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( توسکا  احسان و طناز، یرتوسکا و آرشاو ) 2( قرار نبود   و طرلنیما ن، آرتان و ترسا مختلط از یرمان

 سازن ...ی رو می بارونیروزا ها با هم یت همه شخص..)( جدال پر تمنا  یولتآراد و و ) 2

 تونهی می احساس داشته باشه همراه با لذته ... گاهی که ذره ای هر کسی که برایی ... روزای بارونروزای

 و نبودنیی درد تنهایا بوده ... ی روزیه که ی همون افراد سرشار از درد باشه ... درد نبودن کسیبرا

 گنی ... همه میی کنه و تنهای ازش به عنوان غم استفاده میاتی هر ادبی توی که هر کسیی! روزایچکسه

 نگاه کرد ...ینطور رمان هم همین به اید باید ... شایاد ی روز در میه ید رن و خورشیابرا کنار م

ی سرنوشته ... امتحان پس دادن بنده هاست ... خدا عاشقا رو دوست داره و گاهی ... بازی بارونروزای

 امتحان سخت عبور کننیه از ید بایرن بگیع قراره عاشقا ترفی چند مرده حلجن ... وقتینه ببیره گی میمتصم

ی عاشق تر میعنی مرحله بعد ... ن ری و میرون بیان ی امتحان سر بلند مین اونقدر عاشقن که از ایا... 

ی رو انتخاب میی کنن و تنهای کنن! عشق رو رها می ... سقوط مینکه ایا تر ... یز خدا عزیششن ... و پ

 خواد به همه عاشقا بگه ، صبوری رمان مین که خدا براشون در نظر گرفته ... ایهکنن ... اون مجازات

ی میرون از اون امتحان سر بلند بینجوری! این ، با هم باشین بدت ، به هم فرصین ، طاقت داشته باشینباش

 ... وگرنه سزاتون سقوطه!یاین
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 ...یومد ی خودشون می رو قطع کرده بودن و فقط صدایقی موسیصدا

- تولد تولد تولدت مبارک ...

 شد ... مامانشیره رنگش موشکافانه به مامانش خی گرد و سبز- عسلی بچه با چشماپسر

 زد و بلند گفت:ی ... چشمکیدخند

 فدات شم!یگه- فوت کن د

 همه با هم خوندن:جمعیت
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!ی شمعا رو فوت کن ... تا صد سال زنده باشیا- ب

 زد ... دستاشوی پر جذبه باباش، علقه موج می شد ... توش چشمایره به باباش خینبار اپسر

 و گفت:یدبه هم کوب

 خوام فوت کنم!ی- نم

 داد از همه طرف بلند شد، عموش جلو اومد و گفت:صدای

 کنه ها!ی فوت میاد ی بچه خودم می! فوت نکنیار در نی مامانت سرتق بازین عینقدر- ا

 وید مبل رها کرد ... همه خنده شون گرفت ... پسر عموش جلو دوی و خودشو روید خندپسر

 هر چهار شمع رو فوت کرد ... پنج یره بتونه جلوشو بگی کسینکهقبل از ا

ی زاریه بود و زلزله! داد همه در اومد و پسر چشماشو براش گرد کرد ... اهل گرسالش

 ی ... مامانش جلو اومد ... چشمایره حقشو از همه بگینبود ... بلد بود چه جور

 دستاش گرفت و گفت:ین پسرشو بیک شده اش رو جلو آورد ... صورت کوچآرایش

 مامان؟ی خوای می- چ

 بخره ... پس کو؟ی شارژین- بابا قول داده بود برام ماش

یتش از جذابیزی خط انداخته بود اما چیونیش پشی شد ... اخم تویک نزدینه دست به سباباش

 کرد. گفت:یکم نم

ی بدم به بچه نگهبان، اما چی بدیتو قبلی شارژین که ماشی- بله ... قول داده بودم! در صورت

 ازش استفاده کنه!یگه نتونه دی که کسی داغونش کردی زدی؟کار کرد

 باباش و گفت:ی چشمای سرتقانه زل زد توپسر

- مال خودم بود!

 بال انداخت و گفت:ی شونه اباباش

!یست خبر نین از ماشیگه- خوب پس د

:ید پسر بلند بشه مامانش بغلش کرد و رو به باباش غریغ جینکه از اقبل
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 بچه مو ...ی کنی میتش! چرا اذیدی- خوب تو که براش خر

 چند لحظه تو نگاه هم غرق شدن. عشق ازی مامانش ... برای چشمای شد تویره خباباش

 یرون جلو اومد و پسر رو از بغل مامانش بی زد ... قدمی میرونچشماشون ب

 نشنوه گفت:ی که کسی ... آروم طورکشید

 گوشیخوای! انگار حرف نمی شی میت شده اذین- هزار بار بهت گفتم، بغلش نکن! سنگ
!یکن

ی توی مهموناش برسه ... احساس خوشبختیه نازک کرد و رفت که به بقی پشت چشممامانش

 الن بره کنار پنجره سرشو ببره ین کرد ... دوست داشت همیقلبش فوران م

 شکرت!یا و از ته دل داد بزنه خدابیرون

 فنجون ها بود که دوستش اومد تو و گفت:ی نسکافه تویختن آشپزخونه مشغول رتوی

یرون؟ بیای ی طل! خوشگل شهر قصه ها ... نمیگر! جیده- ورپر

!یام ی- گمشو منم الن م

!ی آدم با من حرف بزنین عیستی ... هنوز بلد نی! بچه هم داری- شووور کرد

 ...ی- مگه تو آدم

 از دوستاشون اومد تو و گفت:یگه دیکی بازم جوابشو بده که خواست

 ... بدنم خشک شد!یم ذره برقصیه یاین- بچه ها ب
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!ی دادی قر می الن داشتین تا همی- بترک

 ...یم نداشتی مهمونیه وقت بود یلی- خوب خ

یغ جی بسته بود ... با صدای وارد آشپزخونه شد، مامانش موهاشو براش دم اسبی بچه ادختر
 گفت:یغوشج

 ببرن ...یکو خوان کی میرون بیاین گه بی- خاله! مامانم م

 و گفت:ید رو بوسدختر

 کنم شمعاشو فوت کنه!ی بچه رو راضین ایام- باشه خاله ، تو برو تا منم ب

:ید زد سر شونه اش و غردوستش

 دنده!یه مونه! لجباز و ی ننه اش مین بچه ات عین- ا

 حرف گوش کنه!یلی باباش خیست حرف دهنتو بفهما! نی- او

 ...یفتم- باباش که کل اعصاب مصاب نداره! من جرئت ندارم باهاش در ب

 هم دلت بخواد! نکبت!یلی- خ

 نسکافه ها رو برداشت و گفت:سینی

 ... مهمونا حوصله شون سر رفت ...ینم جلو ببیفتین- راه ب

ین ماشیدن کردن ... پسر بچه بعد از دیرایی و از مهمونا پذیرون شون با هم رفتن بهمه

 هاشوشمع و همه ید کشی از شادیغی بود جیده که باباش براش خری بزرگ قرمز رنگیشارژ

 عکسی طاقت صبر کردن برای ... حتی بازین کنه بره ماشیداهمزمان فوت کرد تا فرصت پ

ی عکس دست جمعیه بتونن کرد تا یرش بازوهاش اسینگرفتن هم نداشت و باباش به زور ب

:ید کشیغ ... پسر بچه جیرنبگ

 خودته!ی قبلین ماشیه! درست شبیی- بابا

 آورد و کنار گوش پسرش زمزمه کرد:یین سرشو پاباباش

ی؟- دوسش دار
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 ...یلی- آره خ

 و پسر عموش و دختر خالهینش سمت ماشید بغل باباشو نداشت ... پری طاقت موندن تودیگه

اش هم رفتن کنارش ...

 و آهنگ مورد علقه اشیو کردن با دوستاش شد، باباش رفت سمت استری سر گرم بازوقتی

 کرد ...ی منگاشرو گذاشت و بدون توجه به جمع اومد سمت همسرش که داشت با عشق 

دستشو دراز کرد و گفت:

 ...ینم ببینجا ایا- ب

 گفت:همسرش

 آهنگ؟ین- باز ا

 بازوهاش قفل کرد و گفت:ین با خشونت اونو بیشه و مثل همید همسرش رو کشدست

 چسبه ...ی آهنگ مین- رقص با تو فقط با ا

 رقص شدن .... هشت زوج .... دست دریدون زوج ها هم وارد میه تنها اونا که کم کم بقنه

 .یدن رقصی میقی موسی نوایر عاشقانه ... زیدست هم ... با زمزمه ها
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یمی صمی و توسکا دوستایر چهارساله ... آرشاوی کوچولوین ترسا بابا و مامان آترو.. آرتان 

 وارداونا برگشته و به جمع دوستانه یفاکس از هالی که به تازگیولتآرتان و ترسا ... آراد و و

 وید رقصی رو داشت و عاشقانه با همسرش طرلن مین آتری که حکم عمویماشده بودن ... ن

 عمه آرتان که بهدختر بود نداشت... طناز ین اتاق آتری که تویاوش بابت پسرش نینگران

همراه همسرش احسان اونجا حضور داشتن و داستان عشقشون زبونزد همه اهل اون خونه بود

 ...یار ... شبنم و اردلن ... بنفشه و مازمانی خوشبخت اون شب آتوسا و ی زوج هایگر... و د

 و با لذت بهشونیستاده ای جمع کناری زد ... بزرگترهای به همه اون ها چشمک میخوشبخت

 دوامی تونستن برای جز دعا نمی و بزرگترها کاربود ی جاری شده بودن ... زندگیرهخ

یک به هم نزدیشتر عاشقا رو بی گرم بهنام صفوی فرزنداشون انجام بدن ... صدایخوشبخت

 کرد:یم

یست نیشکی هی داره که تو چشمای- چشات آرامش

یست نیشکی هی قلبت به جز جای که تومیدونم

 کنه از غمی داره که دورم می آرامشچشات

 کم کمیشم گه دارم عاشق می بهم می احساسیه

یدی بخشی آرومت بهم خوشبختی چشماتوبا

ی دی منم میاد ی رو داری و خوبی خوبخودت

ی به من عشق ونشون دادیرینت با لبخند شتو

ی تو بودم که واسه من دست تکون دادیای روتو

یاهام تو کل روی خوام باشی می بس تو خوباز

 فرداهامید امی با تو باشیرم جون بگتا

یشم نگات میند داره که پای آرامشچشات

یشم و مات میش چشمات دوباره کی تو بازببین
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 کنی و با نگاهت آسمونیم و زندگبمون

 کنی و عاشق من باش بمون و مهربونبمون

 شد ...یر ختم به خی- اوف! خدا رو شکر که همه چ

 خوابش برده بود بغل کرد و گفت:یش شارژین ماشی رو که توین خم شد آترآرتان

 توئه ...ی- آره خدا رو شکر ... همه اش به خاطر زحمتا

یرین شی کردن لبخندیم اتاق خوابش برد. ترسا هم بعد از تقدی رو توین حرف آترین دنبال ابه

 همه اصرارچی شد ... هر یزها می شده رویف کثیبه همسرش مشغول جمع کردن ظرف ها

یز تمیگرون بار نرفت که نرفت! دوست نداشت خونه شو دیرکردن بمونن کمکش کنن ز

 ترسا گفت:یدن اومد ... با دیرونکنن ... آرتان از اتاق ب

 کنه!یز همه جا رو تمیاد جون خدمتکارشون رو بفرسته بیلی زنم نی- دست نزن! فردا زنگ م

!یم بخوابیم شه بری که نمی شکلین- ا

 حق رو به ترسا داد ... بدون حرف وارد اتاق خوابشونیرایی به وضع آشفته پذی با نگاهآرتان

 گرفت ، لباسشکل لبهاش ی روی اتاق لبخند نا خودآگاهیوار ترسا به دی عکسهایدنشد ... با د

یده هم چی بشقاب رو رویادی ... ترسا تعداد زیرون تنش کرد و رفت از اتاق بیشو راحتیها

 بود پخشیک و نزدید پاش ندجلوی رو یار رفت سمت آشپزخونه .... پوسته خیبود و داشت م

 بشقاب هایر زیگه دست خودشو و با دست دیه بشه که آرتان با سرعت از پشت سر با ینزم

:یدرو گرفت ... ترسا نال

 مردم!ی الن می- وا
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:ید غری خنده اش گرفت ولآرتان

ی؟ مسخره زدی حرفاین- باز از ا

 حرف بشقاب ها رو از ترسا گرفت و گفت:ین دنبال ابه

 برمشون ی میام ی خودم میز می شو جمع کن ... اما بلندشون نکن بذارشون رویه- تو برو بق

ی ظرف ها رو جمع کنه ، آرتان همه ظرف ها رو رویه سرشو تکون داد و رفت که بقترسا

. نشستریخت ی سطل می رو تویوه می اومد، ترسا داشت پوسته هایرون و بید ها چینتکاب

 دختر تو دلبرو چقدرین دونست که ای شد. فقط خدا میره مبل و با لذت به کارهاش خیرو

 رنگ که بهی مشکبلند لباس یه! هنوز هم لباس شب خوش دوختش تنش بود، یزهبراش عز

ی بهش میلی خی دل اعتراف کرد که مشکی. توید درخشی نور میرخاطر جنس پارچه اش ز

یشونیش پی و دستشو روید بال کشسمت خودشو به ی. ترسا که کمرش خسته شده بود کمیاد

گذاشت. آرتان از جا بلند شد، رفت سمت بشقاب ها و گفت:

.یزم- تو برو استراحت کن عز

 حرکت از جا بلند کرد و راه افتاد سمت آشپزخونه.یه شده رو با یز تمی بعد همه بشقاب هاو

:گفت از پشت خودشو به آرتان رسوند و یع به سرش زد سریطنتترسا هوس ش

ی؟ بلند کنی تونی- منو هم م

 لبخند زد و گفت:آرتان

 ...یم برسیمون به زندگیم بریم بشقابا رو جمع کنین ... بذار زودتر ایطون- برو ش

 گفت:ترسا
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!یمون؟- زندگ

 من و تو !ی شخصی زندگیعنی یمون ... زندگیگه- آره د

 پسر چهار ساله است خودشو لوس کرد و گفت:یه رفت مامان ی میادش وقتا ی که بعضترسا

 نداره؟یی جای زندگین ای توین- آتر

 آرتان خاص شد و گفت:نگاه

 زنم نه!ی که من ازش حرف می زندگین ای- تو

 با ناز گفت:ترسا

!یمونم زندگین- عاشق ا

 رو به سمت کاناپهیطونش شی اپن گذاشت و ترسای طاقت شد. همه بشقاب ها رو روی بآرتان

 کنترلیغ جنشه ین شدن آتریدار کرد تا باعث بی که همه تلشش رو میبرد ... ترسا در حال

 ویمن لباس آرتان رو چنگ زد ... آرتان ترسا رو برد سمت کاناپه وسط نشیقه و ید کشیشده ا

ی کنارش. نقطه ضعفانشست کاناپه ... خودش هم ی آروم و با ملحظه خوابوندش رویلیخ

ی شکم ترسا ... ترسا بی روید نرم دستش رو کشیلی مشت داشت، خی خوب تویلیترسا رو خ

طاقت گفت:

 جون !یلی- نکن آرتان! جـــــون ن

 گفت:ید بوسی که گونه اش رو می در حالآرتان

- قسم نده ...
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ی همه ظرف هایال خی سمت اتاق خوابشون ... آرتان لبخند زد ... بید و دوید از جا پرترسا

 وارد اتاق خواب شد ...یفکث

- گرممه! گرممه! گرممه!

 زد انداخت و گفت:ی که داشت تند تند خودشو باد میولت به وی با خنده نگاهآراد

 گرم نباشه؟ی خوای! میم من! آخر مرداد ماهیز- خوب عز

- حرف نزن آراد ... کولر رو برسون!

ی سر جاش بیولت کرد. ویم تنظیولت وی اش رو کامل رویچه کولر رو روشن کرد و درآراد

حرکت شد و گفت:

!ی- ها

 با لبخند دستشو گرفت و گفت:آراد

- خوش گذشت بهت خانومم؟!

 کلم خودشو داشت! دستشو قائمیه لبخند زد ، بعد از گذشت چند سال آراد هنوز هم تکویولت

 سمت آراد و گفت:ید و سرشو چسبوند بهش، چرخی داد به صندلیهتک

 ... از دست ترسا روده بر شدم از خنده!یلی- آره خ

 ...یزم عزی- خوشحالم که خوشحال

 من؟ین- آراد به نظرت بچه ها شک نکردن به د

 از گوشه چشم نگاش کرد و گفت:آراد

ی؟ چی- نه ... برا

 بودم!یده چسبی حجاب بودن ... فقط من شالمو دو دستی که همه شون بیدی- آخه د

 که از تصور حجاب همسرش غرق لذت شده بود دستشو محکم فشرد و گفت:آراد

 کنن به خاطر احترام به منه!ی! اونا همه فکر می جواهریه ... تو یزم- نه عز
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!یست کدومشون مهم نیچ هی جالبه آراد! حجاب برایلی برام خی- ول

 ذارن!ی گور خودش می خودشو داره، موقع مرگ هر کس رو تویده- خوب هر کس عق

 ترسم ...ی- دوست دارم امر به معروفشون کنم ، اما م

 فقطی شو! بذار باهات راحت باشن، اونجوریخیالش- اول که ترس نداره! دوما به نظر منم ب
 شن ...یمعذب م

 شد؟ی ترسم ... اصل ولش کن! دانشگاه چی مین- منم از هم

 ...یم کنی خودمون رو معرفیم برید- شنبه با

:ید نالویولت

!یزارم- از استاد شدن ب

 آراد با خنده گفت:و

 ، مجبور ...یزم عزیم- مجبور

 استفاده کنن؟یگه دی جایه شد از ما ی زورن! خوب نمینا- چقدر ا

 دانشگاهشون ازمونیشرفت پی خوان توی رو دادن حال میلمون تحصینه شد، هزی- نه نم
بهره ببرن ...

 نمره مفت بدم!ی- به خدا که اگه به کس

 و گفت:ید غش غش خندآراد

- از الن؟!

 پاش و گفت:ی روید کوبویولت

 الن ...ین- از هم

!ی روز دانشجو بودیه نره خودت هم یادت ی، کنیت اذیخوای- پس م

 و پنج سالمه!یست کنه ... الن بی ... اما الن فرق میخیال بی دانشجویه- 
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 اونای روز جایه باشه خودت هم یادت ی بکنی خواستی- در هر صورت هر وقت هر کار
 ...یبود

 سرتقانه گفت:ویولت

للی- نم  خوام اص

یست؟ تو از استاد شدن نی دون ناراحتی من که میو؟- الن مشکل کجاس و

 نبرده بود با اخم گفت:یاد و سارا رو از ین رامیان که هنوز هم جرویولت

 ساراست ...یان- درد من تکرار شدن جر

 اخم کرد و گفت:آراد

!ین رامید- و شا

 بدتر درهم شد و گفت:یولت واخمای

 ...ی براش بپا بذاری باشه قول دادیادت- 

ی؟- آخه تا ک

 :ید با خشم غرویولت

ینم ببیمارستان تخت بی تو رو رویگه بار دیه خوام ی راحت بشه! من نمیالم که من خی- تا وقت
...

 رو پارکین رو نگران و ناراحت کنه، ماشیولت ویطی شرایچ خواست تحت هی که نمآراد
 رو ول کرد تا بتونه کمربندشو باز کنه و گفت:یولتکرد ، دست و

 ...یم حرف بزنی استادیان بهتر باشه در مورد همون جرید! شایزم خوب عزیلی- خ

 شد، کمربندش رو باز کرد، رفتیخیالش شد بی بحث دچار استرس مین هم که از اویولت
 و گفت:یینپا

لل دوست ندارم دلبری بدونن تو شوهر منید-آراد گفته باشم! همه با  دانشجوها رویه بقی ... اص
!ینمبب
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 از پشتیع سرید دی رو هم خلوت مینگ غرق لذت شده بود و پارکیولت که از حسادت وآراد

:گفت و ید کشیغ جیت توجه به موقعی بیولت محکم بغلش کرد. ویولت پشت سر ویدپر

!ی؟! باز هار شدی- هــــو

 و گفت:ید غش غش خندآراد

 خوشگل من تا نشونت بدم ...یم- بزن بر

 چشمک زد و رفت سمت راه پله ها ...یطنت هم با شویولت

یر؟ آرشاوی رو قفل کردین- در ماش

 فرو کرد و گفت:یبش جی رو توین ماشیچ سوئآرشاویر

 ...یزم- آره عز

 بود رسوند دستشو انداخت دور شونهیستاده پله ها منتظرش ای خودش رو به توسکا که بالبعد
اش و گفت:

ینیم؟ بشیاط حی کم تویه ی- موافق

 بزرگشون انداخت و گفت:یاط به دور تا دور حی نگاهتوسکا

 وقت شب؟ین- ا

! فردا هم که جمعه است!یکه- تازه ساعت 

 ...یام ی ، بذار لباس عوض کنم میزم- باشه عز

یکشون که کنار استخر کوچی فلزی های صندلی خودش رو رویر از رفتن توسکا، آرشاوبعد

 شد ... یره گذاشته بودن ولو کرد و به آسمون پر ستاره و شفاف خیاط حیتو

ین ای تویزی ته دلش احساس آرامش داشت، لمس بودن توسکا کنارش براش از هر چچقدر

 اون دور شونه اش چشماشو ی تر بود ... با حس دستایبا با ارزش تر و زیادن

 لذت بست ... دستاشو نرم نوازش کرد و زمزمه وار گفت:با

- عشق من ...
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 خم شد دم گوشش و پچ پچ وار گفت:توسکا

 من!یای- دن

 دوستت دارم توسکا ...یلی- خ

 نشست و با لبخند گفت:یر کنار آرشاوی صندلی روید خودشو کنار کشتوسکا

لل چند تا؟ - مث

!یزم- مثل نداره عز

 چپش انداخت و گفت:ی پای راستشو روی ... پاید خندتوسکا

 ...یر- آرشاو

- جون دلم؟

 خواست ...یزی چیه- امشب دلم 

ی؟- چ

 نازه؟ین چقدر آتریدی- د

 ... خدا به بابا و مامانش ببخشتش!یلی- آره خ

 وقتا ...ی ره بعضی- دلم براش ضعف م

- از بس خوشگله!

 ...یر- آرشاو

- جونم؟!

 خواد ...ی- منم دلم م

ی بود که توسکا داشت حرف دل اونو مین ایقتش شد ... حقیره بهت زده به توسکا خآرشاویر

 رو از توسکا بخواد یزی چین حال جرئت نکرده بود چنیهزد ... اما خودش تا 
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 خواست به مشغله هاش اضافه کنه ...ی که توسکا چقدر مشغله داره! نمیدونست... خوب م

 گفت:یتوسکا با ناراحت

ی؟ کنی نگام مینجوری- چرا ا

 به خنده شد و گفت:یل تبدیر صورت آرشاوی توبهت

- به خدا عاشقتم! من از خدامه!

 و گفت:ید دستاشو به هم کوبی با سرخوشتوسکا

!یچی ... هینکه ایا ... ی قبول نکنیدم ترسی- آخ جون! همه اش م

 گفت:ی با کنجکاوآرشاویر

ی؟ چینکه ایا- 

یه باز ید فهمیر حرف دلش رو بزنه ... شروع کرد به من من کردن ... آرشاوید ترسی متوسکا

 ویماریشه ببرگشت کرد توسکا تا چه حد نگران ی وقت بود که درک میلی ... خیه خبریهجا 

ی از دستش بر نمی برد اما کاری رنج میان جرین کنه! خودش هم از ایچقدر مراعاتش رو م

 و گفت:ید کشی! اهیومد

- بگو توسکا ... بگو آروم جونم!

 زد و گفت:ی آروم شد ، لبخندتوسکا

 ...ی به بچه ات حسادت کنیدم ترسی- م

 تموم همهی فکر کرده بود ... با خودخواهیه قضین ... خودش هم به اید لرزیر آرشاوقلب

 مسائلاین کم کم با ید نبود ... بای خواست ... اما چاره ای خودش میمحبت توسکا رو برا

 کرد لبخند بزنه:ی ... سعیومد یکنار م

 کنم خوشگل من ...ی نمی که حسودی فرق نذارینمون- اگه ب

 صورتش کنار زد و گفت:ی فرش رو از توی موهاتوسکا

!یی آقایلی- خ
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 زد و گفت:ی لبخندآرشاویر

!یم وقته در موردشون حرف نزدیلی- از کلسات چه خبر؟ خ

 بود، بعد از گرفتن تست ده نفر رو به زوریاد زیلی خی تاه شروع شده ... متقاضید- ترم جد

 سخت بود ...یلیانتخاب کردم! خ

 کمه!یلی که وقتم خی دونی تونستم کمکت کنم، اما می- خوبه! کاش م

ی برای آلبوم خودت هست، هم آهنگسازی ندارم ، هم کارای ، منم توقعیزم دونم عزی- م

 هم کارخونه بابات ...یگرون،د

 پسر؟یا کلست دخترن ی شاگردای گلم! راستی کنی- ممنو که درک م

 و توسکا عادت کردهیپرسید سوال مین از ایشه همیر باشه، آرشاویعی کردم طبی سعتوسکا
بود، گفت:

- چهار تا پسر ، شش تا دختر ...

 و گفت:ید کشیقی نفس عمآرشاویر

 از ترم قبلت دویادمه ... یدی میر سختگی کارگردانایل رو تحوی موفقیگرای- انشال بازم باز

 شدن ...یدهتاشون برگز

 با شعف گفت:توسکا

 باشن ...ی بچه ها با استعدادینقدر شد که ای- آره واقعلا! خودمم باورم نم

 ... چرا که نه؟ی تو استادشونی- وقت

 زد و گفت:ی از درون خوشحا بود چشمکی که حسابتوسکا

!ییم شمایک- کوچ

 گفت:آرشاویر

 کنه ...ی هوا داره وسوسه ام مین تو ... ایم بریا!! پاشو بیطونک- ش
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 و گفت:یر بغل آرشاوید از جا بلند شد پرتوسکا

ی؟- وسوسه چ

 بم شده اش گفت:ی سرشو جلو برد ... با حالت خاص خودش و صداآرشاویر

 تو ...ی- وسوسه 

 انداخت ...ی همه عشق آسمون رو هم به حسادت مین ... اید آسمون خندی توماه

 لباسم از پاشنه کفشم نابود شد!یین- اوپس! تور پا

- طناز مواظب باش!

 بود کله پایک و نزدید آب رو ندی رفت سمت در خونه جوی کنون می لی که داشت لطناز

 ... طناز با خنده گفت:یچیدن دورش پیع احسان سریبشه که دستا

 جــــون! حاج آقا! چه دستاتون ماشال قدرتمندن!ی- وا

 رو که هنوز باز بود با پاش بست و گفت:ین خنده اش گرفت ، در ماشاحسان

- جـــــون حاج خانوم!

 محکم پسش زد و گفت:طناز

! مگه خودت خواهر مادر ندار؟ دستتو بکش اونور ...یا حی بیکه- مرت

 خنده و احسان گفت:یر دو با هم زدن زهر

 ...یام ی و مینگ پارکی کنم توی پارک مینو- برو بال ، ماش

 خوام بخوابم ...ی گفته باشم من خسته ام می- حاج

 به پشت طناز زد و گفت:ی ضربه محکماحسان

 کنم ...یت رو حالی خستگیام- برو بخواب تا ب

 و بعدش ورجه ورجه کنون وارد خونه شد ... پاهاشو بالید احسان رو بوسیرانه غافلگطناز

 بهیازی نبودن نکنه ، چون طبقه اول یت ها رو اذیه پاشنه کفشاش همسای گرفت که صدایم
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 در و در رو باز کرد ...ی انداخت تویداستفاده از آسانسور نبود ... از پله ها رفت بال ... کل

 کردنش با احسانعاشقی که شاهد لحظه به لحظه ی خونه بزرگ بود ... خونه اینعاشق ا

 زد وی روبرو قاب شده بود ... لبخندیواربود ... نگاش افتاد به عکس احسان که بزرگ به د

 بال لباس شب سبز رنگش رو بابیاد احسان ینکهراه افتاد سمت اتاق خوابشون ... قبل از ا

ی داشت سرک میخچال آشپزخونه که آب بخوره ... سر یلباس خواب عوض کرد و رفت تو

 کرد:یخکوبش احسان می که صدایدکش

- جونم حاج خانوم!

 از داخلیبی گلوش و به سرفه افتاد ... در همون حالت سیخ خنده اش گرفت و آب جست بطناز

 زدی گازقاپید هوا ی رو تویب برداشت و با قدرت پرت کرد سمت احسان ... احسان سیخچال

 طناز بتونه خودشوینکه ... رفت سمت طناز و قبل از اینت کابی اش رو انداخت رویهو بق

 راحت شده بود نفسسرفه بغلش ... طناز که تازه از شر ی تویدعقب بکشه با قدرت اونو کش

 و زمزمه کرد:ید خوش عطر احسان کشی همراه با بویقیعم

 شه ...ی مو به تن راست می کنی- هر وقت بغلم م

 زمزمه کرد:احسان

- درست مثل اون شب ...

- کدوم شب؟

 تو اوج گرما بدنت دون دون شده بود ...یادمه اون غار ... ی- تو

- گرما؟

 گم ...ی تنمون رو می- گرما

 گفت:ی با ناراحتطناز

 ننداز ...یادم- آخ احسان 
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 اما با شعف گفت:احسان

 خاطره منه ...ین- چرا؟ بهتر

 شد، گفت:ی باعث لذتش میشه طناز. احساسات احسان همی لبای نشست رولبخند

- عاشق حرارتتم ...

 جمله خودش گفت:ی نهفته توی توجه به معنای هم بید توجه به منظور طناز و شای باحسان

 کار دستم داد ...ی حرارت لعنتین- هم

 عقب و گفت:ید سرشو کشطناز

یمونی؟- پش

 گرد شده گفت:ی با چشمااحسان

- معلومه که نه ...

:ید طناز و نالی عسلی چشمای شد تویره خبعدش

 ...ی- تو اول اراده م رو و بعدش غرورمو شکست

 با خنده همراه بود:ینبار طناز اصدای

- حقت بود ...

!یـــــاوش- دست نزن ن

 و گفت:ید از جا پرنیما

- طرلن چته سکته کردم!
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 گذاشت و گفت:یشونیش پی دستشو روطرلن

 ده ...ی اخر منو دق مین ایما- ن

ید رو خاموش کرد ، رفت سمت همسرش و سرشو در آغوش کشیزیون از جا بلند شد ، تلونیما

 دونست ...ی مخوب ینو ایما کرد و نی طرلن رو آروم میشه همیما قلب نی طپش های... صدا

 و گفت:ید کشیقطرلن چند نفس عم

یما؟ تو سرم کنم نی من چه خاکیرتش بار برق بگیه- اگه 

 شده بود ... هنوزیره بود و به اونا خیستاده شد که متعجب وسط سالن ایره خیاوش به ننیما

 کهطوری با پسرش داشت ی خوبیلی که رابطه خیما دستش بود ... نیدوشاخه آباژور تو

 بامزهی با حالتیاوش زد و اشاره کرد فلنگ رو ببنده ... نیاوش به نیطرلن متوجه نشه چشمک

 پاش آروم آرومی انگشتانوک ی روی از پلنگ صورتیددوشاخه رو سر جاش گذاشت و به تقل

 طرلن شد ویاه سی خنده اش گرفت ... اما مشغول نوازش موهایماراه فتاد سمت اتاقش ... ن

گفت:

 بخوره تاین زمید بچه ها ... بایه بقین! اونم بچه اس ... عی نگرانینقدر ... چرا ایزم- عز

 مرد بارباباش شه .. مثل ی لوس مینجوری! ایفته براش نی اتفاقیچ شه که هیبزرگ بشه ... نم

!یاد ینم

 و گفت:ید کوبیما به شونه نی خنده اش گرفت، مشتطرلن
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 مزه!ی- لوس ب

 و گفت:ید طرلن رو بوسیشونی لبخند زد ، پنیما

!یزم عزی خوشگل شدیلی وقت نشد بهت بگم، خی- راست

 نازک کرد و گفت:ی پشت چشمطلن

!یدی- چه عجب منو د

 سمت خودش و گفت:ید داشت از دستش فرار کنه کشی با خنده اونو که سعنیما

 آخه خوشگل من؟ینم ببیو کینم- تو رو نب

!یما- ن

- جونم ...

ی؟ بری خوای- تو هنوزم م

- کجا؟

 ...یگه دیتالیا- ا

 ...یزم که مجبورم عزی دونی- م

 تو بره؟ی جای شه مانی- نم

 رفت ...ی- دفعه قبل مان

 ...ی کنه تا تو برگردی میچاره منو بیاوش- ن
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 ارومش کنم ...ی دونم چه جوری- نگران اون نباش ... م

 شه ...ی- اروم نم

 دستاش قفل کرد و گفت:ین صورت طرلن رو بنیما

 خودت؟یا یاوشی ... نگران نیزم- عز

 و گفت:ید دزدیما درشتشو از صورت نی چشماطرلن

- لوس نشو!

 سمت بال و گفت:ید چونه طرلن رو کشنیما

- طرلن خانوم!

 نگاه کنه ...یما مجبور شد به نطرلن

- هوم؟

- هوم؟!!!

- خوب بله ...

- بله؟!!!

- جانم ؟ نفسم؟ عشقم؟

- اهان حال شد ...

 و گفت:ید در آغوشش کشیما خنده اش گرفت ... نطرلن

یلی سخته! خیلی منم خی از شما دو تا برای گذره ... دوری- فکر نکن فقط به خودت سخت م

سخت ... اما مجبورم برم ...
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یست؟ همون استاد بودن بس نی؟ کار نکنی مانی برایگه شد تو دی می- چ

 ...یرم به خودم سخت بگینا از ایشتر بیلی خید بایاوش نینده آی- برا

 ...یرم می تو می! من بیما- ن

 و گفت:ید ... آروم خم شد گونه همسرشو بوسید لبشو گزنیما

 ...یم خوب حرف بزنیزای از چیا وقت ... حال بیچ ذارم گلم ... هی وقت تنهات نمیچ- ه

 ...ی که تو دوست داریزاییچ

 ...یه چیما دونست منظور نی خنده اش گرفت ... چون خوب مطرلن

- بابا شــــــوت کن!

 اومد ... ترسا نفسش رو با حرص فوت کرد و کتاب رو زد به هم ...یزی شکستن چصدای

 پدر و پسر شروع شد ... صبح تاین ای های گرفت درس بخونه و بازیم نداشت! باز تصمیدهفا

 سپرد وی رو دست آرتان مین داد درس بخونه شبا هم که آتری بهش اجازه نمینشب که آتر

 تونست ...ی بازم نمکه کردن ی شلوغ مینقدر دو ساعت درس بخونه ایکی گرفت ی میمتصم

 درستی گوشمالیه از جا بلند شد که بره یظ گوشش در آورد و با غی پنبه رو از تویگلوله ها

 دور کتاب دکتریه شد و اگه ی شروع مکلساش یگه ماه دیک بده! ین به آرتان و آتریو حساب

ی ... تویرون کرد محال بود بتونه دروسش رو بفهمه ... از اتاق رفت بی رو مرور نمیعامر

 وی سورمه ای حلقه این آستیه و زل زد بهشون ... آرتان با ایستادچارچوب در دست به کمر 

 گلدون بود ...ی هایشه شلوار گرمکن نشسته بود کف سالن و مشغول جمع کردن خورده شیه

 گفت:ی داشت آهسته مین حهموندر 

 از خونه!یرون ندازه بی جفتمونو میاد ی ! الن مامانت مین- اوه اوه آتر
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 کرد صداشو مثل باباش آروم کنه گفت:ی می هم که سعآترین

!یا گم تو بودی ... من میاد ی ... الن می دله آشخالیز- اوه اوه بابا! زود باش همه شو بر

 نگاه کرد وین گرد شده به آتری که هم خنده اش گرفته بود هم تعجب کرده بود با چشماآرتان
گفت:

! من شکستم ؟یـــن- آتر

 گفت:یواشش ی دست به کمر شد و با همون صداآترین

- خوب من شکستم! اما جلو مامان تو شکسته باش ... باشه؟

ی بود که تویستاده ایی ترسا جاید، و غش غش خندیره خودش رو بگی نتونست جلویگه دآرتان
 ی لذت مین آرتان و آترین بیمیت نباشه، در همون حالت داشت از صمیدد

 ها رویشه برداشت ، خرده شیرایی پذیز می از روی سر جاش خم شد و بشقابی. آرتان کمبرد
 گفت:ین داخل بشقاب و رو به آتریختر

 فسقل!ینم ببیار شرتت رو در بی- سوئ

 با تعجب گفت:آترین

- چرا؟

!یاد ی تو کلهت ... بدو الن مامانت میزم خوام خاکا رو بری- م

 از تنش در آورد و کلهشوی رو به سختیکش شرت سبز رنگ کوچی زده سوئیجان هآترین

یزه برخواست جمع کرد و ی باباش ... آرتان همه خاک ها رو دو دستی گرفت جلویدو دست

 ندونست ، رفت جلو و گفت:یز پنهان شدن رو جایشترداخل کله که ترسا ب

 شه!ی شرت بچه خراب می سوئی؟ کنی کار می- چ

 پشت باباش پناه گرفت و گفت:یع سرآترین

- مامان، بابا بود!
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ی ترسا و شونه ای چشمای پر از خاک زل زد توی باز خنده اش گرفت و با همون دستاآرتان

 رفتیره بگرو قهقهه زدنش ی کرد جلوی می که به شدت سعیبال انداخت. ترسا هم در حال

 دستش و گفت:ی محکم آرتان رو گرفت تویجلو بازو

 ...ینم ببیا- ب

 دنبال ترسا راه افتاد و گفت:آرتان

!یمون- نکش

 و گفت:ید اش کوبینه سی توی بازوشو ول کرد، مشتترسا

- بکشمت هم حقته!

 هم دنبالش رفتن، درین و وارد آشپزخونه شد، آرتان و آترید حرف دوباره چرخین از ابعد

 و گفت:یرون بید رو باز کرد سطل آشغال رو با پاش کشینتکاب

 آرتان خان!ینجاست اونا ای- جا

 گفت:ی کجکی با لبخندآرتان

 نبود!یادم ی؟ گی- اا راست م

 شد و گفت:ینه دست به سترسا

 ...ی کردی جارو میومدی ی شکستم می زدم ظرف می بود ... میادت- قبل ها که خوب 

 گفت:ی داخل سطل زباله و با لودگیخت خاک ها رو رآرتان

 رو!یتم اون دوران جاهلیار به روم نیگه- حال د

 براق شد و گفت:ترسا

 ...یت- بله بله؟ دوران جاهل

 ترسا و آرتان و گفت:ین بید پرآترین

 گم!ی! وگرنه به عمو میا- مامان، بابامو دعوا نکن
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 چشماش گرد تر شد، مشتش رو گرفت جلو دهنش و گفت:ترسا

 بکنه ...یما منو به نی خواد چغلی میگه که دیده خدا کارم به کجا کشی نگاه! اینو- ا

 رو بغل کرد و گفت:ین دستاشو شست ، خم شد آترآرتان

!یست بخشش تو کار نیگه! حواستو جمع کن که دفعه دیگه- پسر باباشه د

 توجه به ترسا از آشپزخونه خارج شد.ی هم ببعد

 ها رو هم برداشت ویشه که خنده اش گرفته بود از آشپزخونه خارج شد ظرف خورده شترسا

 آرتان وبه توجه ی رو آورد و بی کرد، بعد از اون جارو برقی داخل سطل زباله خالیعسر

 که گلدونی زدن قسمتی اشاره با هم حرف میما ولو شده بودن و با ایزیون تلوی که جلوینآتر

ی اتاق که صدای توبرگردونه رو ی خواست جارو برقی ... میدشکسته بود رو جارو کش

 که از خنده غشین قلبش و رو به آتری از جا پروندش! دستش رو گذاشت روی بلندیقیموس

:یدکررده بود توپ

! سکته کردم ... کمش کن!ین- آتر

 آرتان، مشغول دست زدن شد و گفت:ی پای کنترل رو انداخت روآترین

 کن!ی- مامان نانا

 چشماشو گرد کرد و گفت:ترسا

- نمنه؟

 با جمع کردن لبهاش داخل دهنش خنده اشو جمع کرد و صورتشی خنده اش گرفت ، ولآرتان

رو برگردوند. ترسا غر غر کنان راه افتاد بره سمت اتاق:

 سرم!ی رویزن شاباش برینام- انگار اومدن کاباره! من براشون برقصم لبد ا

:ید کشیغ جین وارد اتاقش بشه آترینکه از اقبل

 کن ... مامــــــان!ی- مامان جون من! نانا
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 وار تکون داد وید حساس بود. انگشتش رو تهدیلی خین جون اتری روید، سرجاش چرخترسا
گفت:

 خوام درس بخونم ...ی! میاد صدات در نیگه که بعدش دی- به شرط

 کرد و گفت:یین خودش رو سر جاش بال و پایجان با هآترین

- باشه قول قول ...

ییش طلی مبل خرمن موهای جلوشون ، کش موهاشو باز کرد پرت کرد رویستاد رفت اترسا

 با اخم و تخمبار خواست موهاشو کوتاه کنه اما آرتان هر ی وقت بود میلیدورش رو گرفتن. خ

یره دایم رنگ بود که از پشت با دو تا نی تاپ تنگ اسپرت مشکیهجلوشو گرفته بود ، لباسش 

 دامن قرمزیه اش بسته بود ... یقه گذاشته بود در ازاش یشبه هم وصل شده و کتفاش رو به نما

 تکون داد و گفت:ینرنگ هم پاش بود ... دستش رو رو به آتر

- بزن اولش بچه ...

 آهنگ شاد امایه آهنگ رو زد اولش ... یجان و با هید باباش قاپی پای کنترل رو از روآترین

 کرد و ازباز بود ... مخصوص رقص با ناز و قشنگ ترسا ... آرتان هر دو دستش رو یممل

ینطور هم همین داد ... اتری کاناپه قرار داد ... با چشماش داشت ترسا رو قورت میپشت رو

 ... خواننده بهید کشی میغ جوقتا ی زده بعضیجان زد و هی مامانش دست میکه نشسته بود برا

 خوند :ی مینرم

ی- تو واسم مثل بارون

یای واسم مثل روتو

یبایی همه زین با اتو

 ...یی همه تنهاین امنو

 ...یدونی که می حالمنو

 سمت آرتان ... خواننده خوند:ید و خودشو رو کشید آروم چرخترسا

- من با تو آرومم
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 دست آرتان رو گرفت و از جا کندش ...ترسا

یری گی دستامو می- وقت

...ی پرسی حالمو موقتی

 زده تر از قبل شده بود ...یجان هین آترجیغای

یری ازم سی وقتی- حت

 ...یری که دلگی وقتحتی

 ...ید عقب و آروم چرخید ترسا خودشو کشباز

یمیرم تو می بمن

...ی فهمی که حالمومتو

ی خونی که فکرمو متو

..ی دونی که حسمومتو

ی دونی که حسمو متو

 و دوباره اومد بال ، آرتان دستشو به سمت ترسا دراز کرد ،یین آروم آروم رفت تا پاترسا

 آرتانصورت ی ترسا روی دور دور خودش چرخوندش ... موهایهنوک انگشتاشو گرفت و 

 دستش وی ترسا رو گرفت توی دسته از موهایه و یدپخش شد ... آرتان با لذت بو کش

 پا اون پاین جاش اسر و باز از آرتان فاصله گرفت ... آرتان همونجور ید ... ترسا چرخیدبوس

 نبود ... رقصش هم مثلیدن پریین و بال و پایجان با هیلی وقت رقصش خیچ شد ... هیم

 کنندهیوونه که رقصش هم دکرد یخودش مردونه و با جذبه بود ... ترسا تو دلش اعتراف م

ی و تاب میچ پی دن و هی که مثل زنا قر میی از مردایومد ی لرزونه! بدش میاست و دلو م

:ید کشیغ دستاشو گرفت بال و رو به آرتان ج آتریندن به بدناشون ...

