پوفى کردم و از تو کیفم کتابو درآوردم و شروع کردم به خوندن... سخت مشغول مطالعه بودم... نگام 

 ...روى سطور کتاب سر مى خورد... و روى یه خط ثابت موند
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گیج و گنگ، و براى بار دهم همون جمله رو خوندم... باورم نمى شد... تیرداد... با مداد توى دستم دور 

 ...یدم... یه بار... دو باره... اونقدر که کاغذ تقریبا پاره شدجمله خط کش

اینكه دو شب پیش نخواست با هم باشیم... یعنى دلیلش همین بود؟ امكان نداره... درسته که اون 

هیچ وقت با سمر نبوده... ولى ابیگل... با اون که بوده... و بعد از اون! خودش گفت که رابطه ش با چند 

طور حیوونى شده بود! غیر قابل کنترل... با این همه، چیزى که مهمه اینه که با چند نفر نفر دیگه به 

 ...بوده... پس

سرمو چند بار تكون دادم و دوباره همون جمله رو خوندم... اینجا گفته برخى... همه که نه... این دلیل 

 ...نمى شه که تیردادم همین مشكلو داشته باشه

میزو از جام پا شدم و رفتم سمت اتاق... حتما باید اینجا ها یه چیزایى باشه... سریع کتابو انداختم رو 

 ...مطمئنا تیرداد باید تحت نظر باشه

ت ک تک کشو هاى کمدو باز کردم... از برس مو گرفته تا حوله ى حموم و هرچى که بخواى بود... یه 

ذ بود... همه رو ریختم بیرون... یكى کشو رو باز کردم... توش چند تا دسته کلید و یه سرى کاغذ ماغ

 ...از پاکتا رو باز کردم... چیزى سر درنیاوردم... انگار که مربوط به شرکت بود

یه دفترچه تلفن پیدا کردم... همین بود... سریع بازش کردم... تک تک شماره ها رو به دقت خوندم... 

شماره ش... یه شماره موبایل و یه خط  یه اسم چشممو گرفت... دکتر شهاب شهبازى... نگام افتاد به

که احتماال مال مطبش بود... مسلما نباید به موبایلش زنگ مى زدم که بفهمم دکتر چیه! پس شماره 

 ...ى مطبشو گرفتم

 !یعنى ممكنه که همین باشه؟

چند تا بوق که خورد صداى یه زن جوونو که با ناز صحبت مى کرد، شنیدم: مطب دکتر شهبازى... 

 ...مائیدبفر

 ...سالم... خسته نباشید -

 ...ممنون... بفرمائید -

 یه لحظه سكوت کردم: و بعد گفتم: مى شه بدونم اونجا کجاست؟

 ...متعجب گفت: گفتم که خانوم... مطب دکتر شهبازى
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 بله... مى دونم... مى خواستم بدونم ایشون دکتر چى هستن؟ -

 ...مغز و اعصاب -

 ...بودلبمو گزیدم... پس خودش 

 ممنون... مى تونم وقت بگیرم واسه ویزیت؟ -

 ...البته... فقط دکتر سرشون خیلى شلوغه... دو ماه -

 اومدم وسط حرفش: کى مى تونم بیام خانوم؟

 ...شما مى تونید ماه دیگه سه شنبه تشریف بیارید... با یكى دیگه از بیمارا جایگزینتون کردم -

 ...!دکترو ببینمخواهش مى کنم... من باید زود  -

 ...گفتم که خانوم... نمى شه -

ببینید... من بیمار نیستم! ولى باید در مورد یكى از بیماراى ایشون باهاشون صحبت کنم! خیلى  -

 ...واسم مهمه... خواهش مى کنم... حتى شده امروز

هشت  یه لحظه مكث کرد! انگار داشت دفتر دستكاشو نگاه مى کرد! چند لحظه بعد گفت: ساعت

 ...دکتر ویزیتاشون تموم مى شه... مى تونید بیاین... اما اینكه قبولتون کنن یا نه

 ...باخوشحالى گفتم: حتما مى یام... ممنون

 قطع کردم... یعنى اگه مى پرسیدم تیرداد بیمار همین دکتره بهم مى گفت؟

این طور که پیداست تیرداد  گوشى رو تو مشتم فشار دادم... حتما باید برم و این دکتره رو ببینم...

قصد حرف زدن نداره... بهتره خودم بفهمم اون چیزى که داره پنهونش مى کنه چیه... یعنى ممكنه 

که مشكلش همین باشه؟! با چیزایى که در مورد گذشته ش مى دونم، ش ک دارم تیرداد همچین 

 ...مشكلى داشته باشه

با از جام پریدم... به شماره نگاه کردم... شماره ى توى فكر بودم که یهو گوشیم زنگ خورد... تقری

 ...ارمیا بود... اخم کردم! دستم رفت روى دکمه ى پاسخ... ولى سریع پشیمون شدم و رد کردم

چند لحظه منتظر شدم که دیدم دیگه زنگ نزد... نفس عمیقى کشیدم... این دیگه چى از جونم مى 

 خواد؟

نارش دراز کشیدم... به سقف خیره شدم... تو ذهنم با سقف گوشى رو انداختم رو تخت و خودمم ک

 !آلونكى که قبال توش زندگى مى کردم مقایسه ش کردم

یه سقف سفید با یه سقف دربه داغون که هر جا گچاش ریخته بود... چشامو بستم... براى لحظاتى 
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شتر فشردم... حاال یه تصور کردم که توى همون اتاق کوچیكم... با دیواراى داغون... چشامو یكم بی

مردم کنارم بود... حاجى بود... بوى جورابش تو حلقم نفوذ مى کرد... چشامو بیشتر فشردم که از 

ذهنم بره بیرون... ولى این بار چند تا بچه رو دیدم که سر و صورتشون کثیفه... چشامو بیشتر و 

 ...بیشتر فشردم... تصاویر هر لحظه پررنگ تر مى شدن

 ...مو باز کردم و رو تخت نشستم: لعنتىبا حرص چشا

 ...به دور و برم نگاه کردم... این جا همه چى بود... همه چى بود و بدون تیرداد هیچى نبود

با حرص سرمو تكون دادم... فكرم از همیشه درگیر تر بود... دوباره دراز کشیدم و چشامو بستم و 

 ...سعى کردم بخوابم

 

 

 

هام بیدار شدم... تكون نخوردم... مبادا که از این نوازش محروم بشم... ولى با گرمى دستى رو رو گونه 

انگار اون فهمید که بیدارم... گرمى نفساشو پشت گوشم حس کردم... چشامو باز نكردم... اجازه دادم 

حسم کنه... حسش کنم... انگشتشو کشید رو گردنم و موهامو که روى گردنم آشفته شده بود برد 

 ...لبخند چرخیدم عقب و چشامو باز کردمعقب... با 

لبخندم محو شد... هیچكى تو اتاق نبود... آه عمیقى کشیدم... تیرداد... خلم کردى... چرا همیشه و 

 !همه جا حست مى کنم؟

 ...به جاى خالى ش نگاه کردم... به جاى تیرداد چشمم به گوشى م که کنارم بود افتاد

زدم بیرون و همونطور که هنوز مست خواب بودم از پله ها رفتم  پا شدم که برم پایین... از اتاق

پایین... همون لحظه در خونه باز شد و تیرداد داخل شد... بدون اینكه نیم نگاهى بهم بندازه کتشو 

 ...انداخت رو کاناپه و اومد بشینه روش که انگار پشیمون شد... خشكش زده بود

... یه نگاه عاقل اندر سفیه بهم انداخت... کتاب باز بود... انگار با پوزخند کتابو از روى میز بلند کرد

 ...داشت جمله اى که دورش خط کشیده بودمو مى خوند

کتابو پرت کرد رو میز و اومد سمت راه پله... فكر کردم مى خواد بیاد سمت من... اما بى اهمیت به من 

 ...از کنارم رد شد و رفت باال

 ...تیرداد نفس عمیقى کشیدم و گفتم:
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 ...ایستاد... بدون اینكه برگرده

 میشه باهم حرف بزنیم؟ -

 ...مى تونستى منتظر بمونى خودم حرفامو بزنم -

 ...برگشت سمتم: نه اینكه برى و توى خطوط یه کتاب دنبال راه چاره باشى

چاره ش به نرده ها تكیه دادم و عصبى گفتم: اصال مگه من مى دونم تو چته که بخوام دنبال راه 

 باشم؟

آروم اومد سمتم و روبه روم ایستاد... نمى دونم چرا از چشماش ترسیدم... اونقدر خشمگین بود که 

حس کردم توش آتیش شعله مى کشه... سرشو آورد جلو... خودمو دادم عقب... کمرم روى نرده ها 

 ...بود و داشت درد مى گرفت

دونم تو نگام چى دید که حس کردم آتیش نگاش نه من حرفى مى زدم نه اون چیزى مى گفت... نمى 

 داره خاموش مى شه... یعنى نگام اینقدر سرد بود؟ انقدر بى روح بود؟

 ...لبامو تكون دادم: دوستم ندارى... اگه داشتى

 ...دستمو گرفت و گذاشت رو گردنش و اومد بین حرفم: خودم قطعش مى کنم اگه

 ...این واست نزنه دستمو آورد پایین و رو قلبش گذاشت: اگه

 ...متعجب نگاش کردم... انگار که دیوونه شده بود... تو نگاش ردى از هیچ دروغى نبود

اینو گفت و دستمو ول کرد و رفت باال... مبهوت به رفتنش نگاه مى کردم... آخه چرا نمیگه دردش 

 چیه؟ چه مشكلى داره؟

اتاق تا آماده بشم... روى تخت نشسته بود و نگاهى به ساعت انداختم... شیش بود... سریع برگشتم تو 

 سرشو بین دستاش گرفته بود و فشار مى داد... نكنه باز حالش بد شده؟

سعى کردم عادى باشم و چیزى نگم... رفتم جلوى آینه و موهامو بدون اینكه شونه بزنم با یه کلیپس 

دم... معلوم بود اونم حواسش به بستم و مانتو رو پوشیدم و شالمو سر کردم... زیر چشمى نگاش مى کر

 ...منه ولى هیچى نمى گفت

همون لحظه گوشیم که از قضا کنار تیرداد بود زنگ خورد... تو دلم آرزو کردم که باز ارمیا نباشه... 

 ...الكى جلوى آینه واستاده بودم و هى شالمو تكون مى دادم

 ...تیرداد: چرا جواب نمى دى؟ ارمیاس

 ...نتىفكمو دادم جلو... لع
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 ...پوزخندى زد: نترس... سودا س

 ...چپ چپ نگاش کردم... داشت بهم مى خندید

 ...تیرداد: واسه من مهم نیست که ارمیاس یا سودا... چون بهت اعتماد دارم... خودتو اذیت نكن

این حرفش تو اون موقعیت واسم خیلى قشنگ اومد... بى اختیار و با آرامش رفتم سمت گوشى م... 

ود... به تیرداد نگاه کردم... انگار اینكه من کجا مى خوام برم واسش مهم تر از این بود که بدونه سودا ب

 ...چرا جواب تلفنو نمى دم... یا اینكه چرا ممكنه ارمیا بهم زنگ بزنه

گوشى رو خاموش کردم و گذاشتم تو جیبم... کیفمو برداشتم و با یه خداحافظى زیر لبى زدم بیرون... 

اکسى خودمو به آدرسى که از منشى گرفته بودم رفتم... ساعت هشت و نیم بود که رسیدم... با یه ت

 ...لعنتى... کاش یكم زودتر راه مى افتادم... ساعت هشت ویزیتاش تموم مى شد... حتما تا االن رفته

به  داخل ساختمون حدودا ده طبقه اى که نماى سفید رنگى داشت شدم... سریع و با آسانسور خودمو

طبقه ى پنجم رسوندم... از آسانسور اومدم بیرون که دیدم دو نفر از یه در زدن بیرون... یه دختر 

جوون تو سناى خودم روى ویلچر نشسته بود و یه زن دیگه که مسن تر بود حرکتش مى داد... نگام 

 ...روى دختر ثابت موند... یه عینكم به چشماش بود... انگار که نابینا بود

 انوم مى شه بیاین کنار؟زنه: خ

 ...با گیجى یه قدم از در آسانسور فاصله گرفتم که اونا برن تو

 

 

 

 ...نفس عمیقى کشیدم و وارد مطب شدم... دکتر شهاب شهبازى... متخصص مغز و اعصاب

نگامو به اطراف چرخوندم... یه دختر جوون داشت وسایلشو جمع مى کرد که بره... ظاهرا منشى 

 ...بود

 ...دن من گفت: بفرمائیدبا دی

 ...من... راستش... امروز زنگ زده بودم... مى خواستم دکترو ببینم... گفتین که ساعت هشت بیام -

هان... شما بودین... من گفتم ساعت هشت... االن که هشت و نیمه... دکتر بیمار قبلى رو هم با تاخیر  -

 ...ویزیت کردن

 ...ن از در اومد بیرون... احتماال دکتر بودهمون موقع یه در باز شد و یه مرد مس
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دختره رو بهش گفت: آقاى دکتر... این خانوم مى خواستن شما رو ببینن... ظاهرا خیلى هم عجله 

 ...دارن

 ...دکتره یه نگاه به من انداخت و یه لبخند زد: بفرمائید دخترم

ن داخل بشم... رو به منشى با لبخند رفتم سمتش... درو باز گذاشت و خودش یكم رفت کنار تا م

 ...گفت: خانوم سرحدى شما مى تونید تشریف ببرید

 ...منشى تشكرى کرد و با یه خداحافظى از مطب زد بیرون

 ...دکتر رفت سمت میزش و لپ تاپشو باز کرد: بفرما بشین دخترم

ر یكم نمى دونم چرا باهاش احساس راحتى داشتم... با آرامش نشستم و بهش چشم دوختم... دکت

تپل بود... موهاى جوگندمى و پییشونى بلند که بخاطر اینكه موهاى جلوى سرش یكم ریخته بودن 

 ...بلند تر نشون مى داد

 دکتر: از دست من چه کارى برمیاد دخترم؟

تو جام یكم جا به جا شدم: خب... راستش... من بیمار نیستم... همسرم... یعنى نامزدم... ام اس داره... 

 ...ئن نیستم که بیمار شما هست یا نهاصال مطم

 لبخند زد: اسم نامزدتون چیه؟

 ...دستش روى کیبرد آماده ى تایپ اسم بود

 ...تیرداد صالحى -

 ...با یه لحظه مكث دستشو از روى کیبرد برداشت و نگام کرد... انگار که تیردادو خوب مى شناخت

 ...اج کنهشما نامزد تیرداد هستین؟! گفته بود مى خواد ازدو -

 !متعجب نگاش کردم... یعنى اینقدر با هم صمیمى بودن؟

 ...تیردادو خوب مى شناسم... پسر عاقلیه... و خیلى زیبا... تازه فهمیدم که خوش سلیقه هم هست -

 ...لبخند زدم: ممنون

 خب دخترم... حاال بگو چى مى خواى در مورد تیرداد بدونى؟ -

 ...مى خواستم به تیرداد نگین که قبلش یه خواهش داشتم ازتون... -

 مطمئن باش... حاال بگو چى تو رو به اینجا کشونده؟ -

خب... نمى دونم حدسم درسته یا نه... ولى تیرداد مى خواد یه موضوعى رو بهم بگه... اما انگار نمى  -

اصال من  تونه... همه ش ازش فرار مى کنه... واقعا نمى دونم مشكلش مربوط به بیماریشه یا نه...
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اطالعات زیادى در مورد بیماریش ندارم... خودشم نمى خواد چیزى بهم بگه... هر وقت بحث بیماریش 

 ...میاد وسط عصبانى مى شه... نمى دونم علتش چیه

من بهت مى گم... تیرداد سالهاست که بیمار منه... چه تو لندن و چه تو ایران... بزار مسئله رو واست  -

اس شروع مى کنم... ببین دخترم... این بیمارى خاص... اکثر افرادى که بهش مبتال  باز کنم... از ام

هستن هم آدماى خاصى هستن... مثل افراد تحصیل کرده... باهوش... فوق العاده زیبا... و غیره... 

ز تیردادم تقریبا تموم این شرایطو داره... البته اینا علت هاى اصلى بیمارى نیستن... میشه گفت هنو

علت ابتال به بیمارى یافت نشده... بگذریم... مى خوام اینو بهت بگم که تیرداد بیمارى خاصى داره... 

پس ازش انتظار رفتار هاى خاص هم داشته باش... اینكه گاهى عصبى و غمگین باشه و گاهى شاد و 

از اینا مى تونه مسرور... ببین دخترم... اون دارو هاى مغز و اعصاب استفاده مى کنه... هر کدوم 

عوارض خاصى داشته باشه... تیرداد با توجه به وضعیت مالى خوبى که داره بهترین دارو ها رو استفاده 

مى کنه... اما به هر حال بازم محتاج به اون هاست... ولى قلبش اونقدر مهربونه که حتى حامى مالى 

 ...خیلى از همدرد هاشه

 ...دست داد... لبخند عمیقى زدمبا شنیدن این حرفش یه حس خوب بهم 

 دکترم لبخند زد: خیلى دوستش دارى؟

 ...بى رودرواسى گفتم: بیشتر از جونم

 دکتر: پس باهاش مى مونى؟

 ...هر طورى که باشه -

 حتى اگه مجبور باشى با ویلچر حرکتش بدى و عصاى زمان نابینایى ش باشى؟ -

 ...کافیه حتى یه لحظه مكث نكردم: همین که نفس بكشه برام

 ...لبخند دکتر عمیق تر شد: عالقه ت ستودنیه... امیدوارم چیزى ازش کم نشه

لحظه اى سكوت کردو بعد گفت: تیرداد حد اقل تا سى سال دیگه زنده ست و واست نفس مى کشه... 

اما... این بستگى به خودت داره که چطور واست نفس بكشه... چطور مراقبش باشى... الزم نیست مثل 

 ...مادر ترو خشكش کنى... همین که کنار باشى و نزارى هیجان زیاد ببینه واسش کافیه یه

تو دلم به حرفاش خندیدم! من نخوام هم خودش کله شقى هاشو کنار نمى زاره... از پرش خوف اگیز 

 ...امروزش همه چیز معلومه

... ولى انگار خیلى دکتر: با شناختى که ازش داشتم هیچوقت فكر نمى کردم بخواد ازدواج کنه
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 ...دوستتون داره... وارد مسائل خصوصى تون نمى شم... ولى... یه مسئله اى این وسط هست

 

 

 

 ...مشتاق بهش نگاه کردم

دکتر: این بیمارى ممكنه کم کم روى زندگى زناشویى که قراره شروع کنید تاثیر بزاره... خدارو شكر 

 ...مكنه کم کم حتى قواى جنسى شو از دست بدهکه تیرداد تا االن مشكلى نداشته... اما م

 ...لبمو گزیدم و سرمو انداختم پایین

دکتر ادامه داد: تو واسم مثل دخترمى... مى خوام قبل از اینكه یه رابطه ى جدى رو شروع نكردین 

 ...بدونى که ممكنه حتى نتونى طعم مادر شدنو بچشى

هیچ حسى نسبت به این واژه نداشتم... چون هیچ  بى حرکت به لباى دکتر خیره شدم... مادر شدنو؟

وقت نداشتمش... پس چطور مى خواستم مادر بشم؟! یه بچه که ممكن بود ازم دریغ بشه؟! بچه اى که 

مى تونست از تیرداد باشه و امكان نبودش هم هست؟! چطور کسى رو که هنوز نیومده جایگزین 

 تیرداد کنم و بخاطرش از عشقم دست بكشم؟

: قبل از نامزدى تون فكر نمى کرده همچین مشكلى هم وجود داشته باشه... درواقع چون این دکتر

مشكلو نداشت بهش فكر هم نكرده بود... اما وقتى ازم راهنمایى خواست بهش گفتم بهتره که به شما 

تردید هم بگه... بهتره تا وقتى که مى تونید به فكرش باشید... این چیزى بود که تیرداد از گفتنش 

 ...داشت... مى گفت مى ترسه اگه بهتون بگه ولش کنید... از این هراس داشت... از نبودن شما

 ...تكیه شو داد به صندلیش: اگه کمک دیگه اى از من ساخته ست در خدمتم

از جام پا شدم... لبامو با زبونم تر کردم تا بتونم صحبت کنم: ممنون که وقت تونو در اختیارم 

 ...فقط خواهش مى کنم که این دیدار بین خودمون بمونهگذاشتین... 

 ...خیالت راحت باشه دخترم... برو به سالمت... امیدوارم خوش بخت بشید -

بازم ازش تشكر کردم و از مطب زدم بیرون... شاسى آسانسورو زدم و داخل شدم... یه حس عجیبى 

عى کردم به حرف بیارمش و این چیزا رو داشتم... بآلخره فهمیده بودم مشكل تیرداد چیه... خیلى س

از خودش بشنوم... ولى نخواست مهر سكوت لباشو بشكنه... بچه... مادر... بچه اى که از تیرداده... و 

 ...مادرش منم
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از آسانسور اومدم بیرون و از ساختمون خارج شدم... ساعت نه بود و هوا تاریک... آروم آروم روى 

همیشه نگام به نوک کفشام بود... با صداى بوقى نزدیكم بى اختیار سرمو  جدواال قدم برداشتم... مثل

چرخوندم! اونقدر بى هوا این کارو کردم که نزدیک بود بخورم زمین... با دیدن تیرداد متعجب تر از 

 ...قبل شدم

 ...شیشه رو داده بود پایین... همونطور که نگاش به روبه رو بود صداشو بهم رسوند: بشین

 ...هیچ حرفى درو باز کردم و نشستم... با حرص درو محكم بستم! اصال نگام هم نكردبدون 

 ...هرچى سعى کردم بى تفاوت باشم نتونستم

 تو تعقیبم کردى؟ -

 ...هیچى نگو هونام... ساکت باش -

 !چى؟! واسه ى چى؟! بهت اعتماد دارم... تو به این مى گى اعتماد که تعقیبم مى کنى؟ -

 ...هت گفتم ساکت شوفریاد زد: ب

مثل خودش داد زدم: آره... زورگویى خیلى خوبه؟! ولى من حرف زور تو کتم نمى ره آقا... اینو بفهم... 

 !مى خوام بدونم چرا اومدى دنبالم؟

با یه دست رانندگى مى کرد: به همون دلیلى که جنابعالى تمام وسایل منو گشتى و از تو دفتر تلفنم 

 ...کردى شماره ى دکترمو پیدا

دهنم بسته شد! بجاى تیرداد به خودم فحش دادم که چرا یادم رفت اون دفترچه رو برگدونم 

 !سرجاش و گذاشتمش رو میز کنار تخت؟

 !فرمونو با حرص چرخوند: چیه؟! چرا دیگه داد نمى زنى؟

یه جورى اونقدر با سرعت رانندگى مى کرد که داشتم مى ترسیدم... ولى چیزى نگفتم... بزار حرصشو 

 ...خالى کنه... حتى اگه بمیرم هم واسم مهم نیست... این مهمه که کنارش مى میرم

با سرعتى که تیرداد داشت و سبقت هایى که گرفت خیلى زودتر از اونچه که باید رسدیدم! ماشینو 

 برد داخل پارکینگ... هر دومون تو ماشین نشسته بودیم... توى تاریكى پارکینگ... یاد روزى که

محرمش شدم افتادم... چند روز گذشته؟! شاید یه هفته هم نشه... ولى اونقدر توى این مدت کوتاه 

 ...اتفاقاى پى در پى افتاده که وقتى بهش فكر مى کنم حس مى کنم سالها از اون شب گذشته

انگار اونم به همون شب فكر مى کرد که اینطور ساکت بود و آروم نفس مى کشید... آه عمیقى 

 ...یدم و درو باز کردم و پیاده شدمکش
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اونم چند لحظه بعد پیاده شد و پشت سرم داخل خونه شد... درو بست... اومدم برم باال که مچ دستمو 

 ...گرفت... نگاش کردم

 حاال دیگه آروم بود: چرا رفتى اونجا؟

 ...براى اینكه بفهمم مشكلت چیه؟؟! چیه که اینجورى تو رو ازم درو کرده -

 ...خندید: بخواى نخواى از هم دور مى شیمبلند 

سعى کردم آرومش کنم! مثل هر زن دیگه اى که وقتى شوهرش بهش نیاز داره این کارو مى کنه: چرا 

 !این حرفو مى زنى؟

دستشو گذاشتم رو قلبم: ببین! قلب منم اگه واسه تو نزنه دیگه احتیاجى نیست رگ گردنمو بزنم! تا 

 ...ده موقتى واسه تو مى زنه زن

ولى با این حرف آروم نشد... پوزخند زد و دستشو از تو دستم کشید بیرون و انگشتشو کشید گوشه 

ى لبش: باشه... مى تونى مثل زناى دیگه نباشى؟! بچه نداشته باشى؟! یاال... سعى کن تحریكم کنى... 

 ببین مى تونى؟! زود باش... االن شاید... ولى بعد ها چى؟! د یاال دیگه

 

 

 

 

اخم کردم: تو واقعا فكر مى کنى من تو رو واسه این چیزا مى خوام؟! از خدامه ازت بچه داشته باشم... 

 ...ولى بچه اى که با نیومدنش قراره منو از تو جدا کنه، همون بهتر که نیاد

بهم نزدیک تر شد و شونه هامو گرفت تو دستاش... قبل از اینكه چیزى بگه گفتم: من تو رو واسه 

دت مى خوام... همین که هستى... برامم مهم نیست که مریضى یا نه... همونطور که واسه تو مهم خو

 ...نبود من یه حرومى م

تو چشام دنبال رد دروغ بود... ولى وقتى دید اثرى ازش نیست نفسشو داد بیرون و دستشو مشت 

 ...کرد و مثل همیشه که عصبانى مى شد گفت: مصبتو شكر

حرف از کنارم رد شد و رفت باال... منم روى یه کاناپه نشستم و به حرفاى دکتر فكر و با گفتن این 
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کردم... اینكه تا وقت هست مى تونیم بچه دار شیم... اینكه ممكنه اصال تیرداد این مشكلو پیدا 

ا نكنه... یا اینكه اگرم واسش پیش بیاد مقطعى باشه و بعد از یه مدت از شرش خالص شه... اصال ما چر

 !سر مشكلى که نداریم دعوا داریم؟

تیرداد االن که مشكلى نداره... پس این منم که باید بهش نشون بدم با هم مى تونیم از پس مشكالى 

 ...مهم ترم بربیایم... شاید به قول خودش باید تحریكش مى کردم

و آروم از پله ها رفتم توى سرم هزار جور فكر بود... فكمو چند بار دادم جلو و عقب... از جام پا شدم 

باال... در اتاقو باز کردم و یه راست و بدون اینكه به تیرداد نگاه کنم رفتم سمت کمد... یه نگاه به 

لباسایى که داشتم انداختم... دستم رفت سمت یه تاپ و دامن کوتاه... ولى پشیمون شدم... نمى 

و مى خواست... نه انداممو... پس مثل خواستم با تحریک کردنش داشته باشمش... تیرداد باید خودم

 ...همیشه یه دست لباس معمولى پوشیدم... یه شلوار مشكى و یه بلیز آستین کوتاه سفید

لباسا رو برداشتم و رفتم سمت حموم... طبق معمول روى تخت نشسته بود و با لپ تاپش مشغول 

 ...بود

 ...ا نه، ولى انگار حواسش به من نبودزیر چشمى نگاش کردم... نمى دونم اینطور تظاهر مى کرد ی

با حرص در حمومو بستم و لباسامو کندم و رفتم زیر دوش... آب ولرم که الى موهام مى رفتم حس 

 ...خوب آرامشو بهم مى داد... چیزى که چند روزى بود گمش کرده بودم

یكم با حوله سریع دوش گرفتم و تنمو با حوله خشک کردم و لباسامو پوشیدم... خیسى موهامو 

 ...گرفتم و درو باز کردم و رفتم بیرون

هنوز تو همون حالت بود... تكیه شو داده بود به تخت و لپ تاپ رو پاهاش بود... از جلوش رد شدم و 

رفتم سمت پخشى که گوشه ى دیوار بود... دکمه شو زدم و روى آهنگى که دوستش داشتم تنظیمش 

 ...ش رقصیده بودیم... براى اولین بارکردم... همون آهنگى که اون شب باها

 

 ...نه میشه با تو سر کنم... نه میشه از تو بگذرم

 ...بیا به داد من برس... من از تو مبتال ترم

 بگو کجا رها شدى؟ بگو کجاى رفتنى؟

 من از تو در گریز و تو... چرا همیشه با منى؟
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ى یه لحظه به من دوخت... انتظار داشتم با شنیدن این آهنگ نگاشو از صفحه ى لپ تاپش گرفت و برا

حداقل براى چند لحظه نگاه خیره شو رو خودم حس کنم! ولى اون بى تفاوت نگاشو ازم گرفت و 

 ...دوباره مشغول شد

رفتم سمت تخت و بى هیچ حرفى دمر کنارش دراز کشیدم... با دیدن بى تفاوتى ش منم بى خیال 

 ...خواستم مال من باشهشده بودم! هرچند که با جون و دل مى 

اومدم برگردم که دستشو روى پام حس کردم... نفسم تو سینه حبس شد... و اشتیاقم بهش صد 

 ...برابر

 ...آروم پتو رو کشید پشتم... تا پایین کمرم... آروم گفت: کولر روشنه سرما مى خورى

 ...از اینكه به فكرم بود دلم قنج رفت

ه کردم... از چشاش هیچى دستگیرم نشد... تیردادو نمى سرمو گذاشتم رو دستم و بهش نگا

 ...دونستم... ولى خودم دیوونه وار بهش نیاز داشتم

پس پیش قدم شدم و قبل از اینكه دستشو از روى پتو برداره گذاشتم رو دستش... چون دمر خوابیده 

همیتى ندادم...انگار بودم و دستمو برده بودم رو پشتم رو کمرم شونه م کمى درد مى گرفت... ولى ا

لرزش دستمو حس کرد که انگشتاشو توى انگشتام فرو کرد... همونطور که دستم تو دستش بود نیم 

 ...خیز شدم سمتش

 ...تا اومد عكس العملى نشون بده دستمو بردم سمت یقه شو سرشو کشیدم سمت خودم

 هنوز ساکت بود... خندیدم: زبونتو موش خورده؟

 تاه رو لبش زدم: یا جوجه نوکش زده؟یه بوسه ى آروم و کو

 ...با این حرفم خنده ش گرفت... با دیدن خنده ش حس کردم عالقه م بهش صد برابر شده

 

 :صداى هلن هنوز سكوت بینمونو مى شكوند

 

 ...دو باره تبت داره نفسمو مى گیره... دو باره هوا داره پى عطرتو مى ره

 ...تى نفسام تو رو به یاد من میارهاین خونه بى تو طاقت زندگى نداره... ح

 ...کسى بجز تو یار من نیست... گذشتن از تو کار من نیست

 ...بجز خیال تو هنوزم... ببین کسى کنار من نیست
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طاقت نیاوردم و لبامو گذاشتم رو لباش... هر دو با ولع شروع به بوسیدن هم کردیم... خودمو بهش 

ه بود... تقریبا تو بغلش نشسته بودم... به نفس نفس افتاده بودم... فشردم... پتو کامل از روم کنار رفت

 ...ولى نمى خواستم کوتاه بیام

تیرداد با خشونت خاصى منو از خودش جدا کرد و خوابوندم رو تخت... اونم مثل من بى تاب بود... 

 ...انگار که دیگه طاقت دورى رو نداشت

 ارى این کارو مى کنى؟ چرا دارى آتیشم مى زنى؟انگشتشو گذاشت رو لبم و چشاشو بست: چرا د

 ...انگشتشو بوسیدم: چون مى خوام مال من باشى

 ...با خنده اضافه کردم: به ابیگل حسودیم مى شه

 ...لبخندى زد و چشاشو باز کرد

سرشو بین موهاى خیسم فرو برد... نفس عمیقى کشید... دستامو بردم پشتشو قفل کردم... سرشو 

 ...عقب... نگام کرد: نكن هونام... وسوسه م نكنیكم برد 

 ...مى خوام وسوسه ت کنم... چون دوستت دارم... چون ازت بچه مى خوام -

 خندید: نكنه شهاب حرفى رو که به من زد به تو هم زده؟

 اخم کردم: چه حرفى؟

 ...اینكه تا وقت هست بچه دار بشیم -

تا االن مشكلى نداشتى... ممكنه از این به بعدم مشكلى  چشمكى زدم: دقیقا... بعدشم... دکتر گفت تو

پیدا نكنى... یا حتى اگه همچین مشكلى پیدا کردى واسه یه دوره ى کوتاه باشه... پس چرا دارى هم 

منو، هم خودتو عذاب مى دى؟! واسه همین بود که این مدت اینقدر غمگین بودى؟؟؟؟! واسه مشكلى 

 !که ندارى؟؟؟؟

برداشتم و یكم هولش دادم عقب و خودم اومدم روش... سرمو یكم بردم عقب...  دستامو از پشتش

موهاى خیسم روى صورتش پخش شد... آروم آروم صورتمو بردم جلو: امشب بهم یه جوجه شبیه 

 خودت با چشم قهوه اى مى دى؟

 !خندید: از کجا معلوم شبیه من بشه؟

 ...خندیدم و چشمكى زدم: میشه

 ! و با شیطونى گفت: فكر کردى دختر باشه یا پسر؟ابروشو انداخت باال
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 ...بلند خندیدم... همونطور که مى خندیدم با دیدن تیرداد که بهم خیره شده خنده رو لبم ماسید

تا اومدم حرفى بزنم لباشو محكم روى لبام فشرد... چشامو بستم و خودمو بهش سپردم... به دستاى 

 ...وى بدنم مى کشیدمردونه ش که نوازش گونه و با عشق ر

 ...لباشو چسبوند به گوشم: هیچ وقت جلوى کسى بجز من اینطورى نخند

 !گیج نگاش کردم: چرا؟

 ...الله ى گوشمو بوسید: هرچى گفتم بگو چشم

 ...چون مى دونستم شوخى مى کنه خندیدم: چشم

 ...با محبت نگام کرد: خیلى دوستت دارم

 ...چشامو بستم: ما بیشتر

ن حرفم شروع به بوسیدنم کرد... تمام صورتمو غرق بوسه کرد... اون شب من بودم و با شنیدن ای

 ...تیرداد و صداى سكوتى که بینمون بود... سكوتى که پر از عشق بود... و پر از دوست داشتن

سرم رو سینه ى مردونه ى تیرداد بود... رو سینه ى مردم... آروم با موهام بازى مى کرد... خوابم مى 

 ...د... اما دلم نمى خواست امشب تموم بشهاوم

 صورتمو یكم چرخوندم و سر سینه شو بوسیدم... صداشو شنیدم: حالت خوبه؟

 ...از همیشه بهتر -

و با گفتن این حرف یكم خودمو باال کشیدم تا صورتشو ببینم! ولى با همین یه حرکت کوچولو حس 

 ...کردم درد تو تموم بدنم پیچید

 مع شد... تیرداد متعجب نگام کرد: هونام؟! حالت بده عزیزم؟صورتم از درد ج

 ...سرمو آروم تكون دادم... سریع منو از خودش دور کرد و روى تخت خوابوند: تو که گفتى خوبى

 ...یه دفعه شروع شد -

 ...سریع پا شد و مشغول لباس پوشیدن شد

 کمرم تیر مى کشید: دارى چیكار مى کنى؟

 ...پیراهنشو مى بست گفت: باید بریم دکتر... نمى خوام حالت بدتر بشه همونطور که دکمه هاى

 ...و با گفتن این حرف مانتو و شلوارمو گذاشت رو تخت و کمک کرد لباسمو بپوشم

 ...تیرداد الزم نیست... خوب مى شم -

گردنمو زر مى زدم... داشتم از درد مى مردم... یه دستشو برد زیر زانوهامو و یه دستشو برد پشت 
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 ...بلندم کرد

 ...سرمو توى سینه ش فرو بردم

 عزیزم سوئیچ تو جیب پیراهنمه... مى تونى برش دارى؟ -

بى هیچ حرفى دستمو بردم سمت جیب پیراهنش و سوئیچو برداشتم... دکمه اى رو که تیرداد گفت 

 ...فشار دادم و قفل درا باز شد

دلى رو کامال خوابوند... خودشم با عجله سوار شد و درو باز کرد و منو روى صندلى نشوند و بعدش صن

 ...از پارکینگ زد بیرون

تموم طول راه دستمو گرفته بود تو دستش... انگار با این کارش دردم کمتر مى شد... جلوى 

 ...بیمارستان نگه داشت و اومد و دوباره بغلم کرد

 تیرداد؟ -

 نگام کرد: جونم؟

 بودى اینقدر نگران بودى؟واسه همه ى کسایى که باهاشون  -

 اخم کرد: وقت گیر آوردى؟

 

با این حرفش با همون حالم به زور خندیدم... حتى خندیدنم واسم سخت بود... تیرداد که متوجه حال 

 ...بدم شده بود گفت: ببین هم اعصاب منو خرد مى کنى هم خودت

ما اومد سمتمون: مشكلى پیش و به سمت در ورودى رفت... یه پرستار که تو راهرو بود با دیدن 

 !اومده؟

 ...تیرداد: حال خانمم خوب نیست

 ...پرستار یكى دیگه رو صدا زد: آقا رشید... اون ویلچرو بیار

 ...یه نگاه به ما انداخت و خندید: حالت خیلى بده عزیزم؟ االن ویلچرو میارن

 کجا؟ تیرداد رو به پرستاره گفت: نیازى نیست! خودم مى برمش... فقط بگید

 ...پرستاره: دنبال من بیاین

 ...و به سمت یه اتاق رفت و درو باز کرد... داخل شدیم

 ...پرستار: بزاریدش رو تخت

 تیرداد آروم روى تخت خوابوندم... آروم و با مهربونى گفت: هنوز درد دارى؟



      گناه | کالله قربانی محکومه شب پررمان 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان  برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         216 

 

 ...تا اومدم جواب بدم یه دکتر زن اومد تو: آقا شما بیرون باش

 و پیشونى مو بوسید و رفت بیرون... دکتره با لبخند گفت: مشكلت چیه عزیزم؟ تیرداد آروم خم شد

 ...لبمو گزیدم

خندید: خجالت نداره که عزیزم... هرچند خودم فهمیدم موضوع چیه... فكر کردم مشكل دیگه اى 

 ...دارى... در این صورت الزم نبود شوهرت بره بیرون! فكر کردم نامزدته

 ...پرستار گفت: خانم نصیرى این نسخه رو بدین به شوهر این خانم کوچولوبعد از معاینه رو به 

 ...بعد خودش یه سرم بهم وصل کرد: چند سالته عزیزم؟ بیست... فكر کنم

 اخم کرد: فكر کنى؟

آها... امشب عروسى تون بود؟ با خجالت گفتم:  -اوهوم... تاریخ تولدم با شناسنامه م یكى نیست...  -

 ...نه... ما هنوز

 ...همون موقع ضربه اى به در خورد و تیرداد داخل شد

دکتر که انگار موضوع واسش جالب شده بود خندید: فهمیدم... نامردت طاقت نیاورده... تو دلم به 

حرفش خندیدم! نگفتم خودم طاقت نیاوردم! بزار تقصیرا گردن تیرداد باشن... با شیطونى به تیرداد 

 ...فته بودنگاه کردم! اونم خنده ش گر

همونطور که دارو هارو مى زاشت جلوى دکتر رو میز تا ببینه گفت: با وجود همچین فرشته اى تو بغلم 

 باید طاقتم بیارم؟

لبمو گزدیم! خانوم دکتر سرى تكون داد: امان از این جووناى بى طاقت... خدا رو شكر فرشته تون 

عت دیگه کمترم میشه... یكمى هم تقویت مشكل جدى نداره... دردشم طبیعى یه... تا یكى دو سا

 ...بشه بهتره براش... انگار یكم ضعیفه

 ...تیرداد سرى تكون داد و تشكر کرد

 ...دکتر: سرمش تموم شد زنگ کنارو تختو بزنید... امیدوارم خوشبخت بشید... شب بخیر

 ...و با گفتن این حرف از اتاق خارج شد

و دستمو گرفت تو دستش و همونطور که انگشتامو نوزاش تیرداد اومد سمتم و لبه ى تخت نشست 

 مى داد گفت: بهترى؟

 ...چشامو یه بار باز و بسته کردم

 ...دستشو کشید روى گونه م: مى دونم خیلى خود خواهم... واسه همینه که نمى تونم ترکت کنم
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و من تو خونه بودم بعد از ظهر که با اون حال رفتى  -جون دلم؟  -خواستم بحثو عوض کنم: تیرداد؟ 

مامان پیرى زنگ زد... تعجب کرد از اینكه من خونه ت بودم... خندید: بهش زنگ زدم... گفتم که باهم 

 ...ازدواج کردیم

 ...متعجب اومدم رو تخت بشینم که هم دستم که سوزن توش بود و هم کمرم درد گرفت

 !ا عصبانیت گفت: چه خبرته؟دستشو گذاشت رو بازومو همونطور که دوباره منو مى خوابوند ب

 ...اخم کردم: با من اینطورى حرف نزن

 ...خندید: لوس شدى

 براق شدم: هى هى... تو چى گفتى؟

از حرص خوردنم خوشش اومده بود... با همون خنده که از لباش دور نمى شد گفت: وقتى حرص مى 

 ...خورى خنده دار مى شى

و گونه م حس کردم... با دست آزادم دستشو پس زدم: چشامو بستم تا آروم باشم... گرمى دستشو ر

 ...بهم دست نزن

 !خم شد روم و با حالت خاصى گفت: پس به کى دست بزنم؟

سریع چشامو باز کردم و با حرص نگاش کردم... با اینكه مى دونستم داره سر به سرم مى زاره ولى باز 

 ...از دستش حرص مى خوردم

 

ورتشو نزدیكم آورد... با اخم سرمو کج کردم... چونه مو بین دستاش تو چشاش شیطنتو مى دیدم... ص

 ...گرفت و آروم سرمو برگردوند... صورتشو نزدیكتر کرد... پیشونى شو چسبوند به پیشونى م

 ...چشامو بستم... نفساى گرمش روى صورتم پخش مى شد

 ...و طاق مى کنهجوجه ى من هرچقدرم که لوس بشه باز دوست داشتنى یه... بازم طاقتم -

 ...و با این حرف یه بوسه ى کوتاه روى پیشونى م زد و سرشو عقب کشید

یه نگاه به سرم که داشت تموم مى شد انداختو زنگو فشار داد... چند لحظه ى بعد پرستار اومد تو و 

 !سرمو از دستم جدا کرد و رو به تیرداد گفت: شما مى برینشون؟ یا ویلچر بیارم؟

 ...بفرمائید... خودم مى برمش تیرداد: شما

پرستار رفت بیرون و تیرداد بغلم کرد و از اتاق بیرون رفتیم... حالم بهتر شده بود... به خونه که 

 ...رسیدیم بازم تیرداد بغلم کرد و بردم تو اتاق
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 ...تیرداد من فلج که نشدم -

 !خیلى جدى گفت: راه رفتن واست خوب نیست

 ...به ت زیاده هاابرومو انداختم باال: تجر

گذاشتم رو تخت: آره... تجربه م زیاده... بعد خم شد و خیلى آروم در گوشم گفت: ولى نه اینطورى... 