 ...یام- منم ب

 شدن ...یدن مشغول رقصیی بغلش و سه تای توید رو کشین آتریز خیه با آرتان
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ی واسم مثل بارونتو

یای واسم مثل روتو

یبایی همه زین با اتو

...یی همه تنهاین امنو

...یدونی که می حالمنو

 داشت دستشو مثل مامانش قری که سعینو و با عشق گونه آترین رفت طرف آرتان و آترترسا

 وین زمروی کف دستش رو زد یین حرکتش نرم نرم رفت تا پاین ... به دنبال ایدبده بوس

 شوهر و پسرش رو به چشمی حاضر بود خاک پایقتا ... حقیدبعدش دست خودشو بوس

 ید بال و در آغوشش کشید دفعه خم شد ترسا رو کشیهبکشه ... آرتان 

 با تو آرومم..من

...یری گی دستامو موقتی

...ی پرسی حالموموقتی

یری ازم سی وقتحتی

..یری که دلگی وقتحتی

 تونست باعث جدا شدن ترسا از آغوش آرتان بشه ... هنوزمی هم نمین آتریدنای پریین و پابال
 شد ...ی قلب آرتان آروم می طپش های صدایدنبعد از گذشت سالها با شن

یمیرم تو می بمن

...ی فهمی که حالمو متو

ی خونی که فکرمو متو

...ی دونی که حسمو متو

ی دونی که حسمو متو

) شبهای  برره: نقش طغرل یگر بازیتی آهنگ من با تو آرومم محمد رضا هدا(
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 پخش آنلین آهنگ
دانلود مستقیم آهنگ

)2. 91 MB  ( 

 آرتان از دور شونه ترسا آروم باز شد ... ترسا سرشو گرفت بال وی که تموم شد دستاآهنگ

 و گفت:ین زمی رو گذاشت روین زد و آتریچشمک زد ... آرتان لبخند محو

!یا اندازی میی ما رو به چه کاراین- بب

 کنترل رو برداشت چند اهنگ عقب جلو کرد و گفت:ید دویجان با هآترین

- بابا نوبت توئه!

 نشست و گفت:یع سرآرتان

 کن!یلم- برو باباتو ف

 و گفت:ید غش غش خندترسا

 کنه ... پاشو بچه مو منتظر نذار ..ی میلم- باباشو داره ف

ی شد که سعین نگاش کرد و محو حرکات آتری حرف چشمک زد ... آتان چپ چپین دنبال ابه

 تند انجامآهنگ گرفته بود رو با اون یاد یماش رو که از عمو نیداشت با همه وجودش حرکات

 و قهقهه زد ... از اونیره خودش رو بگی حرکاتش بامزه بود که نتونست جلوینقدربده ... ا

 و گفت:خندید دادن ... ترسا هم ی بار خودشونو نشون میه ی که سالییخنده ها

 مامان قربونت بره!ی- اله

 از جا بلند شد و گفت:آرتان

 کنه!ی میجا- مامان ب

 تونست درست انجام بدهی نمین رو که آتری و حرکت موجین حرف رفت سمت آترین از ابعد

رو براش انجام داد و گفت:
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!یزم عزینجوری- ا

:ید کشیغ مبهوت جترسا

- آرتــــــــان!

 کردی زده سعیجان هم هین شد ... آتریره خین بال انداخت و به آتریی مرموزانه ابروآرتان

 دورشش حرکت یه بعد از چند لحظه موفق شد آرتان با یهمون کار رو انجام بده ... وقت

 خورد دور خودش و گفت:یچسرجاش پ

 ...یم کنی مین رو تمرین- حال ا

 و گفت:ید شونه آرتان کوبی توی مشتیاورد طاقت نیگه دترسا

 هنرت رو ...ین ای- کصافط!!! تا امروز رو نکرده بود

 بال انداخت و گفت:ی شونه اارتان

! دوما منیدین دی وقت ما رو نمیچ و هین شدی جونتون میما نیدن محو رقصیشه- اول شما هم

 گرفتم ...یاد نرمش هاپ رو به عنوان یپ ... هیاد ی خوشم نمیا جنگولک بازین وقت از ایچه

سوما ...

 کرد و گفت:ین به آتری اشاره اید که رسینجا ابه

 ...ی کنیت رعاید داره!! بای حرفا بداموزی- هزار بار بگم بعض

 غر زد:ترسا

 خودش!یره گی میاد ره مدرسه ی میگه- دو روز د

 بزرگ بشه که پدر و مادرش درست صحبت کنن کم کمیطی تو محی ... بچه وقتیزم- عز

یلی دلاونم ی نکنیت شه ... اما اگه تو رعای ارزش میه خودش هم یدرست صحبت کردن برا

 کنه!یت که رعاینه بینم
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!ی؟- باز روانشناس شد

 شه داشت ؟ی می از مردم عادی کنم چه انتظاریت- من اگه نتونم بچه مو درست ترب

 داشت ... آرتان همیمان آرتان ای نزد ... چون به حرفای چپ چپ نگاه کرد اما حرفترسا

حرفش رو ادامه داد و گفت:

 بفرما سر درست!ی؟- حرفم چهارملا هم داشت خانوم دکتر ... شما مگه درس نداشت

 گونه اشیرانه غافلگی و با حرکتید تو شونه آرتان کوبی ایگه خنده اش گرفت، مشت دترسا
 و گفت:یدرو بوس

 کنم!ی- بهت افتخار م

 گرفتهیاد هم از آرتان ینو نذاره. ای منفیر اش تاثیه که تو روحید رو هم بوسین از اون آتربعد

 بلوغباعث از اون یشتربود ... بوس در حد گونه مجاز بود ... قربون صدقه مجاز بود اما ب

ی رو هم مین آترید باید بوسی شد ... در ضمن هر وقت آرتان رو می مینزودرس واسه آتر

ی آرتان رو توی هادیکته که ینطور دو بوسه رو حس نکنه ... همین تفاوت بین تا آتریدبوس

 اتاقش شد ...ی کرد راهیذهنش مرور م

 بود، مشغول کوکی تر از حد عادیر نت سل صداش زید، کشیتارش گی هایم سی رودستی

 و فرزتند زد، توسکا ی آشپزخونه هم دور می شد، در همون حالت حواسش تویتارکردن گ

 جمعه بود، هم خودش خونه بود و هم توسکا ،یمشغول درست کردن شام بود. عاشق روزها

 هم توسکای کرد هر چمی اون که حس ی. به خصوص براینن همو ببیر دل سیه تونستن یم

 توسکاید، گردن کشی رو رها کرد و کمیتار تق تق که بلند شد گی بازم کمه! صداینهرو بب

 کرد. همه حواسش هم معطوفی مقطعه ها رو قطعه یج هوی تخته چوبیداشت تند و فرز رو

 زنه.ی میدش نشده بود که داره دیرکارش بود و اصل متوجه ارشاو
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 و انگشت شستش رو ازبرداشت رو یتار زد و دوباره نشست سر جاش، گی لبخندیر آرشاو

ی خواست به گوشش خورد. بی که میی همون صداینبار. ایین پاید اول کشیم ششم تا سیمس

 کرد و شروعیم ذهنش ترسی نت ها رو توبرش شده دور و یخته آکورد ریتوجه به کاغذها

 ضرباتی بود که صدایب شد و عجی آهنگ رفته رفته داشت تند تر میتمکرد به زدن. ر

 رو دوریتارش خنده اش گرفت، بند گیر شد. آرشاوی متر ها هم داشت تند یج هویتوسکا رو

 زد شروع کرد به خوندن و راه افتاد سمتی که مینطورگردنش انداخت و از جا بلند شد، هم

ی حرکت رفت رویه که با یر آرشاویدن ، با دید کشی داشت سرک ماینبارآشپزخونه، توسکا 

ی اپن و در حالی چهار زانو نشست رویر. آرشاوید اپن خندی روید کنار اپن و پری هایصندل

 شده بود به توسکا به خوندنش ادامه داد:خیرهکه 

 -Remember summer remember my love

Burning for you

Shining for you

Remamber summer i miss you my heart

thinking love you

thinking love you

بمون
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 آسونیرم می من می بمون... اگه برکنارم

 عشقمی ..... تو هستعشقم

 جوونی تا پاباهاتم

بمون

 آسونیمیرم من می بمون.... اگه برکنارم

 عشقمی.... تو هستعشقم

 جوونی هاتم تا پابا

 جوونی پاتا

Remember summer remember my love

Burning for you

Shining for you

Remamber summer i miss you my heart

thinking love you

thinking love you

 خواممی

 خوامی معشقتو

یاام سوت و کور دنی براگه

 مناز

 حس وووین انگیر

 ابد بمون باهامتا
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 خواممی

 خوامی معشقتو

یاام سوت و کور دنی براگه

 مناز

 حس وووین انگیر

 ابد بمون باهامتا

Remember summer remember my love

Burning for you

Shining for you

Remamber summer i miss you my heart

thinking love you

thinking love you

....

woow

woow

woow...

Remember summer remember my love

Burning for you

Shining for you

Remamber summer i miss you my heart

thinking love you
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thinking love you

 هر دومونیم عاشق شدیادته

 تابستون تو تابستونتو

 دادم که با من بمونقسمت

یر بخیادش

 تابستوناون

 )remember the summer یانی کیآهنگ عل( 

 پخش آنلین آهنگ

دانلود مستقیم آهنگ
 )6.10 MB( 

 زد.ی می دور خودش چرخی ها بود و هر از گاهیج کردن هویز ریز تند تند مشغول رتوسکا

 آب جوشاز ها رو داخل قابلمه پر یج توسکا بود. توسکا هویش پیگه دیرهمه حواس آرشاو

یه ی شده بود که تویاد سرعت دستش زینقدر کردن قارچ ها شد. ایز ریز و مشغول ریختر

 شد. آهنگ قطع شد وبلند یغش و جید نوک انگشت سبابه دست چپش رو بریلحظه حواس پرت

.یین پاید اپن و خودش هم پری رو از دور گردنش در آورد انداخت رویتار گیع سریرآرشاو

 خم شده بود. چشماشو از زور سوزشکمی بود و یده چسبی ایگهتوسکا انگشتش رو با دست د

 بغلش و گفت:ی تویدش حرکت کشیه با یرانگشتش بسته بود. آرشاو
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 با خودت ...ی چه کردینم ول کن ببیزم،- ول کن عز

 نداشت چون توسکا نه چشماشو باز و نه دستشو ولی ایده کرد مشتش رو باز کنه، اما فاسعی

 از دورراستشو دست ی دستش و آروم آروم انگشتای دستشو گرفت تویر کرد. آرشاویم

یر آرشاویقرار شد که دل بی نمیل بود اما دلیده هم نبریلیانگشت سبابه دست چپش باز کرد. خ

 زد:صداش و ی ناهار خوریز می صندلیآروم بشه. توسکا رو نشوند رو

 ...یزم- عز

 انگشتیر. آرشاوید سرک کشیرون چشماش به بی چشماشو باز کرد و اشک از لتوسکا

 و گفت:یددستشو بوس

 دکتر؟یم بری خوای کنه؟ می درد میلی- خ

 به انگشتش کرد و گفت:ی نگاهتوسکا

 سوخت ... الن بهتره ...یلی لحظه فقط خیه- نه! 
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 بود و همون همیومده نیشتر کم خون بیه و رو کرد. یر باز انگشت توسکا رو زآرشاویر

 چسبتا یخچال رو گرفته بود. از جا بلند شد رفت سمت یشتر بیزی خونریخشک شده و جلو

 برداره و گفت:یه اولی از داخل جعبه کمکهایزخم

 شام!ی- زهرمار بخورم جا

 اعتراض کرد:توسکا

 ...یر- اا آرشاو

 چسب رو در اورد و گفت:آرشاویر

!!ی؟ کنی کار می- خوب نگاه کن با خودت چ

 توقعی کنی سرم اجرا می کنسرت زنده بالیه یای ی می ... وقتیگه دی- حواسمو پرت کرد

 کار کنم؟ی چیدار

 زد و گفت:ی لبخندآرشاویر

 من ...ی برایز نمک نرینقدر- ا

 تا چسب رو براش بچسبونه و گفت:یر انگشتش رو گرفت سمت آرشاوتوسکا

 ...ی خودمیر- دوست دارم! آرشاو

 و چسب رو براش چسبوند. بعدش به درید زخم رو بوسی دوباره روید، خندآرشاویر
آشپزخونه اشاره کرد و گفت:

 اش با من ...یه بقیرون،- برو ب

 ...یستی- اا نه! تو بلد ن

!!؟یستم- من بلد ن

. تازه مرغمویستم نی اونقدرا هم دست و پا چلفتیرون برو بیا بی؟ کردی آشپزی تو کی،- بل

 بل بر سرم نازل شد.ین پختم که ایپختم داشتم سوپ م

 نداره.ی سوپ پختن که کاریه گم! ی بهت میرون- قربون اون سرت برم من، برو ب
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 شم .ی آروم میانوت پی بزن، من با صدایانو کم پیه برو برام یا ! بیر- آرشاو

 دستت ...ین- با ا

 کنمی درست مینو! برو برام بزن منم ایه خراش جزئیه که نخوردم! یر- چشه مگه؟ زخم شمش
 رسم خدمتتون.ی میی چاینی سیهبا 

 صورتش کنار زد و گفت:ی فرش رو از توی بغلش کرد، موهایرانه غافلگآرشاویر

 تو!ی منی- کدبانو

 هلش داد و گفت:توسکا

- بـــــرو!

 تری راضیر توسکا به کارش ادامه داد. روز به روز از ازدواج با آرشاویر از رفتن آرشاوبعد

یجان از هبالیی سطح ی تویش زندگیشه کرد و همی فرو کش نمیر آرشاویجان شد. چون هیم

 ازی زنیچ بشه. نه فقط توسکا که هیتیش نبود که باعث نارضایزی چینو عشق قرار داشت و ا

 موادیه تند تند بقیانو خوش پنوای یدن شه. با شنی شوهرش عاشقش باشه ناراحت نمینکها

.ید طپی میشه تر از همین شده و خوش طنیق عمیسوپ رو اماده کرد. قلبش دچار آرامش

ینبار و در قابلمه رو گذاشت. ایخت رقابلمهخورد کردن قارچ ها که تموم شد مواد رو داخل 

 عادتیر. آرشاویر آرشاوی برایوان لیه خودش و ی فنجون برایه شد. یختن رییمشغول چا

یده از اصفهان خری که به تازگی خرما و کشمش و گزظرف بخوره ... یوانی رو لییداشت چا

 رنگش نشسته و بای قهوه ایانوی پشت پیر. آرشاویرون قرار داد و رفت بینیبودن رو داخل س

 کهینطور. همیره ساز مورد علقه آرشاویانو دونست که پی زد. توسکا خوب ممیهمه عشقش 

گذاشت وسط سالن یز می رو روینی داد. سی میح ترجیی اون رو به هر صدایخودش هم صدا

 براش دست زد و گفت:یجان ، با هیدو نشست. آهنگ به اتمام رس

.یزم عزی- تو محشر

 بلند شد، با لبخند اومد سمت توسکا و گفت:یانو از پشت پآرشاویر

!یام محشر باشم که به تو بید- با

 و گفت:ید با ناز خندتوسکا

42



faridbook.blog.ir                  goldjar.blogfa.com                goldjar2.blogfa.com

 بخور ...ییتو- چا

 دستش گرفت و گفت:ی خورده اش رو تویب نشست کنارش، دست چآرشاویر

 سوزه؟ی دستت نمیگه دی؟- خوب

 کم نگاه به انگشتش کرد ویه صورتش ی. جلوید کشیرون بیر دستشو از دست آرشاوتوسکا
گفت:

 نشده بود.یزی- نه خوبم. چ

 زمزمه کرد:آرشاویر

- خدا رو شکر ..

 از داخل ظرف برداشت و در حال باز کردنش گفت:گزی

 شدا!ی اصفهان هم برامون خاطره این- ا

 کدوممون بدیچ به هی ذاری شه برامون. چون تو نمی خاطره میم ری- کل من و تو هر جا م
بگذره.

 طاقت دست انداخت دور شونه توسکا و اونو به خودش فشرد. توسکا هم دری بآرشاویر

جوابش لبخند زد. بعد از چند لحظه سکوت ، توسکا گفت:

 چه خبر ؟ین- از آرش

 ده نه به من!ی هم بخواد از خودش بده به تو می خبرین آرشیچی،- فعل که ه

 خنده اش گرفت و گفت:توسکا

- چرا اونوقت؟

 ...ی دونی تره! خودت که میمی صمیلی- چون با تو خ

 و گفت:ید کشی آهتوسکا

- کاش نرفته بود!

43



faridbook.blog.ir                  goldjar.blogfa.com                goldjar2.blogfa.com

 شه کرد.ی نمیش ... کاریگه- عشقه د

 و گفت:ید خندتوسکا

 ؟یشه موافقم. اما آخه واسه همینو- ا

.یران کنه و برگرده ای بتونه گنزالو رو راضید! شایست- معلوم هم ن

 ازدواج کنهیتالیا ای داره با استادش تویم بهم گفت تصمی ناقلئه! وقتیلی- کاش بتونه ، اما خ

 براش داشتم.یماتی تصمیههنگ کردم. آخه 

 خورد و گفت:ییشو از چای جرعه اآرشاویر

 بس نبود؟ی کردیاده پیچاره من بی رویم تصمینقدر ایماتی؟- چه تصم

 زد و گفت:ید کشی که با خنده خودشو عقب میر حواله شونه آرشاوی مشتتوسکا

 خوب داشتم.یمای ... واسه اون تصمی- بچه پرو! تو با اون فرق دار

یماتی؟! چه تصمیست نین- قربون اون دستات برم! کم هم که سنگ

 آشناش کنم.یشتر بیار- قصد داشتم با شهر

 در هم شد و گفت:یر آرشاواخمای

!یخود- ب

 خودخواه نباش!ینقدر ایر- اا آرشاو

.یزم درست نبود عزینکار- حال که رفته، اما اگه هم بود ا

- چرا ؟

 خورد؟ی بر مین به غرور آرشی کنی- چون اون قبل عاشق تو بوده! فکر نم

 تموم شده بود.یان- نه خب اون جر

 که محال بوده قبول کنه.ی فهمی مین آرشی جای لحظه هم خودتو بذاریه- اگه 

 ...یار- آخه شهر
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 باز اخمو شد و گفت:آرشاویر

!!ی؟ زنی مینه رو به سیار سنگ شهرینقدر- تو چرا ا

 فکری زنم، اما دوست داشتم اونم خوشبخت بشه. هر چی نمینه رو به سیار- من سنگ شهر

 ...یاد زیلی. خیم بد کردیلی ما خینم بی کنم میم

. توسکا جان من و تو بارها دریدم و من به حقم رسی! تو حق من بودیم- اصل هم بد نکرد

 ی بحثای خوای چرا میدیم هم رسیجه! به نتیم با هم صحبت کردیان جرینمورد ا

ی؟ رو باز دوباره تازه کنکهنه

.یونم ازدواج نکنه و خوشبخت نشه بهش مدی کنم تا وقتی دونم ... اما حس می- نم

 و گفت:ید خندینبار اآرشاویر

.ی خواهر دو قلو داشته باشیه ی خواستی خودته، میر- تقص

 و گفت:ید خندتوسکا

.یم بهش بدیم تونی- دخترمون رو هم م

 گفت:ی پدرانه به شوخی با تعصبآرشاویر

- چشـــــم! مگه دخترمو از سر راه آوردم ؟

 گفت:یر آرشاوی توجه به شوخی بتوسکا

 ...یـــــر- آرشاو

- جانم؟

 ...یزه گم ... چی- م

 گذاشت و گفت:ینی سی توییشو شده چای خالیوان لآرشاویر

 شده؟ی- چ
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- من ...

ی؟- تو چ

- راستش خب ... هنوز حامله نشدم.

 با تعجب نگاش کرد و گفت:آرشاویر

یه؟! مگه چی- خب نشده باش

 شده.یر که دی دونی- خودت هم خوب م

یم ماهه که تصمیک نشده! تازه یر ... اصل هم دیار به خودت فشار نی- توسکا جان، الک
.یم بچه دار بشیمگرفت

- اما من از دکترم وقت گرفتم. واسه فردا ...

 با بهت چونه توسکا رو چرخوند سمت خودش و گفت:آرشاویر

!!!ی؟- چ

 نگاش کنه گفت:ینکه بدون اتوسکا

!یدی که شنین- هم

 صداشو بلند کرد و گفت:آرشاویر

!!یعنی؟ مشورت رو هم نداشتم یه من ارزش ی؟ چیعنی- 

 زنونه است!یزا چین ایزم- عز

یست نیازی نکن الن هم نی به من مربوطه! توسکا فکر الکیزت و همه چی- توام زن من

 مدت طول بکشه.یه که یعیه طبین. ای بکنیزا چین ایرخودتو درگ

 خودمو آروم کنم.ید ، بایر رم آرشاوی- من م

 داد و گفت:یرون نفسشو با حرص بآرشاویر
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یگه؟- حرف من کشکه د

 با عشق نگاش کرد و گفت:توسکا

 تو رو خانوم دکتر همی کم نگرانم. اگه حرفایه!!! اما توام بهم حق بده. من الن یزم- نه عز

 شه.ی راحت میالم کنه اونوقت خییدتا

 داد بعد زا چند لحظه سکوت لب باز کرد وی دلش حق رو به توسکا می توی که کمآرشاویر
گفت:

.یم ری خب پس با هم میلی- خ

 اش گذاشت و گفت:ینه سی سرشو روتوسکا

 ...یزم عزی- مرس

 مشغول نوازش موهاش شد و گفت:آرشاویر

 افکار خودت بود.ی! حواست پی مجروح کردین- پس دستتو هم واسه هم

 نامه باز شده بود. زمزمه کرد:یه یشه همیر آرشاوی. جلوید آه کشتوسکا

- بهش حق بده ... چند روزه که تو فکرم.

 داد و گفت:ی بازوشو فشار محکمآرشاویر

 بدون که من و تو مشکلتمونینو. ای بکنیات چرندین ذهن خودتو مشغول ای حق نداریگه- د

 کدوم.یچ هیا یم شی میرش هر دو با هم درگیا. یم کنیرو با هم حل م

 نکنه.یتش اذین از ایشتر داد سکوت بکنه و بیح هم ترجیر سکوت کرد آرشاوتوسکا

 شنبه و دوشنبه وی. روزهایومد ی و رو کرد، به نظر بد نمیر دستش چند بار زی رو توکاغذ

 کلسورش ی چهار ساعت. کاغذ رو گذاشت لیسه شنبه کلس داشت فقط روز

 گفت:ی لبیر زو

- کاش آراد هم مثل من باشه.
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 خوب بود.یز. همه چینه خودشو ببینه آی آورد تا بتونه تویین رو پایر شد و آفتابگین ماشسوار

 بود که درخودش زدن ید بود. مشغول دیخته شده بود نه موهاش به هم ری قاطیششنه آرا

 باز شد و آراد سوار شد:ینماش

!ی شی خودتو نگاه نکن کم مینقدر خانومم ، ای- خوب

 گفت و گفت:یشی لب ایر زویولت

 برنامه تو؟ی- گرفت

ی؟ دی میچو. سوئیم- آره ، تموم شد، از اون هفته کلس دار

ین زودتر از آراد از آموزش خارج شده و اومده بود که سوار ماشی به خاطر خستگویولت

 رو گرفت سمت آراد و گفت:یچ دستش بود. سوئیچ هم سوئین همیبشه، برا

 ...ینم- بب

 رو روشن کرد و گفت:ین ماشآراد

یو؟- چ

 .یگه- برنامه تو د

 تو اتاق.یل فای دنبالم، گذاشتم تویست- آهان ، ن

یی؟. با چه ترمای کلس داریی چه روزاینم خواستم ببی- وا! م

 با ترمیکشنبه و چهار شنبه. شنبه با ترم پنج، یکشنبه شنبه، ی روزایزم،- خوب حفظم عز
.یکهفت، چهارشنبه هم با ترم 

 لباشو جمع کرد و گفت:ویولت

ی؟ با من فرق دارینقدر خوام! چرا ای- نم

 به سمتش و گفت:ید چرخآراد

!ی؟ کردی- باز لباتو اونجور
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 هاشیطنت شین که با ایی کرد وقتای میف لباشو غنچه تر کرد و شکلک در آورد. کویولت

 گفت و ی لب ل اله ال اللهیر آورد. آراد زی کرد و صداشو در می میتآراد رو اذ

 اومده باشه گفت:یادش یزی. بعد انگار چخندید

 استاد؟ی کلس داری- تو مگه ک

 متفاوتشون افتاده بود گفت:ی به کلسایادش که باز ویولت

 ... دوشنبه با ترم سه ، سه شنبه هم با ترم پنج ...یا- شنبه کلس دارم با ترم اول

 ابروشو بال انداخت و گفت:ی تایه آراد

.یم- حداقل شنبه ها با هم هست

 شما!ی میدونی چاله میان بیش دخترا برات قر و قمین- آراد بهت گفته باشم اگه ا

 و گفت:ید غش غش خندآراد

یکنی؟ کار می- بعدش چ

 ندازم!ی با منم کلس دارن، همه شونو میا و ترم پنجیا- ترم اول

 سرشو به نشونه افسوس تکون داد و گفت:آراد

 داره!یف تشری ها خبر ندارن خانوم من چه حسود خانومیچاره- ب

ی می ری از همون اول میم؟ ما از اون خونواده هاشی فکر کردی؟ فکر کردی- بله! پس چ

 ی کنی می هم با حلقت بازی خانوم بنده هستن! بنده صاحاب دارم. هیشون ایگ

 همه ملتفت بشن. که

 طاقت گفت:ی بآراد

.ی کنی میوونم دی شی- حسود م

 با ناز گفت:ویولت

!!ی؟ داری- دوس م
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 کشدار زد و گفت:ی بوقیی جلوین ماشی بوق برای کف دستشو گذاشت روآراد

 خونه.یم ، بذار سالم برسیو- بس کن و

 برداشت، ضبط رو روشن کرد و گفت:یطنت دست از شویولت

 وروجکش تنگ شده.ی آراگل؟ دلم برایش پیم سر بریه یای ی- م

 تکون داد و گفت:ی نوا تنگ شده بود سری دلش برایلی که خودش هم خآراد

 زنگ بهش بزن.یه- آره موافقم، فقط 

 و شماره آراگل رویرون بید رو کشیلش کرد و مشغول گشتن شد، موبایفش کی دست توویولت
 نوا ی نگه داشت تا برای فروشی اسباب بازیه یگرفت. آراد هم روبرو

 بود ...ییش دایای بره ، نوا دنیدنش به دی بخره. عادت نداشت دست خالیه هدیه کوچولو

***

 کهی بود. منشیده انداخت و وارد شرکت شد، درست به موقع رسیش به ساعت مچی نگاهنیما

 سمت اتاقرفت تند جوابش رو داد و یما از جا بلند شد و سلم کرد. نیدنش بود با دیپسر جوون

 که باهاشی زد و خودکاری لبخندیما نیدن هم با دی در رو باز کرد و وارد شد. مانی،مان

 انداخت یز می بود رو رویدشون جدیدهای خریستمشغول نوشتن ل

 گفت:و

ی؟- سلم، چطور

 و گفت:ی راحتی مبل های نشست روی با خستگنیما

 ترکه فقط ...ی سرم داره میستم، بد نی- ا

 بود و گفت:یدنی رو فشار داد که مخصوص سفارش نوشیزش می دکمه رومانی

 کنه؟ی خسته ات میاوش- چرا ؟ ن

 زد و گفت:ی لبخندنیما
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 کردن منه.ی زندگیل دلیاوش! نیاوش؟- ن

 حرفتو به گوش طرلن نرسوندم!ین- بله ، بله ! اگه ا

 خنده اش گرفت و گفت:نیما

ی؟ از آتوسا دوست نداریشتر- گمشو بابا! تو خودت درسا رو ب

 گفت:ی با خونسردمانی

 آتوسا بودم و هستم، اگه آتوسا نبود ددرسا رو هم نداشتم.یوونه- معلومه که نه! من د

 گفت:ی و به جاش به شوخیاورد خودش نی به رویچی دلش حسرت خورد، اما هی تونیما

دمرد!ید رو بای خوردنی احمق جون! اون درسای ایقه سلی- از بس ب  براش 

 نگاش کرد وی دستش کمی بود گرفت تویزش می زد، عکس درسا رو که روی لبخندمانی
گفت:

 که مامانشو فراموش کنم.یستم چشم و رو نی اما اونقدر بی؟- پس چ

 فقط خسته شدم،یستم، چشم و رو نی چشم و روئم! خدا شاهده بی من بیعنی دلش گفت ی تونیما
 گفت:ید رو دیما پکر نیافه که قی! مانینهم

ی؟ بریافه قین با ای خوای! میا- حال تو چته؟ فردا عازم

 و گفت:ید کشی آهنیما

 امیوونه از بچه ها! دیرم خواستم بگی- نه، گفتم که خسته ام. از صبح دانشگاه بودم، امتحان م
 یرونکردن. تا امتحان گرفتم و برگه ها رو جمع کردم و اومدم از دانشگاه ب

 شم.ی کم خواب رو به راه میه شدم. با بیچاره

یدی خوام رسی- از دست تو ... پس برو خونه استراحت کن پروازت ساعت شش صبحه. م
.یاونجا سرحال باش

 تکون دادم و گفت:ی سرنیما

یرم ازت بگیط قرداد رو با بلید تمدی شم. اومدم برگه های- نگران نباش، تا اون موقع خوب م
و برم.
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 روینی سیما با نی وارد شد و بعد از سلم و احوالپرسیی چای هایوان لحظه مستخدم با لهمون
 یما نی خارج شد و روبرویزش از پشت می گذاشت و رفت. مانیز میرو

 حواسش نبود عکس درسا رو برداشت وی که مانین هم در همون حیما مبل ها نشست، نروی
 سبز کمرنگش به ی اش با چشمایتونی-زیی لخت طلی شد. موهایرهبهش خ

 کهینطور. همید ترسی شدن بهش میره از خیما کرد که نی میاد شباهتش رو به ترسا زقدری
 تند تر و بد ی زندگی نشده بود. هر چه طرلن تویره وقت بود به ترسا خیلیخ

 خورد.ی ترسا و آرتان غبطه می شد. به زندگی تازه میشتر بیما شد داغ دل نی تر ماخلق
 یما نبود که نی اون خوشبختی خوشبختین دونست ، اما ایخودش رو خوشبخت م

 به خودش اومد:ی مانی رو داشت. با صداآرزوش

 ، با تواما!ی- او

ی؟ گفتیزی- هان ؟ چ

ی بیلی ، خینش ببیا به خودت بده بی تکونیه دلت براش تنگ شده یلی دخترمو؟ خی- نخور
 عموش!ییوفا

 زد و گفت:ی لبخندنیما

 زنم.ی سر بهش میه برگردم حتما ی رم ، اما وقتی- حال که دارم م

.ی کشی- زحمت م

.ی ها شدیرمرد- غر نزن غر غرو! مث پ

52



faridbook.blog.ir                  goldjar.blogfa.com                goldjar2.blogfa.com

 رفت و گفت:یزش می از جا بلند شد، سمت کشومانی

.یستم بشو نیر ره اما دلمون جوونه ، من پی- سنمون داره بال م

یه و داخل ید کشیرون بود رو از داخل کشو بیما نیاز که مورد نی حرف مدارکین دنبال ابه

 ویما گذاشت نی جلویز میپوشه قرار داد. دوباره برگشت سر جاش نشست، پوشه رو رو

گفت:

 کمیزی ذارم چی خانوم و بچه تو دارم. نمی من هوایشه،- اونجا حواست به کارا باشه مثل هم
داشته باشن.

.ی کنی مورد شرمنده ام مین تو ایشه دونم، تو همی- م

- دشمنت شرمنده باشه حال برو به استراحتت برس.

 و گفت:یز می رو گذاشت رویی چای خالیوان لنیما

 با من؟یگه دی نداری ، کاری- باشه مرس

 شه رو هم برات گذاشتم.ی که اون طرف فعال می- نه ، اون خط

 کنم.ی خبرت میدم- دستت درد نکنه. رس

53



faridbook.blog.ir                  goldjar.blogfa.com                goldjar2.blogfa.com

.ی کنی میدم رو سفیشه دونم مثل همی ، می- موفق باش

ی افکار آزاردهنده رو از خودش دور مید رو فشرد و از اتاق خارج شد. بای دست ماننیما

 طرلنهای شد و به سمت خونه راه افتاد. تموم طول راه داشت به اشک ینشکرد. سوار ماش

ی نفوس هاینطور سوزونن و همی اش رو مینه کرد که مطمئن بود تا فردا صبح سیفکر م

 رفتارش عادت کنه؟ ین قرار بود به ای زنه. کی که مطمئن بد میبد

 دونست!ی هم نمخودش

ی باف بازیر همو گرفته بودن و عمو زنجی بچه ها نگاه کرد ، دستایت به جمعی لحظه اچند

یال با خداشت، رفت و از همه لحاظ هواشون رو ی هم دورشون راه می کردن. خانومیم

 برد تا روابطی رو به مهدکودک مین دوبار آتری رفت. هفته ایرونراحت از مهدکودک ب

 اون روزی ولبنفشه، یا رفت ی خونه شبنم میا بشه. بعد از اون هم خودش ی قویشاجتماع

 چندی گلفروشیه کنه. سر راه از یزش راست بره محل کار آرتان و سورپرایههوس کرده بود 

 مطب پارک کرد،ی رو که جلو ماشین خوشبو شدن مطبش خوب بودی براید، خریمشاخه مر

 نکرده بود و سریز وقت که آرتان رو سورپرایلی داشت. خیجان هجده ساله هی دختر هاینع

 باز بود، اول سرش رو برد تو تا مطمئنیشه مطب مثل هم درزده به محل کارش نرفته بود.

 آرتان بود و انتظار داشت مطبی کاریم تای چون آخرایست، هم شلوغ نیلیبشه مطب خ

 کردی انتظار نبود. وارد شد و سعی کس تویچ هم نبود چون هالکیخلوت باشه. انتظارش 

 آشپزخونهیه متعجب شد. ی کمیزش پشت می کنه از نبودن منشیجاد سر و صدا رو اینکمتر

 ویره خبر بگی تا از منشید سمت چپ قرار داشت. به آشپزخونه سرک کشراهرو ته یککوچ

 ید، شنی قهقهه ای نه، اما نبود. همون لحظه صدایا اتاق آرتان هست ی توی کسینهبب

 زن بود؟ خب آره! چرا که نه؟یه مراجع آرتان یعنی عقب گرد کرد. یع زن! سریه بلند قهقهه

.ید خندی مجهت ی و بیخود بود که بی مراجعش کسین اید داشت! شایآرتان همه نوع مراجع

ی سمت اتاق آرتان. از شانسش لید اونو کشی تر از هر حسی ... اما حس زنونه اش قویدشا

:ید ناز همون دختر رو شنپر ی بزنه صداید اتاق رو دی بتونه توینکهدر باز بود، قبل از ا

 برهیادم باز قلقلکم بده که ی منو دوست نداریگه گم تو دی بهت می! حال هی لوسیلی- آرتان خ

 بوده!یبحث سر چ
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 تا بتونه داخل اتاقوید جلوتر کشی شده، اما به زور خودشو کمی پاش خالیر حس کرد زترسا

یش صحنه پیدن اعتماد نداشت. اما با دیطی شرایچ. به گوش هاش تحت هینهبب

ی مید روشن که به سفیلی بلوند خی با موهای به چشم هاش هم شک کرد! دختر برنزه اروش

 افتاده یز می آرتان نشسته بود. کروات آرتان باز شده رویدهخورد درست چسب

ی آرتان برای باز بود. صدایرهنش پی شده بود، دکمه هایزون آوی کتش هم پشت صندلبود،

 اون لحظه درست مثل ناقوس مرگ بود:یترسا تو

یلی من خی که برای دونی خودت هم خوب می؟ کنی فکر مینطور چرا ایزم؟- چرا عز
!یزیعز

- بله از ازدواج کردنتون مشخصه.

 بودم با اون عجلهیوونه من! من اون موقع تو رو گم کرده بودم! وگرنه مگه دیز ، عزیا- تان
ازدواج کنم؟!

 روزاین. ای کردی میدا منو پی کردی*بو*ک میس سرچ تو فیه- آرتان عذرتو قبول ندارم، 
.یزم عزینترنتهدور دور ا

.یستم برنامه ها نین من اهل ای دونی جان تو که میا- تان

 من ارزششو نداشتم؟یعنی- 

 خم شد و گفت:آرتان
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 صبری کنم مطمئن باش ذره ایدات تونم پی می دونستم اونجوری! اگه می- معلومه که داشت
 کردم.ینم

 آرتان گذاشت و با ناز گفت:ینه سی سرشو رودختر

یگه کرده بودم. به خصوص بابا، اما دیوونه چقدر دلتنگت بودم آرتان! همه رو دی- اگه بدون
 باشم.یشت پیشه تونم بدون تو ادامه بدم. برگشتم که همینم

 گفت:ید بوسی موهاشو می که روی دختر شد و در حالی مشغول نوازش موهاآرتان

 جان!یا منه تانی آرزویت نهاین- ا

 مرده دست لرزونش رو بال آورد تا صورتش رو لمس کنه و مطمئن بشهینکه با تصور اترسا
 داشته ید خورد تازه فهمیسشکه هنوز زنده است! دستش که به صورت خ

 متورم شده. نفسش بالی کرده. آب دهنش رو که قورت داد حس کرد گلوش حسابی مگریه

 ،نفرشون صورت هر دو ی خواست در اتاق رو باز کنه و تف بندازه توی. دلش میومد ینم

 بکشه که هم حنجره اش پاره بشه هم پرده گوش اونیغ جینقدر خواست همون لحظه ایدلش م

 داد ازی لحظه احتمال مهر تونست، ی خودش خفه شون کنه! اما نمیتا. دوست داشت با دستا

 سر وینکه دستش بودن رو محکم تر فشرد و با همه توانش بدون ای که توییحال بره. گل

 گفت:می یون لب هذیر کنه از مطب خارج شد. زیجاد اییصدا

 کردم. اون پسر ... بای فکرشو مید! بایست مال من نیگه- آرتان رو از دست دادم ... آرتان د

 بود ... النکرده رو نداشته باشه. پس گمش ی و امکانات ، محال بود کسیتاون همه موقع

 تموم شد!یا خدای انقضام تموم شد ... تموم شد ... وایخ تموم شد ... تاری کرده ... همه چیداشپ

 وی کناری صندلی رفت. گل ها رو پرت کرد روی میج که شد سرش داشت گین ماشسوار

یغ جخواست ی به هق هق افتاد. دلش مید، فرمون گذاشت. تازه بغضش ترکیسرش رو رو

 و بس!ین تونست ناله کنه! همی بود، فقط میدهبکشه اما گلوش به هم چسب

. تو منوی گذری! تو از من نمیستی ... نه نیستی- آرتان ... آرتانم ... عشق من ... تو پست ن

.ی بکشتونی ی من نفس نمی .... آرتان تو بیری می برام می ، تو خودت گفتیدوست دار

ی؟ رو ببوسیگه نفر دیه ی تونی دستت بزنه؟ چطور می کسی بذاری تونیآرتان چطور م

ی فرمون براشت، نگاهش تار شده بود. دنده رو جا زد و راه افتاد. نمی رو از روسرش

.رفت ی اما مید دی جلوشو درست نمی هاین رفت. ماشی خواد کجا بره، فقط میدونست م
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ین خواست از ای رفت ... انگار که می رفت. می نبود فقط میی راهنمایحواسش به چراغ ها

 داد ... ی گاز فشار می هم بره ... پاش رو محکم و محکم تر رویادن

 هم از ذهنش پر زده بود. سرین نبود که نگرانش باشه، آتری آرتانیگه براش مهم نبود. دهیچی

 خواست ازراهنمایی توجه به قرمز بودن چراغ ی و طرلن بیما آپارتمان نیکچهارراه نزد

 دور خودشیبی مهی با صداین مخالف فرو رفت. ماشی هاینچهارراه رد بشه که تو دل ماش

ی بود داشت دور سر ترسا می ادقیقه که چند یایی ... درست مثل دنید و چرخید چرخید،چرخ

 خوردی سکندری رفت. کمین خورد و تعادلش از بیابون کنار خی به جدول هاین. ماشیدچرخ

 لنت سوخته همه جا رو گرفتهی شد. دود و بومتوقفو آخرش رو در سمت ترسا فرو اومد و 

 رفتن و اصلی مین به سمت ماشیده پریی که شاهد تصادف بودن با رنگ و روییبود. کسا

 روبرو بشن ...ی اصحنه دونستن قراره با چه ینم

ی. صداید کشی خونه اش پر می گاز فشرد و راه افتاد. دلش طبق معمول برای پاشو روآرتان

:گفت تو گوشش بود. دکمه اش رو فشار داد و یریش بلند شد. هندزفیلشزنگ موبا

- الو ...

:یچید پی گوشی جون تویلی نصدای

- الو ، آرتان مامان ...

ی؟ جان ، خوبیلی- سلم ن

 ترسا خوبه؟ی؟ مامان، تو خوبی- مرس

 ممنون ... چه خبرا؟ی- مرس

 زنگ زدن مامان ...ین- آرتان از مهد آتر

 در هم شد و گفت:ی آرتان کماخمای

 چه خبر شده؟ین؟- مهد آتر

ی ترسا هنوز نرفته دنبالش، اونا هم شماره تو رو نداشتن، فقط شماره ترسا رو داشتن. میا- گو

 اونجایر مدکه ی دونی گرفتن. میری خودش خاموشه، شماره منو از خانوم امیگن گوش

دوستمه.
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 نرفتهین ترسا خاموش بود؟؟ چرا؟! دنبال آتری گوشید، شنی مامانش رو نمی حرفایگه دآرتان

یلی نی صدابا گرفتن. ی ذهنش شکل می داشتن تویگری پس از دیکیبود؟!! چــــرا؟ چراها 

جون حواسش رو جمع کرد:

 گم ترسا کجاست؟ی مامان؟ می شنوی- آرتان، م

 گفت:یع سرآرتان

 رم.ی هم مین دنبال آترین، کنم. نگران نباشی میداش دونم مامان، الن پی- نم

 بچه پنجین فقط دو ساعت بره مهد تو هفته! این بابا! مادر من از اون اول قرار بود آتری- ا

ساعته اونجاست، همه رفتن مونده تنها!