 ...اونایى که من باهاشون بودم هیچ کدوم مثل تو پاک نبودن

با این حرفش یه حس خوب بهم دست داد... یه حس خوب با یه شرم قشنگ... زیر گردنشو که چون 

 ...د روم روبه روم بود، بوسیدمخم شده بو

 ...متقابال الله ى گوشمو بوسید: االن برمى گردم

 ...و از اتاق رفت بیرون

 ...یه نگاه به ساعت انداختم... چهار صبح بود

به لحظاتى که با تیرداد گذرونده بودم فكر کردم... به اینكه با هم بودیم و با هم کامل شدیم... به اینكه 

تونه نزدیک باشه... چند دقیقه ى بعد تیرداد با یه لیوان آب برگشت و با قرص  چقدر خوشبختى مى

 ...به خوردم داد

 ...لیوانو دادم دستش: خودت لوسم مى کنیا

 ...باقى مونده ى آبى که تو لیوان بودو خورد و لیوانو گذاشت کنار تخت، رو میز

 ...چراغا رو خاموش کرد و آباژورو روشن گذاشت

 ...کشید و همونطور که منو مى کشید تو بغلش گفت: لوس باش... ولى فقط براى منکنارم دراز 

 نگفتى عكس العمل مامان پیرى چى بود؟ -

 ...خندید: هیچى... یكم داد و بیداد کرد... به مادرجون باشه مى خواد منو تو سرکه بخوابونه

 یعنى مخالف بود؟ -

ندى داره... مثال با ازدواج ما بیشتر از اینكه مخالف بشه اساسا با همه چیز مخالفه... ولى خب درجه ب -

 ...متعجب شد

 ...صورتمو به گردنش کشیدم

 ...تیرداد: باز که دارى شیطونى مى کنى

 ...خندیدم و چیزى نگفتم

همونطور که موهامو نوازش مى کرد آروم گفت: از اینكه تو رو دارم، از اینكه اولین مردى بودم که 
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حس غرور بهم دست مى ده... غرور دوست داشتنى... خیلى دوستت دارم هونام... باهاش بودى یه 

 ...اونقدر زیاد که نمى تونى درکش کنى

 ...چیزى نگفتم... اجازه دادم همه ى حرفاشو بزنه

تیرداد: از همون روز اولى که دیدمت کارات برام جالب بود... اینكه مثل بقیه ى دخترا نیستى... مثل 

با داشتن هویت شناسنامه اى، هیچى از خودشون و ارزششون نمى دونن... تو با کارات دخترایى که 

بدون اینكه خودت بدونى، به خودت ارزش دادى... اینكه مى دونستى من به پوشیده نبودن زناى دور 

و اطرافم بى اهمیتم... اما باز جلوى من با شال و روسرى بودى... همین باعث شده بود در موردت 

 ...او بشم... شاید خنده دار باشه ولى دلم مى خواست ببینم موهات چقدر بلندهکنجك

 ...خندیدم

خودشم خندید: عجیبه اما واقعیت داره... دوست داشتم همه چیزو در موردت بدونم! اولش فقط یه 

کنجكاوى ساده بود، اما تا اومدم به خودم بیام دیدم دوباره عاشق شدم... عاشق کسى که لیاقتشو 

داره... واسه من مهم نبود پدر و مادرت کین! مهم نبود مى شناسیشون یا نه... واسم خودت مهم 

بودى... شب عروسى رها و على... سمر بهم گفت که باهاش برم عروسى برادر دوستش... تو رو اونجا 

دوست دیدم... وقتى عسل اون حرفا رو زد خیلى جلوى خودمو گرفتم که نزنمش... اومدم دنبالت... 

نداشتم فكر کنى بى پناهى... وقتى دیدم کنار اون آشغاال تو خودت مچاله شدى دلم لرزید... حتى از 

منم مى ترسیدى... سعى کردم آرومت کنم... ولى تو دلت پر بود... خیلى سعى کردم درکت کنم... ولى 

 ...اتو حس کنمنمى شد... درد زجرى رو که نكشیدم حس کنم... نمى تونستم با دو تا جمله درد

 

واسه همین اعصابم خیلى خرد بود... اینكه کنارت بودم و هیچ کارى از دستم بر نمى اومد... وقتى مى 

گفتى چه روزایى رو گذروندى... وقتى پا برهنه از اون کوچه ى بن بست رد شدى... با وجود حال 

با حالى که داشتى مى دونستم  خرابم خودمو به عروسى رسوندم و ماشینو برداشتم و افتادم دنبالت...

قدمات اونقدر آروم و نامنظمن که خیلى دور نشدى... حال خودم چندان تعریفى نداشت... حرفات 

 ...خیلى سنگین بودن... سنگین و درد ناک

 دلت برام سوخت؟ -

 روى موهامو بوسید: اگه بگم آره از دستم ناراحت مى شى؟

 همیشه دلت برام مى سوخت؟ -
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 تو چرا اینقدر خنگى دختر؟ خندید: آخه

 ...به بازوش مشت زدم: انقدر بهم نگو خنگ... من خنگ نیستم

خندید: معلومه که نه... همیشه دلم واست نسوخته... ولى اون شب چرا... بعدشم چون اعصابم خراب 

ه م بود حالم بد شد... بدترش وقتى بود که تو بجاى اینكه کمكم کنى اذیتم مى کردى! از یه طرف خند

گرفته بود و از طرف دیگه داشتى دیوونه م مى کردى... نمى تونستم جلوى تو تزریق کنم... واسه 

 ...همین ازت خواستم تو ماشین منتظرم باشى... خوشبختانه بیشتر مخالفت نكردى

 ...خب ترسیده بودم... فكر مى کردم داره یه بالیى سرت میاد -

 ...مى دونم عزیزم -

 ...دفعه که تو خونه دیدم دارى تزریق مى کنى، فكر کردم معتادىخندیدم: تازه یه 

 ...با صداى بلند خندید: یادمه... داد زدى گفتى معتاد

هردومون با یاد آورى اون خاطره خندیدیم... یه نگاه به پنجره انداختم... هوا داشت روشن مى شد... 

داد دستاشو دورم حلقه کرد: بخواب ولى من تازه خوابم گرفته بودم... خمیازه اى کشیدم... تیر

 ...جوجه... خسته اى

 ...انگار منتظر همین حرفش بودم... چون تا چشامو بستم خواب مهمون چشام شد... یه خواب شیرین

دستمو به بینى م کشیدم و چرخیدم... دست بردار نبود... داشت اذیتم مى کرد... کوبیدم روى گوشم 

 ...و دوباره غلت زدم: گمشو سودا

 ...مى دونستم خودشه... همیشه از این کرما داشت

 ...با صداى جیغى از جا پریدم... اونقدر سریع این کارو کردم که زیر شكمم درد گرفت: آخ

 با یه حالت گریه مانند گفتم: مگه مرض دارى عوضى؟

 ...اطوارا رودستشو گذاشت رو گونه ش و سرشو تكون داد: واى مامانم اینا... پاشو جمع کن این ادا 

مسلما سودا نمى دونست من مشكلم چیه... پس همون بهتر که ندونه... چون واقعا حوصله ى سرخ و 

 ...سفید شدنو نداشتم

 ...سودا: لشتو بلند کن دیگه

 چهار زانو نشستم: تو اول صبحى از کجا پیدات شد؟

 ...سوت کوتاهى زد: کجاى کارى؟! اول صبح؟! خانوم ساعت یازدهه

این حرف، متعجب درحالى که نگاش به زمین بود گفت: هى... هى... این جا رو ببین... لباس  بعد از
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 ...زیر

سریع چرخیدم سمتش و به زمین نگاه کردم... اون لحظه اصال به این فكر نكردم که لباسا رو روى 

دیگه هیچ  صندلى انداخته بودیم و بعدش که از بیمارستان برگشتیم تیرداد همه رو جمع کرد و االن

 ...لباسى نبود که سودا بخواد ببینه

 ...سودا بلند بلند مى خندید: خودتو لو دادى... خودتو لو دادى... پس بگو آه و ناله ت واسه چیه

 ...بد یه دستى خورده بودم

 اخم کردم: گمشو... فكر کردى همه مثل خودت منحرفن؟

 ...خندید: نه! فكر نمى کردم تو اینقدر منحرف باشى

 نده م گرفته بود از کاراش... ولى خنده مو قورت دادم: اصال تو چطورى اومدى تو؟خ

ابروشو انداخت باال: از دیروز که اونطورى رفتین هى به گوشیت زنگ زدم ولى خاموش بود... با رها 

اومدیم اینجا دیدیم بعله... جناب شوهر شما که تیرداد خان باشن دارن میز صبحونه رو مى چینن... 

 ...راغ تو رو که گرفتیم گفت خوابى و بیدارت نكنیم... گفت حالت یكم خوب نیستس

بعد دستشو زد زیر چونه ش: پس بگو چرا حالت بد بود و چرا تیرداد اینقدر نگرانت بود... حاال 

 ....فهمیدم چرا گوشى یه سگ مصبت خاموش بود... آقا و خانوم دیـــــــــــــــ

 ست؟گمشو سودا... رها کجا -

 ...خندید: عین نخورده ها میز صبحونه رو که دید حمله کرد... پایینه

 همون لحظه در باز شد و رها با یه لقمه ى بزرگ و یه سیب تو دستش اومد تو: غیبت منو مى کنید؟

 سودا سیبو از دستش کشید و یه گاز بزرگ بهش زد: برو باو... تو کى باشى که در موردت حرف بزنیم؟

 ...هنتو خالى کن بعد حرف بزن... چندشرها: اول د

 سرمو تكون دادم و همونطور که سعى مى کردم از تخت بیام پایین گفتم: تیرداد کجاست؟

سودا یه گاز دیگه به سیبش زد: نمى دونم... داشتیم با هم حرف مى زدیم که گوشیش زنگ خورد و 

 ...بعد با عجله رفت... البته قبلش کلى سفارش جنابعالى رو کرد

 تعجب کردم... چرا تیرداد با یه تلفن باید اینقدر عجله کنه؟

 

 ...رفتم سمت کمد لباسو یه دست لباس برداشتم: من مى رم حموم

 ...سودا خندید: هعى... ترشیدگى
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همون موقع پاپى از الى در که نیمه باز بود دوید و اومد تو اتاق و پرید سمتم... پشت گوششو نوازش 

 !دیگه فقط با خاله ت مى پرى؟ دادم: هى توله...

 !سودا یه بالشو پرت کرد سمتم: حسود... مامانش که فقط فكر کاراى خودشه

 !بگو بینم به این بچه چقدر شكالت دادى؟ -

 ...جون تو هیچى -

 ...رها پاپى رو زد تو بغلش: گشنگى کشته بیچاره رو... من مى رم بهش غذا بدم

 ...ى پاپى مى خواد خودشو به آشپزخونه برسونه سودا: زر مفت مى زنه... به بهونه

خندیدم و حوله رو انداختم رو دوشم و همونطور که مى رفتم سمت حموم گفتم: خونه رو یكم مرتب 

 ...کنید تا بیام

 ...رها: نیكى مثل مرغابى راه مى رى

 ...لبمو گزیدم: خفه شو رها

 ...سودا: راس مى گه... مرغابى که خوبه... تو دیگه اردکى

 ...رها با خنده گفت: سودا ولش کن بچه رو

 ...سودا: به من چه؟! خودت گفتى... آخه خوب همدیگه رو درک مى کنید

 ...رها دستشو کشید: بیا بریم اینقدر چرت و پرت نگو

رفتن بیرون و منم رفتم تو حموم و یه دوش آب گرم گرفتم... عضله هام انگار گرفته بودن، چون حاال 

 ...هترى پیدا مى کردمداشتم حس ب

حوله رو پوشیدم و اومدم بیرون... رو تختى رو جمع کردم که بعدا بندازمش تو لباس شویى! مى 

 ...دونستم اگه االن این کارو بكنم باز باید تیكه هاى سودا و رها رو بشنوم

 ...از پله ها رفتم پایین... سر و صداشون از تو آشپزخونه مى اومد

على یه بار دیگه ناخنک بزنى همین تابه رو مى کوبم رو فرق سرت... اى بابا... بزار رها: سودا به جون 

 ...کارم تموم شه بعد دیگه

 ...رفتم داخل: چه خبرتونه؟! خونه رو گذاشتین رو سرتون... به... چه بویى میاد

روغن هى  رفتم سمتشون که جلوى اجاق واستاده بودن... رها توى یه تابه یكم آرد ریخته بود و با

 ...همش مى زد

 ...این چیه رها؟! چه بوى خوبى مى ده -



      گناه | کالله قربانی محکومه شب پررمان 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان  برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         223 

 

 ...رها یكم گالب بهش اضافه کرد: دارم واست حلوا درست مى کنم

 ...سودا خندید: کاچى بلد نیست... همینشم نعمته

نشستم پشت میز... دستمو زدم زیر چونه م و به پاپى که یه لیوانو هى رو میز قل مى داد خیره شدم... 

ه این فكر مى کردم که تیرداد کجاست؟! مى خواستم امروزو باهم باشیم... حتما کار مهمى واسش ب

پیش اومده که رفته... وگرنه اگه قصدش شرکت رفتن بود تا ساعت یازده خونه نمى موند... واسه 

 ...همین دلم نمى خواست بهش زنگ بزنم... چون مى دونستم کارش مهمه و ممكنه مزاحمش بشم

 ...م هنوز زیر چونه م بود... سودا زد زیر دستم که تعادلمو از دست دادمدست

 سودا مرض دارى؟ -

 ...با پر رویى گفت: خیلى زیاد

 !سرمو تكون دادم: دیوونه که شاخ و دم نداره

 !یكم از قهوه ش خورد: من دارم! قایم کردم

 ...رها: بى مزه

 ...سودا: از حلواى تو خوش مزه ترم

 ...قیقا برعكس بود... بوى حلواى رها هر لحظه بیشتر و دلچسب تر مى شدولى نظر من د

 ...سودا: مى گما... کاش تیردادم مى موند و یكم حلوا مى خورد، بچه م تقویت مى شد

چپ چپ نگاش کردم که دیدم داره مى خنده... بهش خیره شدم... چقدر این دختر شیطون و سرزنده 

مسخره بازى در نمى آورد حس مى کردم با عجیب ترین چیز عمرم  رو دوست داشتم... اگه یه لحظه

 ...روبه رو شدم

 ...داشت پاپیون پاپى رو از پشت سرش محكم مى کشید

 ...رها داد زد: اااا... سودا خفه ش کردى

 ...با دست زدم رو دستش که پاپیونشو ول کرد: سادیسمى

دشو انداخت تو بغلم... پاپیونشو مرتب کردم: زبونشو درآورد... پاپى سریع از دستش فرار کرد و خو

 ...گریه نكن مامان جان... دیگه نمى زارم اذیتت کنه

 رو به سودا ادامه دادم: این چند وقت که پیشت بود همین طورى نگهش داشتى؟

ابروشو انداخت باال: د نه د... االن داشت شیطونى مى کرد! مى خواست از قهوه ى من بخوره... بچه رو 

 ...د ادبش کردبای
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 ...رها سرى تكون داد و یكم حلوا گذاشت جلوم: بزار یكم سرد شه بعد بخور... خیلى داغه

 

 ...با ولع بو کشیدم: خیلى خوش بوئه رها

 ...سودا: هونام بویایى ت از پاپى هم قوى تره

ى تو با حرص اومدم حلواى داغو بزنم تو سرش که سریع خواست بحثو عوض کنه: راستى چرا نمى ر

شرکت تیرداد کار کنى؟ برو منم به بهونه ى دیدن تو بعضى موقع ها میام شاید اونجا یكى ازمن 

 ...خوشش اومد... واال... مى خوام خودمو به یكى بچسبونم

رها: گمشو... تو فعال شوهر نكن... االن رابط ما تویى! تو هم که شوهر کنى دیگه کمتر همدیگه رو مى 

 ...بینیم

 ...... اینقدر قیافه ى نحس شما ها رو نمى بینمسودا: بهتر

یكم از حلوام خوردم... اون روز ناهار رو هم با هم خوردیم و بعد از اینكه رها کلى سفارش بهم کرد با 

 ...سودا رفتن... حاال انگار چقدر با تجربه بود... خوبه یه ماه نمى شد ازدواج کرده بود

نگران مى شدم... امكان نداشت تیرداد اینطورى منو بى خبر به ساعت نگاه کردم... کم کم داشتم 

 ...بزاره

 ناچار گوشى رو برداشتم و شماره شو گرفتم... داشتم نا امید مى شدم که جواب داد: جونم؟

 سر و صداى زیادى مى اومد... اخم کردم: تیرداد؟! کجایى؟

 ...ن باید برمبیمارستانم عزیزم... تا یكى دو ساعت دیگه میام پیشت... اال -

 !سریع گفتم: چیزى شده؟! کسى حالش بده؟

 ...تیرداد: میام بهت مى گم جوجه... نگران نباش

و با گفتن این حرف گوشى رو قطع کرد... گیج شدم... از لحن تیرداد چیزى دستگیرم نشده بود... خدا 

 ...کنه واسه کسى مشكلى پیش نیومده باشه... تموم فكرم پیش مامان پیرى بود

شاید زیاد ازش خوشم نمى اومد... اما به هرحال مادربزرگ تیرداد بود... نمى خواستم ناراحتى تیردادو 

 ...ببینم

یه ساعتى رو که منتظر تیرداد بودم با کتاب خوندن سر کردم... حاال دیگه مجبور نبودم این کتابو از 

 ...کتاب نداره تیرداد قایم کنم... هرچند که مطمئن بودم هنوزم حس خوبى به این

هر جمله اى رو که مى خوندم چند دقیقه اى روش فكر مى کردم... پس تیرداد مى تونه بیماریشو 
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 ...کنترل کنه! بدون اینكه مشكلى واسش پیش بیاد

با صداى چرخش کلید تو قفل، کتابو بستم و گذاشتمش رو میز جلوم... یه نگاه به پاپى که کنارم رو 

داختم و آروم از جام پا شدم که بیدار نشه... ولى با اولین تكونى که خوردم از مبل خوابش برده بود ان