 ترسا بود کلفه گفت:ی که همه حواسش پآرتان

 رم دنبالش.ی! الن میدم- باشه مامان، فهم

 نذار، نگران ترسا هم هستم.یخبر- منو ب

 گفت:آرتان

- باشه چشم ...

 شماره ترسا رویع برداشت و سریشو قطع کرد. گوشی حرف بدون خداحافظین دنبال ابه

:ید جمله رو شنین ایگرفت ول

 باشد!ی- دستگاه مشترک مورد نظر خاموش م

. کف دستش رویزه گرفتن رو دور بری که داشتن تو ذهنش شکل می بدی کرد همه فکراسعی

:ید لب نالیر و دوباره شماره رو گرفت، زید فرمون کوبیمحکم رو

!ی لعنتی ... جواب بدی- جواب بده تر

 گاز فشار داد وی قطع کرد پاشو تا ته روی. با کلفگید بازم همون پاسخ ضبط شده رو شناما

 تو عمرشیاد ی نمیادش که ید کشی میی رفت و لی تند مینقدر. اینرفت سمت مهدکودک اتر
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 رفت کانادا ...ی میشه همی که ترسا داشت برای مواقعی کرده باشه! حتی رانندگیاون مدل

 کردین بغض کرده بود سوار ماشی رو که حسابین آتریع سریلیخ

ی بازیه همه اش ینا کرد ترسا خونه باشه و ای راه افتاد سمت خونه. با همه وجود آرزو مو

ی نمی جوابهیچ کرد با باباش حرف بزنه اما ی می سعین سنجش علقه آرتان باشه. آتریبرا

لل متوجه نبود که برخوردش با اترینقدرگرفت. آرتان ا  درستین که کلفه و نگران بود اص

 در خونه پارکی جلورو ین حرف نزد. آرتان ماشیگه هم بغ کرده نشست و دین. آتریستن

:ید کشیغ جین شد. آتریاده بغلش و پیر حرکت زد زیه رو با ینکرد و آتر

 بابا ! دردم گرفت ...ی- آ

 داشت باز تند تند حرفین سمت در خونه. آترید رو درست کرد و پرین آتری جای کمآرتان

ین زمروی رو ین رسوند ، آتریستم. با آسانسور خودشو به طبقه بید شنی زد، اما آرتان نمیم

 محض فرو رفته بود. وارد شد و دادیکی تاریگذاشت و در خونه رو باز کرد. اما خونه تو

:یدکش

- ترسا!!!

 همه خونه رو گشت. اما ترسا نبود! غذاش حاضر و آمادهیه چند ثانی تویومد نی جوابهیچ

 بهاترین توجه به ی نداره. بیوونگی تا دی گاز بود اما خودش ... آرتان حس کرد مرزیرو

:ید باز داد کشین که آتریدسمت در دو

- بابا کجا؟
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 کنه، حال هر طور کهیدا خواست ترسا رو پی. فقط میرون بید خم شد، بغلش کرد و دوآرتان

 رفته.ین ماشبا داد که هر جا رفته ی ترسا نشون مین ماشی خالی جاینگ، پارکیشده! رفت تو

یچ ترسا رو گرفت، اما هی شماره دوستایکی یکی برداشت و یشو خودش شد گوشینسوار ماش

 ازش نداشت! نه شبنم، نه بنفشه ، نه توسکا ، یکس خبر

 نداشت. همه به تکاپو افتادن. آرتانی اونم خبری. به اتوسا زنگ زد ولیولت طناز ، نه ونه

 کجا روباید دونست ی داد! نمی جا قد نمیچ پارک کرد ، عقلش به هیابون رو کنار خینماش

 رو روشن کرد و تخته گاز بهین رفته باشه سر خاک مامانش ماشید تصور که شاینبگرده! با ا

سمت بهشت زهرا راه افتاد ...

 اونطرف تر داشت با پاش سنگاروی کمین از سر قبر مامان ترسا بلند شد، آتریچاره و بکلفه

 از ترسا نشده بود! ی شده بود اما هنوز خبریک کرد. هوا کامل تاریشوت م

 شدن دارهی مواقع استرس زا دچارش می ازمراجعاش توی که بعضی نفسی کرد تنگی محس

 اش و محکم فشارش داد. ینه شه. دستش رفت سمت قفسه سی میبانگیرشگر

 تونست انکارش کنه. سابقهی وقت نمیچ بود که هیقتی حقین شد! ای ترسا نابود می بآرتان

ی جا نمهیچ وقت یچنداشت اونهمه وقت ازش خبر نداشته باشه! ترسا بدون خبر دادن بهش ه

ی رو از توی گوشین رفت سمت آتری که می در حالید، کتش لرزیب جی تویشرفت. گوش

 نگران بود. امایگه دهای یلی زد، لبد اونم مثل خی چشمک میما. شماره نید کشیرون بیبشج

ی نفر دعوا کنه و حسابیه خواست با ی دلش می حرف بزنه، حتی داشت با کسیازجواب داد، ن

 سر و صورتش مشت بکوبه. جواب داد و گفت:یتو
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- الو ...

 منگنه گذاشت:یر اعصابشو زیما گرفته و لرزون نصدای

- الو ، آرتان ...

 ...یما- سلم ن

- سلم آرتان ، ترسا کجاست؟

 تعجب کرده بود گفت:یلش و تعجیما نیب غریب لرزون و لحن عجی از صدای که حسابآرتان

ی؟ داری خبری ، از تریما- ن

 بلند شد:یما نداد

 ازش؟!ی- تو خبر ندار

 نابود شده گفت:آرتان

 خبرم.ی نه! چند ساعته ازش بی- نه، لعنت

 له شده ترسا شده بود که داشتن باین ماشیخ نشست، نگاش میابون کنار خی جدول های رونیما

 و صداش بدتر از زانوهاش ...یدن لرزی بردن. زانوهاش می میلجرثق

 زهرا!یا- 

:ید مونده بود هوار کشی که براش باقیی با همه قوایاورد طاقت نیگه دآرتان

!ی؟ به سرم شده؟ ترسا کجاست؟ تو ازش خبر داری چه خاکینم- اد حرف بزن بب

 به هق هق افتاد و آرتان همون لحظه حس کردیره خودشو بگی تونست جلوی نمیگه که دنیما

:ید داد کشین دو زانو. آتری شده و افتاد روی پاش خالیرز

!یی- بابا

:ید خشک شده فقط نالی اما با لبهاآرتان
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یما؟- بدبخت شدم ن

 که با همه وجودی پرپشتش فرو کرد، موهاشو چنگ زد و در حالی موهای دستشو تونیما

 گفت:یره اشکاشو بگیزش ری کرد جلوی میسع

 شده آهنینش ماشیمارستان، رومه! اما خودش رو بردن بی جلوینش دونم آرتان، ماشی- نم
پاره!!

 تصور که باباش خستهین طبق عادت مامانش با این آترید، چرخی داشت دور سر آرتان مدنیا

 و تپلش شد. یک کوچی آرتان با دستایشده مشغول ماساژ دادن شونه ها

 بهش جون دوباره داد:یما نی ... صدایچی. هیگه نداشت دی حسیچ اما هآرتان

 ... گفتن هنوز زنده بوده! فقط خودتو برسون! ترسا دو ساعتهیمارستان آرتان ... بردنش بیا- ب

!یمارستانکه رفته ب

 روح و حس ترسا روی خودش جسم سرد و بی با چشمای تا وقتید، آرتان دوی به زانوهاجون

. از جا بلندکشید ی اون هنوز زنده بود، هنوز نفس می کرد. ترسای رو باور نمیچی هید دینم

 کردی حس مینکه بخوره، با این کم مونده بود زمین. آترید رو گرفت و دوینشد، دست آتر

 خودش روی صداید، دوبازم رو بغل کرد و ین نمونده اما ناچارلا آتری براش باقی زوریچه

:یدشن

 خوام!ی رو بدون تو نمی لعنتی زندگین ترسا، ای تنهام بذاری تونی- نم

 دستاش پنهون کردهین رنگ نشسته بود و سرشو بید سرد و سفی هایمکت نی کلفه رونیما

ی رو توترسا یدن کلفه بود. طاقت دی حسابیما بهش نداده بود و نی هنوز خبر درستیبود. کس

یاطی احتی بین ترسا که خوب بود! ای کرد رانندگی نداشت. داشت با خودش فکر میمارستانب

 چش بوده؟!یعنی بوده! چراغ قرمز رو رد کرده! ید بعیلیازش خ

.ید کشیرون شلوارش بیب رو از داخل جی از فکر خارجش کرد، گوشیش زنگ گوشصدای

 و جواب داد:ید کشیشماره خونه اش بود، آه

- الو ...
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 از گوشش فاصله بده:ی رو کمی طرلن باعث شد گوشجیغ

!یمـــــا- ن

 باشه:یشه کرد مثل همی کرد، سعی رو کلفه میما هق هقش داشت نی صداباز

 شده طرلن؟ی چی؟ کنی میه! گریزم؟- جانم عز

!یرانی؟ تو ایما- ن

!یدم رسیش دو ساعت پین ، همیزم- آره عز

 توی؟ فهمی شم! تو اصل می نگران می گی دو ساعته منتظرتم! نمیما! نیی؟- پس الن کجا

 شه! ی می شه چه حالی زن نگران میه ی وقتی دونی چه می؟اصل درک دار

 سرت بهیست معلوم نی حال هم که برگشتیتالیا ای همه وقت رفته بودین کلفه م کرده! انیاوش

 گرمه!یکدوم خراب شده ا

 بدم؟یح توضی دی- طرلن جان! اجازه م

.یست زن و بچه ات نیدن مهم تر از دی کاریچ هی؟ که بدی هم داریحی مگه توضیح؟- توض

 که آش و لش شدهیدم ترسا رو دین ماشیابون سر خیدم رسی- بله ، بله حق با توئه! اما وقت

 بده امایح خواست توضیعنی  نیما.یمارستان تصادف کرده و خودشو هم آوردن بیدمبود. فهم

ی به ترسا حساس بود و سعیشه انبار باروت! طرلن همی تویده کشیت دونست تازه کبرینم

یه براش گفته بود که یما نگه داره! چون ندور رو از هم یما ممکن اونو و نی کرد تا جایم

 آورد دادی همسرش به وجود می که برای توجه به آثار مخربیروز عاشق ترسا بوده. پس ب

:یدکش

یل- تصادف کرده که کرده! به تو چه؟! مگه آرتان مرده؟!! اون خودش شوهر و فک و فام

 خونه وگرنه نه من نه تو!یای ی الن مینداره! هم

 کلفه از پرستارها سراغی شد و با حالتیمارستان بی آرتان که وارد راهرویدن با دنیما

 گرفت گفت:یهمسرش رو م

63



faridbook.blog.ir                  goldjar.blogfa.com                goldjar2.blogfa.com

لل آرتان اومد بایرم، گی- بعدلا باهات تماس م  ...یزم خداحافظ عزیشش، برم پید فع

 تماس رو قطع کرد.یما نکرد چون نیدا حرف زدن پی برای فرصتیگه دطرلن

. رنگش دو سه درجه روشن تر شده بود ویما سمت نید پرستار دویخیال بیما نیدن با دآرتان

 تا بتونه حرف بزنه و گفت:ید کشیقی زد. نفس عمی میرونهراس از چشماش ب

- کجاست؟

 گرفته گفت:ی با بغض و صدانیما

- اتاق عمل ...

 داد و گفت:یه پشت سرش تکیوار با حس ضعف به دآرتان

 ابوالفضل!یا- 

 داد:یح تند تند براش توضنیما

 باشه.یم وضعش وخیلی کنم خی به من نزد، اما فکر نمی- البته دکترش حرف درست

 کنده شد، اومد جلو و گفت:یوار از دآرتان

 خراب شده کجاست؟ین- ا

:ید پرسیج گنیما

- کجا؟!!

 اشاره کرد و گفت:ی با دستش به سمتآرتان

 اتاق ... اتاق عمل !ین ... همین- هم

 راه افتاد و گفت:نیما

 با من ...یا- ب
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 رنگشید در بزرگ سفی قرار داشت و رویی راهروی دو به سمت اتاق عمل رفتن که انتهاهر

 راه نفس آرتان رو بسته بود، یزی ورود ممنوع نصب شده بود. چیتابلو

 گفت:یما اتاق در حال جدال با مرگ باشه. نین ای تویزش عزی شد ترسای نمباورش

 منتقل شده بهیش سه ساعت پی، عمل، اما نبودی برایرن خواستن ازت اجازه بگی- آرتان ، م

 اتاق عمل.ببرنش بوده مجبور شدن خودشون یم دکترش گفت چون وضعش وخیمارستان،ب

ی ها صورتش رو با کف دست هاش پوشوند و با صدایمکت از نیکی ی نشست روآرتان
 رفته گفت:یلتحل

یدی؟- دکترش رو تو از کجا د

 رفت تو اتاقی داشت می کردن وقتیج رو پیگه نفر دیه وسط عمل یدم، که ندیشو- دکتر اصل

.یدممن جلوشو گرفتم و پرس

 ذهنشی نه! اما خودخواهانه تویا مونه ی بپرسه ترسا زنده میما قدرت نداشت از نی حتآرتان

 کرد:ی میین جمله رو بال و پایهفقط داشت 

ی بر میا یم، لحظه با هم نفس بکشین تا آخریم! من و تو قسم خوردید ، بای زنده بمونید- با

!یام ی منم میا یگرد

ی نگاه کنه. بدون ترسا مطمئن بوده لحظه ایان جرین به ای ایگه تونست طور دی نمین جز او

 گفت:یما مونه. نیزنده نم

یلی گفت مردم گفتن سرعتش خی می رانندگیی راهنمایس رفته؟ پلی کجا داشته می دونی- نم

لل هم تمرکز نداشته.   کرده!ی مرانندگی داشته ی با حواس پرتیی جورایه یعنیبال بوده و اص

 ها!یده از ترسا بعیلی خینا

 زد و گفت:یوار دی سرش رو از پشت توآرتان
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 دونستم!ی دونم ، کاش می- نم

 راهرو کشوند. آتوسا و بنفشه و شبنم وی چند نفر نگاه دو مرد رو به انتهایون و شیه گرصدای

 بلند شدن هم نداشت، ی از جاش بلند شد اما آرتان نایما و بودن! نیمان

 سر شونه اش زد وی اومد سمت آرتان، دستی بده. مانیح رو توضیز همه چیما داد تا ناجازه
گفت:

.یه قویلی شه انشال! خدا بزرگه! ترسا هم خی- درست م

 چشماشو بست و گفت:آرتان

 دونم!ی- م

 خورد امای داشت زنگ میش. گوشینه ببی خواست ضعفشو کسی اون لحظه هم دلش نمحتی

 ازش ی خواست کسی رو بشنوه. نمی کشی خواست صدای نکرد. نمیتوجه

 تونست زبونشو بچرخونه و بگه همهی تونست بگه؟ چطور می می ترسا چطوره! چبپرسه

 و شبنم وآتوسا بره! ی به سر میتی چه وضعی اتاق عمله و اصل خبر نداره توی تویشزندگ

 تونست بغضی دلش به حالشون غبطه خورد، کاش اونم می زدن و آرتان تویبنفشه زار م

 که آرتان به خاطرشداشت تو گلوشو بشکنه و همراه با داد زار بزنه! ترسا ارزششو یلعنت

 کرد:یه دلش خودشو توجی کنه! تویهخون گر

 مونه که در اون صورت خدا به هر دومون عمر دوباره داده،ی زنده میا ی؟ چی برایه- گر

 ذارم ...ی شه. چون تنهاش نمی عوض نمیزی مونه که بازم چی نمیا ... یا

 تفاوت از اتاقی بیی ، دو دکتر خسته و با چهره هاید از جا پرید در اتاق رو که شنصدای

خارج شدن، آرتان قبل از همه خودشو بهشون رسوند و گفت:

یه؟ دکتر، خانومم در چه وضعی- آقا

 آرتان کرد و گفت:ی به سرتاپای نگاهدکتر
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ین؟- شما همسرش هست

- بله ...

 که به سرش خورده بود لختهی! به موقع رسوندنش، ضربه این گذشت، نگران نباشیر- به خ

 خارجشمیلنی و به کمک دکتر ی سرش به وجود آورد که خدا رو شکر به راحتی تویخون

.یاد تا به هوش بیم منتظر باشید. الن بایمکرد

 اش برداشتهینه سی از رویا بار دنین بزرگ تریی گوید، کشیق با همه وجودش نفس عمآرتان
:ید پرسیع سریماشد. ن

 دکتر؟ی آقایاد ی به هوش می- ک

لل معلوم ن ی برنش. زمانی میو ی سی داره ... الن به بخش ایمار به حال بی! بستگیست- فع

.ببینینش ین تونی شه می رفت و به هوش اومد به بخش منتقل میکه حالش رو به بهبود

 گفت:آرتان

 الن!ین! همینمش ببید ، باینمش خوام ببی من می- ول

 زد، دستشو زد سر شونه آرتان و گفت:ی دکتر لبخند کمرنگیکی اون

ی کسین. مطمئن باش اولی صبر کنی چند ساعتید فعل باینیش، بی هول نباش جوون! مینقدر- ا

 داره.یاز. اون الن به تو و صدات نی کنم خودتی رو صادر میدنشکه اجازه د

 آتوسا و بنفشه وی شادی رها کرد، صدایمکت نی رفتن دکتر ها، آرتان خودشو دوباره روبا

 لحظه همون قلب عاشق خودش نبودی تر از شادیرین براش شیچی. اما هید شنیشبنم رو م

یر فقی کنه و به محله های پنج تا گوسفند قربونید باز ترساشو دی دوباره چشماینذر کرد وقت

 ازیشو گوشینبار شد اخوشایندش مزاحم افکار یش زنگ گوشی شهر بده. صدایین پایننش

 اونو هم نگران کرده بود، جواب داد:یچاره جون بود. بیلی خارج کرد. شماره نیبشج

 جان؟یلی- جانم ن

 کشه؟ی خوبه؟ نفس میدی؟ شد؟ ترسا رو دی- آرتان ، مامان! چ

 گفت:یمت حرفشو قطع کرد. آرتان با ملیه و گرید جون ترکیلی بغض نیهو
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 شه ترسای نکن ! آره خوبه خدا رو شکر! عملش الن تازه تموم شد. مگه میه- مامان من، گر

 جواب بدم!یلموبد باشه و من بتونم موبا

.یدی تو! مامان تو که حال خودتو ندیا وسط نگران ترسا باشم ین دونستم ای- نه وال! من نم

!ی دادجوابمو زد. هزار بار مردم تا ی به من روح از بدنت داشت پر می رو دادین آتریوقت

.ی کنی خودت سکته میمارستانشک نداشتم تو راه ب

 قلبش فشرد و گفت:ی زد، دستشو روی لبخند کمرنگآرتان

 رد کردم ...یکیشو- فکر کنم 

 جونش گفت:ی جون که در اومد با همون لبخند کج بیلی نجیغ

 خوبه؟ین کردم ... آتری- شوخ

 خبر نذار از حالی کنه. منو بی می شه داره بازی سرش نمیزا چین- آره مامان، بچه که ا
ترسا ...

 و گفت:ید کشی آهآرتان

لل؟ین نداری- چشم ، کار  فع

 دونم فشارت افتاده.ی هم بخور من میزی چیه- نه مامان، مواظب خودت باش. 

لل! - چشم ... فع

 ازیلی. هنوز خید دی هر طور شده بود ترسا رو مید رو قطع کرد و از جا بلند شد، باگوشی

 الن فقطزد، لبخند یار اختی بیا اسم تانیدن زنگ زد. با دیلش فاصله نگرفته بود که موبایهبق

 بهتر کنه ...ی تونست حالشو کمی با صداش میاتان

 و احسانطناز
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 طولیزی شد. چیره خی انتفاعیر پارک کرد و به در مدرسه غی رو گوشه این ماشاحسان

. احسانبیرون اومدن از مدرسه یاهو و داد و هیغ که در مدرسه باز شد و دختر ها با جیدنکش

 که عسل ازید طول نکشیزی فرمون گذاشت و با انگشتش ضرب گرفت. چیدستشو رو

 شد و صداش کرد:یاده پیع سریدنش. احسان با دیرونمدرسه اومد ب

- عسل جان ...

.یستاد رد بشن متعجب ایابون خواستن از خی می دو تا دوستاش با خنده و شادین که بعسل

 احسانبه توجه به دوستاش که با تعجب ینگاش که به احسان افتاد گل از گلش شکفت و ب

 دستاشو از هم باز کرد و گفت:یابون، سمت خین بودن اومد ایرهخ

- داداش احسان!

 با خنده بغلش کرد و گفت:احسان

 سرمون!ی رویزن ری- بپر بال وروجک که الن دوستات م

 بابت داداشی کنه و دوست داشت حسابی ابر اداره پرواز می کرد روی که حس معسل

 داد.تکون سمتشون و دستشو براشون ید و معروفش به دوستاش فخر بفروشه چرخیگرباز

 شد و در سمت عسل رو از داخل براش باز کرد. عسل با افتخار سوارینشاحسان سوار ماش

 و گفت:یدشد و در رو بست. بعدش دستاشو به هم کوب

 من فخری براینقدر نکبت! ایم کنن! به خصوص اون شمی احسان! الن همه شون دق می- وا

 گم!ی مدروغ گفت دارم ی به همه می گفتم تو داداش منی بهش می کرد بعد وقتی میفروش

 و گفت:ید خنداحسان

 دلشونو!یعنی ی! حال سوزوندیگه دی- وروجک

 نشست و گفت:ینه دست به سعسل

یست که هست! خوشگل نیست و معروف نیگر زنن! داداشم بازی! دارن الن جز می؟- پس چ

 که هست!یست نیپکه هست! خوش ت
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 گفت:احسان

ی؟ کنی برام در نوشابه باز مینقدر- اوووه! چرا ا

 و گفت:ید زده بود خم شد گونه احسان رو بوسیجان که هنوز هعسل

 با طناز جونی رفته. از وقتیادت منو یگه کردم دی! فکر می که اومدی! احسان مرسی- وا

!یری گی میل کم منو تحویلی خیازدواج کرد

 کردم.ی خودم حس کردم کم لطفینجام، هم الن این همی مورد اعتراض وارده! براین- در ا

 گفت:ید که اوضاع رو مناسب دعسل

 به جنگش و داداشمو پسیام خواست بی! کم کم میره زن توام فقط بلده خودشو واسه ما بگین- ا
!یرمبگ

 اخم کرد و گفت:احسان

!یه دختر خوبیلی نکن عسل، طناز خی- کم لطف

 شما بله!ی- برا

 بایشه که همی رستورانی کرد. جلوی خواهرشو خوب درک می هایت. حساسید خنداحسان

 رفتن توقف کرد و رو به خواهرش گفت:یطناز م

 تو رگ!یم جوج بزنیه یم بریین- بپر پا

 با تعجب گفت:عسل

- جوج؟!

 و گفت:ید خنداحسان

!یست محبوبت نی- جوجه کباب ، مگه غذا

 گفت:ی که با ذوق مینطور همعسل

 براش!یمیرم- م
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 داد تای میح زد به چشمش. ترجیشو آفتابینک شد و عیاده. احسان هم پیین پاین از ماشرفت

 کردی مقفل رو ین نشناستش. در همون حالت که در ماشی که وارد رستوارن نشده کسیوقت

 زد وی حاج خانوم با ناخن شستش ضربه ای تماس هاشو آورد. رویست برداشت و لیشوگوش

 بوق طناز جواب داد:ینشماره گرفته شد. با سوم

- جونم حاج آقا؟

 حج خانومم؟ی- چطور

 نه؟یا ی- سلم عرض شد... خوب خوبم! شما چطور

 آره!یا- چطورم 

 خونه پس احسان؟یای ی می- ک

 کم وقت اضافه داشتمیه خونه، یام ی ناهار نمی زنگ زدم. من امروز براین همی- راستش برا

ی صندلی رو طناز وقت بود ازش غافل مونده بودم.یلی. خیرون بیارمگفتم عسل رو ناهار ب

 گذاشت و گفت:یش آرایز میشه شی نشست. مشتش رو رویشش آرایزم

 ...یزم- باشه عز

 حاج خانوم.ینمت بی- پس شب م

- باشه ...

ی؟- طناز ناراحت شد

- نه!

ی؟ نداری ، الن عسل منتظرمه. کاریم زنی- شب حرف م

- نه ...

- خداحافظ ...

- خداحافظ ...
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 کدومیچ شد. بعد از مدت ها هیره شده اش خینیون شی به موهاینه آی رو قطع کرد و توگوشی

 بود!رسیده تونستن ناهار رو با هم بخورن. چقدر به خودش ی نبودن و میلمبرداریسر ف

 و روش زده بود. بعدم همه رویر زیی کرده بود و چند رگه روشن تر از حنایلیتموهاشو ها

یده هم به خودش رسی کلو مورد علقه احسان رو درسته کرده ی بود. غذایچیده سرش پیبال

 موهاش بود رو برداشت و پرتی که رویکیبود. اما خوب ... همه اش خراب شد. تاج کوچ

 پاشنه بلند ی. از جا بلند شد و کفش هایز میکرد رو

 کوتاهش بود رو هم در اورد و هر کدوم رو بهیراهن کمرنگش رو که همرنگ پصورتی

 نبود.ناراحت که احسان با خواهرش بود ین تخت انداخت. از ای پرت کرد. خودشو رویسمت

 خودش نقش بر آب شده بودن ناراحت بود. کاش احاسن روز قبلشی نقشه هاینکه از ایول

یل دلی دونست حتی. مکرد شد. پاهاشو شکمش جمع ی کنف نمینقدربهش گفته بود حداقل ا

 به خوردنیل و چشماشو بست. حال که احسان نبود مید کشیواسه قهر کردن هم نداره. اه

ناهار هم نداشت.

 و توسکاآشاویر

ی شماره اینکه برداشت. اما بدون ایشو کنار و گوشی صندلی دسته گل رو گذاشت روآرشاویر

 داد ی میح شد. ترجیاده پین و از ماشیبش جی رو گذاشت توی گوشیرهبگ

 فقطینکه که با وجود ایزش عزی توسکایگری بره داخل موسسه. موسسه آموزش بازخودش

 از جا بلندمنشی گل کرده بود. وارد موسسه که شد ی گذشت اما حسابی میسش سال از تاسیک

 گفت:یجانشد و با ه

 ...یان پارسی- سلم آقا

 هم بهیر شد. دست خودش هم نبود. آرشاوی زده میجان هید دی رو میر بار که آرشاوهر

 بای مترپنجاه اتاق یه که ین براش تکون داد و به سمت سالن تمریرفتارش عادت داشت. سر

 صحنهیدن باز کرد و خواست وارد بشه که با دیمه بود رفت. در کلس رو نیک سن کوچیه

 سن روی لمپ بالداشت ی نردبون رفته بود سعیمقابلش سر جاش خشک شد. توسکا بال

ی نردبون رو گرفته بود و در حالی هایه هم پایبایی و زیپعوض کنه. پسر فوق العاده خوش ت

 گفت:یکه لبخند به لب داشت م
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یا بال! بی رم بال. اد آخه مگه من گردن شکسته مردم که تو رفتی من میین پایا- توسکا جان ب

 ها!یم داریاز ما حال حالها بهت نیینپا

 و گفت:ید غش غش خندتوسکا

 شکنه ها!ی دست و پام میین افتم پای حرف نزن منو نخندون مینقدر- کوفت! پرهام ا

! مگه من برگ چغندرم. سفت نگهت داشتم ...ی چیگه- وا! د

 توجه رفت ازی صداش زد اما بی در رو بست و به سرعت عقب گرد کرد. منشآرشاویر

 شد. ی میین اش با درد بال و پاینه. قفسه سینش ماشی توید و پریرونموسسه ب

 بار که چند بار! در همون حالت گفت:یه فرمون نه ی روید رو مشت کرد و محکم کوبدستش

 رفته؟ شاگردیادت. آدم باش! آدم باش پسر! اون فقط شاگردشه! ی کنی- نه ، نه! تو اشتباه م
.یدشجد

 رو ازی لرزون گوشی بلند شد. با دستیش زنگ گوشی ، صداید باری از سر و روش معرق

 تونستی. نمکرد اسم توسکا عجز رو با همه وجودش حس یدن و با دید کشیرون بیبشداخل ج

جواب توسکاشو نده. پس دکمه را فشار داد و گفت:

- بله ...

ی؟ بودینجا ... تو ایزم ، عزیر- آرشاو

 نفسشو رها کرد و گفت:آرشاویر

 آره !یعنی- نه ... 

یم؟ با دکتر صحبت کنیم مگه قرار نبود بری؟- پس چرا رفت

 منتظرت شم.ین گفتم تو ماشی کار داریدم- راستش ، خب ... د

یرونی؟- ب

- آره ...
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لل ...یام ی- پس الن م . ... فع

 سخت بود.یلی براش خیه قضین شد. هضم ایره رو قطع کرد و به روبرو خی گوشآرشاویر

 اوردی مفشار به خودش یلی بگه و بخنده . اما الن! خی بود توسکا با پسریده وقت که ندیلیخ

 نگاه کنه. خب اون پسر شاگرد توسکا بود، توسکا همیه به قضی باشه. که بتونه منطقیعیکه طب

یش چون اون پسر بید ! شاتونست ی راحت بود. اما در مورد اون پسر ! نمیلیبا شاگرداش خ

یر کرد، آره . آرشاوی می تموم بود. داشت حسودی و همه چیپاز اندازه خوشگل و خوش ت

ی دستمال کاغذیع اومد سریرون از موسسه بکه توسکا یدنباز دوباره حسود شده بود ... با د

 خواست با حرفاش توسکا روی پاک کرد. اصل دلش نمیشونیش پیبرداشت و عرق رو از رو

 سکوت کردن رو داشته باشه ...توان بود یدوارآزار بده. فقط ام

 زده گفت:یجان هی صندلی دسته گل بزرگ رویدن رو باز کرد و با دین در ماشتوسکا

 ...ی! چه خوشگله! مرسیر آرشاوی- وا

 کرد لبخند بزنه:ی سعآرشاویر

- قابل خانوم خوشگلمو نداره ...

 دستش فشرد و به فکر فرو رفت. ذهنشی. گل رو توی صندلی زد و نشست روی لبخندتوسکا

 گفت:یر مشغول بود. آرشاویحساب

 شده توسکا؟یزی- چ

 گفت:یچونه، کرد بحث رو بپی لبخند زد و سعتوسکا

 کم نگران جواب دکترم.یه ، یزم- نه عز

 گفت:ی خودش غافل شده بود با خونسردی که از موضوع ناراحتآرشاویر

 نداره!ی نگرانی؟ چی- برا

یز چیده که توش دی هر چیعنی ین رو دوباره انجام بدیش آزمایه گه ی دکتر می- آخه وقت
 نبوده.یخوب
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 دست توسکا رو گرفت و گفت:آرشاویر

 درست و به جاست.ی! مطمئنم همه چیستم- من که اصل نگران ن

 باشه.ی ارثیماریش بید ، من مامانم مشکل رحم داشت. شایر- آرشاو

 با اخم دست توسکا رو فشار داد و گفت:آرشاویر

 ، من ویزم افته؟ عزی همون اتفاق برات می که فکر کنیزی بهت گفته به هر چی- تا حال کس

 گذره.ی از ازدواجمون میم سال و نیک. فقط یمتو حال حالها وقت دار

 از بچه دار شدنیشتر بود. اون لحظه بی ایگه دیز چیقت نگفت. حقیزی و چید کشی آهتوسکا

 اومده و بعد باتمرین تا دم اتاق یر بهش گفته بود که آرشاوی بود. منشیر نشدن، نگران آرشاویا

. ازیده اونو با پرهام دیمانه اونجا رو ترک کرده. مطمئن بود گپ زدن صمیجبی حال عیه

یده ندیستریک هی العمل هاعکس ازش یگه وقت بود دیلی مطمئن بود. خی تا حدودیرآرشاو

 رو ناراحت کنه. چهیر خواست آرشاوی رو راحت کرده بود. اما بازم نمیالشبود. آرتان هم خ

 داد. پس چند لحظهی میح براش توضید باتوسکا سالام سالم هم بود الن یربسا که اگه آرشاو

سکوت کرد تا حرفاشو تو ذهنش نظم ببخشه و بعد گفت:

 ...یر آرشاوی- راست

- جانم؟

 هنرجو به جمع هنرجوهام اضافه شده اسمشیه یدلا رو بهت نگفته بودم، جدیزی چیه- 
پرهامه ...

 گذاشت و پنجهیشه دور فرمون فشرده شد و دست چپش رو قائم لب شیر راست آرشاودست

 روآرشاویر ی که همه عکس العمل های فرو کرد. توسکا در حالیاهش سی موهایهاشو تو

 نظر داشت تند تند گفت:یرز

 کلس ... همهی آورده توی بمب انرژیه که اومده ی! از وقتیه پسر با استعداد و با اخلقیلی- خ

 کهینه اشخصیتش ی هم شوخ و بامزه است. جالبیلی کنن. خی کار میشتری بیتبچه ها با جد
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 ... همه رو بهی و تراژدی احساسیا کنه ی کنه نقش طنز بخواد بازی نمی فرقیچبراش ه

 باهاش راحتم.یشتر کنه. منم از همه بی نحو اجرا مینبهتر

 تونست سکوت کنه گفت:ی نمیگه که دآرشاویر

 کنن؟ی صدا میک- همه هنر جوهات تو رو به اسم کوچ

 انگشتاشو تو هم قفل کرد و گفت:توسکا

 کهی- خب ... آره ... من از همون اول از همه شون خواستم توسکا صدام کنن. آخه تفاوت سن

 خواست بهی سکوت کرد. دلش م آرشاویر باشه.ینمون بیمی! دوست دارم جو صمیمبا هم ندار

ی. اما میمی لحن صمین اسمشو صدا کنه. اونم با ای ایبه غریچتوسکا بگه که دوست نداره ه

ی تویخت. پس همه رو رید ترسی و باز ولش کنه مبشه باز توسکا سرد ینکه. از ایدترس

 ...یرتش احساس و غیش آتی شد روی توسکا آبیخودش. اما جمله بعد

 کهی. همون دختریتاست نامزدش اومده موسسه من. نامزدش آناهیشنهاد- در ضمن پرهام به پ

 اومده اونمپرهام ی از وقتیادته؟ هنرجوهاست. یه تر از بقیف ضعی نازه! ولیلیبهت گفتم خ

 کنه.ی تر عمل میداره قو

 از ته دل زد و گفت:ی لبخندید، کشی نفس آسوده اآرشاویر

 ...ی ... گفته بودیزم- آره عز

 دفعه گفت:یه راحت شد. اما یالش خید رو دیر آرشاوی که لبخندتوسکا

!ی مطبو رد کردیر- اا آرشاو

 گفت و راهنما زدی مطب دکتر پشت سرشون نچیدن و با دید دفعه به عقب چرخیه هم آرشاویر

تا سر تقاطع دور بزنه ...

مرجان

 و دریرون بید شده بود کشی دودیگه رنگش که دی رنگ و رو رفته مشکیف کی از توکلیدشو

 قهوهی هارنگ یر بود و زیخته ریکه به تیکه رو که رنگاش تیزهوار درفته سبز رنگ فلز

 مشغول خالهیک کوچیاط حی توید و مرواریم کردن رو باز کرد. مری می بهش دهن کجیا
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یده چادر کشیه داده و روش قراره هم ی رو با فاصله جلویثم فوتبال می بودن ، دروازه هایباز

 گرد نشسته بود و مشغول آبیک سر حوض کوچیم کردن. مری می داشتن بازیرشبودن و ز

 گفت:یجان سرشو بال آورد و با همرجان یدنبرداشتن با ملقه کوچکش بود. با د

 ...ی ! خسته نباشی- اا سلم آج

. خنده اشینه ببیونشو در میکی ی تونست دندون های باز کرد و مرجان به خوبیششو نبعدش
گرفت و گفت:

ی؟ کار داری ماهت، سر حوض چی- سلم به رو

 بال گرفت و گفت:یکشو کوچی قابلمه مسمریم

ی؟ آجیدی برامون خری کنم. چی توش آشپزیزم ری- دارم آب م

 و گفت:یرون چادر اومد بیر از زید سر مروارین همون حدر

 مرجان ...ی- سلم آج

 آورد جوابشو داد وی میرون رو بیک کوچی دو تا پفک نمکیفش کی که از توی در حالمرجان
گفت:

ی؟ چی براین نشستینجا این؟- مگه شما درس و مشق ندار

 پنجه پا بلند شد تای پفک ها رو ازش گرفت و رویجان خودشو به مرجان رسوند و با همریم

 کرد.بوسش محکم یم خم شد و مری داشت کمیبتونه گونه شو ببوسه. مرجان که قد بلند

 و گفت:یدشمرجان هم بوس

!ینا- جواب منو نداد

 گفت:یم زودتر از مریره تا سهم پفکش رو بگیرون که اومده بود بمروارید

.یم کنی بازیایم ، مامان اجازه داد بی آجیم- مشخامونو نوشت

 که تابستونیگه! هوا سرد شده، دیاط تو حیاین بید بازم نباین- مشقاتونو هم که نوشته باش

 کجاست؟یثم تو، میم برین پاشینم، ببین. پاشیستن
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 کردن شونه بال انداختن.ی رو جمع میشون بازیل که غر غر کنون وسای دو تا در حالاون

ی توداغ ی خونه رو باز کرد. موج هوای ایشه بال رفت و در شیوون ایمرجان از پله ها

ی دونست برای کرد. نمی که مامانش هر روز دود می اسفندیصورتش خورد، همراه با بو

 که بخواد چشمداشتن هم یزی به اسفند اعتقاد داره! اصل مگه اونا چینقدر مامانش ایچ

بخوره!

 بنداشونو باز کنه به زور از پاشینکه رنگش رو بدون ای اسپرت نارنجی زد، کفشاپوزخندی

 در و بلند گفت:ی انداخت همون جا جلویرون، بیدکش

- مامان گلم کجاست؟!

:ید مامانش از تنها اتاق خونه به گوش رسصدای

 مرجان جون ...ینجام- ا

 اش! مرجان رفت سمت اتاق و گفت:یشگی همی جاسر

 ...یا مامان دنین- سلم عرض شد خدمت بهتر

 رنگیری لحاف ساتن شیک ی روی و منجق دوزی شده و مشغول گلدوزین پهن زممامانش

 و معلوم بودبود در هم شده ی کمرش گذاشت، چهره اش کمیبود. سرشو آورد بال، دستشو رو

 خسته و دردناک شده. گفت: یکمرش حساب

!ی ماهت، خسته نباشی- سلم به رو

 با گلید ملفه سفیه شده بودند و روشون یده سقف چیک کنار رخت خواب ها که تا نزدمرجان

 چندینکه ااز شو زد به رخت خواب ها و بعد یه شده بود نشست. تکیده کشی صورتیز ریها

 راحتیالش سرش خی رویزن ری کرد که رخت خواب ها نمیدا پینانبار جلو عقب شد و اطم

شد و گفت:

لل که شما خسته تری،- درمونده نباش  جهاز؟ین! تموم نشد ای فع

 کنم.ی دوزیله براش ملید هاشم من بایزی- نه مامان! تازه عروس گفته روم

 بابا!ی- ا
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یمونو تونم زندگی باشه من راحت تر میشتر کار بی هر چی؟ کنی می- مادر من چرا ناشکر

 شکر!یم بگیدبچرخونم. الن هم فقط با

 با حرص گفت:مرجان

 خدای گی! می ذاری رو شقه شقه اش کنم نمیکه مرتین گم بذار برم ای بهت می- اد هر چ

 ...ی گی حال تو مید ده! همه ارث ما رو بال کشیجوابشو م

 گفت:یشگی همی که خسته بود از اون بحثامامانش

 کهیدی اما دینه نبودم داغ ببی که خدا جوابشو داد! هر چند که من راضیدی- مرجان جون، د

 گم ی. من بهت مید شب هم نکشیهپسر دوازده سالش از پشت بوم افتاد و به 

 خدا صدا نداره. چوب

 بابا بود. من مطمئنم بابایک شریکه مرتین شد؟ مامان ایراث ما ارث و می- پسر اون برا

 نفروخته.ینسهمشو به ا

.یم دونم ... اما خواست خدا بود که ما خودمون از صفر شروع کنی- منم م

 و گفت:ید کشی آهمرجان

ی وسط شده قوز بالقوز! مامان به خدا من درس خوندم ، ولین خرج دانشگاه منم این- حال ا

 نفر باچهار ی اونم وقتیره گی همه اش ده دوازده نفر رو می کار کنم که دانشگاه دولتیچ

 رسه.ی به امثال من نمیزیش چیگه بخرن دی برن و چهار نفر هم صندلیپارت

 زد و گفت:ی لبخندمامانش

ی جا به بعدش هم مین برسونم. از اینجا- تا الن که خدا بزرگ بوده و من تونستم شما رو تا ا
تونم.

 دارم برم سر کار ...یم من تصمی- ول

ی سر کار ؟ کی بری کنی وقت می کی، آخه دخترم؟ تو که نصف وقتتو دانشگاهی- چه کار

ی؟ به درسات برسی کنیوقت م
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 کناری چوب لباسیزون رنگش رو در آورد و آوی ساده خاکستری از جا بلند شد، مانتومرجان

اتاق کرد، در همون حالت گفت:

 دست بذارم.ی شه که دست روی کنم. نمی میش کاریه- بالخره 

 دونست عاقبت بحث با مرجان فقط کم آوردن خودشه. پس سکوت کرد. مرجانی ممامانش

 و گفت:ید پوشیشو گل گلیشلوار راحت

 مامان؟ی خوری میی- چا

 لحاف و گفت:ی دوباره خم شد رومامانش

یام ی خسارت بدم. مید بای بنده خدا تازه کلین لحاف ای رویزه ری میهو یار نینجا ای- آره، ول
.یرونب

 ویم. مریزه بریی که چایرون به مامانش انداخت و رفت بی پر از دلسوزی نگاهمرجان

.دادن ی ادامه میشونو پفک خوردن بازین کنار هال نشسته بودن و داشتن در حیدمروار

نگاشون کرد و گفت:

یم خوای برنگرده رو فرش ... شب مین مواظب باشیختین ظرفاتون آب ری- دخترا اگه تو

 ...صبح کنه تا ی مون میچاره بیره گی گربه مرده می رو فرش بویزه آب بریم بخوابینجاا

 اومد تو. مرجان با اخم نگاهش کرد ویثم بچه ها بتونن جواب بدن، در باز شد و مینکه از اقبل
گفت:

یثم؟ می- کجا بود

 تر بود، اخماشو تو هم کرد و گفت:یک که دو سال از مرجان کوچمیم

 تو رو سننه!یرون، بیم با دوستام رفته بودی؟- باز تو آقا بال سر من شد

 گفت:یزش لجش گرفت و با زبون تند و تمرجان

 درستیپ نه تی، خرج رفتنت کنی! نه پول داریرون؟ بی که بری داری- اد آخه بدبخت تو چ

 که دلشون خوش باشه!ی داریو حساب
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 ترش گفت:یک کوچی توجه به خواهرای بمیثم

 کهیچی بشه. بعدش هم هیق که بخواد واس پول با من رفیو اون کسی کوبم قبر بابای- من م

 هم بکنن. بهخرج شه خودشون برام ی شکل درست و درمون دارم که باعث میهنداشته باشم 

!یا چشم بعضیکور

 بهش زد و گفت:ی پوزخندمرجان

 آش و لشت کرده باشن.ینا از تو جوب جمعت کنم و داداش همیام رو که بی روزینم بی- م

یچی من هی دق براینه! برو گمشو از جلو چشمام تو جز آیگه کردن، با تو با همدیخود- ب
 ...یستین

:ید اون اتاق داد کشی از تومامانشون

! با خواهرت درست حرف بزن!یثم- م

 شد و سرشو بال گرفت تا بتونه زلیک بهش نزدی بگه مرجان قدمیزی چیثم مینکه از اقبل

.ید رسی ممیثم قدش بلند بود اما به زور به سر شونه ینکه داداشش. با ای آبی چشمایبزنه تو

گفت:

 ...ی قاپ منو بدزده، چه حسیاد مثل تو بیکی لحظه فکر کن یه- 

 گونه اشی حرفش تموم نشده بود که حس کرد فکش جا به جا شده! دستش رو روهنوز

 شده بود.کار یوار دی که توی چوبیترین رفت سمت ویع دهنش سری تویگذاشت. با طعم شور

 برداشت و توش تف کرد. دهنش پر از خون شده بود.ی دستمالیاز داخل جعبه دستمال کاغذ

 بلندشی شدن. با ناخن هاگلویز و با هم یثم سمت مید پری ببر زخمیه مثل یاورد طاقت نیگهد

ی هم دست انداخت دور گردنش تا خفه اش کنه. با صدایثم رو خراش داد و میثمصورتش م

 از اتاق اومد یمه دخترها مامانشون سراسیغج

:ید کشیغ. در همون حال جینشون بید و پربیرون

 ... مرجان با توام!یثم! بس کن مین- بس کن

.یدن کشی هم شاخ و شونه می زور از هم جداشون کردن. اما اونا هنوز داشتن برابا
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 و گفت:ید مامانشون ترکبغض

 حداقل جو خونه امین! بذاریگه دین بس کنین؟ کنی مینجوری- خودم کم درد دارم که شماها ا

 خوش کنم ؟ ی خوش باشه. من دلمو به چیزی چیه دلم به ینآروم باشه! بذار

 بهیا نابابش؟ یقای کشه؟ به رفی میگار گن سی کرده؟ که همه میل به پسرم که ترک تحصهان؟

 به کمرم که روزباشه؟ خوش ی بپره؟ آخه دلم به چیکی به یددخترم که اخلق نداره و مدام با

یه باباتون خورد و یک کار کنم؟ به مالمون که شرید شه اما بازم بای میشتربه روز دردش ب

 یه ام به یوه ها که چون بیهآب هم روش؟ به همسا

 رهی که روز به روز مبلغش میی!!! به قبضای؟!! هان به چی؟ کنن؟ به چی نگام میگه د چشم

 اجاره اش؟روی خواد بذاره ی می داره و هیبال تر؟ به صابخونه که دست از سرمون بر نم

یتیم ید دو تا بچه که باین ره بال؟ به ای داره می نجومیمتشبه گوشت و مرغ و برنج که ق

 رو ندارم بذار دلم خوش باشه ینا ایچیبزرگشون کنم؟ من که ه

 داشتی لبامون باشه. که اگه پسرم مشکلی شبا حداقل لبخند رویم ذاری مین سر گشنه زماگه

 باشه که با همخوش مزاحم دخترم شد داداشش پشتشه. بذار دلم یخواهرش پشتشه، اگه کس

!!!یم نداری! حداقل خودمون با خودمون مشکلیم و مشکل نداریممتحد

 ویرون با خشم رفت از خونه بیثم تا شد. میوار به هق هق افتاد و کنار دید که رسینجا ابه

 بود ...شده مامانش آب قند درست کنه. خسته ی آشپزخونه تا برایمرجان هم با ترس رفت تو

 خسته شده بود ... یاز همه اون زندگ

 داد:ی میح توجه به حال و روز آرتان داشت توضی همراه دکتر وارد اتاق شد، دکتر بآرتان

 شد کمای هم نمی نکرده، وگرنه اگه مرگ مغزیزی بود که خونریار- خانومت شاس باهاش 

 شکستن. دوهاش چپش و سه تا از دنده ی. علوه بر اون دست و پایومد ی میشصد در صد پ

یک خونه هم ی بمونه. تویمارستان بی تویدماه استراحت مطلق داره که البته دو هفته اش رو با

 مدام کنارش باشه و داروهاش رو بهش بده. یدنفر با
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 کنه. بهتره براشیق تزرید هست که بای آمپولیه بار یک بر اون ماه اول هر دو شب علوه

.بذارین نفر رو کنارش یه ید حتما بایرین بگین خوای. اگه هم پرستار نمیرینپرستار بگ

یده پری ترسا بود که با رنگ و رویش کرد اما همه حواسش پی در سکوت فقط گوش مآرتان

ین و آستبود تنش یمارستان رنگ بی. لباس آبیده تخت خوابی و کبود رویو صورت زخم

یکی دستش فرو رفته بود. کله پلستیدست راستش تا آرنج بال زده شده و سوزن سرم تو

. چشماش هنوزینه رو بباش شده یچی تونست سر باندپی سرش بود و آرتان نمی رویمارستانب

 رو چک کرد و رو به آرتانیتش تر شده بود. دکتر سرم و وضعید سفیشهبسته و رنگش از هم

گفت:

 درد داشت،یلی. خیده. بهوش اومده اما با مسکن خوابین نکنیجاد سرش سر و صدا ای- بال
بهتره خواب بمونه.

.ینه چهره اش ببی توی به راحتیتونست بهش نگاه کرد. درد رو مید از آرتان نشنی جوابوقتی

ی. پس ببذاره گرفت با همسرش تنهاش یم به ترسا بود. تصمیره اش در هم و نگاهش خیافهق

 و نهید آخر دکتر رو فهمی. نه حرفاید فهمی نمیچیسر و صدا از اتاق خارج شد. آرتان ه

ی به نظر سالم تر مکه کنار تخت و دست راست ترسا رو ی صندلیرفتنش رو. نشست رو

یقه زد. دستش رو به سمت ی به گلوش چنگ میزی دستش. باز دوباره چی رو گرفت تویومد

 نداشت.ی ایده نفس بکشه. اما فاتر بتونه راحت ید برد و دکمه اش رو باز کرد تا شایرهنشپ

. طاقتید بخشی مید صورتش گذاشت، دست داغ ترسا بهش امیدست ترسا رو بال آورد و رو

 باهاش حرف بزنهکرد ی نداشت. سعیت اون وضعی تویدنشود

 تندینقدر دختر؟ هزار بار بهت گفت ای من ... چه به روز خودت آوردی ... ترسای- تر

الن ین کردم ترسا؟ همی کار می شد من چی میت اگه طوری؟ چه کردیدی نکن. دیرانندگ

 چرا ؟یستی؟! چرا به فکر من نیمیسهقلبم داره وا

 که ترسا رو برده بودنیروز نتونست ادامه بده ... آب دهنش رو با درد قورت داد. از ددیگه

 ترسا روباید لحظه هم نتونسته بود بخوابه. یه اتاق عمل تا امروز که منتقلش کردن بخش یتو

 اون دردی عذابش چند برابر شده بود. ترسایدنش راحت بشه. اما حال با دیالش تا خید دیم
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. لب هاش ورم کرده وبود و خراش یداشت! دست و پاش شکسته بود. صورتش پر از کبود

.ید کبودش رو بوسی گونه ی و روید خودش رو بال کشی اراده کمیخون مرده شده بودن. ب

 خودش رو به بدن ترسای همه سلمتخواست یچند لحظه لبهاشو همونجا نگه داشت. انگار م

 خفته اش رو از چنگالیبای که اومده تا زید دی می هم خودش رو شاهزاده اید شایابفرسته. 

 شد. بدونیره جدا شد. چشماشو باز کرد و باز بهش خترسا و از ید کشیمرگ نجات بده. آه

. سرش روید پرستی روح رو می مجسمه بین اما آرتان ایومد ی روح می به نظر بیشآرا

 ...یاد زیلی خسته بود ... خیلی و چشماشو بست. خگذاشت دست ترسا یرو

 تاید دست ترسا چشماشو باز کرد و با وحشت صاف نشست. چند لحظه طول کشیم تکون ملبا

 کرد. داشت بانمی به ترسا نگاه کرد، چشماش باز بودن اما به آرتان نگاه یع کجاست. سریدفهم

 گفت:یجان کرد. آرتان با هیترس دور و برش رو کنکاش م

 ...ی- تر

یدنش کرد و بعد از بوسیک چرخوند، آرتان دستشو گرفت ، به لبهاش نزدی سرش رو کمترسا
گفت:

یزم؟ عزی- خوب

 آب دهنش رو قورت داد و گفت:ترسا

- من کجام؟

 گفت:ی با ناراحتآرتان
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یست؟ نیادت. ی داشتیک تصادف کوچیه ... متاسفانه یزم عزیمارستانی- ب

 نبود. چشماشو باز کرد و گفت:یادش هم فشرد، درست ی روی چشماشو کمترسا

 ...ین- آتر

 زد و گفت:ی که از حافظه ترسا مطمئن شده بود لبخندآرتان

. تو فقط به فکر خودتیزم نگرانش نباش عزینجاست، بهتر از ایلی جون جاش خیلی نیش- پ
باش و زودتر خوب شو ...

 وزنهیه کرد به پاش ی زد و حس می درد داشت، دستش زق میلی چشماشو بست، خترسا

:گفت ی. آرتان با نگرانید چکیرون اشک از گوشه چشمش بی وصله. قطره اینسنگ

یزم؟ عزی ... درد داری- تر

 حادثه اتفاق افتاده شده بود.یادآوری یر سرشو تکون داد و چشماشو بست. همه ذهنش درگترسا

 پرستاری صدا با .یم مری گل های بویبش، غریب. سرعت عجیومد ی میادشکم کم داشت 

چشماشو باز کرد:

 ..
للیم شه دردشو کنترل کنی میق طرین کنم ... فقط از ایق براش مسکن تزرید- با . البته فع

 گفت:ی با کلفگآرتان

 خوام درد بکشه!ی نمین، لزمه بکنین دونی می- هر کار

 که به ترسا وصلیی کرد و بعد از چک کردن دستگاه های رو داخل سرم خالی سرنگپرستار

 گوش ترسا زنگ زد:ی توییبود از اتاق خارج شد. صدا

یا منه تانی آرزویت نهاین ازدواج کنم! من گمت کرده بودم! ای بودم به اون زودیوونه- مگه د
جان!!

:ید گوشش گذاشت و نالی اراده دستش رو روبی

- نه ... نـــه ... نــــــه!
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 کنارش، دستاشو گرفت و گفت:ید با ترس پرآرتان

 تو رو ترسونده؟ ترسا ...ی شده؟ چی ... چیزم- ترسا، ترسا جان ... عز

 با خشم دستش رو کنار زد. آرتان با تعجب نگاش کرد، اما ناراحت نشده بود. همه اونترسا

 و گفت:یستاد ذاشت. با فاصله ای شوک تصادفش می ترسا رو به پایرفتارا

 آزارت بده.یزی ... نذار چیم اجازه بده کنارت باشم. بذار با هم حرف بزنیزم،- عز

:ید رفته نالیل تحلی با صداترسا

 ...یرون- برو ب

 دستش. ترسا باز خواست دستشوی توجه به حرف ترسا جلو اومد و دستشو گرفت توی بآرتان

 خواب آورداروی تونست. چون قدرتش به اندازه آرتان نبود. علوه بر اون یپس بزنه اما نم

 لب زمزمه کرد:یر کرد. چشماشو بست و زی مینداشت پلکاشو سنگ

- خائن ...

 گفت، چه برسه به آرتان ...ی چید بود که خودش هم نشنیف صداش اونقدر ضعاما

ویولت

 زدن ، روز اول کلس بعد از حدف و اضافه همه بهی سر و مغز هم می دانشجوها توهمه

خواست ی زده هر کس میجانخودشون زحمت داده بودن و اومده بودن سر کلسا. حال ه
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 وی ها همه هنریپ. تیجان خودش انتخاب کنه. ترم اول بودن و پر از شور و هی برایدوست

 و شلواری بلند مشکروپوش با ی ها همه هنر دوست. در کلس باز شد و خانم قد بلندیتشخص

 کس از جاش تکونیچ وارد کلس شد. هی اسپرت و مقنعه مشکی و کفشایکتون مشک

ی نظر گرفته بودنش. چشمایر همه زپسرها کردن اونم دانشجوئه، اما ینخورد ... همه فکر م

ین استاد. اخم بیز رفت پشت میم کرد. مستقی به پا میجان دلشون هی بدجور تویش آبیوحش

 ازی. کمید کوبیز می انداخته بود. با کف دستش محکم روخط رنگش ی قهوه ای هللیابروها

ی کردن. اما اون بی که جلو نشسته بودن داشتن با تعجب نگاش مییسر و صدا کم شد. کسا

 محکم ترینبار تفاوت، متعجب، و گاهلا پرتمسخر دوباره و ای کنجکاو، بهایتوجه به نگاه 

. صداها خاموش شد و همه چشم به اون زن تازه وارد کم سن و سال دوختن. ید کوبیز میرو

 رو بال اورد و گفت:دستش

 ... درسته؟ینما سیک- ترم 

 اون جلو گفتن:ی نفرچند

- بله ...

 نشه. سرشیده نشست کشی آرادش میشه که همیی کرد نگاهش به سمت آخر کلس و جاسعی

 جلوش و گفت:یست لیرو فرو کرد تو

یه. اگه هر کدومتون یاده زیلی حجم خین کلس با ایه ی شلوغه! پنجاه نفر برایلی- کلستون خ

 روزبه!یمارستان برم بید من روز دوم باینکلمه حرف بزن
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 از ته کلس گفت:یکی

 ...یرم اگه جلوتون رو بگیونم! مدیید الن بفرماین- شما هم

 و گفت:یز می روید با خشم کوبیولت خنده. ویر زدن زهمه

- ساکت ...

 هم هنوز کلسین همی شد اون دختر استادشون باشه و برای سکوت کردن. باورشون نمهمه

 گفت:یولت نگرفته بودن. ویرو جد

 تونم تحمل کنم.ی رو سر کلس نمی انضباطی گونه بیچ و استاد شما هستم، هیان- من آوانس

 کنه.ی محذف و بلفاصله درسش رو یرون ره از کلس بی حرف بزنه میوسط حرف من کس

 براتونی خوام کلس خشکی هستم. نمی کارم فوق العاده جدی ندارم. توی شوخیبا کس

 کنم که برخورد خوب ی باهاتون خوب برخورد میبسازم، اما وقت

. الن هم شما ...ینم ببازتون

 به خودشیع پرونده بود اشاره کرد ... پسره سریکه که تی انگشت به اخر کلس و پسربا

 مطمئنوقتی با اونه. یولت و اونطرف رو نگاه کرد تا مطمئن بشه وینطرف ایاشاره کرد و کم

شد بازم با شک گفت:

- من؟

 به خرج بده گفت:ی نرمینکه بدون اویولت

 ...یرون- بله شما ... بفرما ب

 با تعجب گفت:پسره

- بله؟؟؟

 و گفت:یستاد اومد، وسط کلس ایرون بیز از پشت مویولت

 لطفلا ...یرین ... وقت کلس رو هم نگیرون- گوشاتون مشکل داره؟ بفرما ب

 جا خورده گفت:ی که حسابپسره
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ی روزبه؟ خودم اونجا رو صبح تا شب تین- استاد من غلط کردم! با خودم بودم! شما چرا بر
!یبکش اله

 که دستشیکی تابلو و با ماژی کرد، رفت پایت خنده اش گرفته بود، پشتش رو به جمعویولت
بود بال تابلو نوشت:

- به نام خدا ...

 و گفت:ید کم به خنده اش غلبه کرد، چرخکم

ی برخوردین چنیگه بار دیه ، اما اگه یرم گی مید ندیم دونستی منو نمین رو چون قوانینبار- ا

 موظفهبشه کنم. هر کس از کلس اخراج ی نمی عنوان چشم پوشیچ به هینمرو ازتون بب

درسش رو حذف کنه.

 

 تونهی خونشه و نمی توی فقط همون پسر که معلوم بود لودگیومد ی در نمی صدا از کسدیگه

 گفت:یره خودشو بگیجلو

- نوکرتم استاد!

ی رو برایش و رفت سر درس، اول کتابش رو بعد هم نوع تدریدن خودش رو زد به نشنویولت

 ازیولت. وبکشه نفس ی نتونست حتی داد و مشغول شد. تموم طول کلس کسیحبچه ها توض

 چونیقا وقت دانشجو نبوده! اما دقیچ گرفت. انگار که خودش هی خودش خنده اش میبدجنس

 تونست نرم برخورد کردن استاد یخودش دانشجو بود و م

 برخورد کرد. به خصوص که اونا هم ترم اول بودن وینجور بشه ایی باعث چه رفتارهامیتونه

ی نشست رولبخند خودش و آراد افتاد، ی دعوایاد رو بلد نبودن. ییهنوز رسم ورسوم دانشجو

 کرد کهی رو جمع میلش رسوند. داشت وسایانلبش اما به زور کنترلش کرد و درس رو به پا

:ید شنییصدا

- استاد ...
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یرونش خواست از کلس بی شد که می سرش رو بال گرفت، چشم تو چشم همون پسرویولت

 اشکان کهبزنه،. نگاش کرد تا حرفش رو یه دونست اسمش اشکان خسروی میگهکنه. حال د

اصل اهل از رو رفتن نبود گفت:

ین؟ کانادا بودیه که بورسین هستی- استاد شما همون استاد

 گفت:یت شد. با جدی دانشجو ها پخش مین بیع تعجب کرد! اخبار چقدر سرویولت

- بله ...

ین؟ هستیحی- استاد شما مس

ی نگاه کردن. مونده بود چیولت هم که اون دور و بر بودن با تعجب به وی ایگه نفر دچند

 بود.شده دل خودش مسلمون ی نگه داره. اون برای رو مخفیه قضین داد بازم ایحبگه! ترج

! پس گفت:یاتف تو ر

 به درس و بحث ما داره؟ی چه ربطیه قضین- بله ... اما ا

.یم با هم آشنا شیشتر فقط خواستم بینجوری استاد! همیچی- ه

 وقت کلس تموم شده.یید بفرماین،- حال که شد

یم؟ استاد. کجا بریم جا کلس دارین همیگه- ما ساعت د

 رو برداشت و لحظه آخر گفت:یفش ندونست، کیز رو جایشتر موندن بویولت

.ین و از کلس لذت ببرین- بمون

!یبا دختر قد بلند تقریه از دانشجوها متوقفش کرد. یگه دیکی ی. صدایرون از کلس زد ببعدش

ی و لب هاسفیدش و پوست یش درشت و خمار آبی بود. چشمایستادههم قد خودش جلوش ا

 تفاوت گفت:ی خوشگلش کرده بود. بیلیبرجسته و بزرگش خ

 ...یید- بفرما

یرون بیی مویچ که هی بکنه تو در حالیشتر مقنعه اش تا موهاشو بی بالید انگشتاشو کشدختره
نبود. گفت:
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 کهی علوه بر اون کتابیدم، رو درست نفهمین کردیس که امروز تدری- استاد، من مبحث

 ... راستش ...ین کردیمعرف

 توجه بهش گفت:ی بویولت

. علوه برین مطالعه کنیس و هر بار بعد از تدرین کتاب رو بخرید باینه، سنگی- مبحث کم

.ین مطالعه داشته باشیش پیهاون بهتره قبل از کلس هم 

 راه افتاد سمت اتاق خودش و دختر هم به دنبالش ... گفت:یولت رو چنگ زد، ویفش بند کدختر

- استاد ...

 گفت:یسته باینکه بدون اویولت

 دم ...ی میح اتاقم دوباره برات توضیا بیدی برو کتاب رو بخون اگه نفهمیه؟ چیگه- د

 بال رفته. من قبلیلی خیمتش کتاب قین که اینجاست ... بحث ایست نین- نه استاد، بحث سر ا

 کردم یمت رو قین کنی دادم معرفی که احتمال میی سر کلس کتابایام بینکهاز ا

 گرون تره؟یلی خیه از بقیکی ین... ا

 دختر گفت:یت توجه به وضعی بویولت

 بروی مشکل داریمتش اگه با قیه؟ کردم! الن مشکل چی کتاب رو معرفین- خب من بهتر

 نکرده.ییری کن. اونا ارزون تره ، مطالب هم چندان تغیدا رو پیم قدیچاپ ها

 الن رویمت و قیدن کشی قبلیمت قی رویک ماژیه هم یم قدی- نه استاد متاسافنه چاپ ها
زدن ...

ی انداخت ... سیمتش به قی که از حالت دختر کنجکاو شده بود کتاب رو باز کرد و نگاهویولت

 و گفت:یاورد خودش نی تعجب کرد اما به روزیو شش هزار تومن! کم

 چقدر بوده؟یمش قدیمت- ق

 و گفت:ید کشی اهدختر
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 پارسال هشت هزار تومن بوده!ین تا همیمتش- ق

 با بهت گفت:ویولت

!!ی؟- جد

 اشکان از پشت سرشون بلند شد:صدای

! چه انتظاریلیون میک و یست ناقابلمون شده بید ره بال! پرای داره می نجومیمتا- بله استاد! ق

!ین؟ کتاب مادر مرده داریناز ا

 کرد نگاه کرد.ی شونه صاف می کجش رو رویف با تعجب به اشکن که داشت بند کویولت

 ادما هماین دانشجوها از ین بیشه بود. همیعی! اما خوب طبی گفته بود زکیریش پسر به سینا

 شدن. نفسش رو فوت کرد راه افتاد سمت اتاقش و گفت:ی میداپ

 اتاق من ...یا- شما ب

 صحبتش به دختره بود ... اما اشکان گفت:روی

 چشمم!ی- من استاد؟ چشم رو

 رو به دختر گفت:یولت چپ چپ نگاش کرد، دختره هم خنده اش گرفت. وویولت

یه؟- تو اسمت چ

 گفت:یع سردختره

 ...ی- مرجان سبحان

 سرشو تکون داد و گفت:ویولت

 اتاق من کارت دارم ...یا شما بی- خانوم سبحان

 فکشو کج و معوج کرد و گفت:اشکان

 دم استاد با اجازه ...ی زحمت نمیگه- پس من د
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یولت ربات ها راه افتاد به سمت ته راهرو ... وین حرف عقب گرد کرد و عین دنبال ابه

سرشو به چپ و راست تکون داد و گفت:

 مونه.ی می بگم وال! آدم تو کار بعضی- چ

 نشسته ویزش نزد. هر دو با هم وارد اتاق شدن. آراد پشت می حرفی ولید خندیز ریز رمرجان

 زد و گفت:ی لبخندیولت ویدن بود با دیی چایدنمشغول نوش

- بـــــه! خانوم استاد ...

 حرفش رو خورد ویه بقیولت وی و اشاره هایما و ایولت مرجان درست پشت سر ویدن با داما
 گفت:یعسر

.یان خانوم آوانسین- خسته نباش

 خودشو گرفت.ی گاز بزنه! اما جلوینو! دوست داشت زمید ترکی داشت از زور خنده مویولت

 راحت یلی. بچه که نبود! خیخورد تاب میولت آراد و ویننگاه مرجان متعجب ب

 اون لحظه کتاب براش مهم تر بود.ی اون دو تا هست. اما توین بیزی تونست بفهمه به چمی

 که آراد نشنوه گفت:ی شد و طوریک به مرجان نزدی کمیولتو

 درسته؟ی کتاب مشکل دارید خری- مرجان جون برا

لل دوست نداشت کسیر مرجان منقبض شد و سرشو انداخت زفک ی پیشون به ضعف مالی. اص

 کرد. ی منتظر جواب نموند. غرور مرجان رو درک میلی هم خیولتببره. و

 کتابش رو سمت مرجان گرفت و گفت:یع سرپس

 پارسال!یت فروشم به تو ... به همون قمی- من کتاب خودم رو م

 با تعجب گفت:مرجان

!ی؟- چ

 به سمتش دراز کرد و گفت:یشتر کتاب رو بویولت
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 ...یگه دیرش- بگ

 امساله!ین کتاب که چاپ همین ...ای- ول

یاد ی کنم. به کار من نمی- خوب باشه! من از کتاب سال قبل که تو کتابخونه است استفاده م

 مال تو ...ین. ایدشچاپ جد

 شد. هشت هزار تومن رویف دست به کیع کار کنه. سری چی دونست از خوشحالی نممرجان

 و گفت:یولت گرفت سمت ویدر آورد با شرمندگ

- استاد ...

 و گفت:یفش و کتاب رو چپوند داخل کیز می پول رو ازش گرفت گذاشت روویولت

 ...یگه- برو د

 بگم!ی دونم چی ممنونم استاد ... واقعلا ... واقعلا نمیلی- خ

 زد سر شونه اش و گفت:ویولت

 ...ین- فقط برو درس بخون هم

 بازم تشکر کرد و با ذوق از اتاق خارج شد ...مرجان

 فشارشیا دونست هوا سرد شده ی خودش رو جمع کرد، سردش شده بود، نمی در کمی صدابا

:ید احسان رو شنیافتاده! صدا

 پس؟یی- خانومم ، حاج خانومم ... کجا

 کردی. سعید در دی احسان رو جلویه تکون خورد و چشماشو باز کرد. سای سر جاش کمطناز

 وجود دوستهمه شد. با ی مانع از بلند شدنش می و خستگیاز جاش بلند بشه اما حس کوفتگ

داشت بازم بخوابه. احسان چراغ اتاق رو روشن کرد و گفت:

 طناز؟!ی- خواب
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 بشه، در همون حال گفت:یز خیم کرد سر جا نی به بدنش داد و سعی کش و قوسطناز

ی؟- اومد

 زد و با لحنی که تازه متوجه سر و وضع طناز شده بود نشست لب تخت، سوتاحسان
مخصوص به خودش گفت:

 همی! ما به لباس گل و گشاد مامان دوز گل منگولی به زحمت نبودم! چه کردی- به خدا راض
 حاج خانوم!یا کنی! شرمنده ام میه؟ چینکارا! ایم بودیراض

 شونه احسان و گفت:ی فراموش کرده بود سرشو گذاشت رویشو که همه دلخورطناز

 که!یومدین همه اش خراب شد ... نی حاج آقا! ولیم بودیده- براتون برنامه ها چ

 زد و گفت:ی شد. طناز لبخند محویره به طناز خی و با ناراحتید چند لحظه عقب کشاحسان

 ... خوش گذشت؟یزم عزیست- مهم ن

 گفت:ی با شرمندگاحسان

- طناز باور کن ...

 احسان گذاشت و گفت:ی لبای انگشتش رو روطناز

!یست! گفتم مهم نیسسس- ه

 دستش فشار داد و گفت:ی دست طناز رو گرفت تواحسان

 نشه.ینجوری گفتم که ای از قبل بهت مید باور کن دوست نداشتم ناراحتت کنم. من بای- ول
مقصر منم!

 زد و گفت:ی لبخندطناز

ی؟ خوردی ... حال ناهار چیخیال- ب

 زد و گفت:ی لبخنداحسان

- جوج!

 دست چپش و گفت:ی روید با دست راستش کوبطناز
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 تو رگ؟ لبد همون رستوران اکبر جوج معروف خودمون همی- خاک به گورم! جوج زد
!یرفت

 و گفت:ید غش غش خنداحسان

 گفت خانومی رفت می راه می گارسونه هم هیارو گفتم جزقاله اش کنه! ی- آره جات خال

 کم مونده بود اون وسط بلند یگه دیستن؟ غذا رو ؟ خانوم نیارم بیارن؟ ی نمیفتشر

!ی؟ کار داری! تو با حاج خانوم من چیرتا نفس کش! وا غی بگم آشم

 نوبت طناز بود که غش غش بخنده. وسط خنده گفت:اینبار

!یزاری دونم تو چقدر از دعوا بی ندونه من خوب می- هر ک

 تا موهاشو که آشفته شده بود مرتب کنه.ینه آی اومد و رفت جلویین حرف از تخت پاین از ابعد

 شد و گفت:یرهاحسان با لذت بهش خ

.یم کشی ما واسه حاج خانوممون آدم هم میچی،- دعوا که ه

 کرد و گفت:یک از جا بلند شد از پشت خودشو به طناز نزدبعد

 حاج خانوم؟ین- بچه ها رو خوابوند

 باز دوباره قهقهه زد و گفت:طناز

 نشستن پشت در اتاق دارن تخمهیدار خوابن که، بی خوابن که! بل گرفته ها نمی نمی- نه حاج

 که حالت طنزش ازش دور شده بود با احسان کنن.ی شکنن و از سوراخ در نگامون میم

 چشم ها وین صورتش. نگاهش بی شد تویره طناز رو چرخوند، خی لبخندیچ بدون هیتجد

 طناز در نوسان بود ... آروم و یلبها

 وار گفت:زمزمه

 ...یاد ی از بچه خوشم نمین همی- برا

 خودشو لوس کرد و گفت:طناز

 کردم.ی ات میچاره- حال خوبه منم دوست ندارم، وگرنه ب
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 گفت:احسان

یاد؟ ی بهت میلی خی- تا حال بهت گفته بودم رنگ صورت

 هولش داد عقب و گفت:طناز

ی منو ببرید سر رفته. بایلی حوصله ام هم خیچی،- لوس نشو احسان، ناهار که نخوردم ه
.یرونب

 و گفت:ید جوره قصد کوتاه اومدن نداشت، دستشو کشیچ که هاحسان

. اما الن باهات کار دارم ...یم خوری غذا هم میم، ری میرونم- ب

 کردهیرش احسان اسی قوی کرد فرار کنه. اما دستای اورد سعی که کم کم داشت کم مطناز

 رفته بود:یلبودن. صداش تحل

 و شوهرشیولت توسکا، وید اون دوست جدیان، هم بینا توسکا و ترسا ایم- احسان، زنگ بزن

یم نرفتیرون بیپی وقته اکیلی. خیم خوش بگذرونی کلیرون شام بیم. بریانهم ب

... باشه؟

 و گفت:ید گونه طناز رو بوساحسان

 بعد ...ی- باشه ... ول

 دونست اگه تن به خواسته اشی چون میرون بید احسان رو هول داد و از اتاق پریع سرطناز

 از اتاقرفت و ید کشیش موهای توی دستی شه. احسان با کلفگیبده برنامه شب کنسل م

 شد.ی طناز عادت کرده بود، اما هنوزم براش گرون تموم می ها و فرارهایطنت. به شیرونب

 یده که چیزی شد. طناز داشت میدهنگاهش به سمت آشپزخونه کش
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 کرد. از داخل آشپزخونه بلند گفت:ی رو جمع مبود

ی برنامه ایدوارم ، بگو بچه ها رو جمع کنه. البته امیر زنگ بزن به آرشاویه- احسان جون 
نداشته باشن ...

 تکون داد و گفت:ی سراحسان

- چشم ...

 و به سمت اتاق رفت.ید چیی ظرفشوین ظرفا رو کنار ماشیلش موبای صدایدن با شنطناز

داشت بود کنار تخت بود و ی عسلی رویش بود. گوشیراحسان مشغول صحبت با آرشاو

 دفعه حس کرد قلبش تویه شد ... اما یره زد. برش داشت و کنجکاوانه به شماره خیچشمک م

!!! محال بود اشتباهشد ی شد، باورش نمیره خی .... دوباره و چند باره به گوشیخت فرو رینهس

 کنه ...

 کنه ...ی می داره خودکشی گوشیزم؟ عزی دی- چرا جواب نم

 کرد و گفت:یجکت با وحشت رطناز

 ...یستن طرفدارا که ول کن آدم نین ... از دست ایست- مهم ن

 زد و گفت:ی لبخنداحسان

ی نداشتن، گفت به آرتان و آراد هم خبر می صحبت کردم، خودشون که مشکلیر- با آرشاو
ده ... پاشو حاضر شو حاج خانوم ...

یر و آرشاوید لرزی توسکا می شدن، پاهایاده رو پارک کرد و همراه توسکا پین ماشآرشاویر

واقعلا نگرانش بود. دستشو گرفت و گفت:

.یم گردی بر می کنینجوری ای اگه بخوایزم،- آروم باش عز

 کرد لبخند بزنه و گفت:ی سعتوسکا

. باور کن!یعیه کم استرس دارم که اونم طبیه- من خوبم، 
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 با احترام ویدنشون با دی کرد و هر دو وارد مطب دکتر شدن. منشیمش تقدی لبخندآرشاویر

 و سلم کرد. توسکا جوابش رو داد و گفت:یستاد ایجانه

 تونم برم تو؟ی- نوبت گرفته بودم، م

 لبخند زد و گفت:منشی

. دو سه نفرین صبر کنی ایقه چند دقید کردم. اما بایادداشت اسمتون رو ی- بله خانوم مشرق
جلوتون هستن.

 رنگ نشستن.ید ناراحت سفی های صندلی رویر سرشو تکون داد و همراه آرشاوتوسکا
 آروم گفت:یرآرشاو

 شکفه ها!ی گل از گلش مینه بی کنه؟ خوبه تا ما رو می بازی شد پارتی- نم

 و گفت:ید خندتوسکا

!یــــر- آرشاو

 شد. اما همه حواسیره شده بود خیزون آویوار که به دی زد و به پوستر نوزادی لبخندآرشاویر

 بدون استثنا داشتنو بود که همراه همسراشون اونجا نشسته بودن ی بارداریتوسکا به خانوما

 خودش روی کردن. توسکا خنده اش گرفت اما جلوی نگاه میربا تعجب به توسکا و آرشاو

 بود که راهین سنگینقدر جلو. ااومد و یاورد طاقت نیکیشونگرفت و بهشون لبخند زد. بالخره 

 پنگوئن شده بود. اما چقدر به نظر توسکا قشنگ بود. با هن هن کنار توسکا نشستیهرفتنش شب

 ی ازش تقاضایکو بعد از سلم عل

یر هم کنار آرشاویون از آقایکی باز قبول کرد. ی و عکس کرد که توسکا هم با رو امضا

 نگاهآرشاویر به ینشسته بود و مشغول گپ زدن بودند. بالخره نوبتشون شد. توسکا با نگران

 دستش بودی دست توسکا رو که توینان هم بلند شد و با اطمیرکرد و از جا بلند شد. آرشاو

 بود بای خانوم مسنکهفشرد. هر دو وارد مطب شدن و در رو پشت سرشون بستن. دکتر 

 لبخند زد و گفت:یدنشوند

 و محبوب ... حالتون چطوره؟یز عزیان پارسی و آقای- به به خانوم مشرق

 با لبخند تشکر کرد و گفت:توسکا
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 ...یشگی همی مزاحماین- ممنون خانوم دکتر، بهتره بگ

 اشاره کرد و گفت:یزش می جلوی های به صندلدکتر

 ...ینید بشیید کنم! بفرمای- خواهش م

 خانومیز می در آورد رویفش کی رو از تویش نشستن. توسکا جواب آزمایر و آرشاوتوسکا
 ینک شد. دکتر برگه ها رو برداشت، عیره بهش خیدکتر گذاشت و با نگران

 که با بند دور گردنش انداخته بود رو به چشم زد و گفت:ظریفی

یگه؟ دی که گفتم رفتیشگاهی- توسکا جان همون آزما

 لرزش داشت گفت:ی که کمیی با صداتوسکا

- بله خانوم دکتر ...

 فکرین به ایشه بچه تر بود همی بچه تا چه اندازه براش مهمه! وقتیه قضین دونست ای مخدا
 شه. به خاطر ی کنه بچه دار نمی شه و ازدواج می بزرگ می کرد که وقتیم

 اتفاقیقت تو حقیش نوجوونی همه کابوسهاید ترسی میلی مادرش هم مشکل داشت. خاینکه
 پاش و با ی دستشو گذاشت رویر. آرشاوید خانوم دکتر از جا پری. با صدایفتنب

 شده بود:یره نگاش کرد. اما توسکا با همه وجود به دهن دکتر خنگرانی

لل نم  براتون. هر دو نفریسم نوی دارو هست که می سریه نظر بدم. ی تونم قطعی- خب ... فع
 یش آزمایه! بعد از اون ین کنی رو مصرف مینا ماه ایک ... ین مصرف کنیدبا

.یارین من بی جوابش رو براین هر دوتون. انجام که دادی برایسم نومی

 و عجز گفت:ی با نگرانتوسکا

- خانوم دکتر ...

 و سرشوید برگه کوبی زد مهرش رو روی نوشتن نسخه داشت با اونا حرف مین که در حدکتر
 رو برداشت و گفت:ینکشگرفت بال. ع

 وجود نداره.ی دختر خوب؟! نگاه کن رنگشو! نترس بابا ... مشکل حادی- چرا خودتو باخت
لل شا  مشکل رفع شد.یگه داروها ماه دین با خوردن ایدی دیدالبته فع
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یه؟ مشکل چیقلا- خانوم دکتر دق

 زد و گفت:ی لبخنددکتر

یش ماه اون آزمایک دارو ها رو مصرف کن. نگران هم نباش. بعد از ین ، فقط ایچی هیقلا- دق

 رو اون موقع بهت بدم.ی دم جواب قطعیرو انجام بده منم قول م

 و گفت:ید کشی آهتوسکا

 دونم!ی- مشکل از منه ... م

 اعتراض کرد:یر آرشاواینبار

یست؟ نی گن مشکل خاصی مینی بی! مگه نمیگه- توسکا!!! بس کن د

 درد روین تونست ای. عاشق بچه ها بود. نمید لرزی از جا بلند شد، چونه اش داشت متوسکا

. اما احساسش یست معلوم نیزی گفت هنوز چیتحمل کنه. درسته که دکتر م

یر زیر نفوس بد زد آخر هم سرش اومد. آرشاوی که از نوجوونینقدر گفت. ای دروغ نم بهش

بازوشو گرفت و گفت:

 ...یزم عزیم- بر

 کرد لبخند بزنهی می تشکر زمزمه کرد و از اتاق خارج شد. سعیه شبیزی چی لبیر زتوسکا

 بلند شد: - توسکا! چرایر داد آرشاویرون که از مطب رفتن بین حالشو نفهمه. همیکه کس

 فرو کن تو گوشت.ینو! ایست معلوم نیچی هان؟ هنوز هی؟ کنی مینجوری با خودت ایدار

 هم زوده. اگه ده سال همخیلی وگرنه الن یم شدم بچه دار بشیبعدش هم من به خاطر تو راض

 توی خودتو زجر نده. وقتینقدر و ایا نداره. پس به خودت بیتی اهمیچ من هیطول بکشه برا

 فکر کن.یچاره به من بی کنی فکر نمخودت کشم. به ی انگار من دارم عذاب می کشیعذاب م

 نگاه کرد و گفت:یر به آرشاوی با ناراحتتوسکا

ی؟ گی رو واسه دل من مینا- ا
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 بچهی فحش بدم به هر چیرون آلبوم بدم بیه نکن ی کاریه گم. ی ... واسه دل خودم میر- نخ
استا!

 ته قلبش روشن بود که همونید امی کورسویه خنده اش گرفت. ناراحت بود اما هنوز توسکا

 دستی پزشکساختمون قبل از خارج شدن از یر داد واسه ادامه راهش. آرشاوی میبهش انرژ

 و گفت:یدتوسکا رو بوس

 بچه است!ی هر چی! گور بابایا اخم کنینم قربون خنده هات برم! نبی- بخند اله

 که شدنین بامزه بود. سوار ماشیلی به نظرش خیر تر شد. لحن ارشاویق توسکا عملبخند

 به ساعتش کرد و گفت:ی نگاهیرآرشاو

یرون؟ شام بیم بری خوای شده، میر- د

 و گفت:ید کشی آهتوسکا

 ...ی تو بگی- هر چ

 ...ینم. بخند ببی بخندید! بایم نشد که بشه! آه نداریگه- نه د

 بلندیلش موبای که صدایفته بهش زد و خواست راه بی هم لبخندیر باز لبخند زد، آرشاوتوسکا

 برداشت و گفت:یشوشد. گوش

- اا احسانه!

 جواب داد:یع سربعدش

! اتفاقا من وی؟ خانومت چطوره؟ ... نوکرتم ... جدی؟- جونم داداش؟ ... سلم ... چطور

 زنم. بهمی بهتر؟ باشه من به آرتان زنگ ین از ای چیرون، بیم شام بریم خواستیتوسکا هم م

.ینمت بی داداش می گم به اونا خبر بده. اوکیتوسکا هم م

 رو که قطع کرد توسکا کنجکاوانه گفت:گوشی

 شده؟ی- چ

 حال شماره گرفتن گفت:در
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.یم خانومو هم خبر کنیولت گفت آرتان و ترسا و آراد و خانومش ویرون، شام بیم گفت بری- م

 زنم به آرتان تو هم زنگ بزن به خانوم آراد.یمن زنگ م

 سرشو تکون داد و گفت:توسکا

 هم خوبه!یلی- باشه ... خ

یر زیشگیش که منتظر بود آرتان جوابشو بده دست آزادشو جلو آورد، به عادت همآرشاویر
 گرفت و گفت:یزیچونه توسکا رو نشگون ر

 ...ی فکر نکنینقدر خوره که ای برنامه فقط به درد تو مین- ا

. ازیره تماس بگیولت کنه و با ویدا پیشو شد تا گوشیفش لبخند زد و مشغول گشتن کتوسکا

 خودش همهم بود ازش خوشش اومده. یده دی کارگردانی رو تویولت استعداد و رزومه ویوقت

 هم بسازن ... بعد ازی رو با همکاری خوبیلی خی تونستن کارایشوهرش آراد ... به نظرش م

 همی اشون با هم طرح دوستحرفه در مورد کار و یمیل ایقاون علوه بر تماس هاشون از طر

 دوستاش همیه و آراد اونا رو دعوت کرد خونه اش و با بقیولت. به محض برگشتن ویختنر

یر که مکالمه آرشاویره رو بگیولت وشماره در آورد و خواست یشوآشناشون کرد. گوش

کنجکاوش کرد و گوش کرد:

 من!!! ... الن چطوره؟ بهوش اومده؟!! خوب خدا رو شکر کهی آرتان!! خدای گی می- جد

 فردا ساعتما خب پس یلی ... خیایم؟ شه الن بی مین؟ هستیمارستانحالش الن خوبه! کدوم ب

 ... سلم ما رو همی داریار ... اختیدیم ... حتملا! ببخش که زودتر نفهمیایم یملقات م

لل! برسون ... فع

 که قطع کرد توسکا با استرس گفت:همین

 بوده؟یهوش بی کیمارستانه؟ بی شده؟ کی- چ

 گفت:ی با ناراحتآرشاویر

ی گفت الن بهتره ولی بوده. اما میم وخیلی- بنده خدا ترسا تصادف کرده، فکر کنم حالش خ

 باشه. حال آرتان هم خوب نبود.ی بستریمارستان تا دو هفته تو بیدبا
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:ید کشیغ جیبلا تقرتوسکا

 چرا به ما نگفتن؟!!!ی؟!!! ترسا تصادف کرده؟ کی؟- چ

 گفت تازه بهوشی کدومشون به فکر خبر کردن ما بودن؟ میت تو اون وضعیزم- خب عز
اومده ...