 ...خواب پرید و دوید سمت در

 تیرداد درو بست و خم شد و دستى به سر پاپى کشید... رفتم سمتش: چى شده؟

 ...خندید و صاف واستاد: سالم

 اذیت نكن دیگه... بگو ببینم چرا رفته بودى بیمارستان؟ -

گم... ولى قبلش تو بگو چرا لباس نپوشیدى؟ درسته هوا سرد نیست... ولى خانوم زیر باد کولر مى  -

 ...سرما مى خورى

 ...چشامو چرخوندم: مى پوشم... حاال بگو

 ...اول برو بپوش و بیا ، بعد -

 ...ملتمسانه گفتم: تیـــــــرداد... ترو خدا

 با بدجنسى گفت: مى خواى خودم تنت کنم؟

قى کشیدم و با حرص از پله ها باال رفتم... صداشو پشت سرم شنیدم: آروم راه برو... واست نفس عمی

 ...خوب نیست

با لج بازى قدمامو محكم تر کردم و پامو بیشتر روى زمین مى کوبیدم... از کاراى خودم تعجب مى 

که روى تخت  کردم! درست مثل بچه ها شده بودم... درو باز کردم و داخل اتاق شدم... لباسامو

گذاشته بودم پوشیدم و از اتاق زدم بیرون... همونطور که از پله ها پایین مى رفتم گفتم: امیدوارم 

 ...دیگه نخواى بپیچونى

نگاشو از کتاب که روى میز جلوش بود گرفت و با دستش به کنارش اشاره کرد... کنارش روى مبل 

 ...نشستم: یاال دیگه

 ...شده بود... سكته ى ناقص زده بود بى مقدمه گفت: حال پدرت بد

 ...هیچ حرکتى نكردم

چند لحظه سكوت کردم... همونطور که نگام به روبه رو بود... به پاپى که پریده بود توى گلدون خالى 

 !گوشه ى دیوار... گفتم: چرا سكته کرده؟! اصال چرا به تو زنگ زدن؟

نقدر که فكر و خیال کرده حالش بد شده... گویا سرم رو شونه ش بود... موهامو نوازش داد: بیچاره ا
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 ...آخرین تماسش از ارمیا بوده... ارمیا بهم خبر داد

 هنوز نگام به همون نقطه بود: چرا ارمیا باید به تو زنگ بزنه؟

 ...سرمو چرخوندم و نگاش کردم: مگه ارمیا مى دونه که اون

 ...نتونستم جمله مو کامل کنم

ره... چون مسعود چند روزى رو نرفته بود شرکت ارمیا مى ره پیشش که سرشو آروم تكون داد: آ

تكلیف شرکت رو مشخص کنه... انگار اتفاقى پوشه اى رو که تو اونجا گذاشتى مى بینه و در موردش 

از مسعود مى پرسه... اونم جسته و گریخته چیزایى مى گه... این طورى اونم از قضیه با خبر مى شه و 

 ...زنگ زده بود و بهم خبر داده بودامروزم به من 

دستشو مشت کرد و با عصبانیتى که کامال تو صداش پیدا بود ادامه داد: ترسیده به خودت خبر بده و 

 ...ناراحت بشى

 

 ...هنوز ساکت بودم

 تیرداد: ناراحتى؟

وام نه... شاید فكر کنى خیلى سنگ دلم ولى اون بخاطر من ناراحت نبوده و سكته نكرده که بخ -

واسش ناراحت باشم... از من نخواه با یه بار دیدن کسى که هیچ عالقه اى بهم نداره براش نگران بشم 

 ...و زانوى غم بغل بگیرم

 مى فهمم چى مى گى! اما این یعنى نمى خواى ببینیش؟ -

 آوردنش خونه؟ -

 ...باشه سرشو به نشونه ى مثبت تكون داد: خودش خواست... ولى باید تا یه مدت تحت نظر

 دستمو بردم سمت یقه شو دکمه ى پیراهنشو باز کردم: ناهار خوردى؟

 !دستشو گذاشت رو دستم و با خنده گفت: با این چیكار دارى جوجه؟

 ...و بستش: نه... نخوردم

خندیدم و همونطور که از بغلش مى اومدم بیرون گفتم: پس تا من غذا رو گرم کنم برو یه دوش 

 ...بگیر

 ...سید و آروم بغل گوشم گفت: چقدر خوبه که تو... اینجا... پیش منىگونه مو بو

 ...از لذت حرفش چشامو براى یه لحظه بستم و گفتم: خب دیگه... من برم
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و سریع از دستش فرار کردم و رفتم سمت آشپزخونه و مشغول گرم کردن غذا شدم... فكرم مشغول 

م... شاید اگه اون روز رفتارش یكم بهتر مى بود خطابش کن "پدر"مسعود بود... هنوز نمى تونستم 

مى تونستم به خودم بقبولونم که هرچى نباشه پدرمه... ولى با اون حرفایى که بهم زد... مى شد گفت 

 ...خردم کرد

 !آه عمیقى کشیدم و پشت میز نشستم... باید یه کارى مى کردم

 یعنى باید مى رفتم و مى دیدمش؟

 ...م یه کار دست و پا کنهباید به تیرداد بگم واس

 !اگه منو ببینه چه عكس العملى نشون مى ده؟

 !مهم نیست کار کجا باشه

 !یعنى مى دونه منو تیرداد با هم ازدواج کردیم؟! هرچند که ثبتى نباشه؟

 !دوست دارم محل کارم نزدیک تیرداد باشه؟! مسلما دوست ندارم باهاش یه جا کار کنم

 !از کنه؟سودا کى باید گچ دستشو ب

 !یعنى سمر اینقدر واسش مهم بود که بخاطرش سكته کرده؟

 ...دوست ندارم با تیرداد یه جا کار کنم... چون مى دونم خواه ناخواه کارو زندگى قاطى مى شن

 ...کاش رها زودتر باردار بشه! معلومه خیلى بچه دوست داره

 !سودا مى پره؟ پاپى منو بیشتر دوست داره یا سودا؟! چرا تازگیا همه ش با

 ...غذا انگار دیگه گرم شده

 !مامان پیرى به ازدواج مون راضى مى شه؟

 !چرا پاپى با وجود اینكه ماده س سودا اسم مذکر واسش انتخاب کرده؟

 ...بهتره شعله رو خاموشش کنم

 تا شعله رو خاموش کردم تیرداد وارد آشپزخونه شد... مثل همیشه مرتب... از پشت سر بغلم کرد:

 امروز خیلى اذیت شدى جوجه؟

 ...اومدم تابه رو بردارم که دستشو آورد جلو و بجاى من برش داشت

 ...نشستم پشت میز... درست رو به روش... با خنده گفتم: نه... رها واسم حلوا درست کرده بود

 ...ابروشو انداخت باال: چه دوستاى کد بانویى

ه... رها از اولشم از این کارا خوشش مى اومد... هرچند سودا رو فاکتور بگیر... هیچى سرش نمى ش -
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 ...که زیاد موفق نبود! مثال همیشه وقتى مى اومدن خونه ى من ناهار املت سوخته داشتیم

 ...خندید و چیزى نگفت

 !تیرداد؟ -

 طبق عادتش قاشق و چنگالشو صاف گذاشت دو طرف بشقابش و نگام کرد: جونم؟

 ..... لبخند زدم! بى اختیار از ذهنم گذشت... تى تیش مامانىیه نگاه به ظرفش انداختم.

رد نگامو دنبال کرد و به بشقابش رسید... خودشم خنده ش گرفت: ترک عادت موجب مرضه... خب... 

 حاال بگو ببینم چى مى خواستى بگى؟

 ...مردد بودم بهش بگم یا نه... مى دونستم قبول مى کنه... اما یه جورایى دو دل بودم

 ...بآلخره دلو زدم به دریا و گفتم: راستش... خب... مى خوام دنبال کار باشم

 ...اومد بین حرفم: من مشكلى ندارم... فردا با هم مى ریم سر کار

 ...خب... راستش من نمى خوام با هم یه جا کار کنیم -

 اخماش رفت تو هم: چرا؟! جاى خاصى مد نظرته؟

ولى خب دلمم نمى خواد با هم یه جا باشیم... این که تموم روز با سرمو تكون دادم: جاى خاصى نه... 

هم باشیم... مزه ش به اینه که وقتى میاى خونه دلت برام تنگ شده باشه... منم همین طور... اما اینكه 

 ...باهم بریم و بیایم خسته کننده مى شه

 اخمش غلیظ تر شد: یعنى اگه تو تمام روز منو ببینى خسته مى شى؟

 

 ...كمو دادم جلو... عجب برداشتى کرد... سریع گفتم: نه... نه... منظورم اصال این نبودف

خندید: خیلى خب... هول نشو شوخى کردم... هرجا بخواى مى تونى کار کنى! واست چند جا سفارش 

 ...مى کنم

مى  تشكرى کردم و یكم از غذاش برداشتم و انداختم تو دهنم... خندید و چیزى نگفت... پاپى

 ...خواست بیاد رو میز... خم شدم و بلندش کردم

 تیرداد: هونام؟

 جانم؟ -

 ...امشب مادربزرگم واسه شام دعوتمون کرده، اگه کارى ندارى بریم -

 ...یه لحظه سكوت کردم... ته دلم یكم دلهره بود... با این حال گفتم: بى کارم
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 ...سىسرشو تكون داد و درحالى که از جاش پا مى شد گفت: مر

 ...میزو دور زد و اومد سمتم و گونه مو بوسید: ساعت هشت میام دنبالت... مواظب خودت باش جوجه

 ...بعد رفت سمت خروجى آشپزخونه

 !جایى مى رى؟ -

 ...برنگشت: آره عزیزم

 کمى من من کردم! خیلى سعى کردم نپرسم... ولى نشد: کجا؟

نثارم کنه... ولى مى دونستم پشت این آرامش یه  این بار برگشت سمتم... سعى کرد یه لبخند آروم

طوفان بزرگ هست... و اینو مى دونستم که قلبم اشتباه نمى کنه... یه مسئله ى کوچیک اما با اهمیت 

 ...وجود داشت که هنوز ازش سر درنیاورده بودم... بى اختیار یاد شبى که تیرداد خونه نیومد افتادم

 ...د: زیاد بهش فكر نكن... به موقعش اینم مى فهمىصداش منو از افكارم بیرون کشی

 ...با خنده ى کوتاهى ادامه داد: ولى دوست دارم صبر کنى تا از زبون خودم بشنوى

 ...منظورش به دفعه ى قبل بود که قبل از خودش مشكلشو از دکتر شنیده بودم

یه نگاه به ساعت انداختم...  چشمكى واسم زد و از خونه زد بیرون... منم از آشپزخونه زدم بیرون...

هنوز ساعت چهار نشده بود! تا هشت خیلى وقت داشتم... تصمیم گرفتم یكم با پاپى برم بیرون... 

اومدم از پله ها برم باال که چشم به بسته ى بزرگى که روى میز بود افتاد... متعجب رفتم سمتش... 

 ...دم رفته و آوردتشمسلما کاره تیرداده... حتما موقعى که تو آشپزخونه بو

رفتم سمتش... شكل مستطیل بود و به رنگ مشكى... روى درش با ربان قرمز خیلى قشنگ تزیین 

 ...شده بود

سرشو برداشتم... یه پیراهن مشكى خیلى قشنگ... با یه جفت صندل مشكى پاشنه بلند خیلى 

 ...بود: امیدوارم خوشت بیادخوشگل... لباسو بلندش کردم که یه کاغذ از روش افتاد... خط تیرداد 

 ...لبخند زدم... پسره ى دیوونه

با لبخند لباسو تو جاش گذاشتم رفتم تو اتاق و مانتو و شلوار مشكى ساده اى پوشیدم و با شال نخى 

سفید سرم کردم... کفشامو پوشیدم و پاپى رو زدم زیر بغلم و از خونه زدم بیرون... هى دست و پا مى 

اد بیرون... در حیاطو بستم و خم شدم و گذاشتمش رو زمین و اومدم پا شم که زد که از دستم بی

چشمم به یه ماشین سفید شاسى بلند افتاد... نمى تونستم راننده شو ببینم! ولى حدس مى زدم کى 

باشه... بى اهمیت رفتم سمت خیابون اصلى... پاپى جلوى پام تقریبا مى دوید و من واسه اینكه بهش 
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یكم قدمامو تند مى کردم... نیم ساعتى بود که داشتیم پیاده روى مى کردیم... خسته شده  برسم باید

بودم... مسلما با وجود پاپى نمى تونستم سوار هیچ ماشینى بشم... پس رامو سمت پارکى که همون 

 ...نزدیكى ها بود کج کردم... حاال پاپى پشت سرم مى اومد

 چیه خسته شدى توله؟ -

 ...کرد... یه نگاه به پارک انداختم... خالى از هر انسانى بود... وارد شدمپارس کوتاهى 

یكم که جلوتر رفتم دو تا پسر جوون رو دیدم که با فاصله ى زیادى از ما روى یه نیمكت نشسته بودن 

 ...و سرشون نزدیک هم بود و نمى دونستم دارن چیكار مى کنن

ام کشیدم... یادم باشه با تیرداد بیام اینجا... جاى خوبى نفس عمیقى کشیدم و هواى تازه رو به ریه ه

 ...یه

روى یه نیمكت نشستم... تو فكر و خیالم غرق بودم که صداى زوزه ى پاپى رو شنیدم... سرمو 

برگردوندم که دیدم افتاده وسط شمشاد ها و نمى تونه دربیاد... حیوونى! حتما شاخه ها تا االن کلى 

دم پا شم صداى خنده ى اون دو نفر که نمى دونم کى اومده بودن سمت ما بلند اذیتش کردن... تا اوم

شد... اخم کردم و چند قدمى به پاپى نزدیک شدم... کار خودشون بود... واستاده بودن و نگاش مى 

 ...کردن... خم شدم که پاپى رو از تو شمشادا دربیارم که یكى شون نزاشت

نگاه کردم و خواستم دستمو پس بكشم که اون یكى هم سریع به دستش که مچمو احاطه کرده بود 

 ...اومد و اون یكى دستمو گرفت... تكون نخوردم... صاف واستادم... و خیلى جدى گفتم: ولم کنید

 ...هردوشون خندیدن... سمت راستیه گفت: واقعا؟! جمله ى دستورى بود؟! احسان ولش کن

ده ى بلندى گفت: اگه سگت تونست از تو اون شمشادا سمت چپیه که انگار اسمش احسان بود با خن

 ...بیاد بیرون ما هم ولت مى کنیم

پاپى هنوز داشت تكون تكون مى خورد! دلم به حالش مى سوخت... سرمو تا جایى که مى شد 

 ...چرخوندم که اطرافمو ببینم! ولى هیچ کس نبود... حتى اون ماشین آشنا

 

م... اگه یكى شون رو به روم بود قضیه حل بود... ولى هر دوشون بغل تاحاال اینطورى گیر نیفتاده بود

 ...به بغلم واستاده بودن... مچ دستم داشت درد مى گرفت! باید کارى مى کردم

همون لحظه سمت راستیه دست کثیفشو گذاشت رو پهلوم... خونم به جوش اومد... نفس عمیقى 

 !کشیدم و بیشتر از این تحملو جایز ندیدم
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مالیمت و بدون اینكه چیزى بروى خودم بیارم برگشتم سمتش و تو چشاش نگاه کردم! روش با 

بیشتر باز شد و اومد دستشو ببره باال تر که زانومو خم کردم و کوبیدم تو شكمش... هردوشون تعجب 

 ...کردن

یع دستمو احسان براى اینكه منو بزنه باید اول مچ دستمو ول مى کرد! از فرصت استفاده کردم و سر

 !بردم سمت جیب مانتوم و چاقومو کشیدم بیرون... تعجبشون بیشتر شد

به هیچ وجه عقب نشینى نكردم! برعكس! رفتم سمتشون... ولى اون یكى که انگار دل دردش بهتر 

شده بود با خنده سریع دستشو برد سمت یه جیب از شلوار شیش جیبش و یه چاقو ى ضامن دار در 

ترسیدم! ولى اصال به روى خودم نیاوردم! به دستش نگاه کردم! بعد اینهمه وقت مى آورد... دروغ نگم 

تونستم تشخیص بدم کى چقدر ماهره... از طرز چاقو گرفتنش مشخص بود که این کاره نیست و مى 

 ...خواد منو بترسونه

 ...صداى زوزه ى پاپى داشت بیشتر مى شد

 ...داد زدم: پاپى تكون نخور

. هر سه مون صاف واستاده بودیم... انگار مطمئن بودن که کم میارم... تا اومد چاقو صداش قطع شد..

رو مثل قلدورا تو دستش بچرخونه پامو بلند کردم و یه لگد زدم به وسط پاش که چاقو از دستش ول 

شد و چند قدم عقب عقب رفت و افتاد بین شمشادا... درست کنار پاپى... احسان که انگار ترسیده 

خواست خم شه و چاقوى اون یكى رو برداره که سریع چاقومو گذاشتم پشت کمرش: آى آى!  بود

 ...جیزه... مال بچه ها نیست

 ...با ترس صاف واستاد

 خندیدم: شماها که جوجه این چرا پا رو دم مرغاى با تجربه مى زارین؟

 ...و پامو گذاشتم رو چاقوى دوستش

 ...رم... بزار برماحسان: خیله خب... کارى به کارت ندا

 ...خندیدم: هروقت سگت تونست از شمشادا بیاد بیرون ولت مى کنم

 ...و یه نگاه به دوستش که توى شمشادا دست و پا مى زد انداختم

 ...دیدم بچه داره مى ترسه و هرچى کشیده پریده گفتم: خیله خب... جیش نكن کوچولو

ول کنم و برم سمت پاپى که احسان سریع خم شد حواسم به چاقوى زیر پام نبود و اومدم پسره رو 



      گناه | کالله قربانی محکومه شب پررمان 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان  برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         232 

 

چاقو رو برداره که سریع تر از اون یه قدمى که نرفته بودم و برگشتم و پاشنه ى پامو کوبیدم رو 

 ...دستش

 

 

 

 ...صداى دادش بلند شد... سرمو چند بار تكون دادم: گفتم جیزه خاله... حاال دستتو بكش

 ...خب پاتو بردار که دستمو بكشم -

 ...زرنگى؟ همین طورى بكش... تازه شانس آوردى عادت به پاشنه ى خیلى بلند ندارم -

 ...با بدبختى گفت: اینطورى که دستم مى شكنه

 ...خیلى جدى گفتم: نكشى خودم مى شكنمش

انگار عصبانى شده بود... ولى مى دونست که چاره ى دیگه اى نداره... دستشو کشید! ولى پاشنه ى 

 ...ه بود دستش خراش پیدا کنه و خون بیاد! به هیچ وجه دلم واسش نسوختکفشم باعث شد

همونطور که با اون یكى دستش روى زخمشو گرفته بود رفت سمت دوستشو کمكش کرد تا از بین 

 ...اون همه شمشاد که با هیكل ضایع و کج و موجش خراب شده بود بیاد بیرون

انداختمش تو سطل آشغال کنارم گفتم: بهتره اون خم شدم و چاقوشو برداشتم و همونطور که مى 

 ...مواد لعنتى هم ترک کنید... بخاطر خودتون مى گم

 ...اون یكى که پر رو تر بود اومد یه چى بگه که احسان سریع گفت: ولش کن... دیوونه س

 ...وى امروزخندیدم و رفتم سمت پاپى... به زور از بین بوته ها کشیدمش بیرون: بیا... اینم از پیاده ر

اومدم برگردم که سایه ى یه نفرو جلوم دیدم... یقینا اون شخص پشت سرم بود که سایه ش جلوى 

 ...روم بود

 بدون اینكه برگردم گفتم: تو دیگه چى مى خواى از جونم؟

 ...خودتو -

 ...با شنیدن صداش تعجب نكردم

 !خوب از پسشون بر اومدى -



      گناه | کالله قربانی محکومه شب پررمان 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان  برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         233 

 

 ...نمایش خوبو از دست دادى... جناب نیک زادبا خنده گفتم: دیر رسیدى... یه 

 ...و برگشتم سمتش: نمى دونم چرا از دیروز نظرم در موردت عوض شده

 ابروشو انداخت باال: چى بود که عوض شده؟

از کنارش گذشتم: فكر نمى کردم اینقدر پست باشى که بخاطر لج بازى حاضر بشى دوست چندین و 

 ...چند سالت رو به پاى مرگ بكشونى

 ...ببین هونام... من واقعا فكر نمى کردم تیرداد بخواد همچین کارى کنه -

 

چند قدم ازش جلو تر بودم... خم شدم و پاپى رو گذاشتم زمین... و برگشتم: عذر بدتر از گناه... پس 

با این کارت مى خواستى خردش کنى؟! مى خواستى تیرداد این کارو قبول نكنه و با بقیه بهش 

 !که بگى شجاعتشو نداره؟! یا اینكه بهش بخندى که چون مریضه نمى تونه این کارو بكنه؟ بخندى؟!