 :ید صورتش رو با دست پوشوند و نالتوسکا

 من!ی- خدا

ی تر بود. اونیطون که خودش از بچه اش شیگوش بازیطون تو ذهنش اومد. اون دختر شترسا

 دوستشترین یمی که الن صمی بارها لطفش رو بهش ثابت کرد. کسیرکه زمان نبود آرشاو

 و اون خبر نداشت ... با بغض گفت:یمارستان تخت بیبود! افتاده بود رو

یر؟- حالش چطوره آرشاو

 و گفت:ید کشی آهآرشاویر

 گفت خوبه ...ی- آرتان که م

 ...ینیمش ببیم شد امشب بری- کاش م

لل یم ری ذارن ... فردا ساعت ملقات می- نم  زنگ بزن به خانوم آراد. قرار امشب رویه. فع
بذار ...

ی؟ خوشگذرونی من برم پیمارستان! ترسا افتاده رو تخت بیام ی جا نمیچ- من ه

 دست توسکا رو گرفت و گفت:آرشاویر
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. بعدش هم منیمارستان بیم که فردا همه با هم بریم بذاری قراریه و یم من ... بذار بریز- عز
. استرس پشت استرس داره ی حال و هوا بمونین ای تو تویم خوام بذارینم

 به کله ات بخوره ...ی بادیه ید شه. بای وارد مبهت

 بغلش ویشه داد ... دست راستشو از آرنج چسبوند به شیه تکی صندلی سرشو به پشتتوسکا

ناخن شست دستشو به دندون گرفت. در همون حالت گفت:

 تونم ...ی- خودت زنگ بزن به آراد ... من نم

 شد تا با آراد تماسیاده پین کرد از ماشی به توسکا نگاه می که با نگرانی در حالآرشاویر

 ...ینه ببغمگین وقت اونو یچ نداشت. دوست نداشت هینجوری توسکاشو ایدن ... طاقت دیرهبگ

 لبخند روز لباش نشوند:یایش نی در چرخوند و وارد شد. صدای رو توید کلی خستگبا

 ترکن.ی می دخترا بادکنکن دست بزنیرن، مث شمشیرن- پسرا ش

 با خنده پشت سرش گفت:طرلن

 ...یرن می می دست بزنیرن- دخترا نازن مث الماسن پسرا پن

 و گفت:ید غش غش خندنیاوش

 ...یازن! پسرا نازن مثل پیرم- نخ

 هم با لبخند به سمتشونیما قهقهه شون بلند شد. نی دفعه هر دو سکوت کردن و بعد صدایه

 خنده گفت:با یما نشسته بودن و مشغول خوردن عصرونه بودن. نی ناهار خوریزرفت. سر م

 ...ی- سلم عرض شد به مادر و پسر پر انرژ

 صورتش گفت:ی با همون خنده جذاب روبعد

!یازن دخترا نازن مثل پی بگید پسر؟ بای زنی می تو چرا گل به خودیاوش- ن

 بغل باباش و گفت:ی زد تویرجه شنیاوش

 کنه.ی میت مامان منو اذیستی- بابا تو ن

یز می روی با خورده نون های و رو به طرلن که مشغول بازید رو چسبیاوش نی دو دستنیما
بود گفت:
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- سلم عرض شد بانو!

 خشکش زد، انتظاریما بده از جا بلند شد و رفت به سمت اتاقشون. نی جوابینکه بدون اطرلن

 باهاشنیاوش ی! هزار بار به طرلن گفته بود جلویاوش نی رفتار رو داشت اما نه جلوینا

 گفت:ی با کنجکاویاوش نداشته! نی ایدهسرد بخورد نکنه اما ناگار فا

 باهات قهره!ی مامانی؟- بابا کار بد کرد

 و گفت:ید کشی آهنیما

! تو برو برس بهیه راه دارن! اونم منت کشیه وقتا مردا فقط ینجور- آره بابا کار بدکردم. و ا
.ی تا من برم منت کشیتباز

 کتشو در اورد انداختیما و رفت سمت اتاق خودش. نید پریین با خنده از بغل باباش پانیاوش

 قبل که ترساساعت تا دو یشب خسته بود. از دیلی کاناپه و رفت سمت اتاق خوابشون. خیرو

 استراحت کنه که ... تازهی هم نذاشته بود. حال اومده بود کمیبهوش اومده بود چشم رو

ینه آی تو. طرلن جلورفت تنش بود. در اتاق رو باز کرد و ی سفرش هم هنوز تویخستگ

. طرلن باید. رفت جلو و از پشت سرشو بوسیکرد و با حرص موهاشو شونه میستادها

:یدخشونت دستشو پس زد و داد کش

- به من دست نزن!!!

 گفت:ی با ناراحتنیما

- طرلن!

 نشست لب تخت و گفت:یما نداد. نی باز مشغول شونه کردن موهاش شد و جوابطرلن

ی؟ کنی میهم تنبینجوری کار کردم که ای خانومم؟ مگه من چی شدینجوری- تو چرا ا

 گرد شده گفت:ی و با چشمایما سمت نید چرخید، کوبیز می برس رو روطرلن
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ی بچه رو ول کردین من و ایتالیاف ای هفته رفتیه! ی کار نکردی!! بگو چی؟ کار کردی- چ

 ترسایش پرفتی ینی اول زن و بچه ات رو ببیای بینکه عوض ای هم اومدیبه امون خدا! وقت

جونت!

:ید خشکش زد و نالنیما

- طرلن!

 خودمو بزنم بهیستم آقا ... من بلد نیتونم تونم! نمی بازم خر باشم؟!!! آره؟ نمیه؟- هان چ
!یتخر

 ...یزم- طرلن عز

 دستمیح سره تسبیه ی که رفتی از وقتیچراه. من بدبخت بیستم تو من نیز و کوفت! عزیزم- عز

 ...ی اومدی وقتی. ولی کرد که سالم برگردیبوده داشتم دعا م

یما. نشست لب تخت و صورتش رو با دو دستش پوشوند. نید بغضش ترکید که رسینجا ابه

 بغلش. ی توید سرشو کشی داد. به نرمی حق رو به طرلن مینبار شد. ایشدلش ر

 آرومش نوازشگر گفت:ی نوازش کرد و با صداموهاشو

 شما.یش اول پیومد ی مید. من اشتباه کردم. بای گی ، طرلن خانوم ... تو درست می- خانوم

 ترسا تصادف کرده عقلم از کار افتاد. من و ترسا با هم یدم دیاما باور کن وقت

ی. الن ترسا برایست نی کنی که تو فکر میزی. طرلن به خدا قسم اون چیم بودیم صم خیلی

 دوسته یهمن فقط 

 تونه بگه ترسا مثلی خورد که نمی دلش از دست خودش حرص می هم داشت توخودش

 تونست! ی گفته بود آتوسا خواهرشه اما ترسا ... نه نمیشه مونه. همیخواهرم م

 داد:ادامه

 گشت. من خبرش کردم چون ترسای- آرتان خبر نداشت ترسا تصادف کرده. داشت دنبالش م

. چرابودی خوب یلی ما تصادف کرده بود ... طرلن خانوم ... تو که با ترسا خیابونسر خ
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ی همه داشتن براش دعا می؟ فهمی مرد! می. اون داشت ... داشت می رحم شدی بینقدرا

 یش پیای اونجا. بیایکردن، حال همه خراب بود. انتظار داشتم توام ب

 بود؟یشت پیشه حال تو بد بود آرتان همی وقتینکه مگه نه ای، بدی به آرتان دلداریای. بمن

 ...یای تو بود که بیفهخوب الن هم وظ

 و گفت:یاورد طاقت نیگه دطرلن

 من اگه قبل از توی؟ فهمی! چرا نمیما تونم نیم تونم ... نی دونم . اما نمی رو مینا- خودم همه ا

! اون مرده! اما یست تو راحته که اون نیال بودم الن خی ایگهعاشق کس د

 هست ...یشه هست ... همیشه! اون همیده تهدیه من ی برایشه ترسا همی؟ چمن

 طرلن رو محکم به خودش فشرد و گفت:نیما

 فهممی می، دونم که نگرانی. می گی ... تو راست میزم! بس کن بس کن طرلن! عزیسس- ه

 هان؟ ی؟ برزخ خارج بشین کار کنم تا از ای کنم. اما تو بگو چیو درک م

ی تو باور نمیس نینطور هم بگم ای کنم. من هر چی من همون کارو می بگی ... هر کاربگو

. پس خودت بگو ...یکن

 فرو کرد و گفت:یما نینه سی تویشتر سرش رو بطرلن

 دونم ...ی دونم ... نمی- نم

یه نزنه و در سکوت مشغول نوازش گردن و گوش طرلن شد. ی حرفیگه داد دیح ترجنیما

ی مکاری یه ید خراب بشه. بایش زندگیطی شرایچ خواست تحت هی تو فکرش بود. نمیزیچ

کرد.

 روی همه سردین اورد. ای ترسا سر در نمی از برخوردایچ دستاش گرفته بود. هین بسرشو

 ید دیه برخوردش رو با بقی تصادفه اما وقتیرباور نداشت! اول فکر کرد تاث

:ید ترسا دستاشو برداشت و به راست چرخی بابای لنگه! با صدای میزی چیه جا یه فهمید
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- چته آرتان؟ شکر خدا ترسا که خوبه ...

 سرشو تکون داد و چند بار گفت:آرتان

- آره ... خوبه ... خوب ...

ی؟- پس چرا نگران

 و گفت:ید خندبعد

!ی امان از عاشقی- ا

 حالتیه تو دل آرتانه! آرتان ی دونست چه آشوبی ترسا چه می هم لبخند زد ... باباآرتان

 اورد. ترسا خوب بود، ی داشت. خودش هم ازش سر در نمیب عجیدلشوره و نگران

 ترسای کرد لبخندشو حفظ کنه. بابای زد. سعی هم نداشت. اما دل آرتان شور می مشکلهیچ

 داد، چشماشو بست و گفت:یه تکیوارسرشو به د

 جهنمه.ی بدون اون زندگیدم لحظه فکر کردم از دست دادمش ... مثل مامانش ... تازه فهمیه- 

ترسا نمونه بارز مامانشه ...

 که اون عاشق ترساشینقدر ترسا سوخت. اگه همی بابای فکر فرو رفت. دلش برای توآرتان

 داد.ی عذابش مهم ترسا هم عاشق زنش بود پس الن ... سرشو تکون داد .. فکرش یبود بابا

 ...ی معنی بدون ترسا پوچ بود و بیزندگ

 آرتان؟یستن- اونا دوستاتون ن

 و آراد رویولت و طناز و احسان و ویر سرشو بلند کرد و آخر راهرو توسکا و آرشاوآرتان

 زدی بود که آرتان حدس میلون نایه دسته گل بزرگ و یه. دست هر کدوم یدد
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 باشه. از جا بلند شد و گفت:کمپوت

- بله ، منتظرشون بودم.

 راست وارد اتاق ترسا شدن.یه اون یی مردا با آرتان دست دادن و با راهنمایدن به هم رسوقتی

 و بنفشه و شبنم هم اونجا بودن. طناز زودتر از همه گفت:یزآتوسا و عز

 دعوات نکنه؟ی تخت که کسی روی خودتو انداختی چپه کردین ماشیه! لوس ننر! ینم- پاشو بب

 اون عروسک نبود؟ خودت به جهنم؟!یفح

 زد سر شونه احسان و گفت:آرتان

 زحمت!ی- آقا زنتو جمع کن ب

 و گفت:ید غش غش خنداحسان

 سر و مر گنده!ین؟ هست! چشه اینم گه خانومم ... همی- دروغ نم

 اخم کرد و گفت:آرتان

 ...یرون بندازم بید- انگار خودتم با

 نفر خوش و بشیه با یقه و دور تخت حلقه زدن. ترسا لبخند به لب داشت و هر دقیدن خندهمه

 دستشو گرفت و گفت:یولت کرد. ویم

 با خودت خانوم؟ حواست کجا بود؟ی- چه کرد
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 با خنده گفت:آراد

ی و بعدم باعث شدی منو داغون کردین ماشی حواست بود و زدی- همونجا که شما اون سر

 بشم.یر اسینجوریا

 با اخم گفت:ویولت

.ی گی- بله خوب ... شما که راست م

 شده ترسایچی باندپیشونی. توسکا پید فهمی میشو معنیولت بهش زد که فقط خود وی لبخندآراد

 و گفت:یدرو بوس

 خدا رو شکر که النیدم؟ چرا من زودتر نفهمی؟ سر خودت آوردیی من ... چه بلیز- عز
 ...یخوب و سالم

 زد و گفت:ی ساختگی لبخندترسا

 که زنده ام ...ینی بی تو بشم ... بادمجون بم آفت نداره. می- فدا

 افتاد و از آرزوشین آتریاد لحظه یه موندم. اما ی دلش اضافه کرد که کاش زنده نمی توبعد
 وقتابعضی کردن و خانوما ی کرده بود؟ پسرها با هم کل کل می چه گناهین شد. آرتیمونپش

ی کنار تخت نشسته بود و بیز سرشون. عزی دادن. اتاق رو گذاشته بودن رویجوابشون رو م
 بود بخوره. حوصله سر ومجبور داد و اونم ی جمع کمپوت به خورد ترسا میاهویتوجه به ه

 کهید فهمی وسط همه حواس آرتان به ترسا بود. اون خوب مین رو نداشت. ایزکله زدن با عز
 رویلش کرد. اما دلی ترسا رو درک می چشماتوی خوب غم یلی ، خیه ترسا مصنوعیخنده ها

یی کار خطاید رو بپرسه. شایلش ... چقدر دوست داشت با ترسا تنها بشه و ازش دلید فهمینم
 رو گذاشته بود وین ... ترسا مسلما آترید فهمی رو نمیلش کرد دلمی فکر یکرده بود اما هر چ

 کردی کار رو مین وقتا ای به طرلن سر بزنه. بعضینا ایمامهدش و بعدش خواسته بره خونه ن
 ی... پ

 ازی نداشتن. صبح هم با خوشی مشکلیچ ممکنه ناراحتش کرده باشه؟ شب قبلش هم با هم هچی

 ...یچی ... هید رسی به ذهنش نمی فکریچهم جدا شده بودن! ه

 کم دراز بکش ...یه ... یزم عزی- خسته شد

- لزم نکرده ...

 سرد گفت:ی حرف سرش رو چرخوند به سمت آرتان و به نگاهین ابدون
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 ...یارتش جون بیلی تنگ شده ... بگو نین آتری- دلم برا

 توجه به حرفش گفت:ی ترسا خونش به جوش اومده بود بی که از رفتار هاآرتان

!یه؟ چیدت جدی رفتاراین ایل شه بدون دلی- ترسا م

 زد و گفت:ی پوزخندترسا

 شم ...ی منظورت رو متوجه نمید؟- رفتار جد

 شناسم.ی! منو احمق فرض نکن ... من تو رو از خودت بهتر می شی- خوبم متوجه م

 رفتارهاشو بفهمه چشماشو بست و گفت:یل عنوان دوست نداشتم آرتان دلیچ که به هترسا

 لطفلا!یرون خوام بخوابم! برو بی- خسته ام ... م

 کرد دستشو پس بزنهی آرتان با خشونت صورتش رو قاب گرفت. چشماشو باز و سعدستای

:ید. صداشو کنار گوشش شنید رسیاما زورش به آرتان نم

. اگهیزارم بی که از سردی دونی! ترسا خوب می شه بخوابی مین جواب منو ندی- تا وقت

 هم با منکلمه یه ی که به هوش اومدی اومده در موردش حرف بزن. تو از روزیش پیمشکل

.یحرف نزد

 روح گفت:ی سرد و بترسا

 گفتن ندارم ...ی برای- حرف

 روح و سرد شده بود. تمومی آدم بیه به یل دونست که روحش مرده. تبدی خوب مخودش

 بمونه؟زنده و ینه آرتان رو ببیانت تونست خی بود و بس. مگه مین فقط آتری تو زندگیدشام

 و زنده بمونه؟ آخ کهینه ببیگه با زن دیمی فوق صمی در حالتیشو تونست عشق زندگیمگه م

 براش سخت بود. هر بارباورش مامانش ... هنوزم یش پید کشی نبود چه راحت پر میناگه آتر

ی پی مرگ هاین شد و ای مرد و زنده می بار میه افتاد ی مکالمه آرتان با اون دختره میادکه 

 مجسمه که حرکت داشتیه مجسمه. یه بود شده کرد. ی میشتر روحش رو بی فقط سردیدر پ

ی از همه آزارش میشتر که بیزی بفهمه. چیزی خواست آرتان چیم حس ... نه نداشت! نیول

. اعتمادیگه آرتان کم بوده که آرتان رفته سراغ کس دی براچقدر کرد ی بود که فکر مینداد ا
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. اونقدر کم که آرتان رو زدهید دی میربه نفسش رو به کل از دست داده بود. خودش رو حق

 خواستی هم مین همی خورد. برای داشت روحش رو میزی از هر چبیشتر ینکرده بود. هم

 بهی وقت بفهمه که پیچ آرتان خارج بشه. دوست نداشت آرتان هیحداقل با آبرو از زندگ

ی از ترسا باقی!! اونوقت چی؟ گفت خوب آره! که چی و مید فهمی برده. اگه آرتان مخیانتش

 ... پس همون بهتر که آرتان فکر کنه مشکل از خودش یچی موند؟ مسلملا هیم

 خشن آرتان از فکری دوسش نداره ... صدایگه که ترسا سرد شده ... بذار فکر کنه ترسا دبوده

خارجش کرد:

 ره! بعدلا در موردشی نمیادم. اما ی دم استراحت کنی ... اجازه میست- الن حالت خوب ن

لل نیم کنیصحبت م  اتفاقبرات که ی دونم حادثه ای رفتارات رو تحمل کنم. مین تونم ایم. اص

 توی رفتاراریل متاسف و ناراحتم. اما دلیشتر بی ایگه دیافتاده آزارت داده و بابتش از هر ک

 جز من ...یخندی و می گی و می با همه خوبینکه فهمم. ایرو نم

 کنه؟ی ظاهر رو حفظ میه بقی بازم پوخند زد ... آرتان چه خبر داشت که اون داره جلوترسا

ی مید! نه نباشده یر خورده! چقدر له شده! چقدر حقی بفهمن چه شکتیگرانکه دوست نداره د

 که ترسا روینطور. همید کشی رنج مید بفهمن. اما آرتان که مهم نبود ... اون بایگرانذاشت د

 ترسا روی رفتارایل وقت دلهیچ که ین بدتر از ایتا سر حد مرگ آزار داده بود. و چه رنج

 بدتر بود. چشماشو بست و گفت:یزی اون از هر چی برایننفهمه! آره ا

 ...یرون- برو ب

 اشک پشت سر هم از پشت پلکش سرکی در اتاق نشون داد که آرتان رفته ... قطره هاصدای

 بود. هنوزماتاق ی عطرش هنوزم توی. بوید کشیق. چند بار پشت سر هم نفس عمیدنکش

 آغوش گرمش ... امای دستاش تنگ شده بود ... برای کرد. چقدر دلش برای و مستش میوونهد

 خواست ی اون آغوش رو نمیگه خواستش ... دی نمیگهد

 ...ید سرش بال کشی... به هق هق افتاد و با دست سالمش پتو رو تا رو

***
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. همونیز پشت می صندلی انداخت و نشست رویز می رو رویلش و کوفته کتاب و وساخسته

 خورد و گفت:ی به در زد ، آراد سر جا تکونیموقع کس

 ...یید- بفرما

 گفت:یت. آراد با جدید اتاق باز شد و اشکان به داخل سرک کشدر

ین؟ داشتی کاریید؟- بفرما

ین ای آراد کمیز می به خودش جرئت داد، وارد اتاق شد و در رو پشت سرش بست.جلواشکان

پا و اون پا کرد و گفت:

 استاد ...ین- خسته نباش

- ممنون ... امرتون؟

 بگم که ...یزی چیه خواستم ی- راستش استاد م

 و گفت:ید موهاش پر پشتش کشی توی شد دستیمون انگار پشبعد

لل به من چه!یال خی- ب  استاد ... اص

 اشکان بتونه از در خارج بشه صداش کرد:ینکه مشکوکه. قبل از ایه احساس کرد قضآراد

 ...ی خسروی- آقا

 گفت:ی و با کلفگیستاد سر جاش ااشکان

- بله استاد ؟

 اومده؟یش پی- مشکل

 استاد ...یخیال شدم. بیمون بگم که پشیزی چیه خواستم یم. من یست نیچی- نه ... نه ه
.ینفراموشش کن
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یعنی آراد بتونه باز متوقفش کنه از اتاق خارج شد. آراد متعجب موند! ینکه گفت و قبل از ااینو

 صداشوصبح رو گرفت. از یولت رو برداشت و شماره ویلش خواست بگه؟ موبای میچ

یچید پیل موبای تویفش لطی بوق صداین بود. با سومیدهنشن

- جانم نفسم؟

 کرد ... زمزمه کرد:یبی احساس گرما و آرامش عجآراد

 ...ی- عمر من

 آب دهنش رو قورت داد و گفت:ویولت

ی؟ انداختیجان- باز تو قلب منو به ه

- قلب تو؟

 بود که دوبارهین منه! منظورم ایش توئه و قلب توام پیش رفته بود قلب من پیادم! ید- اوه ببخش
ی؟ انداختیجانقلب خودتو به ه

 و گفت:ید خندآراد

یی؟ تو ... کجای منیطون- ش

 هنوز ...ینام- خونه مامان ا

 نه؟یا شله زردو ین- حاج خانوم پخت ا

ییشو مون کرد از بس سراغ دایچاره همه مون. نوا هم بیم هم دعات کردی- بله که پختن! کل
گرفت.

 ...ینمش بی میام ی- م

- کلست تموم شد؟

 دوومیا خواد آدم تا بتونه سر کلس اسن ترم اولی میوب الن ... واقعلا صبر این- آره هم
 ...یارهب

 افتاد ،یادم یهو رفت، الن ی میادم ی خواستم بهت بگم هی می رو هیزی چیه ی- آراد راست
 نرفته!یادمبگم تا 
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 شده؟ی- چ

 ...یدنمون تو محوطه با هم دی ترم اولی دانشگاه ... چند تا از بچه هایم- شنبه که با هم رفت

 بمونه.ی ... قرار نبود ازدواج ما مخفینن- خوب بب

 من و تویدونه هنوز نمی بسازن ... آخه کسیعه که برامون شاینه دونم ، اما ترسم از ای- آره م
!یمزن و شوهر

یگه دیم همه بفهمن ما زن و شوهری وقتی؟ چیعه شایزم؟ تو آخه عزی هستی- نگران چ
 ...یاد ی نمیش پیمشکل

 ...ی گی- آره تو راست م

ی؟ شناسی رو می سوال! تو اشکان خسرویه- 

 ، شوخه ، اما مستعده!یه- آره ... به نظرم شاگرد خوب

 خواست بگه اما نگفت ...ی میزی چیه- آره قبول دارم ... اما الن اومده بود دفتر من 

ی؟- جد

- آره مشکوک بود ...

یم دونی میم روز دانشجو بودیه. من و توام یگه میاد ی باشه خودش میزی ، اگه چیخیال- ب

!یده میاسکول کردن استاد چه حال

 و گفت:ید خندآراد

یقلا- دق

 خونه ...یم بریم سر به مامانت بزن بعدم شله زردمونو برداریه یا آراد؟ بیای ی می- ک

 ...یام ی الن میزم- باشه عز

- پس منتظرتم ...

 عشقم ..ینمت بی- م
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 آراد خارج شد ... آرادی رو زمزمه کرد و از اتاق دوران مجردی خداحافظی گوشی توویولت

 رو جمع کرد و اتاقش رو به مقصد خونه مامانش ترک کرد ...یلشهم وسا

 کرد، دوست داشتی خسته اش میلی شد. دانشگاه خیاده پین و از ماشید موهاش کشی تودستی

 حتما، ید تونست ترک کنه، بایبره خونه استراحت کنه. اما عادتش رو هم نم

 باریه زنگ و ی زد. دستش رو گذاشت روی سر به مامانش میه به خونه بره ینکه از اقبل

:ید رو شنیولت وی زود صدایلیکوتاه فشار داد. خ

 ...یزم- سلم عز

 سمتیار همراه با لبخند جوابش رو داد و در باز شد. وارد خونه که شد نگاهش به اختآراد

 بود.درست ... حدسش یمیسه منتظرش وایوون ای رویولت دونست وی شد. میده کشیوونا

یین سرش مرتب کرد و از پله ها پای شال بنفشش رو رویولت کرد. ویشترسرعت قدماشو ب

یدش دی. هربار که مانداخت خونه نبود آزادانه خودشو تو بغل آراد ی توی ایبهاومد. چون غر

 از روز قبل شکرگزاریشتر بار اول رو داره، و هر روز بیرینی کرد براش همون شیحس م

 و در گوشش گفت:یدخدا بود. آراد گونشو بوس

- خوشگل من چطوره؟

 خودشو لوس کرد و گفت:ویولت

 طاقت ندارم.یگه ... من دی زنه! خوب شد اومدی- مامانت شلقم م

 و گفت:ید خودشو کنار کشید، خندآراد

 من دست بلند کرده؟یفه!! مامان من؟!! رو ضعی؟- جد

- آره ...

 به خودش گرفت و گفت:ی خشنیافه قآراد

ی؟ کار کردی- حق داشته ! باز دوباره با مامان من چ
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ی که حس کرد مین بامزه اش قهقهه زد. همیافه قیدن چشماشو گرد کرد و آراد از دویولت

 قهقهه خنده یون. خاطره ها زنده شد! میدنخواد دنبالش بذاره شروع کرد به دو

:گفت

 دنبالم ...یفتی مثل اون سال با شلنگ آب بی خوای- خانومم! با خودم بودم! لبد الن م

 برداشت سمت شلنگ آب و گفت:یز اون روز افتاده بود خیاد که خودش تازه ویولت

 ازت انتقامینبار ای تو با شلنگ دنبالم کردیش نوبت منه! دفعه پینبار ... ای- خوب شد گفت
.یگیرمم

 کج پارک شده بود پناه گرفت وی کمیاط حی که تویولت رنگ وی نقره این پشت ماشآراد
گفت:

! حالی که نرفته! سکته ام دادیادت! ی کردیدار- اون روز تو با در قابلمه منو از خواب ب
!!یه؟جرم من چ

 شلنگ رو برداشت و گفت:ویولت

- جرمت بد حرف زدن با خانومته!

 که از زور خنده دلش درد گرفته بود گفت:ی در حالآراد

 بکنم با خانومم بد حرف بزنم!یجا- من ب

 پاچهیولت. ویرون خونه باز شد و آراگل و حاج خانوم و خاله و دختر خاله آراد اومدن بدر

هاشو زد بال و رو به حاج خانوم گفت:

! حقشه!ینا- مامان شفاعتشو نکن

 گفت:ید کشی کاپوت سرک می که از روینطور همآراد

 کنه.ی و کبودم میاه کشه! هر شب با کمربند سی منو مین- مامان نجاتم بده! ا

 گفت:یجان. آراگل با هیدن خندی بزنن فقط می حرفینکه بدون ایه و خانوم و بقحاج
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 سرماید شه! هر چند که بای نمیزیش کن. هوا خوبه چیسش آب بپاش بهش خیولت، ویول- ا

 ...ی کرد و تو سرما خوردیده تو رو موش آب کشینجا بار ایهبخوره! 

 اون روز و تب بالش اخماش در هم شده بود گفت:ی تویولت ویادآوری که از آراد

! به من چه!یشک- خودش حواسش رفت به گنگ

 و گفت:ید خندویولت

! اد که دریرون بیای بین که از پشت اون ماشی به حالت وقتی! وایارا منو در نی- ادا

 گم ...ی بهت مینور ایا! دو گالون آب مجازاتته ... بی ... باهام بد هم حرف زدیآورد

 لحنشو مظلومانه کرد و گفت:آراد

- خانومم ... رحم کن! عفو بنما ...

 کرد و گفت:یونی آراد پا در مخاله

 بار به خاطر من ببخشش ...یه ین خاله ... گناه داره پسرمون! ایولت- و

 بشه ...یه تنبید کنه ... بای میتم داره اذیلی- نه خاله ! به جان خودم راه نداره ... خ

 نشست و گفت:ین پشت ماشآراد

!یکنم! بذار برم تو ... به جان خودم جبران میگه- بابا متنبه شدم د

 ذهنشو به کاریرون بکشه بین نداره که آراد رو از پشت ماشی راهیچ هید که دویولت

 از تهدفعه یه کرد ... چند لحظه سکوت کرد و بعد یدا زده شد ... راهشو پیانداخت ... جرقه ا

 شد ویده به سمتش کشیوون ای روی که نگاه نگران خانوماید نکشیه ... به ثانید کشیغدل ج

 فرصت کنه با اوناینکه و قبل از ید پریرون بینپشت سرش آراد با سرعت نور از پشت ماش

 سالهایولت وین عیقا شد ... دقیده سرش پاشی شد؟ آب با فشار روی نگرانش بپرسه چیچشما

 و آراگل ویولت ... وید چکی و روش مسرقبل دستاش از دو طرفش و دهنش باز شدن! آب از 

. اما حاج خانوم و خاله خانوم هن هن کنون و بایدن خندی دختر خاله آراد غش غش میشاد

 اومدن ... یین از پله ها پاینگران
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 سمت آراد ... نگاه آراد هنوز بهت زدهید شلنگ رو انداخت و خودش قبل از همه دوویولت

:لرزوند بزنه که جمله آراد قلبشو ی و خواست حرفیستاد بهش بود ... جلوش ایرهخ

 که نشده خانومم؟!!یزیت- چ

 بازم نگرانش بود ...ید رو دیطنتش و شیولت وی آراد خنده هاینکه بسته موند. با ایولت ودهن

 سر آراد و گفت:ی روید بزنه که حاج خانوم چادرش رو کشی و خواست حرفید لب گزویولت

ی کاراتون سرتون رو به باد مین الن مامان! برو تو ... شما دو تا آخر هم با ایی چای- م
 ...یند

 کرد و گفت:یولت نثار وی کجکی بامزه شده بود نگاهیلی مامانش خی چادر گل گلیر که زآراد

 ...یگه کاراشم دین همیوونه- د

 گونه هاش رنگ گرفت و حاج خانوم با خنده سر تکون داد ... آراگل دست آراد روویولت
 و گفت:یدکش

ی کردی می خود زنی داشتیولت برو لباستو عوض کن ... اون روز تو از تب کردن ویا- بدو ب

!ینم حال خراب تو ببی رو برایولت وی حوصله ندارم اشکایگه دینبارا

 سمت اتاقش و گفت:ید که طاقت نداشت دویولت انداخت و ویولت به وی باز عاشقانه نگاهآراد

 کنم ...ی- من لباساتو آماده م

 به اتاقش رفت ...یولت چادر مامانشو از سرش برداشت، به دست آراگل داد و دنبال وآراد

 اونجاهاش آراد بود ... هنوز چند دست از لباس ی کمد لباس های تند تند مشغول وارسیولتو

 ... آراد باید و چرخید کشیرون بی شلوار گرمکن مشکیه همراه ی شرت قهوه ای تیهبود ... 

 یره داده و خیه تکیوار درست پشت سرش به دیسسر و صورت خ

 جا خورده بود دستشویطون آراد با اون نگاه شی ناگهانیدن که از دیولت کرد. وی منگاش

 قلبش گذاشت و گفت:یرو

 تو؟ی اومدی! کیزم عزیم آراد ، ترسوندی- وا
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 شد و گفت:یک بهش نزدی قدمآراد

 داره؟ی زدم ... اشکالی مید کم وقته ... داشتم خانوممو دیه- 

 سر آرادی شرت رو روی فرصت کنه دستشو ببره جلو و تینکه لبخند زد، اما قبل از اویولت

 غر کرد:غر زده یجان هیولت بغلش ... وی توید آراد دور حلقه شد و اونو کشیبکشه دستا

 تو ...یاد ی میکی یهو- اا آراد ... 

 زمزمه وار کنار گوشش گفت:آراد

 ...یاد ی تو اتاق من نمی- کس

ی؟- اگه اومد چ

 چه؟ی گم زنمه! دوست دارم بغلش کنم! ... مال خودمه! عمر منه! به کسی ... میچی- ه

 اش و گفت:ینه سی توید کوبویولت

- پــــــــرو!

 ...یولت- و

- جانم؟

 دوستت دارم؟یلی- تا حال بهت گفتم خ

 و گفت:ید آشنا بود خندی جمله آراد حسابین که با اویولت

- نع!

 دم گوشش پچ پچ کرد:آراد

 دوستت دارم!یلی من ... خیای- دن

ی رفت بال ... با صدای داشت میادی زیجانش فرستاد. هیرون نفسش رو آه مانند بویولت
آرومش گفت:

 دما!ی- ول کن آراد کار دستت م
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 و گفت:ید ... کنار کشید شد و باز آراد غش غش خندی داشت جاشون برعکس مباز

ی خوام استرس داشتی کنم. چون نمی رو ولت مینبار اما ای، از خدامه کار دستم بدینکه- با ا
 ...یباش

 زد و گفت:ی چشمکبعد

 که خانومم؟!!ی فهمی- م

 حاج خانوم خط نگاهشونو از هم قطع کرد:صدای

 ها!ی خوری سر ما می؟- آراد مادر لباستو عوض کرد

 زد و جواب داد:ی دهنش و شونه بال انداخت، آراد چشمکی توید با لبخند لباشو کشویولت

 ...یایم ی- بله حاج خانوم، الن م

 رفت سمت در و گفت:ویولت

 نکرده بخور ...یخ تا شله زردت یا- زود ب

- از عصر تا حال هنوز داغه؟

 چسبه ...ی میشتر- ولرم شده، الن ب

 زد و گفت:ی لبخندیدنشون ... حاج خانوم پشت در بود. با دیرون هم از اتاق رفتن بهمراه

 تو اتاق من؟ کارت دارم مادر ...یای ی لحظه میه- پسرم 

 گفت:یع مادر و پسره پس سرین بی بحث خصوصید فهمویولت

!یا رم شله زردتو اماده کنم ... زود بی- من م

 تکون داد و رو به مامانش گفت:ی سرآراد

 شده مامان؟یزی- چ

 خانوم وارد اتاقش شد و گفت:حاج

 تو ...یا ... بیره- نه مادر ... خ
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 دنبال حاج خانوم وارد اتاق شد و گفت:ی با نگرانآراد

- خوب؟

 خانوم نشست لب تختش و گفت:حاج

 جواب منو بده ... باشه؟ینی پرسم ... راست و حسی سوال میه- آراد ... مادر ... 

 سرشو تکون داد و گفت:آراد

- مگه تا حال بهتون دروغ گفتم ؟!

 مهمه!یلی- نه ... اما جوابش برام خ

 شده؟ی ... چین کنی نگرانم مین- دار

 ...یولت- و

 و گفت:ید آراد به اوج رسنگرانی

 افتاده؟!!ی شده؟ اتفاقیش مامان؟!! طوری چیولت- و

 گفت:ی خانوم با کلفگحاج

 زبون به کامیقه دو دقی؟ بافی به هم میسمون- ال و اکبرت باشه مامان! چقدر آسمون و ر

 تا من حرف بزنم ...یربگ

 شد ...یره سکوت کرد و به دهن حاج خانوم خی با کلفگآراد

 مسلمون شده؟یولت- و

 بفهمهی نداشت کسیلی تمایولت خود ویعنی بفهمه! ی آراد باز موند ... قرار نبود کسدهن

 سکوتلحظه بباله! چند یولتش به ویشتروگرنه آراد از خداش هم بود که همه جا جار بزنه و ب

 باشه ... امایولت ویون بزنه که بعد مدی بگه. دوست نداشت حرفی چید دونست بایکرد، نم

 شناخت ...ی رو خوب مپسرش تونست بگه ... پس سکوت کرد ... حاج خانوم یدروغ هم نم
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ی بزنه! صداش میه گریر کم مونده بود زی برد ... از خوشحالی به همه چیاز سکوتش پ

 ... گفت:یدلرز

 مادر؟ی- از ک

 بالخره زبون باز کرد ...آراد

 ...یفاکس هالی- قبل از ازدواجمون ... تو

 خانوم صورتش رو گرفت رو به آسمون و گفت:حاج

 صد هزار مرتبه شکرت ...یا- خدا

 سرشو بال گرفت و گفت:آراد

 که ...ی کنی خدا رو شکر می- مامان طور

 حرفاش و گفت:ین بید خانوم پرحاج

 اوردم! من خدا رو شکر کردم بهیمان اون دختر ای! من به پاکیه حرفا چین- نه مادر من! ا

 ید ... بایاده عروس از سر من هم زین خوبه!!! واقعلا اینقدر عروسم اینکهخاطر ا

 اخر عمر خدا رو شکر کنم! تا

 زد و گفت:ی لبخند با لذتآراد

 ...ینطور- منم هم

یه؟ بدیز چین مگه این؟ زنی- پس چرا حرف نم

 مسلمون شدم!ی گه من درونی بفهمه ... می دوست نداره کسیولت- و

 خبرو به همه بگم ...ین- اما من دوست دارم ا

 شن ...ی- مامان خونواده اش ناراحت م

 عروس واسه من افتخارهین گم! ای خودم میل کار به خونواده اش دارم؟ به فک و فامی- من چ
...
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لل شما از کجا فهمین- بهتره اول از خودش بپرس یدین؟ ... اص

 که شد همه مون از آشپزخونهیولت ... نوبت وی ... نوبتیم زدی شله زرد رو هم میم- داشت

ی دعا مداره یدم که گذشت رفتم سر بهش بزنم ... دیقه ... پنج دقیم استراحت بکنیرون بیماومد

ی ضجه ایه رو ... ی داد به خصوص امام علی ... همه ائمه رو قسم میدمکنه ... نا خوداگاه شن

یکنه ... بعدشم گفت نذر مکنه براش حفظ یشو خواست که خوشبختی می زد و از امام علیم

 شک افتاد به دلم ... به خودشی که گفت حسابینو ایگه نمازاشو سر وقت بخونه ... دیشههم

 نگفتم ... صبر کردم از تو بپرسم ...یزیچ

 و گفت:ید کشی آهآراد

 و رویر زیمو خواد زندگی فرشته که میه فرشته بهم داده ... یه کنم خدا ی وقتا فکر می- بعض
کنه ...

 خانوم از جا بلند شد و گفت:حاج

 باعث ازیم همه عمر شکر گزار خدا باشم که با خودخواهید که بایکی ... من ینه- واقعلا هم هم

 حفظش کن ... ی تونیدست رفتنش نشدم! حفظش کن مادر ... هر طور که م

 کنه ...ی آدمو نگران مین درخشه ... و همی مین نگیه مثل

 با اخم گفت:آراد

- دلمو نلرزون مامان !

 خانوم رفت سمت در اتاق و گفت:حاج

 ...ی- من فقط بهت اخطار دادم ... زنت جواهر و وفاداره! تو مواظب باش خطا نکن

یولت مامانش دلتنگ وی حرف از اتاق خارج شد ... آراد هم که با توجه به حرفاین از ابعد

شده بود به سرعت همراه او از اتاق خارج شد ...

***

 خوام بدم.ی رو مینا شله زرد مامان ایم؟ ری مگه خونه ما نمی؟ ری- آراد کجا م
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ی کارم داره! بعدش میا پسره زنگ زد گفت برم ، گوین خانومم ... ای گالریم سر بریه- 
 ...یمر

 ترسم ...ی خوام ازت بپرسم ... می می چیه آراد ی- آهان باشه ... راست

 بامزه چپ چپ نگاش کرد و گفت:آراد

!ی؟ ترسی!! از من میم؟- داشت

 مورد وحشت دارم ...ین- نه بابا ... از حرف زدن در ا

 ...ینجوری ای کنی- بگو خانومم ... نگرانم م

 و گفت:ید کشی آهویولت

 ...ینه- در مورد رام

 از گوشه چشم نگاش کرد و گفت:آراد

 شده؟ی چین؟- رام

!ی؟ ازش نداری خبریگه و آزاد شد ... دی دادیت که رضای- از وقت

ی؟ واسه خودت استرس درست کنی خوای میولت؟ وی پرسی می چی- برا

ید گرفت .... شای بار داشت تو رو ازم میه کابوس اونم ... ی تویشه خوب من همی- نه ... ول

 رو بکنه ...ینکاردوباره هم ا

 و گفت:ید خندآراد

 موند ...ی گوشه زندون مید نداده بودم تا آخر عمرش بایت است! من اگه رضایوونه- مگه د
!یونهاون به ما مد

 کنه ...ی ترش می جرین- خوب هم

یولت؟ وی بگی خوای می- چ

لل دوست ندارم ینی ببیری خبر ازش بگیه شه ی شه ... می- م یهو در چه حاله؟ اص
 کنه ...یرمونغافلگ
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 ...ینم بی کار نمین واسه ایلی- دل

 نق زد:ویولت

 شه ...ی دست و پام سر مین وقتا از استرس رامی- آراد ... جون من ... من واقعلا بعض

 پارک کرد و گفت:یش گالری رو روبروین ماشآراد

 نگران باشه منم، کهید هم بای اگه کسی؟ کنی مینجوری با خودت ای- خانومم ... واسه چ
!یستمن

 مظلومانه گفت:ویولت

- آراد ...

 چشماشو گرد کرد و چند بار پلکیولت و زل زد بهش ... وید چرخیولت لحن ویر تحت تاثآراد

:کرد کرد ... زمزمه ی فرشته اش کوه رو هم جا به جا میزد ... آراد لبخند زد ... برا

 جفت چشمام ...ی- چشم ... رو

 و گفت:ید با شوق خندویولت

- عاشقتم!

 رو باز کرد و گفت:ین در ماشآراد

- نوکر چشاتم ...

 ... سرشو گرفت رو به آسمون و گفت:یولت وی لبای از رفتن آراد لبخند نشست روبعد

 که دربست مخلص و نوکر و چاکرخواتم! آرادو واسم حفظ کن ...ی دونی میا ... خدایا- خدا

 رو یرینش عاشق بشم و طعم شی ازت ممنونم که باعث شدیلی خیلی ... خیاخدا

 ... خودت برام نگهش دار ...بچشم

 خسته شدهی چشماشو گرم کرد ... از صبح خونه حاج خانوم حسابیقی نوازشگر موسصدای

 بخوابه ...ی گرفت کمیمبود ... تصم
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 گفت:ی ... آراد با ناراحتید بال پرین در ماشی صدابا

 کردم؟یدارت- شرمنده تم خانومم ... ب

 صاف نشست و گفت:ویولت

 شد ؟ کارت تموم شد؟ی- تو چرت بودم ... چ

 اخم کرد و گفت:آراد

 کنه! دستمو گذاشت تو حنا ...ی پشت منو خالید الن باین همینم- ا

 شده؟ی- چ

 راه افتاد و گفت:آراد

یگه نفر دیه دنبال ید خوام واسه خودم مغازه بزنم ... بای م جور شده میه گه سرمای- م
 ...یمباش

 گفت:ی با ناراحتویولت

!ی؟ کنی کار می! حال چی- وا

ی به چهار نفر از همکارا بسپارم تا دو سه نفر آدم معتمد رو بهم معرفید! بایدونم- چه م
کنن ...

 به آرسن بگم؟!ی خوای- م

 نه ... اگه نشد اخر سر ... خودم!! بایا تونم بکنم ی می کارینم- نه حال صبر کن بذار خودم بب
 زنم ...یآرسن حرف م

 به گونه آراد زد و گفت:ی دستشو جلو برد تلنگریولت کرد ... وید کلمه خودم تاکی روو

- حسود ...

 مشتش گرفت و گفت:ی رو چنگ زد ... تویولت دست وآراد

!ی! مال منی! مال منی ... تو مال منیص- حسود و حر

 و گفت:ید غش غش خندویولت
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 نره!یادت خوب بابا ... بردار برو مال خودت! فعل برو خونه ما ... یلی- خ

 زد و گفت:ی لبخندآراد

 به چشم ... خانومم!ی- ا

ی دستش جا به جا کرد و به سمت آسانسور رفت. با صدای رو تویفش مطب رو قفل کرد کدر
:ید در جا چرخیزکارتم

 در جا مونده!ی تویدتون دکتر ... کلی- آقا

یز تمی برای سرید، کشیرون رو با خشونت از در بید برگشت و کلید کوبیشونیش پی تودستی

 شده بود. ذهنش یره به خودش خینه آیکار تکون داد و سوار آسانسور شد. تو

. باید دی فقط داشت افکارش رو مید، دی نمینه آی خودشو هم توی مشغول بود که حتی قدربه

یادش. ید کوبپیشونیش ی توی مشت محکم ترینبار. ایدحرکت آسانسور به سمت بال از جا پر

 بود. حالیستاده اینه آی بدون حرکت فقط جلویقه رو فشار بده! چند دقینگرفته بود دکمه پارک

. آسانسورید کوبینگ دکمه پارکی روخشم آسانسور رو زده. با ییهم معلوم نبود کدوم بنده خدا

 سلم کرد. آرتان هم به همونی لبیر وارد شد و زی توقف کرد، مرد مسنیی طبقه بالیاول تو

 از افکاریلش موبای برسه. صداینگ به پارکآسانسورشکل جوابش رو داد، منتظر موند تا 

 جون بود:یلی ... شماره نیدش کشیرون بیندشناخوشا

- الو ...

 ...ی- سلم پسرم خسته نباش

 ... ممنون ...ی جان ... مرسیلی- سلم ن

 پسرم؟یی- کجا

 ...یرون- تازه از مطب اومدم ب

یرون؟ بیش ببریای ی کنه ، نمی می کم نا آرومیه ین خونه؟ آتری ری می- دار
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 کردی همه سال اونو دستش مین ترسا، هنوزم بعد از ایه به ساعتش انداخت، همون هدنگاهی
 هشت ی ساعت روی عقربه هایدن داشت ... با دیچون براش ارزش خاص

:گفت

 عادت داره ساعت ده بخوابه! فکر نکنم بهش برسم ...ین قرار دارم، آتریی- مامان من جا

یمش هم با بابات واسه شام ببرید کنم. شای آرومش می جوریه خب مامان ... پس خودم یلی- خ
 بهش سر بزنم!یدم. ترسا چطوره؟ امروز نرسیرونب

 ترسا فک آرتان منقبض شد و گفت:یادآوری از

- خوبه!

 شه انشال؟ی- فردا مرخص م

- بله ... فردا صبح ...

ی؟ کار کردی- پرستار رو چ

 رنگش و گفت:ی مشکی شد رفت سمت مازراتیاده آسانسور پاز

.یاد. قراره از فردا بیمارستان کردن از طرف همون بی خانوم مسن رو بهم معرفیه- 

 زودیلی زنم. انشال که خی چند ساعت بهش سر می خب، منم خودم هر روز روزیلی- خ
 مهره،آخرای پسرم امروز چهاردهم مهره! سالگرد ازدواجتون یحالش بهتر بشه ... راست

 که نرفته؟یادت

 روز ...ین ای برنامه داشت برای نرفته بود! کلیادش آرتان ... ی نشست گوشه لبای کجلبخند
 و گفت:ید کشیاما ... آه

.یادآوریتون از ی بار دومش باشه؟ مرسین رفته که ایادم تا حال ی- نه مامان ، ک

لل کاری- خواهش م  حوصلهی دونم خسته و بی شم، می مزاحمت نمی؟ نداری کنم ... فع
 ...یا

 باهاش حرف بزنم؟یست دم دست نین ... آتری مراحمیشه کنم! شما همی- خواهش م

- چرا ، بذار صداش کنم ...

130



faridbook.blog.ir                  goldjar.blogfa.com                goldjar2.blogfa.com

یمارستان بین بود، اما قوانیتاب مامانش بی برایلی حرف زد. پسرش خین هم با آتریقه دقچند

 مکالمهی. وقتباشن هم یش ترسا. بهش قول داد از فردا دوباره پیش داد اونو ببره پیاجازه نم

 حوصلهی رو روشن کرد. اما حتین و ماشی کناری صندلی رو انداخت رویاش تموم شد گوش

 فرمون گذاشت،ی رو روسرش روشن بود ین هم نداشت، پس همونطور که ماشیرانندگ

 شدهیمون اما با برخورد ترسا پشیشش، رفته بود پیروز گوشش بود، دی ترسا هنوزم تویصدا

 بود ... اما کوتاه اومده بود. بازم گذاشتهیده دسردی دو هفته فقط ازش ین ایو برگشته بود. تو

 رفتاری برایگه دیلی دلیچ ... هیروزشون برخورد دی ترسا و تصادفش، ولیت حساسیبود پا

 که باهاش با عطوفتیره خودش رو بگی تونست جلوی نمجوری یچ کرد و هی نمیداترسا پ

 شد.ی می ذهنش تداعی تویروزرفتار کنه. لحظه به لحظه د

 رفت خونه، باباش هم رفته بود سر کار، فقط آتوسای خسته شده بود، پس با عذر خواهعزیز

 ترسا شداتاق آرتان وارد ی خودشون. وقتی هم رفته بودن سر خونه و زندگیهمونده بود. بق

 زد و گفت:ی تنهاشون گذاشت. آرتان لبخندیآتوسا به بهونه ا

 خودشو به دست آورده. نه؟ی کنم رنگت قرمزی حس میزم؟ عزی- امروز چطور

 زد و گفت:ی پوزخندترسا

!ی؟- جد

 ...ی نداری مشکلیگه ... مشخصه که دیزم- آره عز

 مامانته؟یش کجاست؟ هنوز پین- آتر

ی خونه. هرشب می تونستم بذارمش توی نمیمارستان، بیا مطبم یا- آره، من که صبح تا شب 

 زنم. نگرانش نباش ...یرم بهش سر م

 ترسا به گلوش چنگ انداخت و گفت:بغض

 تنگ شده ...یلی- دلم براش خ

 کنار تخت.یز می کرد ، گذاشتش روی خالیستال ظرف کریه ی ظرف کمپوت رو توآرتان

 اشکشیده ی دستاش، مشغول نوازش انگشتایننشست لب تخت و دست سالم ترسا رو گرفت ب

شد و گفت:
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 ... انشالیره گی دلتنگه توئه ... هر شب سراغت رو میلی ... اونم خیزم- بغض نکن عز

 ...ینیش ببی تونی کنه و می مرخصت میاددکترت امشب ب

یانت نبود. دردش خین آتری برای بغضش رو با آب دهنش قورت داد. دردش فقط دلتنگترسا

 ازتونست ی بود! چطور میده و با گوشش شنیده بود که با چشمش دیزیآرتان بود. دردش چ

 صورتشی همه محبت آرتان بگذره؟ چطور؟ صورتش رو برگردوند تا آرتان عجز رو توینا

نخونه.

 برداشت و گفت:ی و طرف کمپوت رو با قاشقید کشی آهآرتان

 کمپوت بخور، واست خوبه ...ین کم از ایه- 

 برگرده گفت:ینکه بدون اترسا

 خوام ...ی- نم

 گفت:یت دست چونه ترسا رو گرفت و محکم برگردوند سمت خودش، بعدم با جدیه با آرتان

!ی بخورید! بایم خوم نداری- نم

- به من زور نگو!

 گم .. هنوز نگفتم!ی زور هم می- اگه وادارم کن

ی؟ کنی کار می چی- پس الن دار

 زد و گفت:ی لبخند کمرنگآرتان

 ... بخور ...یزم نکن عزی- لجباز

 حرف قاشق رو به سمت دهن ترسا برد و ترسا مجبور شد بخوره. آرتان سرشوین دنبال ابه
تکون داد و گفت:

 بخور ...ین،- آفر

 خورد و گفت:ی به ناچار چند قاشقترسا

- آرتان ...

 دور دهن ترسا رو پاک کرد و گفت:ی گذاشت، با دستمالی ظرف رو کنارآرتان

132



faridbook.blog.ir                  goldjar.blogfa.com                goldjar2.blogfa.com

- جانم؟

 شم؟ی که من امشب مرخص می مطمئن بشی شه بری- م

 کهی اما به شرطی حرف زدم. گفت مرخصی بپرسم، صبح با پزشکت تلفنیست نیازی- ن

 ...یمپرستار واست استخدام کن

ی؟- کرد

 شه ...ی تا فردا حل میست نی کنن ... مشکلی نفر رو بهم معرفیه- امشب قراره 

 شم!ی- پس مرخص م

 شهی زود هم حالت خوب میلی ... خیم شی خونه کنار هم جمع می- بله، و دوباره همه مون تو
...

 زد و گفت:ی پوزخندترسا

 خوام برم خونه بابام، من وی گردم خونه، می خواستم بهت بگم! من بر نمی مینو- اتفاقلا هم

 اونجا ...یم ری با هم مینآتر

 شد و گفت:یره چند لحظه به گوشاش شک کرد. با تعجب به ترسا خآرتان

ی؟ گفتی- چ

 خوام برم خونه بابام ...ی خونه ... میام ی ... من نمیدی که شنین- هم

یه؟ ها چی مسخره بازین ای؟ چیعنی ... یعنی- 

لل نیست نی ، مسخره بازیزم!! نه عزی؟- مسخره باز  به استراحت دارم ... خونهیاز ... فع

 بخوام اونجا بمونم ....یشه همی برایدبابام راحت ترم. شا

 سرش قرارین تحمل اون رفتار ترسا رو نداشت. دستاشو طرفیگه چشماشو گرد کرد. دآرتان

داد و با خشم گفت:
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 وقتهیلی منو که خی حرف رو بزن اونوقت اون روین ایگه بار دیه ... یگه بار دیه- فقط 
 ...ینی بی میدیند

 آرتان ... چقدر دوست داشت زبون باز کنه بگهیده دری چشمای شده بود تویره با ترس خترسا

 بود آرتان؟اما فقط لباشو گاز گرفت و گفت:یاون دختره ک

 ... مگه زوره؟یام بیخوام- نم

:ید طاقت داد کشی بآرتان

ین که ای دونی. می انتخاب کنیگه راه دیه ید بای ناز کنی خوای- آره زوره ... زوره! اگه م

 ...یست هم قشنگ نیشحرف شوخ

.ید پرستی تونست به خودش دروغ بگه. هنوزم آرتان رو می صورتشو برگردوند. نمترسا

 گفت:ی با لجبازی. ولید لرزیهنوزم از تحکمش دلش م

.ی رسی جا نمیچ به هیی نکردم، توام با زورگوی- شوخ

 کرد، صورتش رو چرخوند و گفت:یر آرتان چونه اش رو اسی دوباره پنجه قوباز

 تمومش کن! تمومشی گم! تمومش کن! لعنتی ... بار ... آخر ... بهت ... می- ترسا ... برا
کن!

 گرفتیم. ترسا لل شد! تصمید بالش کوبی حرف مشتش رو کنار سر ترسا روین دنبال ابه

لل د  مورد حرف نزنه. از خداش بود آرتان نذاره بره خونه باباش ، ین در ایگهفع

 آرتان رو باوریانت تونست خی که دلخور بود، دلش شکسته بود، غم داشت، اما بازم نمدرسته

 مثبت جمعمدارک عشقش شواهد و ی تونه به خودش دروغ بگه و برایکنه. آدم عاشق فقط م

 خودشو گول بزنه. ترسا همیتونه خوب میلی ، خیه خوبی ... آدم عاشق دروغ گوینکنه. هم

 گفت بازمی اما دلش مرسیده، گفت راهشون به آخر ی عاشق. عقلش میلیعاشق بود ... خ

 به در وینقدر ای چی کرد اگه آرتان دوسش نداره پس برایصبر کنه. داشت با خودش فکر م

 بود حرص خودشیده ترسا رو دی محلبی دو هفته هر بار که ین ای کوبه؟ چرا توی میوارد

 بود و فقط دلخور نگاش کرده بود؟ چقدر تحمل کرده بود! ترسایخته خودش ریرو تو

 رویز خوبه بمونه و صبر کنه تا زمان همه چآرتان ی خواست تا وقتی رو گرفت میمشتصم

134



faridbook.blog.ir                  goldjar.blogfa.com                goldjar2.blogfa.com

 ترسا براش مهم نبود، اون موقع مطمئنیبهش ثابت کنه. اگه آرتان سرد شده بود، اگه سرد

 دونست که آرتان هنوز هم دوسشی نداره، اما حال خوب میی جاآرتان قلب ی تویگه شد دیم

 آرتان مطمئن بشه. اون موقعیانت که کامل از خی خواست بره و صبر کنه تا وقتیداره ... م

زمان 

 از اتاق خارج شده و به خونهی بود ... آرتان با دلخورین. آره ... درستش همید رسی مرفتنش

 طاقتش سر اومده بود ...یگهرفته بود ... د

یین رو پایشه زد. شی میشه به شیدار ... سراید خورد از جا پریشه که به شی تقه ای صدابا
 گفت:یدار و سرایدکش

 رو ببندم ...ینگ خوام در پارکی مین؟ ری دکتر نمی- آقا

ی کجا مید کرد، با سرعت بای می تکون داد و راه افتاد. مثل مورچه رانندگی فقط سرآرتان

 روگوشی دوباره بلند شد، دستشو دراز کرد و یلش موبای رفت؟ صدای میرفت؟ به شوق ک

 از حواسی عصبی گوشی رویا عکس تانیدن گوشش نذاشته بود، با دی تویریبرداشت، هندزف

 و جواب داد:ید فرمون کوبی روی خودش مشتیپرت

 ...ی- جانم تان

یی؟- آرتان! پس تو کجا

 ...یام ی الن مید، کم کارام طول کشیه ی،- شرمنده تان

 هتل منتظرتم ...ی لبی ساعته من تویم- ن

 خب دختر خوب، غر نزن اومدم ...یلی- خ

 ...ی- بدو ... با

 رفته رو دور زد.یر و مسی صندلی رو قطع کرد انداخت روگوشی

ی قرار داره. چقدر حواس پرت شده بود، ترسا و رفتارایا رفته بود که با تانیادش کل به

.کرد ی کرده بود که کم کم خودش رو هم داشت فراموش میر ذهنش رو درگینقدر ایرشاخ

 شاخهیشگی رفته بود به عادت همیادش ی شد. حتیاده در هتل پارک کرد و پی رو جلوینماش
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ی های صندلروی یا ... تانی شد و راه افتاد سمت لبیخیال بخره ... اما بیا تانی گل برایا

 بالی هم انداخته بود. سرش رو کمی بلند و خوش تراشش رو روی لم داده بود، پاهایراحت

یه دست چپش بود و ی تو روزنامه بودیسینگه داشته و مشغول مطالعه روزنامه به زبون انگل

 پاش بود و توشی گرد جلویز می رویگاری سیر زیه دست راستش ... یفنجون قهوه هم تو

 همرنگی بلوندش رو از اطراف شال نسکافه اموهای خورد... ی به چشم میگارچند تا ته س

 دلش غر زد:ی دستش انداخت و توی. آرتان کتش رو رویرون بود بیختهشلوارش، ر

 ...ین- کاش انداخته بودمش تو ماش

 بزنه متوجه آرتانید رنگش خواست اطراف رو دی خمار قهوه ای لحظه که با چشمایه تانیا

 بلند شد.جا گذاشت و از یز می خاص خودش روزنامه و فنجون قهوه رو رویژشد، با پرست

آرتان رفت طرفش و گفت:

 ...یزم- سلم عز

 دستشو به سمتش دراز کرد و گفت:تانیا

 بد قول ...ی آقای- سلم ... خسته نباش

 !یره درگیلی که ذهنم خی دونی- شرمنده ... م

 ...ین ... بشیخیال کنم ... بی! من درک می- اوه آره ... سار

 و گفت:یا کنار تانی صندلی نشست روآرتان

!ی؟ بکشیگار سیاد ی بهت بگم خوشم نمید چند بار بایدی؟ کشیگار- تو باز س

!یه عادیزا چین اونور ایزم نده ... عزیر گینقدر- اوه آرتان ... ا

 کن ...یت رعای با منی- بله ! حداقل وقت

:گفت

 نگاه نکن. به من نگاهیگاری سیر تو ... الن هم به اون زی کشم جلوی ... نمی هانی- اوک
ی؟کن ... خوب
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 و گفت:ید کشی آهآرتان

 داغون و خسته ام ...یلی- نه ... خ

 دستش و گفت:ی دست آرتان رو گرفت توتانیا

 هم من اومدم ...ی! چه وقتیرم من بمی- اله

 ده ...ی ... الن فقط حضور توئه که بهم آرامش میزم به تو نداره عزی- ربط

ی؟ کنی زودتر منو به همه معرفیست اما بهتر نیست، دونم الن وقتش نی- آرتان جان ... م

 ... ترسا النی که گفتم صبر کنیخی تا تارید. بایم مورد حرفامون رو زدین ... در ای- تان
 نداره.یاصل وضع خوب

 نفسشو فوت کرد و گفت:تانیا

ین ای روش! اما باور کن حوصله م داره توینم همه وقت صبر کردم این خب، من که ایلی- خ
 ره ...یهتل سر م

.یم کم صبر کنیه ید شه ... بای روزا هم تموم مین- ا

 جون بگو ...یلی- حداقل به ن

 نگاش کرد و گفت:یهانه عاقل اندر سفآرتان

 سرشیی نکرده بلیی بهش بگم که خداید بای دونم چطوری جونه! نمیلی- نصف مشکل من ن
 ...یادن

لل کاش ن  بودم ...یومده- اص

 دستشو محکم فشار داد و گفت:آرتان

.ی تصور کنی تونی اونقدر که نمینجایی، خوشحالم که ایلی نزن ، خیخود- حرف ب

 با لبخند از جا بلند شد و گفت:تانیا

 دم ...ی کم پز تو رو به همه میه. هم واسه اعصاب تو خوبه هم من یم کم قدم بزنیه یم- بر

 و از جا بلند شد ...ید خندآرتان
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****

 خواست بعدلا براشی با آرتان خوب برخورد کنه. نمیز باباش و عزی مجبور بود جلوترسا

 ببره.پی به مشکلش ی ذاشت کسی مید قاطع نبود نبایلی خیمشدردسر بشه، هنوز که تصم

 گوسالهیدن دستش بود. با دی هنوز توین آتریک شد دست کوچیاده پین در خونه از ماشیجلو

 و با دستبرگردوند در تا سرشو ببرن خودش صورتشو ی جلویدنش کشی که داشتن میا

 زد گفت:ی که دست و پا می در حالین رو هم گرفت. آترین آتری چشمایجلو

 ... مامان!!!ینم خوام ببی- مامان کور شدم! م

یه و با یستاد این مطمئن شد کار قصاب تموم شده کنار آتری که خنده اش گرفته بود وقتآرتان

 شد.خیره و به گوساله غرق در خون ید گردن کشیع سرین تو بغلش. آتریدشحرکت کش

 شد و گفت:یثنگاهش خب

- کشتنش بابا؟

- آره بابا ...

- کار بد کرده بود؟

 شکسته براش سخت بود.ی پایه با دست آزادش دست ترسا رو گرفت، راه رفتن به آرتان

 خون رد بشه.ی و کمکش کردن از رویستاد اش ایگهآتوسا هم سمت د

 گفت:ین آرتان به آترین همون حدر

.یم و زنده بمونیم کنیه تا از گوشتشون تغذیم کشی مثل گاو و گوسفند رو میوونایی- نه پسرم، ح

- گناه ندارن بابا؟

 ادما باشن.ی غذاید باینه، گناه دارن، اما اونا هم سرونوشتشون ایزم- چرا عز

ین؟ کی- آدما غذا

 تونه اونا رو بخوره.ی نمی کسین، قویلی آدما خیستن، نی کسی- آدما غذا

 و پلنگ؟یر شی- حت
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 کهیزیه چین شن. ای نمی وحشیوونای حی وقت غذایچ- اگه آدما از عقلشون استفاده کنن ه
 ندارن ...یووناح

- عقل؟

- درسته ...

- منم عقل دارم بابا؟

 پسرم ...ی- معلومه که دار

 ترسم؟ی- پس چرا از سگ م

 خنده اش گرفت و گفت:آرتان

 بترسه.یزی چیه ممکنه از ی پسرم، هر کسیعیه طبیز چیه- ترس 

 تو؟ی- حت

 باباشه! اما آرتان گفت:ی لبخند زد، قهرمان هر پسر بچه اآرتان

 من ...ی- حت

 با تعجب گفت:آترین

 ...ی بترسید همه دوستام گنده تر ... نبای ، از بابای گنده ایلی بابا؟ تو خی ترسی می- از چ

 گفت:یع سریسید خی دهنش نمی که نخود توین گفت و آتریزی چین با خنده در گوش آترآرتان

- مگه مامان قراره تنهامون بذاره؟

 گذاشت و گفت:ین زمی رو روین با لبخند آترآرتان

 پسر؟ی زنی- پسر خوبه رازدار باباش باشه! چرا داد م

 بپرسه رفت و دست ترسا رو گرفت توی ایگه فرصت کنه سوال دین اترینکه قبل از او

 نکرد و آتوسا گفت:یدستش. ترسا اعتراض

 ...یگه دیا لوس، خوب خودت بی ترسای- ا
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 زد و آرتان گفت:ی لبخند تلخترسا

 بال آتوسا جان ...یاد- از پله ها سختشه ب

 به خودش زحمت بده؟ی چی رو مثل تو داره که لوسش کنه برایکی ی- بله تا وقت

 کرد و گفت:ی شو کجکیافه قترسا

- ببند آتوسا ...

 و گفت:ید غش غش خندآتوسا

 کن ...یا- جلو شوهرت ح

 گوساله روی قصاب موند تا کارایش پیین ترسا پای چهار نفر وارد آسانسور شدن و باباهر

اسفند دور سر ترسا یز در عزی جون هم بال منتظر بودن. جلویلی و نیزتموم کنه. عز

یلی و آتوسا و نین و وارد اتاق خوابشون شد. آتریرونچرخوند. نفسشو با شدت فوت کرد ب

 تخت ... آرتان سر کمد لباسش ی رویدجون هم اومدن تو ... ترسا رو خواب

 و گفت:رفت

 کم استراحت کنه ...یه ترسا ین- اجازه بد

 تونست سکوت کنه گفت:ی نمیگه که دترسا

- خوبم ...

 از کمدش در آورد و اومد سمتش. همه رفتن از اتاقی چپ چپ نگاش کرد لباس راحتآرتان

 تا ترسا لباسش رو عوش کنه. آرتان نشست کنارش و گفت:یرونب

- بذار کمکت کنم

 اعتراض کنه که آرتان مهلتش نداد.خواست

 بلند شد:ین آتری به در زد و دنبالش صداکسی
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- بابا ، مامان ...

 زد و گفت:ی چشمکآرتان

لل استراحت کن ...یزم- عز  ... فع

 ...یاد کرد سرد به نظر بی سعترسا

 تنگه ...یلی تو ... دلم براش خیاد بین- بذار آتر

 و گفت:ید ترسا کشی خونسرد پتو رو روآرتان

لل استراحت کن ... آتر  کنم.ی کنه. من سرگرمش می فرار نمین- فع

 که آرتان از اتاقین نکرد. همی اصراریگه کرد دی می که خودش هم احساس خستگترسا

ی میا!! خدایه؟ اون کیه؟ اون زن کیا دلش زمزمه کرد: - خدایخارج شد چشماشو بست و تو

ی کنم. بذاری بهم ثابت کن که دارم اشتباه میا ... خدایستم نیچی که بدون آرتان پوچم .. هیدون

 ین ای موندن توی بهونه برایه

 داشته باشم وگرنه که بهم طاقت رفتن بده ...زندگی

 کرد و اون افکار آزار دهنده ازش فاصله گرفتن ...ین کم خواب پلکاشو سنگکم

- طرلن خانومم من ازت خواهش کردم!

 رم ...ی- خودم تنها م

. بهیم با هم بریا بیادتش حداقل عیومدی، من ... زشته! وال بل زشته! ملقات با من نیز- عز

 ...یست نیح فهمه صحیخدا آرتان م

!!!یاد ی تو به ترسا خوشم نمی! من از نگاه های منو درک کنی خوای تو انگار نمیما، نین- بب

 تحملش رو از دست داد و گفت:نیما
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 ... کدوم نگاه؟! منی شی بدتر می گم داری بهت نمیچی هی طرلن!!! هر چیگه- بس کن د

 و ازشآرتانه ترسا زن ینکه وجدان و پستم که با وجود داشتن زن و بچه و با وجود ای بینقدرا

!!ی؟ کی؟ به ترسا نگاه کردم لعنتیبچه داره نگاش کنم؟!! آره؟!! من ک

 جلوش، شونهیستاد ایما بغض کرد از جا بلند شد و راه افتاد سمت اتاق خوابشون اما نطرلن

 دستاش و گفت:ین گرفت بیفشو ظریها

 ما دوین.بی قبول کنینو اید ... ترسا دوست منه! بایسی روش واید بای زنی- طرلن حرف م

 رو دوستتو! منم یشه ... اون عاشق شوهرشه! عاشق بچه شه! عاشق زندگیست نیچینفر ه

 که اگه منینو طرلن! بفهم ایمون حرفا گند نزن به زندگین رو دوست دارم! با ایاوشدارم ، ن

 کهیی نکرده بلیی. اگه خدادوستیمونه فقط یلش داره دلیت زنم اگه برام اهمیبا ترسا حرف م

 داشتم؟ی من چه انتظاری کنی کرد فکر می میدات و آرتان پیومد یسر اون اومد سر تو م

 سختیط شرای کنارت باشه تا من برسم. که توکه ، یمارستانانتظار داشتم تو رو برسونه ب

 دوست منه ... چرا از کاه واسهین انتظار داشتم ترسا هم باشه چون بهترینطورتنهام نذاره، هم

!!ی؟ سازیخودت کوه م

. از عذاب طرلنید اراده در آغوشش کشی بیما به هق هق افتاد و نیما نی دستاین بطرلن

گردباد ین از ایشو تونه زندگی عرضه است که نمی بیلی کرد خی حس مید، کشیعذاب م

ی خودشو جمع میما بغل نی که توینطور کرد ... طرلن همی می عملیمشو تصمیدنجات بده. با

کرد گفت:

 خوام از دستت بدم.ی دوستت دارم ... نمیلی ... من دوستت دارم ... خیما- ن

 موهاشو نوازش کرد و گفت:نیما

 راحت باشه ... فقطیالت. خی شی وقت از شر من راحت نمیچ ... هیزم عزی دی- از دستم نم

 بهم؟ی دی خودتو عذاب نده گلم ... قول مینقدرا
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 کنم ...ی می- سع

 گفت:یلش و بر خلف میرون بید کشیا حرف خودشو از آغوش نمین دنبال ابه

 ترسا ...یادت عیم ... بریا- شب زود ب

 زد و گفت:ی لبخندنیما

 ...یطو شرای کنی که درک می ... مرسیزم عزی- مرس

 شد ... طرلنیده زنگ تلفن نگاه هر دو به سمت تلفن کشی زد. با صدای لبخند کمرنگطرلن

 و گفت:ید شماره رنگش پریدنزودتر خودشو به تلفن رسوند. با د

 ...یاوشه نی دبستانیش ابولفضل! از پیا- 

 خواست بره سمت تلفن که خود طرلن جواب داد:نیما

 امام زمون! تو رو خدا سالمه ... تو رو قران! اگهیا شده؟!! ی- الو ... بله خودم هستم ... چ

 ...یاوش نی .... واین شده به من بگیزیشچ

 دست اونو بغلیه به سمتش رفت با یع سریما ... نیه گریر نتونست حرف بزنه و زد زدیگه

 تلفن رو گرفت و گفت:ی گوشیگهکرد و با دست د

- الو ...

 ...یومد ی از اونطرف مصدایی
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 ... الو ...یمانی- الو خانوم نر

 کرد خونسرد باشه :ی سعنیما

 افتاده؟!ی ... اتفاقیاوش هستم خانوم ... پدر نیمانی- نر

 نفسش رو فوت کرد و گفت:خانومه

 حساس هستن ...یلی نشده! خانومتون خی ... نه به خدا طوریمانی نری- سلم عرض شد آقا

خراش کم سر زانوش یه. ین کرد خورد زمی می بازیاط حی داشت با بچه ها تویاوشن

 همی خوام برم خونه. هر کاری گه می کنه می میقراری اما بیفتاده نی اتفاقیچبرداشته! ه

 آروم نشد ...یمکرد

 راحت شده بود گفت:یالش که خنیما

 ...ین تماس گرفتین دنبالش ... لطف کردیام ی ممنونم ... من الن میلی- بله خانوم ... خ

 ... بااجازه ... خدانگهدار ...یم است ... پس منتظرتون هستیفه کنم وظی- خواهش م

 محکمید لرزی بغلش می جوجه تویه تلفن رو قطع کرد و طرلن رو که داشت مثل نیما

چسبوند به خودش و کنار گوشش گفت:

 وین ... همین! فقط خورده زمیفتاده نی اتفاقیچ سالمه ... هیاوش آروم باش! آروم! نیشششش- ه

 طرلن؟ی شنویبس! م

:ید وسط هق هقش نالطرلن

!ی بگی خوای شده ! به من نمیزیش چیه یاوش ... نی گی- دروغ م

ی! خودت با چشمایاوش نی دبستانیش پیم ... الن آروم باش! برو لباس بپوش بریزم- عز
 که سالمه ... باشه؟!ینخودت بب

 جدا بشه گفت:یما از نینکه بدون اطرلن

 ... من طاقتشو ندارم!یما ترسم نی- من م

 شد ... به زحمت طرلنو از خودش جدا کرد و گفت:ی کمکم داشت کلفه منیما
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یگه دیقه تا چند دقی نکن. اگه آماه بشیت خودتو اذینقدر من ... به حرف من گوش کن! ایز- عز
 خونسرد نبودم ... ینقدر شده بود من الن ایش تو بغلته. اگه طوریاوشن

!!بودم؟

 تونست فکر بکنه! منطقش از کار افتاده بود و فقط داشت به جسد غرق دری اصل نمطرلن
 کرد.ی فکر میاوشخون ن

ی بود و لبخندش همچنان رویده رو نشنیاوش و نیما نی بود حرفایین پاین از ماشچون

 و گفت:ید رو محکم بوسیما باباشو باور کرد ... گونه نی حرفایاوشصورتش بود ... ن

 ...یا- شب زود ب

 رویاوش دست نیفتاده نی اتفاقیچ شد ... طرلن انگار که هیاده پیاوش تکون داد و نی سرنیما

گرفت، خم شد کنار شبشه جلو و گفت:

 ... اشکالیایم ی گم فردا می زنم می ... زنگ مینا خونه آرتان ایم بریم شب حوصله نداریما- ن
که نداره ...

 خودش هم حوصله نداشت ... حوصله خودشو هم نداشت ... سرشو تکون داد و بدوننیما

 پدال گاز فشرد ...یحرف پاشو رو

***

 شد ... چقدریره و به در اتاق خی صندلی گفت نشست روی اسمش رو به منشینکه از ابعد

ی ب احساس خواست که بتونه توش احساس ارامش کنه ..ی رو میی جایهخسته بود ... دلش 

 برداشت و مشغولیز می از روی رو انتخاب کرده ... مجله ای خوبی ... مطمئن بود جایدرد

 صداش کرد:ی گذشت تا بالخره منشی ساعتیکورق زدن شد ... 

 داخل ...یید ... بفرمایمانی نری. - آقا

 و وارد شد ... آرتان سرشید کشیقی ... نفس عمی از جا بلند شد و راه افتاد سمت در چوبنیما

 در سرشوصدای یدن کاغذ جلوش بود ... با شنی روی انداخته و مشغول نوشتن مطالبیینرو پا

 دفعه از جا بلند شد و گفت:یه یما نیدنبال گرفت و با د
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!ینجاست ای کین- به به! بب

 با لبخند رفت طرفش و دستشو دراز کرد و گفت:نیما

 ...ی! خسته نباشی؟- سلم چطور

 اومد و گفت:یرون بیزش فشرد ، از پشت میمانه رو صمیما دست نآرتان

 دختر خاله من چطوره؟ی؟- سلم ... ممنون ... تو چطور

 دو فنجونیزش می روی زد و نشست، آرتان هم نشست روبروش و از قوری زهرخندنیما
 و گفت:یخت رییچا

 ...ی- تازه دمه ... نگفت

 با همون لبخند کجش گفت:نیما

- نه من خوبم ... نه دختر خاله ات ...

 به دفتر کارشیما اومده باشه، چون سابقه نداشت نیشش درد دل پی برایما زد نی حدس مآرتان
 شد ...ی نمشدن به بچه دار ی بود که طرلن راضی که اومده بود زمانی بارین ... آخریادب
ینا ایما خونه خود نی اونم توی دست به دامن آرتان شده بود ... و آرتان با چند جلسه درمانیمان

 بود ...یعی طبین اومده ... و اپیش یطرلن رو متقاعد کرده بود ... مطمئن بود که باز مشکل
 بود که هریخته آشفته و به هم ری چشمش رخ داده بود به حدیش که پیروان طرلن با حادثه ا

 به مداوا داشت ... یاز بار نیهچند وقت 

 رو هل داد به طرفش و گفت:یما نیی اصل جا نخورد، فنجون چاپس

 اومده ...یش پی باز مشکلیما؟ شده نی- چ

 گفت زنم فکری گفت آخه! می می بده! چیح آرتان توضی رو برای تونست درد واقعی نمنیما

انداختش ی کرد و می چک و لگد نثارش میه کنه من عاشق زن توئم؟!!! آرتان مسلما یم

 عذابیلی خیا باشه! ی جدیلی خیا ید بایه قضید فهمید رو دیما سکوت نی ... آرتان وقتیرونب

 و حرفیاد کنار بخودش با یما شرم آور ... پس سکوت کرد و اجازه داد تا خود نیلی خیاآور ، 

 چطورید باید کرد تا بالخره فهمین ذهنش رو سبک سنگی توی هاینه گزینقدر ایمابزنه ... ن

:گفت و ید کشیقی آرتان شرح بده ... نفس عمی رو برایهقض
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 تا حداقل آدم رو نشناسه ...یبه روانشناس غریه وقتا بهتر باشه آدم بره سراغ ینجوری اید- شا

درمانش بازم ی تونی ... پس فقط خودت میاما در مورد طرلن ... خودت مداواش کرد

 اعتماد کنم ...ی ایگه تونستم به کس دی ... نمیکن

 فقط گفت:آرتان

 کنم ...ی- درک م

 ادامه داد:نیما

 نه تنها خودشو که منیتش حساسین شه آرتان ... و ای- طرلن روز به روز داره حساس تر م

 ده ...ی هم آزار میاوشوو ن

یما؟ نیه چیت- منظورت از حساس

 سرش وی ره بالی از اندازه نگرانشه ... شبها سه چهار بار میش که بینه ایاوش- در مورد ن

ی اما با کمکابود ینطور باشه در مورد منم همیادت اگه یل کنه! اوای رو چک میدنشنفس کش

 تماس گرفتن گفتنیاوش نی ... امروز از آمادگیاوش داده به نیرتو مشکل رفع شد ... حال گ

 تو ذهنش دفن کرد! تا چهلمشرو یاوش بار نیه طرلن ی باورت نشه ولید ... شاینخورده زم

 رویاوش خود نی سالمه اول کلیاوش و مطمئن شد نیمهم رفت و اومد ... بعد هم که رفت

 رو گذاشت ی دبستانیشسرزنش کرد و بعد هم پ

 رو درست انجام ندادن ... دوستیتشون سوال که مسئولیر سرش ... همه شون رو برد زروی

ی زنم نمی محرف هم باهاش ی هر چیط ان جور شرای دهن باز کنه منو ببلعه! توینداشتم زم

لل م  ده به خودش ...یفهمه! حق رو کام

 چند بار سرشو تکون داد و گفت:آرتان

 شده؟ینطور- چند وقته ا

 قابل تحمل شده ...یر و غید شدیلی حدودا سه چهار ماهه که خی وقته ... ولیلی- خ

 ها رو داره؟یت حساسین ای؟- در مورد خودت چ
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 وجودی ایگه ... در مورد من مشکل دیاوش نه به شدت نی شه ... ولی ... نگران میاد- نه ز
داره ...

ی؟- چه مشکل

 ...ید سختش رسی به جاکار

 آب دهنش رو قورت داد و گفت:نیما

 ... من از ...یش که چند سال پی دونی- راستش خوب ... آرتان تو ... م

 رو فوت کرد و گفت:نفسش

 برام سخته اما ...یلی کشم ... خی رو بگم ... من خودم هم خجالت مینا اید- شرمنده که با
 حساس شده ...یلیطرلن خ

 رو آروم کنه گفت:یما نینکه ای براآرتان

 ... با من راحت باش ... من و تو که با همیماراشه ... روان شناس محرم اسرار بیما- ن
 ...یم نداریسیرودروا

 شد و بالخره گفت:یره روبه رو خیوار چند لحظه به دنیما

ی من ازش خواستگارین تو و ترسا با هم ازدواج کنینکه که قبل از ایم دونی- هر دومون م
کرده بودم ...

 حرفاشو بدون نگاه کردن بهیه دوشش برداشته شده و بقی از روی که گفت حس کرد باراینو

آرتان تند تند ادامه داد:

ی از روزیعنی- خب اون مال قبل از ازدواج شما دو نفره ... بعدش ترسا شد مثل خواهرم ... 

 طرلن رو وقتی هم ترسا ..ی دونی زدم ... هم تو میشه واسه همیدشو عاشق شده قیدمکه فهم

 بشم ... طلن بهیک کردم بهش نزدی ... سعیاد زیلی ازش خوشم اومد ... خیلی ... خیدمد

. ید اصرار منو دی کرد ... وقتی میخاطر مشکلتش از من دور

 کنم باهامیش خواستم هر طور شده راضی از مشکلش برام حرف زد ... اون لحظه مخودش

 داشتم ...دوسش خوره ... خب من واقعلا ی خواستم فکر نکنه به درد من نمیازدواج کنه ... م

ی شکست خوردم ... ولیم خواستم بدونه منم تو زندگی ترسا رو براش گفتم ... میانپس جر

 کنم طرلنی که به ترسا مسلم یه ... من یبت برام شده مصینفکر کنم اشتباه کردم ... الن هم
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ی می بگم! ولی چید دونم بای کنه ... من شرمنده تم آرتان ... واقعا نمی میشهخونم رو تو ش

 کشم ...ی که منم دارم عذاب میخوام بدون

لل حواسش به آرتان نبود ... دستای تند تند حرف منیما ی رویقا مشت شده آرتان دقی زد و اص

 با خودشداشت دلش ی شد ... توی میشترپاهاش بود و لحظه به لحظه داشت فشار دستاش ب

 زد:یحرف م

 سرتیر نگفت! تو خیزی بکش ... اون که چیق- آروم باش پسر ... آروم باش! چند تا نفس عم

 مطبته! اون بهت پناه آورد! خودش هم شرمنده اس ... ینجا ... ایروانشناس

 ...ی گذشته بوده آرتان ... دستاتو باز کن لعنتی تویز که الن به ترسا نظر داره! همه چنگفت

 کف مطب ... آرتان اونیاری ی فکشو می زنی میهو شه ... ی از دستت خارج میارداره اخت

 نداره ... ترسا خانومی!! کاری؟ فهمی نداره ... میطرلن رو دوست داره ... اون با ترسا کار

 مونه .... آروم .... آروم ... آروم تر ....یتو هست و م

ی می عذر خواهی هنوز داشت با شرمندگیما شدن ... نی داشتن آروم مینش سنگی کم نفساکم

 و گفت:ید کشیقیکرد ... آرتان نفس عم

 مربوط به گذشته بوده!یان جرین دونم ای فهمم ... و می ... میما نی- اوک

 کرد و ادامه داد :ید کلمه گذشته تاکروی

 کهی ... اما اتفاقیست نی شکین ... در ایه- اما الن مشکل ساز شده ... طرلن دختر خوب

یه مثل درست روز افتاده ... الن ین به این همی بود و برایتش از ظرفیشتر بیلیبراش افتاد خ

 وقته باهاش حرفیلی شدن داره ... خیس به سرویاز شده که چند وقت به چند وقت نی ایلهوس

 وسواسیا یا دچار پارانوخوام ی کنه ... نمیدا هم پی به دارو درمانیاز نینبار ایدنزدم ... شا

 چند بار باهاشید احتمالش هست ... اول بای ولیده بشه ... هنوز به اون مرحله نرسیفکر

 ... تایرم گی میم مورد درمانش تصمدر داره ... بعدلا یتی چه وضعیقا دقینمحرف بزنم تا بب

ینطور که برخوردت باهاش خوب بوده ... خواهشلا همیدم خودت فهمی حرفای از روینجاا

 خودش بریعی به حالت طبی ... کم کم همه چنباشخوب نگهش دار تا درست بشه ... نگران 

 من ...یش پی گرده ... ممنونم بابت اعتمادت و ممنون که اومدیم

 کرد از جا بلند شد و گفت:ی می احساس سبکی نداشت و کلی کاریگه که دنیما
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 واسه تو دردسر دارم ... الن هم ببخش مزاحمت شدم ...یشه ... من همیکنم- خواهش م

 اشاره به ساعت کرد و گفت:آرتان

 ربع مونده ...یه یت ایقه چهل و پنج دقیم! هنوز از تای؟ داری ... چه عجله این- بش

 با لبخند گفت:نیما

 ...یاوشم کم نگران نیه دکتر ... برم برسم به خونه ... ی آقایم حرفا رو ندارین ایگه- ما که د

 ترسا چطوره؟!یراست

لل دوست نداره در مورد ترسا حرف بزنه ... اما سکوت هم نمی نمآرتان ی دونست چرا اص

 گفت:یلششد بکنه ... پس ناچارلا و بر خلف م

 کم بهتره ... خلق و خوش بهتر شده ... دور ویه که مرخص شده و اومده خونه یروز- از د

لل خلوت نم  من ومامان هست ... از اون طرف یشه شه، پرستارش هم همیبرش هم که اص

 و پدر جون و بابا و دوستاشو و آتوسا و خلصه همه در رفت و اومدن ...یزعز

 گفت:ی با شرمندگنیما

 افتادیاوش اتفاق که واسه نین ... اما ایایم ... امشب قرار بود بیم حتما بهش سر بزنید- ما هم با

 ...یایم ی حتما میگه ... اما فردا دیرش بهونه شد واسه طرلن که بزنه زیه

لل تحت فشارش نذار ... بذار هر کار  باهاش برخوردید که دوست داره بکنه ... کم کم بای- فع
 ...یمکن

 بال انداخت و گفت:ی همراه آه شونه انیما

 ...یاد ی میش پی چینیم- تا بب

 راه افتاد سمت در و گفت:بعد

- ببخش وقتتم گرفتم ...