 ...موند چى جوابمو بده

سرمو با افسوس تكون دادم: اون ارمیایى که من اون روز خونه ى خانم صالحى دیدم این نبود... یه 

 ...دوستش بود پسر با شخصیت و مهربون بود! کسى که قصدش فقط کمک کردن به نزدیكترین

 ...با عصبانیت گفت: عشق که این چیزا سرش نمى شه

بلند خندیدم... نزدیكش شدم: آقاى نیک زاد... پس چطور عشق سودا این چیزا رو سرش شد؟! یه 

لحظه بهش فكر کن... سودا هم کسى رو دوست داشت که عاشق دوستش بود... ولى اون مثل تو منو 

واد با اجبار به دست بیاردش... سودا ارزش رفاقت واقعى رو حفظ به عشق نفروخت! به عشقى که بخ

 !کرد... ولى شما چى؟

عجیب بود که ارمیا واسم دوباره شما شده بود... به عشقش احترام مى زاشتم... ولى حرمتشو از بین 

 !برده بود

 ...پوزخندى زدم: امیدوارم معنى حرفامو درک کرده باشى

 ...کنارم راه مى اومد... و اون سایه پشت سرم بود... هم سایه...هم صاحبشو راه افتادم... حاال پاپى 

یه نگاه به ساعت گوشى م انداختم... ساعت نزدیک هفت بود! قدما مو تند کردم که سریع به خونه 

 ...برسم

 ...تقریبا هفت و نیم بود که رسیدم خونه... با عجله مشغول آماده شدن شدم

ت توى چشام مداد مشكى کشیدم... چشماى مشكى م این طورى تیره تر جلوى آینه نشستم و با دق
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 !نشون مى داد

ریمل کمى هم زدم و یه رژ مالیم صورتى هم رو لبام کشیدم! تموم آرایشم همین بود! دستمو گذاشتم 

 ...رو فكم... سعى کردم یكم ببرمش عقب... ولى نشد! آهى کشیدم! کاش یكم فكم عقب تر بود

داختم و موهاى لختمو با کلیپس پشت سرم جمع کردم و رفتم سمت لباسى که تیرداد شونه باال ان

 ...واسم خریده بود... شاید براى اولین بار بود که واسه مهمونى رفتن مى خواستم پیراهن بپوشم

 ...دکلته بود و روى قسمت سینه ش سنگ دوزى شده بود... یه کت و یه شال هم ستش بود

ندازه ى تنم بود... قسمت کمر تنگ و از کمر به پایین، دامنش گشاد بود و پشتش پوشیدمش... دقیقا ا

 ...یه دنباله ى کوتاه نیم مترى داشت

لبخند زدم و اومدم زیپشو ببندم... ولى نتونستم... جلوى آینه تقال مى کردم که ببندمش ولى موفق 

مى تونم ببندمش که گرمى دستى  نمى شدم... سرمو انداختم پایین... داشتم فكر مى کردم که چطور

 !رو پشت سرم حس کردم

سرمو آروم آوردم باال و از تو آینه بهش خیره شدم! با دیدن چشماى سرخش لبخند رو لبم محو شد... 

نمى دونم گریه کرده بود یا عصبانى بود! ولى دستشو که با مالیمت روى کمرم مى کشید نشون دهنده 

 ...ى عصبانیتش نبود! پس

 ...کرده بود! اما براى چى؟! زیپمو کشید باال و آروم سر شونه مو بوسیدگریه 

گفته بود خودش مى گه چه خبره! پس پاپیچش نشدم... با لبخند برگشتم سمتش و رو نوک پام بلند 

 ...شدم و گونه شو بوسیدم: مرسى آقایى

 !خندید: مدل جدیده؟! آقایى؟

مى داشتم که بپوشم خندیدم: خودت گفتى لوس همون طور که کت آستین سه ربع لباسم رو بر 

 ...بشم

لبه ى تخت نشست و دستاشو به عقب تكیه داد و با لذت بهم خیره شد... مى خواستم امشب شیطون 

باشم! حد اقل به ظاهر... واسش زبون درآوردم و چون دامن خیلى بلند بود مجبور شدم بكشمش 

تر کفشارو پام کنم... پامو گذاشتم لبه ى تخت کنار تیرداد  باال... تا پایین رونم کشیدمش باال تا راحت

و خم شدم و صندلو پام کردم... جنس لباس لخت بود و هى سر مى خورد رو پام... با بدبختى گفتم: 

 ...بابا من عادت به این خانوم بازى ها ندارم

.. پاى چپمو گذاشتم خندید و با مالیمت بند صندلو دور مچ پام بست... دستمو گذاشتم رو شونه ش.
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 ...پایین و پاى راستمو آوردم باال

صندلو پوشیدم و باز تیرداد بندشو بست... این بار یه بوسه ى نرم روى لباش زدم و با شیطنت گفتم: 

 ...دوستش دارم

 !اخم کرد: دوستش دارى؟

 ...قبل از اینكه تو بغلش زندونى م کنه با خنده ازش دور شدم: آره... لباسو مى گم

 ...دیدم داره مى خنده... کتشو پوشید و کراواتشو جلوى آینه مرتب کرد

 !منم مانتومو پوشیدم و شال مشكى حریرى رو که ست لباسم بود رو هم سرم کردم

 ...از ذهنم گذشت: مثل کالغا شدم

 ...با خنده پشت سرش واستادم... حواسش به کراواتش بود

 ...هم دوست دارمخیله خب... چون پسر خوبى هستى، تو رو  -

 ...بعد یهو گفتم: واى تیرداد... من هیچى واسه مامان پیرى نخریدم

خندید: اوال که چیزى الزم نیست! ثانیا... من خریدم خانوم حواس پرت... حاال هم راه بیفت تا حواس 

 !منم پرت نكردى

 گیج گفتم: حواس تو چرا پرت بشه؟

 ...گفت: آخه تو چرا اینقدر خنگىابروشو انداخت باال و با بدجنسى و خنده 

 ...با صداى بلند خندیدم: هر وقت اینو مى گى منظورتو مى فهم

 و همونطور که دستمو دور بازوش حلقه مى کردم باهاش هم قدم شدم

 ...پاپى رو گذاشتم تو اتاق و واسش یكم غذا گذاشتم و درو بستم

 ...کاش مى شد پاپى رو بیارم -

 ...حیوونا خوشش نمیاد... فرقى نداره چى باشه... اما از حشرات بیزارهتیرداد: مادربزرگم از 

مى دونستم بخاطر چى خوشش نمیاد! چون همون موش و حشرات بودن که باعث سكته کردن اشرف 

 ...شده بودن

 ...ولى من پاپى رو حتما باید سر عقدم بیارم -

 ...زدیم بیرون آروم خندید و قفل ماشینو باز کرد... سوار شدیم و از خونه

 صداى آهنگو کم کردم: تیرداد؟

نگام کرد... ادامه دادم: با اینكه مى دونم شاید پدرم بازم قبول نكنه... اما مى خوام براى بار آخر 
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 ...شانسمو امتحان کنم... شاید بشه یه بار دیگه رابطه اى که از بنیان خراب بوده رو ساختش

 ...پس باید از ریشه اصالحش کنى همونطور که سرعتشو زیاد مى کرد گفت:

 !گفتم که... براى آخرین بار... راسى کاراى عقد چى شد؟ -

 ...به بچه ها سفارش همه چیزو کردم... فقط مونده تاریخ عقدو مشخص کنیم -

 ...به در تكیه دادم: دوست دارم مامان پیرى مشخصش کنه... به هر حال بزرگترمونه... اما

 !نگام کرد: اما چى؟

 ...برومو انداختم باال: محل عقدو من مشخص مى کنما

 ...یكم سكوت کردم و با ته خنده اى گفتم: حتى اگه تو قبرستون باشه

 !متعجب نگام کرد: چى؟! قبرستون؟

 ...خندیدم: آره... حاال بعدا بهت مى گم

ر دومون اونم دیگه چیزى نگفت... حدودا یک ساعت بعد جلوى در خونه ى مامان پیرى بودیم... ه

 …پیاده شدیم

پریسا ازمون استقبال کرد... داخل شدیم... یه نگاه به دور و برم انداختم... چهار زن که مامان پیرى 

هم جزوشون بود... و سه مرد... چندتا دختر و پسرم بودن... با یه حساب سر انگشتى... با من و تیرداد 

 ...مى شدیم ده دوازده نفر

 ...بود، بغیر از مامان پیرى ... همه واستاده بودن... بغیر از مامان پیرى حاال نگاه همه شون به ما

 ...بلند و رسا سالم کردم... دست تیرداد پشتم بود... و بهم نشون مى داد که پشتم گرمه

درست رو به روى مامان پیرى نشستیم... عجیب بود که بین این جمع فقط من و اون پوشیده بودیم... 

 ...لومون گرفت... یه فنجون و یه لیوان... یه فنجون چاى و یه لیوان مشروبپریسا یه سینى ج

تیرداد تشكرى کرد و دستشو رد کرد! جاش فنجونو گذاشت جلوم رو میز... نه تنها بقیه، حتى منم 

 ...تعجب کردم که تیرداد مشروبو رد کرد

سته بود و موهاى جوگندمى متعجب نگاش کردم که بهم چشمک زد... یه مرد که کنار مامان پیرى نش

داشت و حدس مى زدم برادرش باشه گفت: خب تیرداد جان... شنیدیم مى خواى ازدواج کنى... با نوه 

 ...ى خان صالحى مرحوم

تیرداد دستشو گرفت باال و اومد بین حرفش: اجازه بدین خان دایى... این وسط یه مسئله اى هست 

 ...که مى خوام جلوى همه روشن بشه
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 ...کنجكاو به تیرداد چشم دوختن... این بار حتى مامان پیرىهمه 

تیرداد: نمى خوام زیاد توضیح بدم... این زندگى خصوصى همسرمه... فقط مى خوام اینو بدونین که 

 ...هونام هیچ نسبتى با خاندان صالحى نداره

 ...چشاى همه گرد شد... یه زن که نمى شناختمش گفت: ما که شنیدیم

 ...سو تفاهم بود که رفع شد تیرداد: یه

 ...با این حرفش به همه فهموند که تا همین جا بسه

 ...مامان پیرى به حرف اومد... رو به من و بى مقدمه گفت: تیرداد ام اس داره

 ...محكم و قاطع جواب دادم: مى دونم

 ...اخم کرد: دختر بازه

 ...تیرداد: مادر

 ...اومدم بین حرف تیرداد: بود

 ...ى: مرد زندگى نیستمامان پیر

 ...میشه -

با این حرفم ساکت شد و به صندلى ش تكیه داد... تیرداد اخم کرده بود... اما مى دونستم شعورش باال 

 ...تر از اینه که بخواد بحثو کش بده و احترام بزرگترو نگه مى داره

 !مامان پیرى این بار رو به تیرداد گفت: خیلى مى خوایش؟

 ...فشار داد! یه نگاه بهم انداخت و خیلى جدى رو به مامان پیرى گفت: بیشتر از جونمتیرداد دستمو 

 ...یكى از دخترا که اسمشو نمى دونستم و قیافه ى بانمكى داشت گفت: ایول

مامان پیرى با اکراه گفت: مبارکتون باشه... فقط نمى خوام بیشتر از این تو صیغه بمونید... برنامه هاتو 

و سه هفته ى دیگه که چهلم نامزد قبلى ته عقد کنید... فقط تا چهلم صبر کنید... هرچى جور کن تا د

 نباشه مرده حرمت

 ...داره

به عصاش تكیه کرد و از جاش پا شد و رو به من گفت: امیدوارم خوشبخت بشین... همین که تیرداد 

 ...مشروبو کنار گذاشته نشونه ى خوبیه... خوش باشید

از جمع جدا شد و رفت طبقه ى باال... به محض اینكه از جلوى دید دور شد دخترا  و بعد از این حرف

 ...جیغ زدن و یه پسر جوون رفت سمت پخشو صداشو تا ته برد باال
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 ...خنده م گرفته بود از کاراشون

 ...یه دختره اومد و رو به ما گفت: تیرداد سالسا

 ...تیرداد: تینا بى خیال

 !ى زن مى گیرى چطور گیرت بیارم؟تینا: عمرا... دیگه دار

 ...تیرداد خندید رو به من گفت: باهاش نرقصم کچلم مى کنه

و دستشو گرفت و باهم رفتن وسط و مشغول رقصیدن شدن... به حرکت پاهاشون نگاه مى کردم... 

 ...رقصشون به نظرم جالب اومد... حیف که بلد نبودم! وگرنه جامو به تینا نمى دادم

یكى دو ساعت بعد براى شام اومد پایین... از کاراش سر درنمى آوردم... انگار که به جدى مامان پیرى 

 !!!بودن عادت داشت

 ...ساعت حدودا دوازده بود که از همه خداحافظى کردیم و برگشتیم خونه

 

بیست روزى از اون شب گذشته و من هنوز نرفتم پیش مسعود... این بار استرسم بیشتره... چون مى 

م اگه باز قبولم نكنه دیگه هیچ راهى نیست... با شناختى که از خودم داشتم مى دونستم دیگه دون

 ...سعى نمى کنم بهش نزدیک بشم

 ...سودا: به قرآن یه بار دیگه از این تنه لش بازى ها دربیارى مى زنم تو سرت ها

 ...رها: با گچ دستت بزن ضربه مغزى بشه

 ...نمى شه دارم از شرش خالص مى شمسودا خندید: واى خدا... باورم 

 ...بعد رو سر پاپى برس کشید

رها براى باز هزارم پرسید: بآلخره چیكار مى کنى هونام؟! من دو ساعت دیگه با عسل قرار دارما... با 

 من میاى؟

نگام به منشى که چپ چپ نگامون مى کرد افتاد... از ذهنم گذشت: بهتر بود پاپى رو نمى آوردیم تو 

 ...مطب

 سودا: با اون دختره ى ت... هویج چیكار دارى؟

رها خندید: بابا هرچى نباشه دختر خاله مه... جدا از اینكه خواهر شوهرمه... هفته ى بعد داره مى ره 

 !هلند... برم تو خریداش کمكش کنم! مى ترسم خاله ناراحت شه اگه نرم

 سودا: داره مى ره پیش نامزدش؟
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 ...ولش کرد... داره مى ره یللى تللى رها: نه بابا... اون که

 ... منشى: خانوم سُودا

 ... سودا دهنشو کج کرد و اومد بین حرفش: سُودا نه خانوم... سِودا

منشى یه خودکارشو گذاشت بین دفترش: اینم شد اسم؟ ماشاهلل زبونم که دارین... سگتونو چرا 

 !آوردین تو مطب؟

 ...بعضى ها از ما دراز تر باشه، پاپى کوتاهش کنهسودا آروم لبخند زد: گفتم شاید زبون 

 ...منشى یه با حرص از جاش پا شد: واقعا که... شورشو درآوردین

 ...همون لحظه یه پسر جوون وارد مطب شد: خانوم منشى... کسى نیست

 سودا: ببخشید؟! منظورتون از کسى چیه؟

 ...پسره هول شد: بله؟ منظورم به آقایون بود

 گرد کرد: عذر بدتر از گناه؟ فقط آقایون آدم حساب مى شن؟سودا چشاشو 

در اتاق دکتر باز شد و یه مریض اومد بیرون و از دکتر خداحافظى کرد... دکتر اخموهه رو به منشى 

 !گفت: اینجا چه خبره خانوم؟

 ...سودا: از این آقا بپرسید

 ...با آرنجم زدم به بازوش: بس کن

 ...مون داره مى گه آدم نیستیمسودا: چى رو بس کنم؟ جلو رو

 ...پسره: اى بابا خانوم چرا دعوا دارین؟! سروش تو یه چیزى بگو

 !دکتر: قضیه چیه؟! خانوم این سگ چیه آوردین تو مطب؟

رها پاپى رو از دست سودا گرفت: من اینو مى برم... مى ندازمش به جون عسل... شما به دعواتون 

 ...برسین

 ...بیرون... گیج شده بودم... هرکى یه چیزى مى گفت بعد با خنده از مطب زد

 !پسره: سروش مگه قرار نبود بریم خرید؟

 ...دکتر: واستا االن میام

 ...سودا: االن میام؟! مگه ما چغندریم اینقدر اینجا نشستیم؟! آقا شما باید گچ دست منو باز کنید

 ...ردا باز بشهدکتر: خانوم مگه من تلفنى به شما نگفتم گچ دستتون باید ف

 !سودا: فردا یا امروز چه فرقى مى کنه؟
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 پسره: سروش پس چى شد؟

 ...منشى نشست سر جاش

 ...دکتر کالفه گفت: بفرمائید داخل

 ...بعد رو به پسره گفت: بهنام تو هم واستا یه ربع بعد مى ریم

 ...سودا دستمو گرفت: پاشو بریم

 من دیگه کجا بیام؟ -

 ...منو هم با خودش همراه کرد بى اهمیت دستمو کشید و

 ...دکتر: بنشینید

 ...سودا با حرص گفت: مى فرمائیم

 ...دکتره متعجب نگاش کرد... بیچاره انگار زبونش بند اومد: ب... بفرمائید

 

 ...خنده م گرفته بود... اینا از همون لحظه ى اول با هم دعوا داشتن

تازه یادم اومد با تیرداد قراره بریم لباس عروس  یه نگاه به ساعت انداختم: سودا من باید برم...

 ...انتخاب کنیم

سودا زیر لب بهم فحش داد... از دکتر عذرخواهى کردم و از مطب زدم بیرون... زر مى زدم! لباس 

عروسو سفارش داده بودیم... مى خواستم برم پیش مسعود... با یه تصمیم آنى... که دلیلشم نمى 

 ...ترسیدم باز پشیمون بشم دونستم... شاید چون مى

جلوى در خونه ى مسعود پیاده شدم و کرایه رو حساب کردم... تاکسى دور شد و من هنوز اونجا 

 ...واستاده بودم

 ...نفس عمیقى کشیدم و زنگو فشار دادم... صداى یه زن اومد: بفرمائید

 !آقاى راشدى هستن؟ -

 !شما؟ -

 ...آشنام -

نه جلوى در منتظرم بود... مسن بود... بینى یكم درشت که بیشتر از در باز شد... وارد شدم... ز

هرچیزى تو صورتش به چشم مى اومد... موهاى رنگ شده ى بلوند و چشماى مشكى... سرمو تكون 

 ...دادم: سالم
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 !شما؟ -

 میشه شما اول خودتونو معرفى کنید؟ -

 ...با حالت طلبكارى گفت: من خواهر آقاى راشدى م... مینا

 و سكوت فقط نگاش کردم! مینا همین بود؟ کسى که زندگى دوستشو به ویرانى کشونده بود؟ت

 !مینا: حاال شما بگید کى هستین؟

 ...همونطور که از کنارش رد مى شدم گفتم: یكى که تو جوونى تون هیچوقت بهش فكر نكردین

 !داخل شدم: آقاى راشدى هستن؟

 ...گیج گفت: باال تو اتاقشه

 ...كه سوال دیگه اى بپرسه رفتم باالقبل از این

یه راهروى نیمه تاریک رو به روم بود... در همه ى اتاقا بجز یكى بسته بود... ترجیح دادم اول داخل 

اتاقى که درش بازه رو ببینم... حسدم درست بود... مسعود اون تو بود... ولى... روى تخت خوابیده 

 ...بود

چشاشو باز کرد... با دیدن من اخم کرد و سریع گفت: تو اینجا تقه اى به در زدم و داخل شدم... 