 حال ...ی موندی- م
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 ...یاوشم ... گفتم که نگران نیگه- دستت درد نکنه ... برم د

 ...ینمت بی ... بعدلا میلته- باشه هر جور م

 تلفن روی از اتاق خارج شد ... آرتان گوشی بعد از خداحافظیما مرد با هم دست دادن و ندو

 گفت:ید که صداشو شنین رو گرفت ... همیبرداشت و شماره منش

 داخل ...ین بفرستیگه ربع دیه رو ی- مراجع بعد

 دکتر ...ی- بله آقا

یک و رفت نزدیخت خودش ری برایی چای رو گذاشت ... فنجونی بدون حرف گوشآرتان

همدیگه به یما که با کابوس علقه ترسا و نیی روزایاد گذشته ها افتاده بود ... یادپنجره ... 

 کرد به محض طلق دادن ترسا ، ترسا وی که فکر میی زد ... روزای میاهروزاشو رنگ س

 بشکنه ... النرو یما کنن ... چقدر اون روزا دوست داشت گردن نی با هم ازدواج میمان

 فکر باز دستش مشت شدین هنوزم ترسا رو ... با ایما شک طرلن درسته؟ نکنه نیعنی!! ی؟چ

 هنوزم عاشق ... نه نهیما نداره که نامکان شد ... نه! یره خیابون کنار پنجره و به خیدش... کوب

 دونه که ترسا عاشق آرتانه ... آخه مگه ممکنه ... مغزش داشتی... اون طرلن رو داره ... م

 بود که مطمئن بودی تونست آرومش کنه عشقی لحظه ماون که یزی شد ... تنها چیمنفجر م

 بازمیدن کشی ترسا صف میترسا نسبت بهش داره ... اگه هزار تا مرد بهتر از خودش جلو

 لبش ... درسته که چندی نشست روی کرد ... از فکر ترسا لبخندی مانتخابترسا آرتان رو 

 آرامشی همه اش گذراست ... کمینا بود برخوردش سرد شده بود اما مطمئن بود که ایوقت

ی هر کاریما نی زندگی براید شد ... باییش چایدن و مشغور نوشیزش ... نشست پشت مگرفت

 یما نی خواست با جدا شدن فرضی داد ... نمی انجام میومد یکه از دستش بر م

لل دوست نداشتم زندگیان سراغش بیم قدی طرلن بازم کابوسااز  دختری ... علوه بر اون اص

 کرد ...ی رو میش همه سعیدخاله اش دوباره دستخوش طوفان بشه ... با

 کنار حوضیثم کرد ... ساعت ها بود که می رو نگاه میرون بود و بیستاده ای ایشه در شپشت

 کرد ی آب موج درست می فقط با انگشتش روی حرفیچنشسته بود و بدون ه

 گشت که هر طور شده بره کنارش. درسته که مثلی بهونه میه ذهنش دنبال ی... داشت تو

 رو دوست داشت. یثم اما دوسش داشت ... واقعلا میدن پری به هم میخروس جنگ
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 مادرشی کرد که صدای میین نداشت باهاش قهر کنه ... هنوز داشت بهونه هاشو بال پاطاقت

:یدرو از پشت سرش شن

یه ترسم بچاد! هوا زده اونم با ی ... میثم ژاکتو ببر بنداز رو دوش مین- مرجان مامان ... ا

 حرف بزنکلوم باهاش دو ی کنه ... اگه هم تونستی می نشسته کنار حوض آب بازیرهنلخه پ

!یه؟ دردش چینبب

 هاشو پایی رنگ بود گرفت، دمپای ژاکت دست باف مامانش رو که قهوه ایع بهونه! سراینم
 در ی خودش فرو رفته بود که متوجه صدای توینقدر ایثم ... میرونکرد و رفت ب

ی شد ژاکت رو که انداخت رویک مرجان هم نشد. مرجان بهش نزدی هایی کش کش دمپاو

 نشونمرجان صورت ی وجودشو حس کرد و تکون خورد. لبخند رویثمشونه هاش تازه م

 با آب حوض شد وی حرفا بود ... باز مشغول بازین تر از ایر ذهنش درگیثمصلح بود ... اما م

گفت:

- پاشو برو تو ...

 کرد و گفت:یس انگشتاشو با آب خیثم از مید هم به تقلمرجان

 شده؟یزی ... چی- داداش

 سکوت کرد ... مرجان دوباره گفت:میثم

 دم کمکت کنم ...ی- با من حرف بزن ... قول م

 زد و گفت:ی پوزخندمیثم

- هه! کمک ... تو؟!!

 عادت داشت ... لبشو تر کرد و گفت:یثم کرد خونسرد باشه ... با زبون تلخ می سعمرجان

ینه؟ از ایر باشم ... غی تونم سگ صبور خوبی که نتونم بکنم میم- کار

 و گفت:ید کشی آهمیثم

 مردونه است ... پاشو برو تو بذار به حال خودم باشم...ینا- ا
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ی هم دخترونه اس اما من به تو میزا چیلی ... خیم حرفا رو ندارین! من و تو که با هم ایثم- م

ی داشت منسرین ی! همونا که لو رفتن و آبروینو؟ نسری دوست پسرایان رفته جریادتگم ... 

 من بگو ...ی کردم ... حال توام برایف تو تعری ما دختراست اما من براین حرفا بینرفت ... ا

 ...یم به قول مامان پشت هم باشیم تونیبذار فکر کنم م

 رو کهی ، خودش هم خسته بود از جنگ و جدل و کل کل ... اما اخه هر حرفید کشی آهمیثم

 زد و گفت:ی لبخندیثمو، مرجان درک کرد حال می؟ شد زد! پس غرورش چینم

 تونمی رو دوش من ... نصفشو که می ... درداتو بری غصه بخورینم من ... نبی- داداش
بکشم ...

 آروم و خش دارش گفت:ی خواست حرف بزنه ... پس با صدای کم اورد ... ممیثم

 کشه ...ی میط مغزم خی مامان چند روزه بدجور داره روی خوام برم دنبال کار ... حرفای- م

 نذارم کار کنم ... یگه خوام دی مامان ... می دردای درد شدم رویه یمن لابال

 صابخونه هفت خط منین ... با ایرم مامان من کمر درد بگی لقمه نون ... به جایه دنبال برم

 دوبارهی بوددانشگاه که صابخونه امروز صبح که تو یطرف بشم نه مامان ... تازه خبر ندار

 ...یگه دی جایه دنبال ین اجاره وگرنه بری روین بذارید ماه بعد باید شد ... گفت از عیداشپ

 جوش اورد و گفت:مرجان

! پول دو تایگه خونه دیه دنبال یم ری می؟ چیعنی! یکه مرتیده- غلط کرده! به هفت جاش خند

 دو تا اتاقاش همه یم بره بال؟ قصر که نگرفتی روز به روز مینقدر ایاتاق رو رو چه حساب

خرابه است ...

 زد و گفت:ی پوزخندمیثم

 به ذهنمین من ای تو آب شور بخوابون کپک نزنه ... فکر کردی- اون مغزتو هر از گاه

ی داره مرو ی خونه خرابه فکسنیه اجاره ها سر به فلک گذاشته ... ی رفتم دنبالش ولید؟نرس

ین در دهن ای جوریه ید پولو؟ باین ایاریم! از سر قبر بابامون بیصد سی و برجیلیونگه سه م

 ...یم رو ببندیکهمرت
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 بغضشو گرفت و گفت:ی جلویشه مغز کرد ... اما مثل هممرجان

 ...یم بکنی کاریه ید- بالخره ... با

 تونم بچرخونم!ی رو که می زندگین گوشه ایه رم ... ی برم دنبال کار ... از فردا مید- با

 کرد ...یدا شه پی وقت میمه کار نیه ... بالخره ینطور- منم هم

 ...یخود بیلی! خی- هو

 داشت ... وسط خنده بهی بر نمیرتش دست از غیثم خنده اش گرفت ... اون وسط هم ممرجان

 شد و گفت:یره خیثم گرد شده میچشما

ید کنم بالخره ... شای میدا مطمئن پی جایه رم ... ی بد نمی وضعمونو؟ نترس جاینی بی- نم

تو همون دانشگاه ...

 و گفت:ید کشی آهمیثم

 نون خور کمتر ...یه کشمت ... ی- مطمئن نباشه خودم م

 و گفت:یثم تو صورت مید انگشتاشو پاشی آب روی از جا بلند شد ... قطره هامرجان

- خب حال توام ...

 خونه و در رو بست ...ی توید برداشت و مرجان به سرعت پریز خمیثم

****

 افتاده؟ی! اتفاقیری حس بگی تونی ... امروز نمی- خانوم شاهمراد

 ... کارگردان با خشم نفسشو فوتیرون و رفت از صحنه بید کشیشونیش پی روی دستطناز

یه بقکنجکاو ی توجه به نگاه های صحنه اشاره کرد بره دنبالش ... طناز بیکرد و به منش

ید انداخت ... شای و در رو بست ... بغض به گلوش چنگ میم اتاق گریخودشو پرت کرد تو

ی میان جرین راحت از اخیلی ید باید نداشت ... شایلی همه ترس و استرس و اضطراب دلینا

ی تویش عسلی نکرده بود! چند لحظه به چشمای شد ... اون که کاری میالش خیگذشت و ب

:ید ... نالدید ی توشون می شد ... ترس رو به راحتیره خینهآ
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ی؟ آوردیر تو شماره منو از کجا گی- آخه لعنت

:ید صحنه رو شنی مهسا منشی به در خورد و صدای اتقه

ی؟- طناز جون ... خوب

 گفت:یع سرطناز

 ...یگه دیقه تا دو دقیام- خوبم مهسا ... م

ی؟ ادامه بدی تونی- م

 و به زحمت گفت:ی صندلی خودشو انداخت روطناز

 تونم ...ی- م

 ...یفش نشد ... طناز از جا بلند شد و با استرس رفت به سمت کیده از مهسا شنیی صدادیگه

 کنه اما با چهعوض خواست خطشو ی نه ... چقدر دلش میا شده ی خبریگه دینه خواست ببیم

 کرده بود تا صاحبشی دوندگینقدر آورده بود و ایر گی شماره رو با چه بدبختین ایلی؟دل

 تولدیخ از تاریقی تلفی ا شماره بهش بفروشتش ... فقط چونیمتحاضر شده بود با دو برابر ق

 کهی کسین گرفت عوضش کنه اولی میمخودش و احسان بود ... عاشق خطش بود ... اگه تصم

 در اورد و با ترس قفلشو باز کرد ...یفش کتو رو از ی شد احسان بود ... گوشیمشکوک م

 زنگ زده بود ... اشک تو چشماش حلقه زد ...یگه اش حبس شد ... سه بار دینهنفس تو س

لل امی به احسان یوکاش از اول همه چ  هندستونیاد یلش چرا باز دوباره فی لعنتین گفت ... اص

 آشنایح با مسیرستان که سال سوم دبیومد ی میادش همه سال! خوب ینکرده بود؟!! بعد از ا

ینا ایح کله خر بودن ... مسی کله خر! اون موقع ها دخترا عاشق پسراپسره یهشده بود ... 

 خواستی میح شکل گرفت ... مسین عشق آتشیه اون و طناز ین داشتن ... بی توپیوضع مال

 همهیناش نکرد ... چون بابا ایدا وقت فرصتشو پیچ نشد ... هی ولیش خواستگاربیاد

ی براکاری یچ هم دنبالشون رفت ... هیح رفتن کانادا ... مسیشه همی فروختن و برایشونوزندگ

 افسردهینرفتن نکرد. فقط به طناز گفت منتظرش بمونه تا با دست پر برگرده! طناز شش ماه

 گذشت وی چند سالی وقتاما منتظرش موند یلی خیل کرد. اوای رو قبول میرش تقدیدبود، اما با
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ی زنگ هم به طناز نزده بود ... حال چیه ی حتیح کرد. مسیرونش نشد به کل از ذهنش بیخبر

 ی رو رویحشده بود که دوباره شماره مس

ی بهش آرامش می روزیه وقت از ذهنش پاک نشده بود ... یچ که هی شماره اید؟ دی مگوشیش

 بود ... تحتاحسان یوونهداد و الن فقط براش استرس داشت ... الن عاشق احسان بود ... د

 کلهیح براش دردسر درست کنه؟!! مسیح خواست از دستش بده ... نکنه مسی نمیطی شرایچه

 کشمی بهت بخوره هم تو رو مکسی گفت اگه دست یخر بود ... مطمئنلا هنوزم بود! اونوقتا م

:ید و نالیفش پرت کرد تو کیوهم اونو ... گوش

 نکردهییر شه تغی سالشه! مگه می سیک سالش بود!!! الن نزدیست فقط بیح- اونوقت مس

 که بخوادداره فهمه! آخه مگه مرض یباشه؟ حتملا تا الن آدم شده ... من شوهر دارم اون م

!ینه منو خراب کنه ... آره همیزندگ

 

 داده بود همه اش کشکی به خودش دلداری بال ... انگار هر چید متر پریم نیش گوشی صدابا

 صفحهی رواحسان عکس یدن در آورد ... با دیفش کی رو از توی لرزون گوشیبود! با دست

 و جواب داد:ی صندلینفسشو با آرامش فوت کرد ... ولو شد رو

- جانم ...

 ...ی ... خسته نباشیزم- سلم عز

یی؟ ... کجای- سلم ... مرس

 پوشم ... کارم تموم شده ...ی- دارم لباس م

 خونه؟ی ری- م

 خونه ...یام بیرتر کم دیه امشب ید بگم ... شاینو- نه ... زنگ زدم هم

- چرا؟

 ...یرون خوام ببرمش بی- امشب تولد عسله ... م
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 برد؟! انگار احسان خودش ازی تعجب کرد ... خوب اگه تولد عسل بود چرا طنازو نمطناز

 که گفت:ید فهمیوسکوت طناز همه چ

 بردمشی تولد عسل، می من شبای ... آخه اون موقع ها که تو نبودیا- حاج خانومم ناراحت نش

 دم قبل از ی قول می ... ولیم بریی دوتایم ... الن خواستم مثل قدیرونب

 برگردم ... تو شامتو بخور ...دوازده

 و گفت:ید کشی شد ... آهی قانع مید نداشت ... بای چاره اطناز

- باشه ... مواظب خودت باش ...

یی؟ تو ... تو کجای- فدا

یای؟ ی رم خونه ... شامم نمی میم مونده ... هر وقت گرفتیگه پلن دیه ... یم- تو اتاق گر

 خورم ...ی ... شامو با عسل میگه- نه د

 خب ...یلی- خ

 دوباره گفت:احسان

 ...یا- تو شام بخور

 غذا خوردن رو کم داشت ... زمزمه کرد :یتش وضعین پوزخند زد ... تو اطناز

- باشه ...

ی؟ باری ... کارینمتون بی نشستم پشت فرمون حاج خانوم ... انشال شب میگه ... من دی- اوک

- نه ...

- خداحافظ ...

- خداحافظ ...

 وقتینبار ... اید دستش لرزی که دوباره تویف رو قطع کرد و خواست پرتش کنه تو کگوشی

 نبود ی زد ... چاره ایخ استرس نداشت ... خود خودش بود ... همه بدنش یبرا
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ید کار داره! شای همه سال با اون چین بعد از ایح مسید فهمی مید داد ... بای جوابشو مید... با

 غلط بود ...یشهمه تصورات منف

 ترس جواب داد:با

- الو ...

 براش نا آشنا بود ...یح بم و گرفته مسصدای

- سلم ...

- شما؟

ی؟ شناسی- منو نم

- شما؟!

ی ... خوب می طرفتو بچزونی خوای ... می شناختیعنی ی زنی لحن حرف مین با ای- وقت
شناسمت ...

ین؟ کار داری با من چی؟- که چ

- طنازم ...

 ...ین آقا شما اشتباه گرفتید- طنازم!!! ببخش

 ...ی- طناز خانوم ... به نفعته که به حرفام گوش کن

ی به من زنگ مینقدر ای چی شناسم! برای محترم من شما رو نمی- به حرفات گوش کنم؟ آقا
ی؟زن

 و گفت:ید کشی آهمسیح

 که اگه شبای عشقت ... کسین و آخرین اولی؟ شناسی نمیحو مسیگه حال دی؟ شناسی- منو نم

 به منی رفتمی تلفن خونتونو کش ی با چه بدبختیادته برد! ی خوابت نمیدی شنیصداشو نم

 ...یادته ی؟ زدیزنگ م

:ید داد کشطناز
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ی؟ برگشتی چی- بس کن! تو برا

! خب معلومه! به خاطر تو ...ی- پس شناخت

 هم وجود داره؟ی افتاد طنازیادت- بعد از ده سال!!! بعد از ده سال 

 جور نبود ... الن درست شده ...یطم بودم... اما شرایادت ... من هر لحظه به یزم- نه عز

 ...یام یاومدم دنبالت ... گفته بودم که م

! من شوهر دارم ...یح- خجالت بکش مس

 زد و گفت:پوزخندی

 ...یری گی ... طلق میدم ازت شنینو بود که ای- شوهر! بار اخر

 و منقطع:ی عصبید خندطنار

 ...ی- منتظر بودم تو بگ

!ی؟ حرف زدیزت- طناز ... در مورد من با شوهر عز

 حس کرد و گفت:ی جمله اش به خوبی تویدو تهدبوی

 ...یح- گمشو مس

!یزم ... نترس ... نترس عزیدی ترسیعنی لرزه ی صدات می لرزه ... وقتی- صدات داره م

 نکن ...ی عصبیحو ... بگو چشم! مسیشهفقط حرف گوش کن مثل هم

:ید کشیغ جطناز

 ... برو تو همون خرابیر ... برو بمی بکنی تونی نمی غلطیچ! تو هی هستی گم! تو کی- نم

 ...ی ... آشغال عوضیر بمی کردی که ده سال توش گنده کاریشده ا

 تونستی نمیگه رعشه ... دی قطع کرد ... همه بدنش رفته بود رویو حرف گوشین از ابعد

ی ... ببیرون هم برداشت و رفت از اتاق یفشو کیداون اتاق رو تحمل کنه ... تند تند لباس پوش
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 گناه بود ... بهی صورتش ... اون بی رویخت ... اشک رینش رفت سمت ماشیهتوجه به بق

 ...ی: - خانوم شاهمرادید ... کارگردان داد کشیخت ری داشت اشک میش گناهیخاطر ب

 براش مهم هم نبود که اون کار رو از دست بده ... چون هفتهی ... حتید شنی طناز انگار نماما

 بذارن ...جاش رو به ی ایگه تونستن قرار داد رو فسخ کنن و کس دی بود میلمبرداریاول ف

 خواست ... نشست پشت فرمون و بهی میتاما مهم نبود ... اون لحظه فقط آرامش و امن

 دری ... جلوید و سالم رسنکرد خدا بود که تصادف یسرعت راه افتاد سمت خونه اش ... کارا

 رفت سمت در اپارتمان کهی شد ... داشت میاده پاک کرد و پی رو سر سرینخونه ماش

 کرد:یخ مو به تنش سییصدا

یشنتون به خودم! لوکیول ... ایرون زود بتونم از اون خونه بکشمت بینقدر کردم ای- فکر نم
 هان؟یگه؟بود د

 جرئت برگشتن هم نداشت ... آب دهنش رو قورت داد وی سر جا خشک شده بود ... حتطناز

 ادامه داد:یح کرد غش نکنه! مسیفقط سع

 ات بودم؟یافه چقدر عاشق قیادته خوشگل تر ... یلی ... خی- خوشگل تر شد

 فاصله درست پشتی با کمیح بچرخه ... مسی به خودش فشار آورد تا تونست کمینقدر اطناز

 بود ... قدش هنوزم بلند بود ... هنوزم لغر بود ... چشماش مثل یستادهسرش ا

 رنگش ... چند تار ازیاه درشت سی زدن ... چشمای صورت لغرش برق می توگذشته

 بلندین آستبلوز شد بهش گفت جذاب ی بلندش ولو شده بودن ... هنوزم میشونی پیموهاش رو

 جلو اومد وی قدمید ... نگاه طناز رو که دی مشکی تنش بود با شلوار کتونی رنگیخاکستر

گفت:

 ...ی ... خوشگل تر شدی ... پولدار شدی شدیگر ... بازی خانومی کردیشرفت پیلی... - خ

 :ید دندوناش غری از لطناز از همه اش مهم تره یکی ین ... ایتازه! متاهل هم شد

 ...
- تو ... تو ...

 قدم اومد جلوتر و گفت:یه مسیح
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!!ی؟- من چ

یح وقت با مسیچ خواست هی ... با سرعت راه افتاد سمت در ... نمید طناز دوی به پاهاقدرت

 فرصتمسیح ینکه خودش دردسر درست کنه ... قبل از ای خواست برایهم کلم بشه ... نم

یجان اش با هینه تو و بستش ... قفسه سید و نذاره فرار کنه درو باز کرد پریرهکنه دستشو بگ

 سمت پله هاید بندازه دویرش گبتونه از پشت در هم یح مسینکه شد ... از ترس ای میینبال و پا

 کرد ... در خونه رو باز کرد و رفت تو ... همونجای بال ... داشت سکته میدو با سرعت دو

:ید و هق هق کرد ... نالزمین ی. نشست رویوار زد به دیهپشت در تک

 کردم ... نذار الن چوبشو بخورم ...یتی خریه ی! غلط کردم ... غلط کردم ... تو بچگیا- خدا

 ... طاقت از دست دادنشو ندارم ... خدا جون نوکرتم ... یر احسانو ازم نگیاخدا

 نذار نابودم کنه ... خدا ...یا دور کن ... خدایم از زندگیحو مسین نحس ایه ... ساخدایا

ید زنگ صد متر پری صدایدن اش ادامه داد ... با شنیه و به گرید دراز کشین زمی روهمونجا

 باشه ! بامسیح اصل از کجا معلوم یس؟ کار کنه! زنگ بزنه به پلی چید دونست بایبال ... نم

یو!! نکنه همه چیسه؟ خواست اونجا وای می خودش بود! تا کی ... لعنتیفونترس رفت سمت آ

 کاری چید جلوه بده؟! بایگه دجور یه یو کنه؟ نکنه همه چیادبه احسان بگه؟ نکنه روغنشو ز

 به احسانیو کاناپه ... بهتر بود خودش همه چی چمباتمه زد رویفون توجه به آی!! بیکرد؟م

 نه گفتهیا تو گذشته ات بوده یزی چید ازش پرساحسان چطور بگه؟!! اون روز که یبگه ... ول

لل مهم نبود ... اما حال چیحبود نه! چون از نظرش مس ی گفت؟ احسان مسلما بهش می می اص

 بلند شد ... بایلش موبای کرد؟!! صدای کار می چید خواست ! پس بانمی ینوگفت دروغ گو! ا

 خودشی کرد لعنتی در اورد ... اما اشتباه میلشو و موبایفش فرض که احسانه رفت سمت کینا

بود 

 زد ... خودشوی بود که فقط زنگ می سر راهش سبز شده بود ... دو سه هفته اینکه کرد از ا

نشون نداده بود ... اما امروز که طناز بالخره جوابشو داده بود 

 شد ...ی بود سر راهش ... کاش جوابشو نداده بود ... کاش بازم ... ذهنش داشت منفجر ماومده

 زدی زنگ میا یون در میک بود ... یین هنوزم پایح دونست چند ساعت گذشته ... مسنمی

. چراشد ی کرده بود چشماش باز نمیه گرینقدر زد ... ای رنگ خونه رو میا یش گوشیرو
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ی نفر حرف میه با ید کار کنه؟!! بای چید باینه تونست ذهنشو متمرکز کنه و فکر کنه ببینم

!! تو ذهنش جرقه زده شد ... ی؟ آخه با کی شد ... ولیزد داشت خفه م

 برداشت و شمارهیشو گوشیع فکر بود ... سریه دوستش ... دو فکر بهتر از ین! بهترتوسکا

 ...نشد ی طولنیاد دونست که الن خونه است ... انتظارش زیتوسکا رو گرفت ... م

ی؟- جانم دوست

ی؟- سلم توسکا ... خوب

 احسان خوبه؟ی؟ ماهت ... من خوبم ... تو چطوری- سلم به رو

 طناز چنگ انداخت و گفت:ی به گلوبغض

 ... احسانم خوبه ...یستم بد نی ایعنی- خوبم ... 

 گفت:ی با ناراحتتوسکا

 شده طناز؟ صدات گرفته ...یزی- چ

 گفت:ین و در همون حید بغض طناز ترکیهو

 توسکا ...یرم می- دارم م

 با هراس گفت:توسکا

 حرف بزن ...ی؟ شدی شده؟ خودت طوریزیش شده؟!! احسان چی- چ

:ید فقط هق هق کرد و توسکا با خشم غرطناز

!یگه؟ شده دی اد بگو چی؟ منو بکشی خوای- م

 کرد خودشو کنترل کنه و گفت:ی سعطناز

 بفهمه ...یزی خوام چی نمیست؟ که دور و برت نیر- آرشاو

 شده!ی چینم اومدم تو اتاق ... بگو ببیزم- نه عز

 خودمه ...یت به خاطر خریز- همه چ
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ی؟ کار کردی شده ... چی- اه! خوب بگو چ

یادته؟ یحو- مس

 فکر گفت:ی با کمتوسکا

 نه ...یح؟- مس

 بود ...یح دوست بودم ... اسمش مسیکی کردم تو دوران مدرسه با یف بار برات تعریه یادته- 

 گفت:یع بره؟!! پس سریادش شد از ی اومد ... مگه میادش توسکا

 رفته کانادا ...ی نبود فقط ... همون که گفتیادم ... اسمش یادمه- آره ، آره 

- آره ... رفته بود ... حال برگشته ...

 خونسردانه گفت:توسکا

!ی؟- خوب برگشته باشه ... که چ

 تو ذهنش جرقه زد و گفت:یزی چیهو بعد

 ...ی- نکنه ... نکنه هنوزم نسبت بهش حس

 گفت:یع سرطناز

 من عاشق احسانم ...ی دونی ندونه تو خوب می!! هر کیه؟ حرفا چین- نه بابا ! ا

ی؟- خوب پس چ

ی زنگ می کرده ... هیدا داره ... دو سه هفته است شماره رم رو پی- اون دست از سرم بر نم

لل تصورات من غلط باشه و ید دادم ... امروز گفتم شایزنه ... جوابشو نم  اص

 جواب دادم ...ین همی نداشته باشه ... برای منظوراون

- خب ؟

ی خواد ... ولی می دونم ازم چی نمیقلا حرفاش پر از ابهامه ... دقیی جورایه کنه ی میدم- تهد

 ...است در خونه ی جلویدم از احسان جدا بشم ... بعدش هم تا اومدم خونه دیدگفت با
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- وا! خاک بر سرم! غلط کرده ...

اگلی- نم ین! اگه بفهمه ایاد زیلی! خیرتیه غیلی توسکا ... احسان خیرم به سرم بگی دونم چه 

 کنه ...ی ام میچاره رو بهش نگفتم بیهقض

ی؟ چینه دختر ... الن اگه احسان رو ببی نداری- اما چاره ا

 شم!ی من بدبخت میچی- ه

 ...یاد ی زنگ در خونه تون می- صدا

 زنه ... النی زنگ در رو میا یم گوشی زنه روی زنگ میا که اومدم ی- خودشه ... از وقت

 زنه ...ی پشت خطم از اونور هم زنگ خونه رو میاد ی داره میه

! احسان کجاست حال؟یتی! چه وضعی- وا

 ...یرون- تولد خواهرشه بردتش ب

 ...یره بره جلوشو بگیشعور بین نکنه ایاد- حال که م

 گفت:یه و وسط گرید بغض طناز ترکباز

 دونم!ی- نم

! هر لحظهیازدهه ات کنه ... ساعت یچاره ... نذار بیس- طناز خر نشو ... زنگ بزن به پل

 خونه ...یادممکنه احسان ب

 شه ...ی میزی- آبرو ر

 دم خونهیگه مرد دیه یدن شه با دیر غافلگیاد که شوهرت بیست نین! بهتر از ایزی- چه آبرو ر
...

 هق هق کرد و گفت:طناز

- نگو توسکا!

 گم که چشمت رو باز کنم ...ی- م
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 تر از بار قبل ... هری طولنینبار زنگ بلند شد و ای نگفته بود که باز صدایزی طناز چهنوز
 زنگ برداره ...ی که بود قصد نداشت دستشو از رویکس

 بود با استرس گفت:یده که صدا رو شنتوسکا

 هست!یریشیم- چه س

 هری چی دونست برای نبود ... خودشم نمی شد. کاراش ارادیک نزدیفون با ترس به آطناز

یبا تقرآیفون یر تصوی احسان تویدن با دینبار کنه ... اما ای رو چک میفون بار آیهچند لحظه 

 کرد و با ترس گفت:یقالب ته

 هوار تو سرم شد! احسانه!ی- وا

 هم با ترس گفت:توسکا

 باهاش حرف زده؟!یح شده؟ مسی- طور

 وا رفته در رو باز کرد و گفت:طناز

 خشنه!!!یلی اش خیافه دونم! قی- نم

 ختمیه نشده ... نذر کن ی کنم ... انشال که طوری امام زمون! من از تو بدتر دارم سکته میا- 

 به خدا ردخور نداره ...یقرآن بردار

 شد و گفت:یک با ترس به در آپارتمان نزدطناز

لل کاریر ختم به خیه قضین دارم اگه ای ختم؟! من ده تا ختم بر میه-  ی نداری بشه ... فع

 تو سرم شده!ی چه خاکینمتوسکا؟ برم بب

 خبر نذار ...ی- منو ب

لل - باشه فع

 گرفتهی ایافه رو قطع کرد و در آپارتمان رو باز کرد ... احسان با قی حرف گوشین دنبال ابه

:ید طناز با خشم غریدن خونبار از پله ها بال اومد و با دیو چشما

 زنم ...ی!! دو ساعته دارم زنگ میی؟- معلومه کجا
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 بازیر دیه بود مسلملا از ین خشمگیلی خودش خوند! احسان خی فاتحه تو دلش برایه طناز

 ازاحسان بود ... طناز خاک بر سر شده بود ... داد یده شد! حتما فهمی نمینجوریکردن در ا

جا پروندش!

ی؟ گم کجا بودی زنما! می- چته؟!! دارم با تو حرف م

ینقدر بود جمع و جور کرد ... چرا احسان ایده لحظه ذهنشو که به هزار جا پر کشیه ی توطناز

یح حتما مسبودن؟ چرا حوصله نداشت؟ چشماش چرا قرمز ید؟ کشیخشن شده بود؟ چرا داد م

 فکرا رو کنار گذاشت و با تته پته گفت:ینباهاش حرف زده بود ... همه ا

- خخ خونه بودم ...

:ید باز دوباره غراحسان

ی؟ کنی گم چرا درو باز نمی- م

یدم من حموم باشم! شاید خوب؟ شای ندارید گفت مگه کلی بود حتما می ایگه دیت تو موقعاگه

 کرد ...ی مفکر یز چیه ... اما اون لحظه فقط به یگه دی کردیدست به آب! خودت درو باز م

 تونست بده رو گفت: -ی رو که می جوابین تریتبرئه کردن خودش از گناه نکرده ... دم دست

خواب بودم ...

 سر هم کنهی طناز بتونه باز دروغینکه به سر تا پاش کرد ... قبل از ای با پوزخند نگاهاحسان

 اتاق خواب شد و گفت:یاحسان کفشاشو در آورد راه

 خستهیلی تو چته! اما من خیارم ی! من که سر در نمی؟ خوابی میرون بی با لباسایدلا- جد

 ترس طناز ...یش آتی رویخت ریخ  آب رم بخوابم ..ی ترکه ... میام ... سرم داره از درد م

 که دچار سریی شده بود ... وقتاییش کذایپس بگو! احسان باز دوباره دچار همون سردرد ها

 شدن ... حال همهی دو کاسه خون مین هم ع چشماش شد ..ی می شد بدخلق و عصبیدرد م

 زده بود!ی به خودش و لباساش کرد ... اوف چه گندی شده بود ... نگاهیعی از نظرش طبیچ

 حرکت ... چشماشم بسته شدهی تخت ... بی ... احسان افتاده بود روشددنبال احسان وارد اتاق 

 بود ... کاش حالش خوب بود تایده نفهمیزی ... احسان هنوز چید کشیبود ... نفس آسوده ا

خودش 
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.ید ترکی شد ... سر احسان می که نمیط شراین با ای کرد ... ولی میف رو براش تعریز چهمه

 نوازشگردستای داشت به یاز نزد. نی اما حرفیدن احسان لرزیآروم نشست لب تخت ... پلکا

یین کرد اما اخرش مرد بود. سرشو برد پای کرد ... اخم و تخم می می تندیدطناز ... شا

 گوش احسان و گفت:یکنزد

ی؟ شدی با خودت که سرت درد گرفته؟ عصبی کار کردی ... چیزم- عز

 از دستاشو انداخت دور شونه طناز و گفت:یکی احسان

 شده ...یم سرد خوردم سردی- نه بابا ... غذا

 صاف نشست و گفت:ی با نگرانطناز

!ی؟ خوردی- چ

:ید بسته نالی با همون چشمااحسان

 ...ی- ماه

 از جا بلند شد و گفت:طناز

 ...ی شی زود خوب میلی ... خیارم ی نبات میی چایوان لیه- الن برات 

 خوام بخوابم ...ی طناز میخیال- ب

 شه ...ی ... زود آماده میزم شه که عزی- نم

 رو به برق زد و مشغولیساز حرف از اتاق خارج شد و وارد آشپزخونه شد. چاین دنبال ابه

 شد ...ی بزرگ نبات زعفرانیخورد کردن تکه ها

 نبات آماده بود و نبات توش حل شده بود. وارد اتاق شد ... احسان به همونیی بعد چایقه دقده

ی گذاشت دستتخت کنار ی عسلی رو رویی چایوان بود. نشست کنارش ، لیدهصورت دراز کش

 و گفت:ید کرده احسان کشیخ یشونیبه پ

 ...یره- طناز نباشه که تو سرت درد بگ
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:ید غراحسان

- خدا نکنه ...

 تو بکنمش ...ی خوام فدای جون خودمه ... می؟ کار داری خوام بکنه! تو چی- م

 زد و گفت:ی لبخند محواحسان

یدی؟ مال منه ... مال من! فهمیزت- همه چ

 کارش. الن فقطی پر زده بود و رفته بود پیح نوبت طناز بود که لبخند بزنه ... فکر مساینبار
احسان بود و احسان ... گفت:

 ... فقط مال تو ...یزم- آره عز

 رو بشنوه ... عاشقهیید تاین ایشه داشت که همیاز. انگار نید کشی از سر آسودگی نفساحسان
 اضطراب داره که عشقشو از دست بده ... یشه ترسه! همی میشه! همیگهد

 کرد:زمزمه

 ... مال من! فقط من ...یت- آره ... همه چ

ی می قراری بینه سی از لحظه قبل قلب طناز تویشتر کرد و هر لحظه بی تکرار مهمینطور

 گذارش آروم گفت:یر تاثیکرد. طناز با صدا

- احسان ...

:ید همون لحن جواب شنبا

- جانم ...

 گفت:دوباره

- احسان ...

:ید باز جواب شنو

- جان دلم ...
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 بشه. فقطیان بی زده بشه. قرار نبود مطلبی عادت داشتن. قرار نبود حرفی بازین دو به اهر

 و بس ... دوباره گفت:ین زدن. همیهمو صدا م

- احسانم ...

- جانم عشقم ...

 من ...ی- زندگ

- جانم نفسم ...

 پس رفته از دردش گفت:ی و احسان با صداید خندیز ریز رطناز

 ...ی م کردیچاره ... بی م کردیوونه- بخند ... بخند قربون خنده هات برم ... د

 نبات رو برداشت و گفت:یی چایوان همونطور با خنده لطناز

 ...ی لوسم کردیلی خیگه- خوب بسه د

ی؟ داری! مشکلیه؟- دوست دارم! حرف

. پاشوی شی خوب می نبات دبش بخوریی چاین کم که از ایه ... ین- من غلط بکنم! حال بش

 طنازت چه کرده!ینبب

 رو از دست طناز گرفت ... چشماشو بست ویوان با آخ و اوخ و آه و ناله نشست و لاحسان

. طناز گفت:یدلجرعه سر کش

!یری؟ دوش بگیه ی خوای پسرم! مین- آفر

 تخت و گفت:ی دوباره ولو شد رواحسان

 خوام بخوابم ...ی- نه ... فقط م

.ید بدن احسان کشی تخت رو برداشت و رویین نازک پای نگفت فقط پتویزی چیگه هم دطناز
زمزمه کرد:

 ...یر- بخواب عشقم ... شبت بخ
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 خواب بود گفت:یج گیگه که دی در حالاحسان

ی؟ خوابی- تو نم

 هم گفت:طناز

 ...یرم خوام بگی دوش میه ... یام ی میگه دیقه- چرا گلم ... منم تا چند دق

 رویرون و بیفون نزد و طناز از اتاق خارج شد. اول از همه رفت سمت آی حرفیگه داحسان
.ید کوبمی نبود ... بعدش رفت سمت کاناپه ... قلبش هنوز داشت تند تند یچک کرد. خبر

 تماسیگه امن و امانه! دی توسکا اس ام اس زد همه چی برداشت و برایز می از رویشوگوش
 بود یده داره اما فهمی دونست چه قصدی هم نداشت. نمیحاز مس

ی خبریگه که احسان اومده بود دی از وقتیقلا بزنه. چون دقی قصد نداره به احسان حرفالن

 حموم ...سمت هم که داشت امشب به نفع طناز کار کرده بود. رفت یازش نشده بود. هر قصد

 دوش آبیه به یاز که حرص خورده و استرس داشت همه تنش عرق کرده بود. واقعا نینقدرا

ولرم داشت ...

 وی شماره رو با حالت عادین ای روزیه استرس شماره گرفت ... ی برداشت و با کمگوشیشو

 شد. بالخرهمی هم دچار استرس یدنش با دی روزا حتین گرفت اما ای می سرخوشی کمیحت

 ...یچید پی گوشی خانوم دکتر تویتماس وصل شد و صدا

- جانم توسکا جان؟

- سلم خانوم دکتر ... حال شما؟

 همسرت چطوره؟ی؟- ممنون دخترم ... خوبم... تو خوب

 رسونه ...ی خوبه ... سلم میر آرشاوی ... استرس دارم. ولیستم دونم! خوب نی- من که ... نم

 دختر خوب؟!!ی چی- استرس برا

 گذره ...ی مین کردیز که داروها رو تجوی- خانوم دکتر ... سه هفته از زمان

 پس چرا باردار نشدم!ی بپرسی خوای- خوب؟ لبد م

 خواست بپرسه اما الن که زنگ زده بود انگار خودش همی مینو خنده اش گرفت. همتوسکا

 شد. خانوم دکتر با خنده گفت:یاز عجول بودن خودش شرمش م
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ی؟ بگی خواستی مینو- هم

 خواستم بپرسم ...ی مینو- خب ... دروغ چرا ... بله هم

 عجول نباش ...ینقدر مورد خواهشلا این- توسکا جان ... در ا

- خب ... آخه ...

 ... هم خودت هم همسرت ...ی رو که گفتم انجام بدیشی- بهتره اون آزما

یست؟- زود ن

 روی واسه من ... اون موقع جواب قطعیارین و بین رو انجام بدیش وقتشه ... آزمایگه- نه د
 گم ...یبهت م

 اب دهنش رو قورت داد و گفت:توسکا

 خبر خوب بشنوم ...یه یگه دینبار ایدوارم- بله چشم ... ام

 دخترم ...ینطور- منم هم

 ...ینمتون بی دونم سرتون شلوغه ... می شم ... می- مزاحمتون نم

- انشال ... فعل دخترم ...

- خداحافظ ...

 نتونست بهیلی از دخترها خیکی ی صدایدن رو قطع کرد و نفسشو فوت کرد ... با شنگوشی
فکر فرو بره:

 گن حسی بچه ها مین؟ بگیرادشو منو ایالوگ قسمت دین لحن ایاین شه بی- توسکا جون ... م
نداره ...

 ناچارلا زد و گفت:ی لبخندتوسکا

 ...یزم عزیم- بر

***
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 شدن نداشت ...یاده پی برایجانی هیگه که توقف کرد دین بود ... ماشیر هم همراه آرشاواینبار

 وحشت داشت ... یقت حقیدنهمه وجودش رو استرس گرفته بود. انگار از شن

یر آرشاوی دکتر وحشت داشت! صدایدن وحشت داشت! اصل از دیدش شدن تنها امید نااماز

 ...یرون بیدشاز فکر کش

!ی؟ شی نمیاده ... پیزم- عز

 آب دهنش رو قورت داد و گفت:توسکا

 ...یم- چرا ... چرا ... بر

 بشه دست گرمیاده بتونه پینکه در برد، قبل از ایره حرف دستش رو به سمت دستگین دنبال ابه

 پشت بهو سکوت رو به در ی گفت توسکا هم توی نمیچی دستش رو گرفت. هیرآرشاو

 سکوت محضیقه دقیک بود. بعد از یر نشسته بود. فقط دستش تو دست آرشاویرآرشاو

 آروم گفت:یرآرشاو

!ی؟- بهتر

 فقط تونست بگه :توسکا

- اوهوم ...

 زد و گفت:یر به صورت نگران آرشاوی و لبخندید واقعا هم بهتر شده بود. چرخو

یزم؟ عزیم- بر

 هم جواب لبخندش رو داد و گفت:آرشاویر

 ...یزم عزیم- بر

 رو لمسیابون که پاهاش آسفالت کف خی شدن ... همون لحظه ایاده رها کرد و هر دو پدستشو

 صورتش فرود آورد ی قطره بارونش رو با سخاوت روینکردن آسمون اول

 زده گفت:یجان... توسکا ه
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! بارون ...یر آرشاوی- وا

 به آسمون کرد و گفت:ی دست توسکا رو گرفت، همزمان نگاهآرشاویر

ی میرون، بیم اومدی شه ... وقتی میر گلم که دیم ... برید باری هم مید آسمون گرفته باین- ا

 بارون ...یر زی رویاده پیمر

 داشته باشه؟!ی رویاده پی برای و حوصله ایرو زد ... از کجا معلوم بعدش نی لبخند تلختوسکا

ی ساعتیم ... نشدن وارد ساختمون پزشکا یر کرد فکرش رو مشغول نکنه و همراه آرشاویسع

یچ هیگه دیر نوبت نشستن و باز هم شاهد تعجب و لطف و استقبال مردم بودن ... آرشاویتو

ی اعجاز کلم آرتان بود ... وقتهای همه نشونه ینا موضوع نداشت و این نسبت به ایتیحساس

 وارد مطب شدیر توسکا برگشت و با سرعت جلوتر از آرشاوینوبتشون شد باز قدرت به پاها

 دستش مچاله و ی ها تویش... جواب آزما

 ... توسکا سرید حالشون رو پرسیمانه و صمیستاد شده بودن. دکتر به احترامشون افشرده

ی رو روها یش با احترام و دقت جوابش رو دادن. بعد از اون جواب آزمایر آرشاوی ولیسر

 شد ....ی دکتر لحظه به لحظه گرفته تر میافه گذاشته و منتظر نشستن. قیزم

یگه هم دیر آرشاوی. حتید پری از قبل میشتر اون طرف رنگ توسکا لحظه به لحظه باز

 شده بود. یره به دهن دکتر خی و نگرانیف ظری قبل رو نداشت و با اخمیخونسرد

 تا بالخره دکتر به حرف اومد و گفت:ید همه پوست لبش رو جوتوسکا

- خب ...