 چیكار مى کنى؟

 ...باخوش رویى گفتم: خدا بد نده

 ...مینا اومد تو اتاق: داداش این کیه؟! واسه خودش اومد باال

 ...مسعود نیم نگاهى به مینا انداخت و رو به من گفت: غریبه س

نیده بودم، این یه کلمه بیشتر از همه خردم کرد... شاید شاید بین این همه حرف که تو تمام عمرم ش

 ...چون حتى بهم اجازه نداد با یه بهونه ى بى ارزش چند دقیقه بیشتر تو اون خونه بمونم

 ...پوزخندى زدم: شاید شما راست مى گین

 !اومدم برم بیرون که مینا جلومو گرفت: نمى دونم چرا قیافه ت اینقدر آشناس؟

پررنگ تر شد: مطمئنم توى گوشه ى ذهنتون هنوز تصویرى از دوستى که بهش بد کردین پوزخندم 

 ...باشه

 !مینا چشاشو ریز کرد... آروم گفت: تو کى هستى؟

 ...سایه ى یه زن که حتى نمى دونم قبرش کجاست؟! صحرا شفیق -

 رنگ از رخسارش پرید... با تته پته گفت: تو... تو دخترى صحرایى؟
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 ...دم... بهش خیره شدم... ساکت بود... ساکت و با افكارش درگیر... شایدم با وجدانشجوابشو ندا

 ...نفسمو دادم بیرون و بعد از گفتن یه جمله از اونجا زدم بیرون: امیدوارم زودتر خوب بشین

آروم آروم کنار خیابون قدم مى زدم... دوست نداشتم به هیچ چیز فكر کنم... واسه همین تاکسى 

و برگشتم خونه... دفعه ى قبل مسعود بهم گفته بود که صحرا کجا خودکشى کرده... صحرا...  گرفتم

تو دریا... حاال مى فهمیدم مطمئن بودم مى خوام عقدم کجا باشه... کنار دریا... تو ساحل... جایى که 

 ...مادرمو ازم گرفته بود

 ...پخشو روشن کردم

 ...پوزخندى زدم... قاتل زیبا

ر کردم که کمتر از یه هفته به عروسیمون مونده... عروسى... یعنى داشتم رسما و ثبتى زن به این فك

 ...تیرداد مى شدم

 

 زندگى م رو لب تیغه ، نمى شه با تو بیام

 زخم من خیلى عمیقه، نمى شه با تو بیام

 آخر قصه چى مى شه؟ خودمم نمى دونم

 ...واسه اینكه با تو باشم، مى خوام و نمى تونم

 ( ب تیغ / فرزاد فرزینل)

 

کتابو باز کردم... این مدت اونقدر درگیر کاراى عروسى بودم که کمتر وقت مى کردم بخونمش... دیگه 

 ...چیزى ازش نمونده بود... سطور آخر بودم

به خصوص  ( Multiple Sclerosis) در آخر، باید به این نكته توجه داشت ؛ بیماران مبتال به ام اس

مقطع اول یا دوم قرار دارند با استفاده ى مرتب دارو ها و تحت نظر پزشک متخصص،  افرادى که در

 ...مى توانند از پیشرفت بیمارى جلوگیرى کرده و عمر طبیعى و زندگى عادى داشته باشند

 ...با آرزوى یافتن درمان قطعى و ریشه کن کردن این بیمارى

چیه جوجه؟! تو فكرى؟ سرمو بلند کردم...  -رفتم...  کتابو بستم... چشامو رو هم گذاشتم و به فكر فرو

 !نگاش کردم و با لبخند گفتم: کى اومدى؟

 !اونقدر تو فكر بودى که نفهمیدى -
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 !یه نگاه به کتاب روى میز انداخت: بآلخره تموم شد؟

 ...تو بیماریت تو چه سطحیه؟! این بار بدون اینكه اخم کنه گفت: دوم -

دا رو شكر کردم... و براى همه ى کسانى که گرفتار این بیمارى هستن دعا لبخند زدم... تو دلم خ

 ...کردم

 !کنارم نشست: بآلخره تصمیم نگرفتى عقد کجا باشه؟

 !چرا... کنار ساحل... متعجب گفت: چرا اونجا؟ -

 !چشمكى زدم: مى فهمى... قبوله یا نه؟

تیرداد؟!  -ریم... منظره ى جالبى مى شه... من حرفى ندارم... اتفاقا یه ویالپ شمال لب ساحل هم دا -

 آروم منو کشید تو بغلش: جونم؟

تو هنوز اون شب یادته؟! سرمو تو  -هنوز نمى خواى بگى اون شب که خونه نیومدى کجا بودى؟!  -

 ...بغلش فرو کردم: یادم نمى ره

 ...نسپس باید صبر کنى هر وقت خودت حرفاتو زدى بهت بگم... زدم به شونه ش: بدج -

 !خندید: راستى... واست یه کار پیدا کردم! با هیجان گفتم: واقعا؟! کجا؟

نمى دونم دوست دارى یا نه، ولى توى یه پرورشگاه... به یه مربى کودک احتیاج دارن... ساکت  -

شدم... پرورشگاه... جایى که سالهاى کودکى مو توش گذرونده بودم و خاطره اى جز کتک خوردن از 

ن بخاطر شب ادرارى هام نداشتم... جایى که مى گفتن سرپرست ها مثل فرشته ازمون سرپرستمو

 ...مراقبت مى کنن

 ...نفس عمیقى کشیدم: از پرورشگاه بدم میاد

نه برعكس... مى خوام تو جایى که دوستش ندارم کار کنم... نمى خوام مثل مربى  -پس منتفیه؟!  -

م مهربون بود فقط خانوم روشن فكر بود... خدا رحمتش کنه... خودمون بشم... تنها کسى که اونجا باها

حتى وقتى از پرورشگاه فرار کرده بودم هم گاهى پیشش مى رفتم... یه جورایى سرپرستم بود... واسه 

همین تو شناسنامه ى فعلى م اسم خودشو زد... آه عمیقى کشیدم: اون تنها کسى بود که آدرسمو 

هم از طریق خانوم روشن فكر آدرسمو پیدا کرده... فقط باید بعد از  داشت... مطمئنم مامان پیرى

عروسى کارمو شروع کنم! مشكلى که نیست؟! یه تیكه از موهامو گرفت و رو هوا ولش کرد... و دوباره 

 ...همین کارو تكرار کرد

چون دو سه نه جوجه... دیگه م نمى خوام به اون روزا فكر کنى... بهتره برى و وسایلتو جمع کنى  -
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روز دیگه راه مى افتیم... منم زنگ بزنم و بگم آدرس ویال رو رو کارتا بزنن... سرمو تكون دادم و از 

 !جام پاشدم: هنوز وقت هست... برم یه زنگ به سودا بزنم! ببینم دستش چى شد؟

سودا... سرشو تكون داد... گوشى مو از تو کیفم درآوردم... ماشاهلل... شش تماس از دست رفته از 

همونطور که از پله ها باال مى رفتم شماره شو گرفتم... با اولین بوق جواب داد: اااا! هونام تویى؟! 

 ...داشتم دنبال لباس سیاه هم مى گشتم

 !متعجب گفتم: واسه چى؟

 !جیغ بلندى زد و با داد گفت: فكر کردم مُردى... چرا جواب نمى دى پس؟

 ...اغون شدخندیدم: بابا چه خبرته؟! گوشم د

زیر لب یه چیزى گفت که نشنیدم! دیوونه که شاخ و دم نداره! یه دفعه داد مى زنه و یه دفعه اصال 

 ...نمى شه فهمید چى مى گه

 !حاال چه مرگت هست؟! با جیغ و هیجان گفت: واى نیكى باور نمى کنى -

 !متعجب گفتم: چیو؟! اصال تو چرا به من مى گى نیكى؟

چه  -رها افتادم! وااااااااااااااى... باورت مى شه؟! این دکتره بهم پیشنهاد داد... همین طورى! یاد  -

پیشنهادى؟! با مسخرگى گفت: پیشنهاد کار... مى گفت منشى م خوب نیست! ازش راضى نیستم تو 

 ...بیا بجاش... خب پیشنهاد دوستى داد دیگه

 

 ...دادم بلند شد: واااااااى اونقدر از این حرفش تعجب کردم که با سر رفتم تو در...

 !صداى نگران تیرداد اومد: چى شد؟

 ...و با عجله خودشو بهم رسوند... خنده م گرفت: چیزى نیست! سرم خورد به در

 !بهم چشم غره رفت: مگه جلو رو تو نگاه نمى کنى؟

قدر سر به ولى عصبانیتش مال یه لحظه بود... با مهربونى به پیشونى م دست کشید: آخه تو چرا این

 !هوایى؟

 !سودا با حرص داد زد: هونام چت شد باز؟

تیرداد وقتى مطمئن شد چیزیم نیست برگشت پایین... درو باز کردم و داخل شدم:هیچى؟! حاال جدا 

 !بهت پیشنهاد داد؟! تو چى گفتى؟

 ...با خنده گفت: گفتم باید با خانواده جلو بیاد
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 ...خندیدم: گمشو سودا

 !که قبول نكردمجدى شد: معلومه 

 !تعجبم بیشتر شد: چى؟! چرا؟

 ...خب کال قصد ازدواج ندارم! خیر سرم دارم درس مى خونم دیگه -

 !پس چرا اینقدر عجله داشتى که بهم خبر بدى؟ -

 ...خب ذوق مرگ شدم یكى ازم خوشش اومده -

 !خندیدم: تو آدم بشو نیستى

که قراره عقد کنیم گفتم و بعدش خداحافظى یكم دیگه حرف زدیم و بهش در مورد مسعود و جایى 

کردیم! عجیب نبود که سودا حاال حاال ها با کسى ازدواج نكنه... با شناختى که ازش داشتم مى 

 ...دونستم که باوجود سرسختى ش با هر شكستى بدجور مى شكنه

 ...گوشى رو انداختم کنارم... باید وسایلمو جمع مى کردم... این روزا سرم خیلى شلوغه

 

 

*** 

 

 ...قرار بود من و تیرداد یه روز قبل از بقیه بریم شمال... دقیقا چهلمین روز بعد از مرگ سمر

 ...لباس عروسو آروم توى جعبه گذاشتم... لباسایى که الزم داشتیم رو توى چمدون چیدم

 ...آروم و با احتیاط زیپ چمدونو بستم

 !تیرداد وارد اتاق شد: دیگه چیزى نمونده؟

 ...نه همیناس... پاپى رو هم سودا میاره -

 ...خندید: کم کم دارم به این پاپى حسودى مى کنم

 پاپى رو ولش... دارو هاتو برداشتى؟ -

 ...یه لحظه سكوت کرد و بعد آروم گفت: آره... نگران نباش

تقسیم مى لبخند زدم! این نشونه بود... یه نشونه ى خوب... واسه اینكه داره کم کم مشكالشو باهام 

 ...کنه

صورتمو بردم جلو و گونه شو آروم بوسیدم... اومدم سرمو بكشم عقب که حس کردم سرم داره گیج 

 ...مى ره... چیزى به افتادنم نمونده بود که تیرداد رو هوا گرفتم
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 نگران گفت: حالت خوبه هونام؟

 ...دستمو گرفتم به پیشنى م: آره باو... مثل اینكه زیادى لوس شدم

 ...با خنده ازش دور شدم... انگار که سرگیجه م مال یه لحظه بود بعد

تیرداد چمدونا رو برداشت و گرفت تو دستش و جلو تر از من از اتاق زد بیرون... یه نگاه به اتاق مرتب 

 ...انداختم... لبخند از لبم دور نمى شد! دفعه ى بعد که وارد این اتاق مى شم یه زن متاهلم

 ...ى بار هزارم خونه رو چک کردم... از شیر گاز گرفته تا قفل هاى دردرو بستم و برا

رفتم تو حیاط... هوا خنكى خوبى داشت... شالمو مرتب کردم و رفتم سمت ماشین... تیردادم درو باز 

 ...کرد و نشستیم

 قبل از اینكه راه بیفتیم رو به تیرداد گفتم: میشه قبل از رفتن بریم سر خاک سمر؟

ت نگام کرد... اومد نزدیكمو دستى به گونه م کشید: خیلى خوبه که نمى تونى از کسى متنفر با مالیم

 !باشى

 ...جوابم بهش فقط یه نگاه بود... یه نگاه با یه دنیا عشق

تیرداد بوسه اى روى پیشونى م نشوند و بعدش راه افتاد... زیر لب صلوات فرستادم... حدودا چهل و 

برستون بودیم... با تیرداد از ماشین پیاده شدیم... یه نگاه به لباسم پنج دقیقه ى بعد جلوى ق

انداختم! مشكى نبود! اما تیره بود... یه دسته گل دست من و دو جعبه خرما و دو بسته حلوا دست 

 ...تیرداد بود... فاتحه اى واسه اموات خوندم و باهم رفتیم سمت قبرى که دورش تقریبا شلوغ بود

ن با جمعیت کمتر مى شد آرامشى که نمى دونم از کجا اومده بود تو دل من بیشتر هرچى فاصله مو

 ...مى شد... عجیب بود! بجاى اینكه استرس داشته باشم آروم بودم

نگاه مینا رو رو خودم حس مى کردم... یه دختر بچه که موهاشو دو موشى بسته بود کنارش نشسته 

کنار قبر واستاده بود... انگار هنوز متوجه من نبود... کنارش  بود... نگامو به مسعود دوختم! آروم فقط

یه مردجوون واستاده بود که سرش پایین بود! همه ى نگاه ها به ما که تازه وارد شده بودیم، بود... مرد 

جوون سرشو بلند کرد... ارمیا بود که با تعجب نگامون مى کرد! حتما با خودش مى گفت چرا ما باید 

چهلم خواهر ناتنى من که اتفاقا یه جورایى مى شد هوو م... یا بهتر بگم نامزد قبلى  بیایم مراسم

 !تیرداد؟؟؟؟؟؟

 

این بار مسعودم سرشو بلند کرد و با دیدن من و تیرداد اول متعجب شد و چند لحظه بعد تعجب 
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ه... حتما االن نگاش جاشو به عصبانیت داد... مى دونستم از اینكه من و تیرداد ازدواج کردیم بى خبر

 ...تو خیالش منو مقصر مرگ سمر مى دونه

آروم رفتم سمت قبر... جمعیتى که دور قبر بودن رفتن کنار... اومدم برگردم سمت تیرداد که دیدم 

کنارم نیست! پشت سرمو نگاه کردم... واستاده بود! مثل همیشه که مى خواست با خانواده اى که منو 

 ...نمى خوان تنها باشم

 ...این کارش خوشم مى اومد که سعى مى کرد پشتم باشه... و اینو با کاراش نشون مى داداز 

خم شدم و پایین قبر نشستم... جفت دخترى که کنار مینا نشسته بود... شاید دختر عمه م بود! و 

شاید نوه ى عمه م... گلو گذاشتم کنار قبر و فاتحه اى واسش خوندم... هنوز فاتحه خوندنم تموم 

 ...شده بود که صداى مسعود بلند شد: از اینجا برینن

با آرامش فاتحه مو تموم کردم ... نمى تونستم بلند حرف بزنم! پس حرفاى دلمو تو دلم گفتم: 

امیدوارم اونجایى که هستى هم به همین بى تفاوتى که تو این زندون داشتى برسى! همون بى تفاوتى 

 ...هتر بگم... آرامش... آره! این اسم بهتریهعجیبى که همیشه تو چشات بود... یا ب

مسعود: چطور به خودت اجازه دادى بیاى اینجا؟! تو همونى هستى که سمر همیشه بخاطرش زانوى 

 ...غم بغل مى گرفت! اون خواهرت بود

 !ازجام پاشدم: بنابراین شما هم پدرم هستین؟

 !ساکت شد

 ...ت بفرستیننگاه همه پر از تعجب شد! ارمیا آروم گفت: صلوا

 ...همه صلوات دادن

 ...مسعود داد زد: زود از اینجا برین

 ...مینا از جاش پاشد: داداش... کوتاه بیاین

تیرداد از بین جمعیت گذشت و اومد سمتم... آروم رو به مسعود طورى که فقط خودش بشنوه گفت: 

 ...سوال بره آقاى راشدى! حرمت موى سفیدتونو دارم... نزارین حرمت این مراسم زیر

 ...و دست منو گرفت و بعد از گفتن: خدا رحمتش کنه

با هم از اونجا دور شدیم... لحظه اى که از جلوى ارمیا رد مى شدیم یه لحظه چشمم به چشمش 

 ...افتاد... مثل همیشه نگاش نافذ بود! نافذ و نفوذ ناپذیر

برگشتم... با دیدن مینا تعجب  هونام؟! -خواستیم سوار ماشین بشیم که صدایى منصرفم کرد... 
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کردم... تیرداد سوار شد... مینا بهم نزدیكتر شد و با تته پته گفت: راستش... چى بگم؟! مى خواستم 

ازت بخوام... ازت بخوام منو ببخشى... یه پوزخند آروم آروم روى لبم نقش بست: خانوم راشدى... 

شم کسى که برادرتون حتى نمى دونه قبرش اونى که باید ببخشه من نیستم... اول خداست... بعد

کجاست... و با گفتن این حرف درو باز کردم و کنار تیرداد نشستم... ولى مینا هنوز همونجا ایستاده 

 !بود... دستمو رو شیشه کشیدم: تیرداد؟

 ...نگام کرد... ادامه دادم: کاش مى شد رابطه ت با ارمیا مثل قبل بشه

اى که خراب شد! درست کردنش خیلى سخته... بدترش وقتى یه که هیچ  فرمونو یكم چرخوند: رابطه

کدوم مایل به این کار نیستیم... هرگز نمى تونم با مردى که عاشق زنمه دوست باشم... اما به حرمت 

دوستى چندین و چند ساله مون، مى تونیم دشمن نباشیم... اون طور که شنیدم ارمیا تا چندوقت 

 ...خانواده ش... لندندیگه برمى گرده پیش 

خب همكارن! یعنى هردو سهام داراى اصلى یه  -اصال چرا این ارمیا همیشه دور و بر مسعوده؟!  -

شرکت بزرگن... مسلما رابطه شونم باید نزدیک باشه... البته ممكنه ارمیا قبل از رفتنشو سهامو 

نگاه بهم انداخت: اگه خوابت میاد بفروشه... سرمو تكون دادم! حس خواب آلودگى داشتم... تیرداد یه 

 ...بخواب

سرم دوباره داشت گیج مى رفت... قبل از اینكه سرگیجه م شدت پیدا کنه در کیفمو باز کردم و یه 

قرص درآوردم و بردم سمت دهنم! ولى قبل از اینكه بتونم بندازمش تو دهنم تیرداد از دستم 

رص نگاه کنه پرتش کرد بیرون: خوشم نمیاد خودتو گرفتش... شیشه رو پایین داد و بدون اینكه به ق

 !به اینا عادت بدى

 ...چپ چپ نگاش کردم: خب سرم گیج مى ره

 !عصبى گفت: پس چرا مى گى چیزیت نیست؟

 ...حرصم گرفت از لحنش: براى اینكه چیزیم نیست! مال پریروزه که با سر رفتم تو در

 ...یىسرشو تكون داد و زیر لب گفت: از بس سر به هوا

 ...خودمو به نشنیدن زدم و بى خیال قرص، چشامو بستم و چیزى طول نكشید که به خواب رفتم

 ...با حس بدى تو معده م چشم باز کردم... سریع به تیرداد که نگاش به روبه رو بود گفتم: نگه دار

معده م بودو متعجب از این حرفم سریع زد رو ترمز... بى معطلى از ماشین پریدم بیرون و هرچى تو 

 ...باال آوردم
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 !تیردادم بعد از من اومد بیرون و تند دوید سمتم: چت شد یهو؟

بهم به بطرى آب داد تا صورتمو بشورم... با دستمال صورتمو خشک کردم و با کمک تیرداد روى 

 ...صندلى نشستم و سرمو رو به باال گرفتم... انگار سبک شده بودم

 !تیرداد: بهترى؟

 ...ادم: آرهسرمو تكون د

 ...با حرص اومد و سوار شد: اینطورى نمیشه... باید بریم دکتر

 ...بعد از تو یه کوله یه بیسكویت در آورد و داد دستم: بیا فعال اینو بخور

 ...یكم ازش خوردم... شیرینى ش حالمو بهتر کرد

 ...درو که هنوز باز بود بستم و تیرداد راه افتاد

 

.. واسه همین دیگه بین راه توقف نكردیم... تیرداد جلوى یه بیمارستان چیزى به رشت نمونده بود.

 ...نگه داشت... حالم بهتر شده بود! ولى هنوز سرگیجه داشتم

توى بیمارستان روى یه صندلى نشسته بودم و تیرداد با یكى از پرستارا صحبت مى کرد! پرستاره با 

.. از رو صندلى پا شدم و باهم رفتیم سمت همون دست به یه اتاق اشاره کرد... تیرداد اومد سمتم.

اتاق... خالى بود... روى تخت نشستم... چند لحظه بعد در باز شد و یه زن جوون با روپوش سفید 

 ...داخل شد... یه نگاه به من و تیرداد انداخت و با روى خوش سالم کرد: خدا بد نده

 !بعد اومد سمتم: مشكلت چیه عزیزم؟

 ...داد که هنوز نگران بود انداختم: حالت تهوع و سرگیجه دارمیه نگاه به تیر

 ...باال هم آوردى یا فقط تهوع دارى؟! سرمو تكون دادم که یعنى کار از این حرفا گذشته -

 !توى یه برگه یه چیزایى نوشت و رو به تیرداد گفت: این دارو ها رو تهیه کنید... ازدواج کردین؟

 !داس... فقط امیدوارم عقب نیفتهتیرداد خندید: عروسى که فر

 ...دکتره هم خندید: نگران نباش آقا دوماد

 ...تیرداد سرى تكون داد و از اتاق خارج شد

 !دکتر روشو کرد سمت من: مطمئنى باردار نیستى؟

 !متعجب گفتم: باردار؟

 ...یه لحظه فكر کردم و بعدش آروم ادامه دادم: نمى دونم
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 ...دکتر خندید: پس احتمالش هست

لبمو گزیدم! رو دست خورده بودم! اینطورى مى خواست حرف بكشه و بفهمه که ما قبل از ازدواج 

 ...باهم بودیم یا نه! خنده ش بیشتر شد: راحت باش عزیزم... یه آزمایشم بدى بد نیست

سرمو تكون دادم و چیزى نگفتم! چند دقیقه بعد تیرداد با دارو ها برگشت و دادشون به دکتر که 

ک کنه... کنارم واستاد و زیر گوشم گفت: خدا کنه تا فردا خوب شى! حوصله ى عروس شل و ول چ

ندارم... چپ چپ نگاش کردم که دیدم داره مى خنده... بعد از آزمایش و سرمم که تموم شد از 

 ...بیمارستان زدیم بیرون... نیم ساعت بعد جلوى ویالى تیرداد اینا بودیم

م و از یه جاده ى نه چندان عریض رد شدیم... جاده باغو به دو قسمت خیلى از در بزرگى وارد شدی

بزرگ تقسیم کرده بود... سمت چپ یه استخر بود و چندتا درخت که خوشگل تزیین شده بودن و 

بینشون چراغاى پایه بلند بود... و سمت راست تقریبا خالى...فقط چمن و شمشاد... اما فضاى سبزش 

مى رسید... پایان جاده، یه سرش به پارکینگ بزرگى که اونم سمت چپ ویال بود خیلى قشنگ به نظر 

 ...مى خورد و یه سرش به سمت در ورودى یه ساختمون سه طبقه، با نماى سفید

 ...تیرداد توى پارکینگ نگه داشت

س پارکینگ فضاش باز و سقفش روى ستون هاى با طرح چوب، بود! یه نگاه کلى به اطراف انداختم: پ

 ...دریا ش کو؟! خندید: چقدر عجولى؟! دریا پشت ویالس

 ...باخنده پیاده شدم... یه بى ام و سفید توى پارکینگ بود

 !متعجب گفتم: این ماشین کیه؟

 !نگام کرد و بجاى جواب گفت: ببین از خونه خوشت میاد؟

راه پله جلوم بود... پاگرد شونه باال انداختم و ازش کلید ساختمونو گرفتم و رفتم سمت ورودى... دو تا 

اول راه پله ى بیرونى یه جورایى مى شد تراس طبقه ى دوم و انتهاش مى رسید به تراس طبقه ى 

 ...سوم

نگامو ازش گرفتم و از چهارتا پله ى رو به روم رفتم باال و درو وردى رو باز کردم... یه سالن خیلى 

مرتب بود... و آماده ى پذیرایى! ولى هیچ کس تو  خیلى بزرگ... به دورتا دورش نگاه کردم! همه چیز

 ...خونه نبود

 ...همون لحظه تیرداد با چمدونا داخل شد و روبه من گفت: من مى رم باال... تو هم همه جا رو نگاه کن

سرمو تكون دادم و به همه جا سرک کشیدم... طبقه ى اول فقط همون سالن بزرگ و گرد بود که با 
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طبقه ى دوم مى رسید... دور تا دور سالن پنجره هاى بلند بود... نورگیرى جالبى  پله هاى مارپیچ به

 ...داشت... چند دست مبل خوشگل به رنگ کرم و مشكى هم به صورت گرد توش چیده شده بودن

 ...حتما براى عروسى اینطور آماده شده بود

عاد کوچیک تر و اینكه اینجا زیاد پنجره از پله ها باال رفتم... یه سالن دقیقا شبیه به پایین، فقط با اب

 ...نداشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یه راهرو سمت چپ که به آشپزخونه و پذیرایى مى خورد و یه راهرو سمت راست بود که توش پر از 

 ...در بود

رفتم سمت راست... در یه اتاق باز بود و از توش سر و صداى خیلى کمى مى اومد... رفتم تو... همون 

 ...که تراس داشتاتاقى بود 

تیرداد داشت دنبال چیزى مى گشت... داروهاشو برداشت و نشست رو تخت دونفره اى که تو اتاق 

 ...بود... خودمو زدم به ندیدن و براى اینكه راحت باشه رفتم سمت تراس
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 ...تیرداد: الزم نیست برى

 !سرجام واستادم: مطمئنى؟

تم و کنارش نشستم... اینكه اجازه داده بود پیشش سكوتش نشونه ى رضایتش بود... با لبخند برگش

 ...بمونم واسم با ارزش بود

 ...تزریقش که تموم شد وسایلشو بست و سرنگشو برد پایین تا بندازتش

 ...روى تخت دراز کشیدم و به سقف خیره شدم

غلم کرد و چند لحظه بعد داخل شد... به پهلو شدم و چشامو بستم... کنارم دراز کشید و از پشت سر ب

 ...چون هردومون خسته بودیم خیلى زود خوابمون برد

با حس بدى چشامو باز کردم و دویدم سمت سرویسى که تو اتاق بود و چیزى که تو معده م نبود و 

 ...باال آوردم... در واقع معده م خالى خالى بود... و چقدر حس بدى بود

 !تیرداد ضربه اى به در زد: هونام؟! خوبى؟

 ...آب زدم... لعنت به این شانس صورتمو

 ...درو باز کردم: خوبم... نگران نباش

 ...یه قرص با یه لیوان آب بهم داد: بیا اینو بخور

بعدش رفت بیرون و چند دقیقه بعد با یه جعبه پیتزا که تو راه خریده بودیم برگشت و مجبورم کرد 

 ...تقریبا موفق هم بودمازش بخورم... خیلى سعى کردم دوباره حالم بد نشه و 

 ...سرم رو پاهاى تیرداد بود... من دراز کشیده بودم و اون نشسته بود

 !تیرداد: نمى خواى خنچه عقدو ببینى؟

سرمو به نشونه ى منفى تكون دادم: نه! دوست دارم فردا ببینمش... راسى اینجا رو کى مرتب کرده؟! 

 ...خیلى خوب چیده شدن

كى از بچه هاى شرکت یه دیزاینر خوب معرفى کرده بود که آشنا هم بود! دستشو کشید تو موهام: ی

 ...همه ى کارا سپردم به خودش

 ...چیدمان ساختمون که خوبه... امیدوارم خنچه عقدم به همین قشنگى باشه -

 ...سرشو تكون داد و چیزى نگفت

وند... لعنتى! فردا با این وضع اون شب تا صبح بارها باال آوردم و تیردادم تا خود صبح باهام بیدار م

 !باید چیكار کنم؟
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براى بار دهم از دستشویى اومدم بیرون! صداى مسیج گوشیم بلند شد... با بى حالى بازش کردم... 

 ...سودا بود: همین االن رسیدیم! داریم مى ریم هتل

 !امیدوارم تا فردا دووم نیارى... مى مردى تهران عقد مى کردى؟

م کنارم و به تیرداد که چشاش سرخ شده بود نگاه کردم... بیچاره بخاطر من نتونسته گوشى رو انداخت

 !بود بخوابه... هنوز خستگى چندساعت رانندگى هم از تنش در نرفته بود

شرمنده سعى کردم بخوابم... ولى اون انگار خوابش نمى برد... کنارم نشسته بود و مواظب بود دوباره 

 ...حالم بد نشه

 ...بود که با صداى داد سودا از خواب پا شدم: مرض گرفته! مثال عروسیته ها ساعت ده

با خستگى روى تخت نشستم و هرکى دم دستم بودو فحش دادم... اومدم از جام پاشم که یه چیز 

 !لزج رو روى بدنم حس کردم! سریع از جا پریدم و با ترس به مارى که روى تخت بود نگاه کردم

رها و سودا بلند شد... با حرص مار کنترلى سودا رو برداشتم و رفتم سمت تراسو صداى خنده ى بلند 

پرتش کردم تو حیاط... از تراس به پایین نگاه مى کردم... پاپى تو حیاط بود که با دیدن مار سریع 

 ...دوید سمتش و گرفتش به دهنش... با خنده برگشتم تو اتاق

 ...خریده بودمشسودا غر زد: با اون چیكار دارى؟! تازه 

 !رها هنوز مى خندید! به چشماش نگاه کردم! سبز بود

 !متعجب گفتم: وا... چرا چشات این رنگى شده؟

 !سودا: لنزش اصال طبیعى نیست

 ...رها با حرص گفت: خدا تومن پولشو دادم

 !حاال چرا سبز؟ -

 ...سودا با یه حالتى که مثال تهوع داره گفت: رنگ چشاى على

 !کى اومدین؟! تیرداد کجاست؟ خندیدم: شما

 ...سودا: بیچاره سه ساعته رفته! خانوم هنوز خوابن

 ...چیزى از اینكه حالت تهوع داشتم نگفتم! مهم این بود که بود االن حس بهترى داشتم

 ...یه دوش سریع گرفتم و بعدش با رها و سودا آماده شدیم و رفتیم پایین

و مامان پیرى باالى سالن واستاده بود و دستور مى داد! با اون سالن خلوت حاال کامال شلوغ بود 

 ...صداى بلند سالم کردم که سرشو واسم تكون داد



      گناه | کالله قربانی محکومه شب پررمان 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان  برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         254 

 

 !اینا کى اومده بودن؟

سودا در گوشم گفت: من با این ننه پیرى درگیر نشم خیلى یه... هرچند که این از منم به کنگ فو 

 ...وارد تره

سى سریعى کردیم... تقریبا همه ى مهمونا اومده بودن... حتى خندیدم و با بقیه هم سالم و احوال پر

 ...خیلى ها که نمى شناختمشون

 ...چون دیر شده بود از اونجا زدیم بیرون که بریم آرایشگاه

 

تیرداد آدرس آرایشگاهى که رزرو شده بود و واسم نوشته بود... ولى قبلش باید مى رفتیم و جواب 

 ...آزمایشو مى گرفتیم

 ...از این ور برو سودا -

 ...سودا سرشو تكون داد و پیچید

 !رها صداى پخشو کم کرد: مگه حالت بده؟

 !باید جواب آزمایشو بگیرم -

 !رها متعجب گفت: مگه آزمایش نداده بودین؟

 ...خندیدم و آروم گفتم: آزمایش باردارى

 سودا محكم کوبید رو ترمز: نـــــــه؟

 !و اومدى؟رها زد تو سرش: باز تو این حرکت

 ...یه ماشین با یه بوق کشدار از بغلمون رد شد

 !سودا راه افتاد: حامله اى؟! یا تو هم مثل رها؟

 ...نمى دونم... باید دید -

 ...رها خندید: تو از منم زرنگتر بودى که

 ...سودا: هعى... ترشیدگى

گذشت تا جوابو گرفتم... زن خندیدم و پیاده شدم... اون دو تا تو ماشین بودن... یه ده دقیقه اى 

 ...جوونى یه برگه رو جلوم گذاشت: تبریک مى گم

 با ناباورى به دهنش چشم دوختم... عین منگل ها گفتم: حامله م؟

 ...زنه خندید: بله... تبریک مى گم
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 ...ذوق زده گفتم: ممنون

 ...و سریع زدم بیرون و دویدم سمت ماشین سودا... درو بستم

 ...ـو.... درو داغون کردى... آروم ببندشسودا: هـــــــــ

 !رها: چى شد؟

 !داد زدم: حامله م

 ...سودا دستشو گذاشت رو بوقو یكسره ش کرد و راه افتاد: ایول

صداى پخشو تا آخرین حد باال برده بود... همون لحظه گوشیم زنگ خورد... تیرداد بود! اولش 

 ...خواستم بهش خبرو بدم! ولى بعدش پشیمون شدم

 ...الو -

 انگار سرش خیلى شلوغ بود... ظاهرا رفته بود ماشینو بگیره: کجایى هونام؟! حالت بهتره؟

 ...آره خوبم -

 ...با یه لحن غمگین اضافه کردم: جواب آزمایشو گرفتم... منفى بود

 ...صداش هیچ تغییرى نكرد: عیبى نداره جوجه

 ...با خنده اضافه کرد: هنوز وقت هست

نگفتم... تا گوشى رو قطع کردم سودا جلوى یه آرایشگاه نگه داشت و سوت کوتاهى  خندیدم و چیزى

 ...زد: اینجا رو ببین... عجب سالن بزرگى یه

 !رها: حاال بزار بریم توش بعدا بگو... راسى نیكى چرا به تیرداد نگفتى؟

 ...جعبه اى که لباس عروس توش بود و برداشتم: حسش مى رفت

 ...و پیاده شدم

نطور که سودا مى گفت سالن خیلى بزرگى بود و تقریبا خالى... یعنى بجز خود آرایشگرا کس همو

 ...دیگه اى نبود

صاحب آرایشگاه یه دختر جوون تقریبا بیست و دو سه ساله، که تاپ و شلوارک صورتى تنش بود و 

ود و ظاهرا مى موهاشو عین بچه ها دوموشى بسته بود و انگار که از همكاراش به کارش وارد تر ب

 ...خواست خودش منو آماده کنه

یه نگاه به چهره ى بچه گونه ش انداختم و مانتومو درآوردم و شالمو برداشتم و با اشاره ش روى یه 

 ...صندلى که خوابونده بودنش تقریبا دراز کشیدم
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 ...سودا و رها هم زیر دست بقیه بودن

تونو کردن و چون اینجا فقط واسه شما رزرو شده خم شد رو صورتم: دیر کردین... ولى خیلى سفارش

 ...عیبى نداره

جوابى به طعنه ش ندادم و نگامو از تو آینه به خودم دوختم... دلم باز داشت پیچ مى خورد... بدترش 

 ...این بود که بغیر از پیتزاى دیروز که بعد از خوردنش بارها باال آورده بودم چیزى نخورده بودم

شغول بود که یه زن جوون با چندتا بسته تو دستش اومد تو و رو به دختره گفت: هنوز رو صورتم م

 ...این غذا ها واسه عروس و دوستاشه

 ...صداى سودا رو از سمت چپم شنیدم: آخ بیار که خیلى گشنمه

خندیدم و بعد از اینكه به هردوشون ساندویچاشونو دادم خودم هم یكى برداشتم و با اجازه ى 

 ...غول خوردن شدم... البته خیلى کم خوردم! چون مى ترسیدم باز حالم بد بشهآرایشگر مش

بآلخره ساعت تقریبا سه بود که آماده شدم... تو آینه به خودم نگاه کردم... صورتم آرایش تیره اما 

مالیمى داشت! خودم نزاشته بودم زیاد آرایشم کنه... چشام مشكى تر از قبل شده بود... همیشه 

 ...ایش مى شد اینطور به نظر مى اومدوقتى آر

موهام کامال پوشونده شده بود... و تاج کوچیكى سمت چپ سرم روى ساتنى که سرم بود گذاشته 

 ...شده بود و پشت سرم با تور کار شده بود

 ...رها: خیلى ناز شدى... با اینكه موهات اصال معلوم نیست

تقیم به لباسم دوختم... دکلته بود و قسمت سینه ش لبخند زدم و نگامو از آینه گرفتم و اینبار مس

سنگ دوزى کمى داشت... کمرش تنگ بود و دامنش از پشت یه دنباله ى یک مترى داشت... ساده اما 

شیک... خودمون با هم انتخابش کرده بودیم! اینكه تیرداد به ارزش هام احترام مى زاشت باعث 

 ...احترامم بهشمیشد عالقه م بهش بیشتر بشه... عالقه و 

 

با احتیاط کت آستین بلندشو پوشیدم... یقه ى بازمو کامال مى پوشوند... به نظرم هیچ چیز از زیبایى 

 ...لباس کم نكرده بود! حد اقلش نظر من این بود... و مهم... براى من و تیرداد

 ...سودا لبشو ورچید: خوشگل شدى... ولى کاش کتشو نپوشى

 !همه وقت تن و بدنمو نشون ندادم، اون وقت امشب همه چى رو به باد بدم؟بهش چشم غره رفتم: این

 ...صورتمو با احتیاط بوسید: خیله خب هاپو... ولى خیلى ناز شدى... مامان کوچولو
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خندیدم و به سر تا پاش نگاه کردم... یه لباس بادمجونى آستین حلقه اى کوتاه پوشیده بود که خیلى 

 ... ه لباس دکلته ى سبز کمرنگ بلند به رنگ لنز چشماشبهش مى اومد... و رها ی

 ...اومد مانتوشو برداره که اشتباهى مانتوى سودا رو برداشت

 ...خندیدم: رها اون مال سودا س

 ...سودا هم خندید: کاریش نداشته باش... اون با این لنزش همه چى رو سه بعدى مى بینه

 ...رها با خنده بهش چشم غره رفت

موقع گفتن که اومدن دنبالمون... دستمو به دامنم گرفتم و تشكرى از آرایشگر کردم و جلوتر همون 

 ...از بقیه رفتم سمت در

 ...رها و سودا م وسایالى من و خودشونو برداشتن و پشت سرم از آرایشگاه خارج شدن

د زد و در گوشم گفت : تیرداد به یكى از آرایشگرا انعام داد و من از در زدم بیرون... با دیدنم لبخن

 ...االن چى باید بگم؟! تو که خوشگل بودى

 ...سودا: هونام باید تورو مى کشیدى رو سرت دیوونه

رها خودشو بهم نزدیک کرد... دست گلو از تیرداد گرفتم... فیلم بردار هى غر مى زد که دور و برمونو 

 ...خلوت کنن

تو بكوب رو پاى تیرداد... شگون داره... مى گن  رها سریع گفت: هونام... موقع عقد پاشنه ى کفش

 ...اینطورى دوماد همیشه حرفتو گوش مى کنه

 ...خندیدم و سرمو تكون دادم... بدم نمى اومد سر به سر تیرداد بزارم

 !تیرداد دستمو گرفت: به چى مى خندى؟

 ...خنده مو قورت دادم: هیچى... بریم

گل رز بزرگ سفید به رنگ دست گلم سمت راست کاپوتش  باهم راه افتادیم سمت بى ام و ش که یه

بود و دنباله ش با حریر سفید به صورت مورب به سمت چپ کشیده شده بود! لبخندى زدم و لباسمو 

با کمک تیرداد جمع کردم و سوار شدم... مستقیم رفتیم سمت ویال... ظاهرا قرار بود عكسا رو هم 

 ...همونجا بگیریم

دا به مراتب از ماشین ما هم بیشتر بود... رها با على تو یه ماشین، سودا و صداى پخش ماشین سو

 ...خاله شیدا با هم بودن... و چندتا ماشین دیگه که آشنا هاى تیرداد بودن

نیم ساعت بعد توى ویال بودیم...لحظه اى که مامان پیرى دید لباسم کامال پوشیده است، شاید اولین 
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 ...رو مى دیدم بارى بود که لبخند رضایتش

 ...صداى موزیک داشت کرم مى کرد... رفتیم سمت ساحل که پشت ویال بود

دست راستم دور بازوى تیرداد حلقه شده بود و دنباله ى لباسم روى ماسه ها کشیده مى شد... یه 

نگاه به قسمتى که مثل محراب درست شده بود انداختم... خنچه عقد خیلى خوشگلى با ترکیب رنگ 

 و طالیى... تیرداد یكم خم شد و در گوشم گفت: خوشت اومد؟سفید 

با هم از بین مهمونا مى گذشتیم... با خوش رویى به همه سالم مى کردم... تو همون حالت جوابشو 

 ...دادم: آره... خیلى دوسش دارم

د... باهم باالى خنچه نشستیم... و بقیه هم رو به رومون روى صندلى هاى خوشگلى که چیده شده بو

 ...حاال دیگه صداى موزیک قطع شده بود و فقط صداى امواج دریا بود

نگام بین جمعیت در گردش بود! شاید تو جست و جوى مادرى که تو آب غرق بود... و پدرى که بخاطر 

 ...از دست دادن دختر بزرگترش اشک مى ریخت

 !تیرداد دستمو فشار داد: چرا اینقدر سردى؟

 !تلبخند زدم: چیزیم نیس

 !مطمئنى؟ -

 ...به نشونه ى مثبت چشامو آروم باز کردم و بستم

همون لحظه عاقد اومد... همه به احترامش پا شدن... با پسر جوونى که همراهش بود روى دو تا 

 ...صندلى که مخصوص خودشون بود و سمت راست ما قرار داشت نشستن

روع به جارى کردن خطبه کرد... چشامو بستم خم شدم و از جلوم قرآنو برداشتم... عاقد با بسم اهلل ش

 ...و نیت کردم و آروم الى قرآنو باز کردم

عاقد هنوز داشت خطبه رو مى خوند... سوره ى ابراهیم بود... چشام روى آیه ها چرخید... زمزمه 

 :کردم

 

 ربّنا و تَقَبّلْ دعاءِ »

 

 ربّنا اغْفِرْلى
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 وَلِوالِدَىّ وَ لِلْمُؤمِنینَ

 

 « قومُ الْحِسابِیَوْمَ یَ

 

 پروردگارا دعاى مرا بپذیر »

 

 پروردگارا ببخش براى من

 

 و براى پدر و مادرم و براى مومنان

 

 « روزى که به پا مى شود حساب

 

 « 00و  01ابراهیم،  »

 

نفس عمیقى کشیدم و قرآنو بوسیدم و بستم و دوباره برش گردوندم سر جاش... تیرداد با لبخند نگام 

چشامو بستم و تو دلم از خدا خواستم که پدر و مادرمو ببخشه... ازش خواستم که تیردادو مى کرد... 

ازم نگیره... و واسه ى همه ى بچه هایى که مشكل منو داشتن دعا کردم... دعا کردم که مثل من به 

 ...خوشبختى برسن

 ...سودا و تینا باالى سرم قند مى سابیدن

س مى کردم واسه قلبم زیاده... حس مى کردم صدبرابر قبل شور و شوقم اونقدر زیاد بود که ح

 ...عاشقم... عاشق مردى که مى دونستم لیاقت عشقمو داره... چشامو بستم

 ...عاقد براى بار اول بله خواست

 ...سودا: عروس رفته گل بچینه

 ...شوقکاش اآلن مى تونستم تو چشماى مادرم نگاه کنم... شاید چشماش اشک بار مى بود... اشک 

 ...بار دوم

 ...تینا: عروس رفته گالب بیاره

عاقد: دوشیزه خانوم هونام روشن فكر، براى بار سوم عرض مى کنم آیا وکیلم شما را با مهریه و صداق 
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معلوم یک جلد کالم اهلل مجید، یک دست آینه و شمع دان، چهارده شاخه گل رز سفید، چهارده سكه 

ویالى مذکور به عقد و نكا دائم جناب آقاى تیرداد صالحى درآورم؟ ى تمام بهار آزادى، شش دانگ 

 وکیلم؟

یه نگاه به تیرداد انداختم! دستم هنوز تو دستش بود... هرچقدر اصرار کرده بودم دور ویال رو خط 

 ...نكشیده بود! به زور راضى ش کرده بودم تعداد سكه ها رو کم کنه

اینكه منو نمى خواد... انگار تیرداد حسرتو تو چشمام دید  کاش مى شد پدرم مى بود... حتى با وجود

 ...که دستمو فشار خفیفى داد

 ...صداى سودا بلند شد: عروس خانوم داره به آقا دوماد اشاره مى زنه زیر لفظى بده

همه خندیدن... حتى عاقد... حیف نمى تونستم سرمو برگردونم! وگرنه یه چشم غره ى حسابى بهش 

 ...مى رفتم

یرداد از جلوش یه جعبه ى سفید که آماده گذاشته بودش برداشت و ربانشو باز کرد... یه سرویس ت

طال سفید... خودش سینه ریزو گردنم انداخت و دستبندو به دستم بست... ولى گوشواره رو فاکتور 

ن گرفت چون اونطورى باید حجابمو برمى داشتم... یه سوئیچ هم روى جعبه بود که بهم داد: همو

 ...سفیده که تو پارکینگ بود... فردا سند مى زنیم

 ...با محبت نگاش کردم... جوابى واسه این کاراش نداشتم

 !عاقد دوباره تكرار کرد: عروس خانم وکیلم؟

تا اومدم لب باز کنم صداى پارس پاپى بلند شد... دوباره همه خندیدن! مامان پیرى با حرص گفت 

 ...تیرداد سریع گفت: مادر جون الزم نیست... پاپى بیا اینجا پاپى رو از اونجا دور کنن که

 ...پاپى هم حرف گوش کن سریع از بین جمعیت گذشت و اومد دقیقا باالى خنچه کنار من واستاد

 !حاج آقا: عروس خانوم بآلخره بنده وکیلم؟

 ...بله آروم خندیدم... یه خنده پشت یه بغض مخفى... چشامو بستم و با صداى رسایى گفتم:

ولى فقط خدا مى دونست که چقدر گفتن این کلمه واسم سخت بود! نه براى اینكه از این ازدواج 

ناراضى بودم! برعكس! تو دلم پر از شوق بود! براى اینكه دوست داشتم مثل همه ى عروس ها قبلش 

 ...از پدر و مادرم اجازه بگیرم

یادم افتاد دم آرایشگاه بهم گفته بود پاشنه ى کفشمو نگام افتاد به رها... داشت بال بال مى زد! تازه 

 ...بكوبم رو پاى تیرداد
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 ...عاقد: مبارک تون باشه... ان شاهلل در پناه حق خوشبخت بشید دخترم

 ...بعد از تیرداد هم بله خواست

 !عاقد: آقاى داماد وکیلم؟

بینه از زیر لباس یكم پامو با یاد آورى حرف رها بغضمو یادم رفت و خنده م گرفت! طورى که کسى ن

 ...بلند کردم و تا جایى که امكان داشت پاشنه ى ده سانتى کفشمو محكم کوبیدم رو پاى تیرداد

 !این کارم اونقدر غافلگیر کننده بود که صداى داد تیرداد بلند شد: آخ

شتر تعجب همه متعجب به تیرداد نگاه کردن! رها داشت مى خندید! همینطور من! تیرداد از همه بی

 ...کرده بود

 !ولى بیچاره هیچى نگفت

 ...خم شد و در گوشم با بدجنسى گفت: تالفى مى کنم

 !ریز خندیدم

 !عاقد: آقاى داماد وکیلم؟

 ...تیردادم آروم خندید: صد در صد

با این حرفش دوباره همه خندیدن... حتى مامان پیرى... سودا و تینا قندایى که سابیده بودنو رو 

 ...لى کردن و بعد از اون من و تیرداد حلقه ها رو تو دست هم انداختیمسرمون خا

 ...سودا عسلو گرفت جلومون و یكم تو دهن هم انداختیم

خیلى سعى کردم حالم بد نشه ولى نشد... دیگه حسابش از دستم در رفته بود از دیروز چندبار به این 

 ...حالت دچار شدم

 ...سمت دریا... ولى فقط حالتش بهم دست داده بود سریع از بین جمعیت رد شدم و دویدم

 ...تیرداد کالفه بود: یعنى چى؟! مگه نگفتى خوبى؟! اون آزمایشو بده من ببینم

 !خندیدم: مگه چیزى ازش مى فهمى؟

 ...على: بدش من

حتما از رها با چشم و ابرو به على اشاره کرد... انگار سریع فهمید که رو به تیرداد گفت: نگران نباش... 

 ...استرسه

و چشمكى به من زد... برگشتیم و همونطور که ما صدجا رو امضا مى کردیم بقیه رفتن وسط و مشغول 

 ...رقصیدن شدن
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چند دقیقه ى بعد مارو هم کشیدن وسط... درسته که جلوى نامحرم محجوب بودم... ولى اونقدرا هم 

 ...مقید نبودم که شب عروسى م با شوهرم نرقصم

 ...ل تیرداد آروم آروم مى رقصیدم... حتى یه لحظه هم ولم نمى کردتو بغ

 

 تو به این معصومى، تشنه لب ، آرومى

 غرق عطر گلبرگ، تو چقدر خانومى

 کودکانه غمگین، بى بهانه شادى

 از سكوتت پیداست که پر از فریادى

 

 :تیرداد در گوشم با خواننده همخونى کرد

 

 مى شن همه هر روز اینجا، از گالت رد

 آدماى خوبم ، این روزا بد مى شن

 توى این دنیایى که برات زندونه

 جاى تو اینجا نیست! جات توى گلدونه

 

 ( حس مبهم / گوگوش )

 

منو با خودش چرخوند... سرم رو سینه ش بود... روى قلبش... توى اون همه هیاهو صداى تپش عشقو 

 ...مى شنیدم

کنارمون باهم مى رقصیدن افتاد... آرزو کردم خوشبختى شون  نگام به على و رها که با یكم فاصله

 ...همیشگى باشه

تا نیمه هاى شب فقط رقصیدیم و خندیدیم... البته فقط من بودم که نتونستم شام بخورم... هرچند که 

 ...تیردادم بخاطر من لب به غذا نزد

! همین که حس مى کردم بچه نمى دونستم حالم کى قراره خوب بشه... ولى هرچى که بود شیرین بود

 ...ى تیرداد داره درونم رشد مى کنه
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 ...رها کنارم واستاد و باهم به سودا خیره شدیم... پاپى رو هم با خودش مى رقصوند

این وسط مامان پیرى هى غر مى زد: حیوون نجس جاش تو عروسى نیست... جایز نیست! نحسى 

 ...میاره

 ...ودم باید از همه نحس تر باشمزیر لب گفتم: اگه اینطوره من که خ

 !رها خندید: ولش باو... اینم با اعتقاداش زنده س دیگه... سودا تو که مردى

 ...سودا: چیه خب؟! هیچكى نیست باهاش برقصم... عقده اى شدم باو

 !رها غر زد: تقصیر خودته دیگه... آدم خواستگار دکترو رد مى کنه؟

 !هر تو دکتره مال منم باید دکتر بشه؟سودا چپ چپ نگاش کرد: حاال چون شو

على و تیرداد باهم حرف مى زدن... من و رها هم هنوز واستاده بودیم و به مسخره بازى هاى سودا مى 

 ...خندیدیم

 ...تقریبا دیگه همه رفته بودن... خواننده و گروهشم داشتن وسایالشونو جمع مى کردن

 ...سودا بى آهنگ مى رقصید

 ...موجاى دریا یه طنین خوب تو ساحل انداخته بود تو سكوت شب صداى

مامان پیرى قبل از على و رها اومد سمتمون و هدیه شو که اونم یه سرویس طال بود به من داد و 

ازمون خداحافظى کرد و با آرزوى خوشبختى واسمون رفت! لبخند زدم! یخش کم کم داشت آب مى 

 ...شد

 !على اومد سمتمون: رها جان بریم؟

 ...ا رفت سمت یه آالچیق و مانتو شو پوشید و رومو با مهربونى بوسید: خوشبخت بشى نیكى جونمره

خندیدم! شاید اولین بار بود که از این طرز صدا زدنش ناراحت نبودم! حس مى کردم هیچ چیز نمى 

 ...تونه ناراحتم کنه... با على خداحافظى کردن و رفتن

 ...ودا: خواهرى... امیدوارم دیگه هیچ وقت غم نبینىاول خاله شیدا منو بوسید و بعدش س

 ...نگاش کردم! تو چشاش اشک بود... تیرداد ازمون دور شد که راحت باشیم

 ...سودا دوباره گونه مو بوسید: مى رم پیش بابا... برگشتم نى نى به دنیا اومده باشه ها

 !خندیدم: دیوونه... چند ماهه مى رى؟

 ...همیون بغض خندید: سه ماه

 !اشكم جارى شد و کوبیدم رو شونه ش: دیوونه... مگه بچه سه ماهه به دنیا میاد؟
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خودشم خندید و قبل از اینكه بغضش شدت پیدا کنه تند تند گفت: مواظب خودت باش... دلم برات 

 ...تنگ مى شه

نام جان و قبل از خاله دوید و رفت... خاله هم سریع خداحافظى کرد پاپى رو برداشت: شرمنده هو

 ...گفت ببرمش

 ...و رفت... اشكامو با پشت دست پاک کردم... خندیدم... دختره ى دیوونه

 ...به دور و برم نگاه کردم... موندیم من و تیرداد

دستشو از پشت دور کمرم حلقه کرد... با لبخند برگشتم سمتش... چشامو بستم! گرمى لباشو رو لبام 

 ...حس کردم! با عشق همو بوسیدیم

 !آروم لبامو از لباش جدا کردم: تیرداد؟

 !منو به خودش فشرد: جونم؟

 !با ذوق گفتم: آتیش درست کنیم؟

 !خندید: گرمت نیست؟

 ...نه! دوست دارم -

قبول کرد و با هم یه عالم چوب خشک جمع کردیم و یه آتیش روشن کردیم... خم شدم و با بدبختى 

نگشتاى پام حس خوبى بهم میداد! مثل بچه ها دویدم کفشامو از پام درآوردم... ماسه هاى الى ا

 ...سمت دریا

 

لباسمو تا جایى که مى تونستم گرفتم باال و پاهامو تا مچ بردم تو آب... موجا خیلى آروم به نوک پام 

 ...مى خوردن و برمى گشتن

 ...تیرداد واستاده بود و نگام مى کرد

 ...خندیدم: بیا دیگه

دلم مملو از خوشى بود.... خندید و اونم کفشاشو درآورد و با پاهاى برهنه اومد انگار بچه شده بودم... 

 ...سمت من... عین دیوونه ها خندیدم: تاحاال دریا نیومده بودم

 ...اومد سمتم و با محبت بغلم کرد

 ...سرمو رو سینه ش گذاشتم... چند تا نفس عمیق کشیدم و هوا رو به ریه هام کشیدم... هواى عشقو

 ...مو بلند کرد و بوسه ى نرمى به پیشونى م زدسر
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 ...بهش لبخند زد! رو نوک پا بلند شدم و گونه شو بوسیدم

 ...یه نگاه به آتیش انداختم... با چشم بهش آتیش اشاره کردم

 ...تیرداد خندید و رو دستاش بلندم کرد و دو دور رو هوا چرخوندم

 ...نكن... مى افتیم تو آب هر دو خفه مى شیما -

 ...تو که اینقدر ترسو نبودى جوجه -

 ...سرمو تو سینه ش قایم کردم: ترسو نشدم! لوس شدم

 ...خندید و همونطور که هنوز تو بغلش بودم رفت سمت آتیش

آروم منو گذاشت رو زمین کنار خودش... حجابمو از سرم برداشت و موهامو چون زیاد روش کار نشده 

 ...ریخت رو شونه مبود راحت باز کرد! موهاى لختم 

حس کردم حرارتم داره مى زنه باال... و مطمئن بودم که همه ش بخاطر گرماى آتیش نیست... کتمو 

 ...درآوردم و انداختم رو ماسه ها

 ...سرمو گذاشتم رو شونه ش... دستشو برد تو موهام

 ...چشامو دوختم به امواجى که مى رفتن و مى اومدن

 !بوسه زد: هنوزم دوست دارى بدونى اون شب کجا بودم؟براى بار هزارم روى موهام 

سكوت کردم! نفس عمیقى کشید و گفت: دلم مى خواست قبل از رابطه مون باهات حرف بزنم... بگم 

که ممكنه نتونى ادامه بدى... نتونى مادر بشى... ولى مى ترسیدم... مى ترسیدم آرامشى که تازه 

ت بدم... اون شب توى شرکت موندم... مى خواستم فكر کنم... کنارت به دست آوردمو با رفتنت از دس

مى خواستم یه تصمیم جدى بگیرم... ولى طاقت نیاوردم... اومدم جلوى خونه ى سودا... همونجا که تو 

 ...بودى... مى خواستم از دور حست کنم

شت یه جورایى دستمو دور کمرش حلقه کردم... از این همه احساسش... از این که اینقدر دوستم دا

 ...مغرور شده بودم... یه حس غرور خوب داشتم

با مالیمت ادامه داد: روز بعد از سكته ى مسعود رفتم پیشش... مى خواستم باهاش صحبت کنم... اون 

 ...حق نداشت تقصیر هاى خودشو بندازه گردن تو... حق نداشت ناعادالنه محكومت کنه

کوتاه نیومد... برگشتم خونه... اعصابم داغون بود... دیدم که  یه لحظه سكوت کرد و بعد گفت: ولى اون

دارى آماده مى شى... متوجه من نبودى... وقتى مى دیدم چقدر پاکى... چقدر معصومى نمى تونستم 

 ...بى تفاوت باشم
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با خنده ى آرومى گفت: واسه همین چشمام سرخ بود... اینكه فهمیدى اما بروم نیاوردى بیشتر اذیتم 

 ...کردمى 

 ...متعجب گفتم: تیرداد... تو

نتونستم ادامه بدم... نمى دونستم چطور بگم که دوستش دارم... و چقدر ممنونشم که اینقدر به 

 ...فكرمه

نفس عمیقى کشیدم... شونه شو تو مشتم فشار دادم و بدون هیچ خجالتى گفتم: خیلى دوستت دارم 

 ...تیرداد

اال نمى خواى بگى چرا خواستى عقدمون اینجا باشه؟! هرچند که خندید: منم دوستت دارم جوجه... ح

 !حدس زدنش چندان سخت نیست

آروم گفتم: آره... چون مادرم همینجا خودشو به خدا رسوند... یعنى مقصر کى بود؟! خودش؟! مینا؟! یا 

 !مسعود؟

 یه لحظه سكوت: یا شایدم من؟

خودشو تبرئه کنه دلیل نمى شه که تو مقصر لحنش آرومم کرد: اینكه پدرت خواسته به هر نحوى، 

 ...باشى... اون قبولت نكرد... درست... ولى حتى خودشم اینو مى دونه که گناهكار اصلى خودشه

شاید هیچوقت اینو قبول نكنه... ولى مى دونى چیه؟! واسم مهم نیست... من سعى خودمو کردم که  -

مى خوام گناه هاى هر دو شونو ببخشه... عجیب بهش نزدیک بشم... خودش نخواست... فقط از خدا 

 ...بود که وقتى قرآنو باز کردم همین آیه اومد... اینكه از خدا بخوام والدینمو ببخشه

براى هزارمین بار نفس عمیقى کشیدم و به دنبال این حرف نگامو دوختم به امواج دریا... امواجى که 

امواجى که شاهد مرگ یه دختر بوده، حاال شاهد  یه روز جون یه دختر عاشقو گرفته بود... همون

 ...خوشبختى ثمره ى همون دختر عاشقه

آره... من... هونام روشن فكر... شایدم راشدى... یا نه... بهتر بگم... هونام صالحى... دخترى که مادرش 

به سادگى ازش گذشت... دخترى که پدرش طردش کرده... محكوم شدم به نجس بودن ... من 

روعم... من که به واسطه ى فرهنگم ، سنتم، ازگفتن درد ها ، غم ها ، شادى ها ، دوست داشتن نامش

 ... ها

 ....آره دوست داشتن ها محرومم

 ... من محكومم به اینكه نامشروع به دنیا اومدم
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ن و شک باید دور باشم... از خیلى از آدما... اونایى که درکم نمى کنن... با این وجود هنوز هزاران بهتا

 ...و تردید بهم هست چون محكومم به نجس بودن

 ...پر از سؤال شدم... راجع به همه چیز... راجع به معنی ساده ترین کلمه ها مشكل پیدا مى کنم

 احساس، عشق، نفرت، معصومیت، گناه... کی گناهكاره؟ کی پاکه؟ من گناهكارم؟؟؟؟

 من گناهكارم؟؟؟

 ..... حكم ناعادالنه! آره! من همون محكومه ى یه شب پر گناهمنه! با وجود بى گناهى محكوم شدم.

 ...اما

 ...با وجود عشق به زندگى م ادامه مى دم... پابه پاى مردم... مردى که عاشقانه مى پرستمش

 ...با حس خیسى روى صورتم سرمو رو به آسمون بلند کردم

 ...نم دارش رو دوست داشتمبارون نم نم شروع به باریدن مى کرد... هواى شمال... هواى 

 ...فشار خفیفى به دست تیرداد دادم

 !نگران گفت: حالت باز بد شده؟! چیزى مى خواى؟

آروم خندیدم... با یادآورى گذشته گفتم: آره... مى دونى؟! ساعت چهارصبحه منم دلم قره قوروت مى 

 ...خواد... همین االن برام بخر
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