 دونست اون زوج الن چه حس و حالی به هر دوشون زد. خوب می حرف لبخندین از ابعد

لل دلش نمیبد  واردای یگه کنه. مجبور بود از در دیدشون اومد کامل نا امی دارن. اما اص

بشه. پس گفت:

 ... چون منیستین بگم قادر به بچه دار شدن نی تونم قطعی ... نمین نداریشو- شما هنوز آمادگ

 فرصتخودتون به ید. شما فقط بایم رو هم امتحان کنیگه دی بهتره داروهاید! شایستمخدا ن

 ...ین عجول نباشینقدر ... اینبد

 لب فقط زمزمه کرد:یر تا ته خط رو رفته بود ... از جا بلند شد و زتوسکا
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- ممنونم خانوم دکتر ...

 دونست مشکل از خودشه ... امای چون صد در صد میه نبود بپرسه مشکل از کیاز نحتی

 گفت:یع موند ... بعد از رفتن توسکا سریشتر چند لحظه بیرآرشاو

لل و ابدلا برام مهم ن  خوام بدونم! راهی رو میز چیه ... فقط یست- خانوم دکتر ... من بچه اص

 نه؟!یا وجود داره یدرمان

 که نگران توسکا بود کلفه ادامه داد:یر چند لحظه نگاش کرد و آرشاودکتر

 کنه؟ی- مشکل از توسکاست؟ ببرمش خارج از کشور افاقه م

 سرشو به نشونه تاسف تکون داد و گفت:ید کشی اهدکتر

 بار هم که ازشون در موردیه دارن. یکی ... خانوم شما مشکل ژنتیان پارسی- راستش آقا

 مشکل رو داشتن. پس ین هم همیشونمادرشون سوال کردم متوجه شدم که ا

 ...یست نیب عجچندان

 گفت:یاد زیلی خی به خاطر توسکا بود با ناراحتیش که تنها ناراحتآرشاویر

 بکنن؟ی تونن کاری- خارج از کشور هم نم

 و گفت:ید کشی اهدکتر

 زنان وینه. به خصوص در زمیست نیشرفته خودمون هم کم پی کنم! علم داخلی- فکر نم

 کنم ...ی میشنهاد رو پی کاریه. بهتون یمانزا

 شد و گفت:یدوار امآرشاویر

ی؟- چه کار

 کنه. کارشون حرف نداره!ی کار میان روی ناباروری مرکز باروری از دوستام تویکی- 

 ی نظر قطعین ... بذاریسم نوی نامه می سر هم اونجا ... من براتون معرفیه ینبر
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 اونا بهتون بگن ...رو

 گفت:ی با نگرانیر نامه شد. آرشاوی حرف زدن مشغول نوشتن معرفین همون حدر

 خوام توسکای نبرمش ... نمیدم میح کنن ترجیدش نا امیشتر- خانوم دکتر ... اگه قراره اونا ب
 بشکنه.ین از ایشترب

 و گفت:ید برگه کوبی دکتر مهرشو پاخانوم

 مثل توی کردن ... نگران نباش ... اون با وجود شوهر عاشقیدا روزا اکثر دردها درمان پین- ا

 غصه بخوره ...ید وقت نبایچه

ی لب تشکر و خداحافظیر زد ... برگه رو از دست خانوم دکتر گرفت. زی لبخند تلخآرشاویر

چطوری؟ کرد. اما اخه ی توسکاشو آروم میدکرد و به سرعت از اتاق خارج شد. حال با

 و به سرعت ازیستاد حساسش شکسته بود ... بدجور شکسته بود ... منتظر آسانسور نایتوسکا

ی ضربه مین به زمبیشتری و از ساختمون خارج شد ... بارون با شدت یینپله ها رفت پا

 نفر خودشو آروم کنه ... اما اون لحظه مهمیه داشت یاز افتاد! نیزد ... خودش داشت از پا م

 نکرد ... با سرعت از کناریدا رو پتوسکا ید که رسینتر از خودش توسکاش بود ... به ماش

 به صورتش ضربهی رحمی رفته بود ... بارون با بی طرفین رو راه افتاد ... مسلما همیادهپ

ی میبا توجه با سرعت تقری شد ... اما بیس خیس خدقیقه زد ... سر تا پاش در عرض چند یم

 سرشون گرفته بودن و سرعت قدم هاشونی که مردم رویی و چتر های بارونی. هوایددو

ی ... با شونه هاینه نباشن. بالخره تونست توسکا رو ببیر آرشاومتوجه هم یلی شد خیباعث م

ی فرو افتاده اش نشون می ناموزونش و سری رفت ... قدم های رو میادهفرو افتاده از کنار پ

ی جلوش ... شال آبیچید حالش چقدر خرابه! با چند قدم بلند خودشو بهش رسوند و پکهداد 

 ...پیشونیش ی کرده چسبونده بودش رویسش و بارون خیده جلو کشیشونی پی تا رویشونفت

 و چشماش متورمیس سرشو آورد بال ... نوک دماغش سرخ ، مژه هاش خید رو که دیرآرشاو

ی میه بفهمه همسرش داره گرتونست راحت یلی خیر اما آرشاوید باریبود. درسته که بارون م

کنه ... گفت:

 ...یم بشین سوار ماشیم بریا ... بیزم- سرده عز

:ید نالتوسکا
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 ...یر- آرشاو

 بلرزه ... دستینه باز تو سیر صداش با صدا بشه و قلب آرشاوی بود که هق هق بی کافهمین

 نبود کناردرست وضع اصل ین ... با اینتوسکا رو محکم گرفت فشرد و راه افتاد سمت ماش

 راه افتاد ... بهیر پناه هق هق کنان دنبال آرشاوی طفل بیه رو باشن ... توسکا هم مثل یادهپ

یمت رو باز کرد و با ملماشین کرد ... در ی آب از سر و روشون چکه میدن که رسینماش

ین رو دور زد و خودش هم سوار شد ... اولین ماشیع ... سری صندلیتوسکا رو نشوند رو

 نبود ...یدا پیرون بخار گرفته و بین ماشهای یشه رو روشن کرد ... شی که کرد بخاریکار

 گفت:ی میون خط در میه و ید لرزیتوسکا م

 تونم ...ی خدا! من نمی تونم ... وای تونم ... من نمی- من نم

 کنار گوشش زمزمه کرد:آرشاویر

 ...یم جوونیلی ... من و تو خیست معلوم نیچی باش ... هنوز هی باش خانوم من ... قوی- قو

هزار تا راه درمان وجود داره! مگه خدا تو رو به پدر مادرت نداد؟ پس مسلملا 

 نکنی نا آرومینقدر شاه پسر! ایه هم ید ده! شای دختر ملوس هم به ما میه یگه سال دچند

ی ... مبشیم بچه دار یم تونی ... من مطمئنم که من و تو میست نی قطعیز چیچتوسکا ... ه

!ی؟! به من اعتماد نداریمتون

:ید نالیت با همون وضعتوسکا

یچ شم ... من هی دونم که بچه دار نمی ... من مشکل دارم ... من مشکل دارم! میم تونی- نه نم

 ... من طاقتشو ندارم ...یر تونم آرشاوی شم! من نمیوقت مامان نم

 توسکا رفت ...یاد از ی لحظه همه چیه . ید توسکا در در آغوش کشآرشاویر

 همونطور کنار گوشش گفت:آرشاویر

 خوام که تو رو به خواسته اتی ذارم چون می و کم نمیام ی جوره کوتاه نمیچ- من ه

 کهیکی ین! ایارم ی مینم چی از آسمون برات می بهت گفتم ماهو بخوای روزیهبرسونم ... 
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 کهیست نیزی شه ... اصل چی راحت درمان میلی روزا خین ... بچه دار نشدن ایست نیزیچ

 اشکا رو ین ایز!!! توسکا نریزی ... اشک بریبه خاطرش غصه بخور

 آروم باش ...یر رو ندارم ... جون آرشاویختنت که طاقت اشک ری دونی دلم میز... عز

 گفت:توسکا

 ...ی تونی ...نمی منو درک کنی تونی ... نمیر ترسم آرشاوی- م

لل تو چرا تقصیز- عز  گردن خودت؟ از کجا معلوم که مشکل از توی اندازی رو میرا من! اص

 نگفت ...یزی از منه! دکتر که چیب عیدباشه؟ شا

 زد و گفت:ی پوزخندتوسکا

 دونستم ...ی از خودمه ... از اولش هم میراد دونم ای من می؟ زنی- بچه گول م

 از منیب و عیم اومدی؟ دونی از کجا می؟ زنی میه حرفا چین!! ایی؟- مگه نعوذبال تو خدا

ی؟بود ... اونوقت چ

 ...یست که نی دونی- م

 رو از خودش جدا کرد و با تحکم گفت:توسکا

ی؟ از من بود چیب پرسم اگه عی- دارم ازت م

 گفت:یر کرد! آرشاوی کار می دونست چی جا خورد، من من کرد، واقعا نمتوسکا

!!!ی؟ شدی- ازم جدا م

 گفت:ی بلندی با صدای مکثیچ هبدون

- معلومه که نه ...

 و گفت:یر نشست گوشه لب آرشاولبخندی

 زد بهی داشت می کنی میتابی که تو بینقدر گم مشکل از منه ... ای- خوب پس الن بهت م
سرم که ازت بگذرما!

 با اخم گفت:توسکا
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 ...یر آرشاویار در نی- مسخره باز

 هم اخم کرد و گفت:آرشاویر

 از منه! امایراد مطب؟ دکتر بهم گفت ای موندم توی چی برای کنی فکر میه؟ چی- مسخره باز

 ید برم دنبال درمانش ... در کنارش توام باید نکرد ... بایدمصد در صد هم نا ام

 ...ی بخوریتی تقوی داروی سریه

 کم کم توسکا رو با خودش همراهید مونده بود ... بای باقیر آرشاوی بود که برای تنها راهاین

 رسوندی مبود که آرزوش یزی توسکا رو به چید بردش دنبال ادامه درمان ... بای کرد و میم

 که ازی بچه ... بچه ایه آغوش ی داره! لذت مادر شدن! گرمای که هر زنیی... آرزو

ید! آره ... باعشقشهخودشه ... از گوشتشه ... از پوستشه ... از خونشه! مهم تر از همه از 

 شد ...ی تر از باباش میز اون بچه عزی اگه روزی رسوند ... حتی میناتوسکا رو به همه ا

 و بس!ین بود ... همتوسکاش ی شد ... مهم خوشحالی اگه توجه توسکا بهش کم میحت

***

 که داشت از خانوم برزگر تشکرید شنی آرتان رو می از کنار تخت برداشت، صداعصاشو

 کرد که بره ...ی کرد و مرخصش میم

یاین؟ ی ... انشال فردا صبح که مین- دست شما درد نکنه! خسته هم نباش

 شبشون رو نتونستمی ... ترسا خانوم خواب بودن قرصایزی چیه دکتر حتملا ... فقط ی- بله آقا

 ...ین شدن خودتون قرصاشون رو بدیدار بیبهشون بدم. لطفا وقت

- بله بله ... حتملا

 رم با اجازه تون ...ی میگه- من د

 خوام زود برم ...ی کم کار دارم میه ... من یاین ... فقط صبح سر وقت بیید- بفرما

لل خداحافظ ... - بله چشم ... فع
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 بود از آرتانی هفته ایه ... یرون خواست بره بی عصاش و بلند شد ... می انداخت رووزنشو

یه ... داشتن بود تفاوت یده که خودش به چشم دیانتی با خینا بود! ایده ندیزی چیجز مهربون

 رو کهی کدوم رو باور کنه ... آرتانید دونست بای تضاد آزار دهنده ... نمیهپارادوکس محض! 

 ساله اشین چندی باورهاو بود یده که به چشم دیزی چیا داشت رو! یمان شناخت و بهش ایم

ی هم که شده تا اطلع ثانوین داشت به خاطر آتریم سوال! در هر صورت تصمیررفته بود ز

یش گذشت به خاطر آسای! از خودش مبود و مهم تر از اون مادر یگهسکوت کنه ... زن بود د

 زنیه به خاطر یطی شرایچ بزنه چون دوست نداشت تحت هی تونست حرفیبچه اش ... نم

 موندنش بدون ندونستن هم عذابشی برداره! از طرفخش غرورش ی ذره ایدهتازه از راه رس

 اون روز با آرتانی داشت تویم سالگرد ازدواجشون بود ... تصمیگه داد ... دو روز دیم

 کنه و همه کدورت یآشت

یکیش درسا داده بود ... یلی بهش خی بود ... زندگین ببره ... درستش هم همین رو از بها

 آرتان روخیانت ینکه داد ... نه ای جواب پس مید بود ... حال بایصبور بودن و از خودگذشتگ

ی فرصت بده به جفتشون ... میه خواست ی بگذره ... نه! فقط میانت از خینکه ببره! نه ایاداز 

ی. تویره نگیم نشده تصمثابت بهش یزی و تا چیره نظر بگیر تر زیقخواست آرتان رو دق

 کرد:یخکبوش آرتان می رفت سمت در که صدای افکار داشت کشون کشون مینهم

 به کمک ندارم ... بذاریاز! من نی؟ منم گوش کنی شه به حرفای دلم! میز جان ... عزیا- تان
 یشتر تا جشن بیگه خوام بکنم رو درست انجام بدم ... دو روز دی که میکار

 بره ...یش نقشه پی روی دم ... بذار همه چی جون نشون میلی نمونده ... تو رو قبلش به نباقی
 خوام!ی مینو شه ... منم همی میرترسا غافلگ

 کاناپه و گفت:ی زد ... نشست روی قهقهه اید که رسینجا ابه

!ی هی هی ... هی هم با دختر خالش و خاله اش رفته شهربازین- نترس بابا! خوابه ... آتر

 همرنگشو وقت یچ ذارم هی ... وگرنه نمیحواست باشه در مورد پسر من درست صحبت کن

!یگه کشور دیه یش دنبال خودت ببرینکه چه برسه به اینهبب

ی کفاف وزنشو نمیی عصا به تنهایگه ... دید پری از قبل میشتر ترسا لحظه به لحظه برنگ

 تونست پنجه هاشو ی شد اگه می هم کمک گرفت ... چه خوب میوارکرد ... از د
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 ویده دیب آسیکر کرد به پی آرتان هنوزم داشت ضربه وارد می ... صدایوار دی کنه توفرو
:یفشنح

ین ... آتریگه ... بله دین واسه تون! هم واسه تو ... هم واسه ترسا و آتریدم دی خوبی- خوابا

 ...یار اسمشو نینقدر باباش جاش خوبه! ایشکه پ

یوار نشست کنار دیاورد طاقت نیگه دترسا

...

! ...یرم دوش بگیه خوام برم ی- برو به کارات برس دختر خوب ... منم م

 و گفت:ید خندید که رسینجا ابه

 واسه منینقدرم گذاشته ... برو ای منفیر ادبت تاثی! اون اروپا بدجور رویا تانیی پرویلی- خ
 نکن ...یزدندون ت

 ...یره که آرتان رفته دوش بگید که مکالمه تموم شده ... نشنید ... نشنید شنی نمیزی چدیگه
:ید شنی رو میز چیه! فقط یدنشن

 خواد اون دختر رو به عنوانی کارش کردم؟ می خواد منو بشکنه! آخه مگه چی- آرتان م

ی ... مبگیره ینمو خواد آتری خواد منو نابود کنه! می جون بده ... میلی نشون نیدعروس جد

 جمع خوردم کنه!ی خواد جلوی ... می مهمونی ... تویگه بره ... گفت دو روز دیرانخواد از ا

 رم ی گن ترسا!!! من خودم می ذارم!!! به من می ذارم ... نمینم

 رم ...ی... آره خودم م

ی میت وضعین ای دونست اگه سالم بود و توی ... مید لرزی میکلش جا بلند شد ... همه هاز

 آرتانگرفتن ... دوش ید کشی انتظارش رو میگه تصادف مرگبار دیهنشست پشت فرمون 

ی وقت برایقه دقیست وقت داشت ... بیقه دقیست ... فقط بید کشی طول میقه دقیستمعمول ب

 وقتیقه دقیست ... بخاطره با اون همه ی خداحافظی وقت برایقه دقیست و دل کندن ... بیدنبر

 جمع و جور کردن خوردهی وقت برایقه دقیست ها ... بی همه نامردی رد شدن از رویبرا

ی همه آرزوهاش رو توش روی روزکه ی وجودش و دل کندن از اون خونه ... از خونه ایها

 که بای خونه دل باخت به مردین همی توی و تا سقف آسمان بال بردشون ... روزیدهم چ

یخ تاریزی بود که هر چیده ... چرا زودتر نفهمکرد یر قلبشو زنجیش و مهربونیتجذبه و جد
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ی می رفت ... چی مید بود ... بایده عشقش رسی انقضایخ عشق؟!! تاریانقضا داره؟ حت

!!! ی؟تونست با خودش ببره؟ چ

 خودشو سمت درید کرد ... کشی برد هنر می که خودشو هم مین ... همیچی ... واقعلا ههیچی

ی آرتان نمهمین افتاده که پاش شکست ... پاش شکست و ی روزیاداتاق ... سختش بود ... 

ی رفت برای رفت ... می داشت میت قدم از قدم برداره! اما حال با همون وضعیهذاشت 

 ... آرتان نذاشت ...نذاشت خواست بمونه! ی رفت که نذاره خوردش کنن ... می ... میشههم

 از نقشهیزی خواست بذاره ترسا چی ... آرتان نمید فهمی آرتان رو می های مهربونیلحال دل

ی؟ دفعه وارد کنه! اما آخه به چه جرمیه نهاییشو خواست ضربه یهاش رو بفهمه ... آرتان م

یشه شام و ناهار رو به موقع آماده کرده بود ... همیشه گفته بود چشم! اون که همیشهاون که هم

 دو سه هفته که شک وین جز ایشه کرده بود! همین تمکیشه ... همبود شوهرش مرتب یجلو

 بود ... همسری کنه ... مادر خوبیدگی رسیفش و جسم مجروحش نذاشته بود به وظایدودل

 بود یخوب

 انقضاشیخ تاری دونست به چه جرمی!! آخ کاش فقط می؟ گفتن! پس به چه جرمی... همه م

 توش ...چپوند پسرشو برداشت و چند دست لباس ی ... کوله پشتین! رفت سمت اتاق آتریدهرس

 دمی براش سخت بود ... بعد از اون رفت سمت چوب لباسیتعرقش در اومده بود ... فعال

ی روید ... شالشو کشکرد برداشت و تنش یکیشو یدر ... چند تا مانتو اونجا داشت ... سر سر

ی لرزون شماره آژانس رو گرفت ... وقتیموهاش و رفت سمت تلفن ... تند تند با انگشتا

رزروشن آژانس جواب داد و مجبور شد حرف بزنه تازه 

 کنه ... هق هقی میه داره گرید به حال داغون خودش برد ... تازه فهمی گرفته اش پی صدااز

 زنه!ی کنه ... ضجه میم

ی رسه ... گوشی مین ماشیگه دیقه و گفت تا پنج دقیاورد خودش نی به روی ... ولید ترسیارو

ی می عسلرویرو قطع کرد ... کشون کشون خودشو رسوند به اتاق خوابشون ... عکس 

ی ... با لباس هاین عکس سه نفره از خودش و آرتان و آتریه آرومش کنه ... یتونست تا مدت

 و بلند شد که از خونه برهدستیش یف ... عکسو چپوند تو کیه سواحل ترکی ... توید دست سفیه

 کم داشت؟! فقطی ... چینه لحظه چشمش به خودش افتاد تو آیه نداشت ... یادی وقت زیگه... د

 لخت ویشه بچه شکم اورده بود ... موهاش مثل هممشت یه کوچولو قد یه کم تپل شده بود ... یه

یش روح و بدون آرای شال قاب گرفته بودن ... چشماش بیربدون حالت صورتشو از ز
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 حق داشت! داشت کمید آرتان حق داشت ... آره شاید ... شایده پررنگبودن ... گونه هاش هم 

:ید آورد که وجدانش داد کشیم

ین تو و ای همه چی گفت بله تعهد داده ... تعهد داده پای- نه حق نداشته! حق نداشته! اون وقت

 مونده ...ی موفادار ید جون بای نداشته ... تا پایانت! آره اون تعهد داده ... حق خیسه وایزندگ

 باشگاه نره ویگه اون دی مگه وقتی؟ ولش کنید شه تو بای میر اون پی مونده! مگه وقتی میدبا

 اگه سنشی؟ کنی کچل بشه ولش مبریزه مگه اگه موهاش ی؟ کنی ول بشه تو ولش میکلشه

یه ی واست جاذبه نداشته باشه ... اگه همه چیگهبره بال غر غرو و بد خلق بشه ... اگه د

 معلومه که نه! پس اونم حق نداشته ... حقی؟ کنمی آره ولش ی؟ کنینواخت بشه ولش م

 ... نسبتین ... نسبت به آتری زندگین اندازه ... نسبت به ایه! به یننداشته ... شما هر دو مسئول

 ین مسئولیبه همه چ

 توامی ... مجبوریش تنه بکشیه ی تونی چرخ رو تو نمین طرف ایه... حال که اون ول کرده 

 ... اونوینه نبصدمه چرخ ین واژگون شدن ای قبلش بچه ات رو بردار که توی ... ولیولش کن

بردار و بکش کنار ... برو ..

یرون کند و رفت سمت در اتاق خواب ... از اتاق که رفت بینه زد دل از آی که زار مهمینطور

 درسمت همه وجودش رو ... رفت یدم از وجودش رو جا گذاشته ... شایکه تیهحس کرد 

 ... در ساختمون رو کهیومد ی نفسش بال نمیگهساختمون ... از بس ورجه وورجه کرده بود د

 ممکن در روی صداکمترین و با یرون ... به سرعت رفت بید در حموم رو شنیباز کرد صدا

یف کیه از بچه اش و ی کوله پشتیه شش هفت ساله فقط ی زندگینبست ... کوله بارش از ا

ی متوجه نبودش بشه و بخواد کارآرتان ینکه و بس! قبل از این از خودش بود ... همیدست

 داد بهیه ... تکید طپی مشتش می رو فشرد ... قلبش تویبکنه وارد آسانسور شد و دکمه لب

 اونی نفر تویه یهو خواست ی ... نمیره رو بگهقش هق ی کرد جلوی آسانسور و سعیوارهد

 محلینجا کرد ... ای می بازم آبرو دارید موند! بای بازم خانوم مید ... باینتش ببیتوضع

 یدسکونت شوهرش بود ... نبا

 کهیثایی حرفا و حدین اید شد ... نبای بزرگ می روزیه ذاشت آبروشون بره ... بچه اش می

ی رو مچیز فکر همه ید بندازه ... بای کدریه اش ساینده آی آوردن روی ها در میههمسا

 رفت ...ی میش عاقلنه پید ... باینه خواست فقط حال رو ببیکرد ... نم
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 ...ی- لب

 جلو اومد و گفت:ی چند قدمیدنش ... نگهبان با دیرون از آسانسور برفت

 الحمدال؟ین- اا سلم خانوم دکتر ... حالتون چطوره؟!!! بهتر

 زدی شد ... لبخند تلخی هم تنگ می کاظمی آقای بغض چنگ انداخت به گلوش ... دلش براباز
و گفت:

 تا دم آژانس ...یارین رو برام بیف کین این کنی... لطف می کاظمی- خوبم آقا

 دکتر که تازهی کرد آقای خودش فکر میش چند لحظه با تعجب نگاش کرد! داشت پنگهبان

 یرون؟ از خونه بیاد تنها بیت وضعین خونه! چطور اجازه داده زنش با ایرفت تو

 ترسا به خودش اومد:ی تازه با آژانس بره؟!! با صدابعد

ین؟ کنی! آژانس اومد ... کمکم نمی کاظمی- آقا

ی که جلوی سمت آژانسید رو گرفت و دوین آتریل خورد و به سرعت وسای تکوننگهبان

 رسوند ...ماشین رفت و خودش رو به یین از پله ها پای بود ... ترسا هم به سختیستادهمجتمع ا

 کلمهیه! اما ین حلل کنیدین دی هر چی بدی بگه خوبی کاظمیچقدر دوست داشت به آقا

 داد و سواریلش تحولبخندی شدن اشکاش ... پس فقط یرحرف زدنش مصادف بود با سراز

 کرد ... بالخره دلی شد ... نگاهش لحظه آخر به ساختمون برج دل سنگ رو هم آب مینماش

 کرد و گفت:نگاش ینه. راننده از آید رو به هم کوبینکند و در ماش

- کجا برم خانوم؟!

 رفت خونهی بغض آدرس خونه باباش رو داد ... بار دوم بود که بعد از ازدواج با آرتان مبا

 خواباز دفعه یه آزاردهنده تر بود ... چقدر دوست داشت یلی براش خینبارباباش ... اما ا

 هنوزم بایش کابوس مسخره بوده! بفهمه که زندگیه یبپره ... از خواب بپره و بفهمه همه چ

 افسوس!ی ... ولیست در کار نیزشی ریچ محکم استواره و هیستونا

یش مطمئن شد با سرعت خودش رو به اتاقک نگهبانین که از رفتن ماشین همی کاظمآقای

یش پخودش کردن یرین واسه شیدم بود شای واسه فضولیدرسوند و تلفن رو برداشت ... شا
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 که بود تند تندی چرب تر ... در هر صورت به خاطر هر چی دکتر و گرفتن انعام هایآقا

شماره خونه آرتان رو گرفت ...

 گوششویکرد میین رو بال و پایزیون تلوی که کانال هاینطور و همیستاده ایرایی وسط پذآرتان

 به سرعتو کاناپه ی تلفن باعث شد کنترل رو بندازه روی کرد. صدایهم با حوله خشک م

 رو چنگ زد وی گوشیع مانع استراحت ترسا بشه ... سریزی خواست چیبره سمت تلفن ... نم

گفت:

 ...یید- بفرما

 خم شد و گفت:ی سر جاش کمید دی روش می انگار که آرتان رو جلوی کاظمآقای

 دکتر ...ی- سلم عرض شد آقا

 شده بود کهی رد شده بود! چی کاظمی آقای از جلویش ساعت پیم نین تعجب کرد! همآرتان

! اون کهنه ی رفته؟!! ولیادش رو یره مدیئت کنه؟! نکنه جلسه هیدوباره زنگ زده سلم م

 دست از افکارش برداشت:ی کاظمی دوباره آقایجمعه است ... با صدا

ین؟ دکتر ... هستی- الو آقا

ی؟ کاظمی شده آقایزی شنوم ... چی- بله ... م

 راحت باشه! خانومتون رو سلمت سوار آژانسیالتون دکتر ... فقط خواستم بگم خی- نه آقا
کردم رفتن ...

 احترام به آرتان به کمرشی که برای داد آرتان چنان از جا پروندش که همون قوس کمصدای

داده بود به سرعت راست شد!

!!!! خانوم من؟!!!!ی؟- چ

 گفت:یده و ترسیع سری کاظمآقای

!!ین؟ دکتر ... مگه شما خبر نداشتی- بله آقا

 راه افتاد سمت اتاق خوابشون و دری کاظمی آقای تند و هول و هولی توجه به حرفای بآرتان

 همه ش توهمکاظمی ی آقای باز کرد ... انتظار داشت ترسا خواب باشه و حرفایعاتاق رو سر
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ی کاظمی آقای توجه به حرفای از ترسا نبود ... بی بود ... خبریباشه! اما نبود ... تخت خال

 زد و گفت:در ... دو ضربه به یی رو قطع کرد و رفت سمت دستشویگوش

یی؟ اون تویزم- ترسا جان ... عز

 رو نشونه رفت ...ین در اتاق آترینبار نبود ... ای در رو باز کرد ... خبرید نشنی جوابوقتی

ی ... ببود! ترسا ! رفته یومدن خطر داشتن براش به صدا در می نبود! زنگایاونجا هم خبر

 شدهیخبر! چرا؟!! چرا؟!! ترسا که خوب شده بود ... صبح بهش لبخند هم زده بود ... باز چ

ی ... ذهنش کار نمبیرون از خونه ید و پریدبود؟!!! کجا رفته بود؟!!! با سرعت نور لباس پوش

 رفت و هجوم بردیرون از آسانسور بی به لبید که رسین تونست فکر کنه ... همیکرد ... نم

 مونده بود ...یره بهش خیده و ترسبود از جا بلند شده یدنش که اونم با دی کاظمیسمت آقا

 خانومم کجا رفت؟ی کاظمی- آقا

 دونم ...ی دکتر ... نمی- راستش آقا

یه ید نبایین؟ رفت پای لعنتی پله هاین با خودش برداشته بود؟! چطور با اون پاش از ای- چ

ی؟ دادیخبر به من م

 خواسته بود صوابیعنی بگه! ی دونست چی بود و نمیده چسبی کاظمی به سقف دهن آقازبون

:ید آرتان از جا پری گفت ... با داد بعدی داشت تو دلش به خودش مینوکنه! ا

ی؟ گم چرا منو خبر نکردی!!! میستم؟- مگه با تو ن

 همیزی! چین؟ دونستم شما خبر نداری مید دکتر ... خوب ... خوب من از کجا بای- آقا

 با اونجاید فهمآرتان ین پسرتون ... همیف بود و کیشون دستیفهمراهشون نبود ... ک

 وینگ توجه به اون با سرعت نور رفت سمت پارکی شه پس بی درست نمیزی چیستادنشوا

:کرد ی لب با خودش زمزمه میر شد ... داشت زینشسوار ماش

 خدای نگفت؟ وایزی افتاده؟!! چرا به من چین واسه آتری رو برده؟!! نکنه اتفاقین آتریف- ک

 شم ... ی میوونهالن د
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 و تند تندید کشیرون بیبش جی از تویشو گوشیفته راه بینکه افتاد ... قبل از ایلش موبایاد تازه

 دوم روشماره ی جواب نداد ... با نگرانی بود چون کسیده فایشماره ترسا رو گرفت ... اما ب

 جواب داد:ین بوق آترینگرفت ... اتوسا ... با سوم

- بابا ...

 خوب بود! گفت:ین آترید، کشی از سر آسودگی نفسآرتان

 ؟ی- سلم بابا ... خوب

یری سوار تاب زنجیم بریم خوای ... میم کنی می بازیم- سلم ... بله من خوبم ... با درسا دار

 ی. بابا من اون بزرگا رو میم بزرگا بشیری ذاره سوار تاب زنجی خاله نمیمبش

 ترسه! دخترا همه شون ترسوئن! ... بابا مامان زنگ زد گفتی گه درسا می! اما خاله م خوام

 ... ازیز چیه با شدم سوار ی برقین ماشیه کنم هنوز ... همه اش ی خوام بازیبرگردم ... من م

 زنهی میغ جیلی من دوس نداشتم ... خی چرخه ... درسا سوار هلکوپتر هم شد ولیاونا که م

ی خوام با عمو مانی خونه ... شبم میام یدر گوشم ... باهاش نرفتم ... بابا به مامان بگو من نم

 بخورم ... باشه بابا؟یتزابرم پ

 کرد درست جواب بچهی و سعیشونیش پی دستشو گذاشت روین آتری کلفه از پر حرفآرتان
رو بده ...

 بکن ... مواظب خودت همیتو وروجک! باشه تو بازیا گذرونی خوش می داری- پس حساب

 رو بده به خاله کارش دارم ...یباش ... از خاله هم دور نشو ... الن گوش

:ید شنی دورتر از گوشی رو کمین آترصدای

- خاله ... بابا ...

:ید آتوسا رو شنی دنبال اون صدابه

- الو ...

- سلم آتوسا ...

 زنت چشه؟!! زده به سرش؟ین گم ای می؟ خوبی؟- سلم ... چطور
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 گفت:ی کلفه و عصبآرتان

 واسهی اتفاقید!!! اومدم خونه نبود ... گفتم شایدمش ازش اتوسا؟ من اصل هنوز ندی- خبر دار
 افتاده باشه ...ینآتر

 رهی گه! گفت داره می گم چته نمی می بود! هر چی جوریه- نه بابا ! به من رنگ زد ... 

 خونهببرم رو ین ره خونه بابا ... زنگ زده بود بگه آخر شب آتریخونه شبنم و بعد از اونم م

 شده آرتان؟یزیشبابا ... چ

 که آرتانیزی هم بود؟!! چیزی گفت به آتوسا ... اصل مگه چی می اهل درد دل نبود! چآرتان

 ی مورد حرف مین باهاش در ای و جدید دی ترسا رو میدازش خبر نداشت ... با

 تحمل نداشت ... نفسش رو فوت کرد و گفت:یگه ... دزد

 بهت زنگ زد؟ی- ک

 ...یش پیقه پنج دقین- هم

 کم بد خلق شده کهیه تصادف یان نشده ... بعد از جریزی خب! نگران نباش چیلی- خ

 خونه خودمون ...یار رو بین رم دنبالش ... تو آتری ... میعیهطب

.یگی باشه که تو مینطور همیدوارم- باشه ... ام

ی؟ نداری- فعل کار

- نه قربانت ...

ی گاز فشرد ... صدای و پاشو با قدرت روی کناری صندلی رو قطع کرد انداخت روگوشی

 ها هم نتونست آرومش کنه ...یک لستیغج
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ی دوباره از رویشو پارک کرد و گوشینا در خونه شبنم ای تموم جلوی دقتی رو با بماشین
جوابی بود و یجه نتی بازم بی کنار برداشت و تند تند شماره ترسا رو گرفت ... ولیصندل

 کرد اعصابشی خورد حس می که می شماره شبنم رو گرفت ... هر بوقینبارنگرفت ... ا
 بندازه ... که اگهراه ... درستش نبود بره در خونه رو بزنه و داد و هوار یزه ری به هم میشترب
یگه کرد ... دی کرد ... اما هر طور بود داشت خودشو کنترل می رو مینکار تونست حتما ایم

:یچید پی گوشی اش توترسیده ی شد که صدای میدداشت از جواب دادن شبنم نا ام

- الو ...

- الو شبنم ...

 آرتان؟ی- سلم ... خوب

!! بهش بگو دم درمیاره؟ ی ترسا داره در میه ها چی مسخره بازین! ای- سلم ... نه چه خوب
 ...یین پایادب

- آخه ...

:ید کشیاد که تا اون لحظه حفظ کره بود رو از دست داد و فری همه خوددارآرتان

 گفتم؟!!ی چیدی آخه! نشنی- آخه ب

 ساختمون شبنمی درست جلوی رنگی مشکیمای حرفش تموم نشده بود که متوجه ماکسهنوز
 شد و گفت:یناا

 پارکه ... درسته؟!!ینجا ایانه شاین ماشین- شبنم ا

 داشت که بگه! باز داد آرتان از جا پروندش:ی کامل لل شد ... چیگه دشبنم
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!!!یانه؟ شاین ماشین گم ای- با توام!!! م

 شد و گفت:یاده پین با سرعت از ماشید شبنم رو دی سکوت طولنوقتی

 بال ...یام ی- درو باز کن دارم م

 رویده رو قطع کرد ... شبنم با رنگ پری و گوشید رو به هم کوبین حرف در ماشین دنبال ابه

 کردن گفت:ی نگاش می و ترسا که با نگرانیانبه شا

 بال ...یاد ی- داره م

 و گفت:یان سمت شاید نگاش چرخبعد

 ...ید آمپرش چسبید دم در دینتو ... ماشیان- شا

 حفظ کنه:یشو کرد خونسردی سعشایان

ین به اید بایشه دنبال خاک بر سری کار کنه؟!!! وقتی خواد چی ترسام ... میل- من الن وک

 داره ...یفکر کنه که زنش هم حق و حقوق

:ید داد کششبنم

 تو!یاد ی گم داره می من دم از حق و حقوق نزن! می- برا

:ید زنگ که بلند شد شبنم نالصدای

!یم؟ تو سرمون کنی- چه خاک

ی آرتان رو خوب می اون روینکه بود ... با ایده خودش هم ترسینکه از جا بلند شد ... با اترسا

 و گفت:یفون کنون رفت سمت آی لیشناخت ل

 دم ...ی- خودم جوابش رو م

 طولیزی بال ... چیاد تا آرتان بیستاد دهنه در ای هم بدون حرف در رو باز کرد و توبعد
 ی بود که حتی عصبینقدر ... اید پاگرد روبروش دی تویده که آرتان رو نفس بریدنکش
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 ترسا سر جاشیدن آسانسور هم نشده و همه سه طبقه رو با پله اومده بود بال ... با دسوار

 شده بود به آرتان ... یره با اخم و قدرت خی و دلخور ولین ... ترسا غمگیستادا

 شد و اخماش سه برابر بدتر از ترسا در هم شدهی میین آرتان به شدت بال و پاینه س قفسه

:ید غری حرفیچ که نفسش جا اومد بدون هیبود ... کم

 ...یم- بر

 و گفت:ید خودشو عقب کشی کمترسا

!! کجا؟!ی؟- اا جد

 خودشی لحن سردتر و کوبنده ترساین نگاه سرد و این زن با این متعجب نگاش کرد! اآرتان

 کرد و گفت:یز ری! چشماشو کمیش؟ دوست داشتنیبود؟! ترسا

- حالت خوبه؟!!

 داد به در و گفت:تکیه

یام؟ تونم بی! خونه دوستم هم نمیه چه وضعین! ایستی- من که خوبم! تو انگار خوب ن

:ید غریاد ی ترسا کوتاه می جلویادی که حس کرد داره زآرتان

 حوصلهیگه ... دیم ... برو آماده شو بری بری تونی نمی قبرستونیچ خبر هی! بیر خبر نخی- ب

 ...یم زنی ندارم ... تو راه حرف میاتو بچه بازینا

 کارم تمومینجا اینکه ... بعد از ای گم که بدونی ... محض اطلعت میام ی نمیی- من با تو جا

 رم خونه بابام ...یشد هم م

 ترسا بتونه حرفشو کامل کنه هجوم برد بهینکه شد ... قبل از ای آرتان دوباره برزخقیافه

 دستش و گفت:ی دست سالمش رو گرفت تویسمتش، بازو

لل ها کبودش کنم؟! شای- دوست دار  خوردش کنم! انگار زبونی دوست دارینبار هم اید مثل قب

 حرفباهات یگه زبون دیه به ی خوای خب ... حال که خودت میلی شه! خی نمیتخوش حال

 زنم ...یم
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ی رویزه نگران فک آرتان بود که هر آن ممکن بود خورد بشه بریز از هر چیشتر بترسا

 داد ...ی هم فشار می! از بس دندوناشو روینزم

ی می چه غلطینجا!! ایه؟ ندارم ... چته تو؟!! حرف حسابت چیاتو حوصه مسخره بازیگه- د

!!داره؟ کار ی چینجا ایان!!! شای؟ رو کجا دنبال خودت راه انداختین آتریل وسای؟کن

هـــــــــان؟!

 خودشون رو گرفته بودنی هم که تا اون لحظه جلویان بال ... شبنم و شاید دادش ترسا پراز

ی رو از بازوآرتان کرد دست ی می که سعی در حالیان در اومدن و شایکه دخالت نکنن جلو

ترسا جدا کنه با جسارت گفت:

 خواد ازتی رو گرفته! میمش شه ... ترسا تصمی عوض نمیچی- ولش کن آرتان ... با زور ه

!! پس اوضاع رو بدتر نکن ...ی؟ فهمیجدا بشه ... م

:ید نالترسا

 ...یان- شا

لل آرتان چنمی ی بفهمه تازه بدبختینکه دونست به محض ای بفهمه! چون میزی خواست فع

 بال ... تازهپرید شبنم یغ فکرا بود که با جین همی اشتباه کرد ... تویان شه! شایهاش شروع م

 رو هل داده بودیان ... شایانمتوجه شد که آرتان دستش رو رها کرده و هجوم برده سمت شا

ی رحمانه توی و داشت ببودش در قرار داشت چسبونده ی که روبرویواریداخل آپارتمان به د

 ... ترسا وحشتیسته قدرت آرتان بای کس نبود که بتونه جلویچ ... هید کوبیصورتش مشت م

:ید کشیغزده ج

- آرتان ...

 خشم آرتان خود ترسا رو نشونه رفت:ینبار او

 ... برو تا نکشتمت!یین- تو خفه شو!!! خفه شو ... فقط برو پا

 ... با بغض برشیفش لنگ لنگون راه افتاد سمت کی حرفیچ هی بود که بیده ترسینقدر اترسا
داشت و گفت:

 ... فقط ولش کن! ولش کن آرتان ...یین رم پای خب! باشه من میلی- خ
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 شده بودیره بهش خی که با صورت خونیان شای گلویر زی دستش رو به صورت افقآرتان
گذاشت و گفت:

 اونی برید بای بگیی چرت و پرتاین چنیگه بار دیه ... فقط یگه بار دیه- حواستو جمع کن! 

 بار بود ...یه ین ... اخطارم هم همیرون بی کشی من می!!! پاتو از زندگی؟ شدیرفهم ... شیادن

 کنم!ی بهش عمل میگهدفعه د

ی وارد کرد و اومد سمت ترسا ... دستشو گرفت و بیان به گردن شای حرف فشارین دنبال ابه

یچ ... هکوبید و در خونه رو محکم به هم یرون بیدش شل و پل ترسا کشیتتوجه به وضع

یوونه هق هق ترسا دی ... صداید و دکمه شو کوبیستاد آسانسور ای زد ... جلوی نمیحرف

ی میر ... دست ترسا تداخل ید رفت تو و ترسا رو هم کشیستاد کرد ... آسانسور که ایترش م

ی کدوم به اندازه درد دلش نبودن ... آرتان با صدایچ درد هی و پاش درد گرفته بود. ولیدکش

گرفته گفت:

- بس کن !

 هق هق ترسا بلندتر بشه ... آرتان دستشو مشت کرد و گفت:ی بود تا صدای کافهمین

ی نمیگه! دی لعنتی کردن داریه گری- بس کن بهت گفتم ... حال مونده! حال حال ها وقت برا

 نگات کنم! طلق!!!!! آره؟!!!!ینمش

:ید ترسا داد کشیت توجه به وضعی دو دستش رو بال اورد و صورتشو پوشوند ... آرتان بهر

 واسه امتحان کردنمی کردی کنم ترسا ... هر کاری کن ... آدمت میه کن! باشه گریه- گر

 یاره که اسم طلق رو بی کنم ... زنی تحمل نمیگه رو دیکی ین! اما ایومدصدام در ن

!!! واسهی؟ کشی!!! هان؟!!!! خجالت نمی؟ کشی!!! تو خجالت نمی؟ فهمی!!! میست ن زن

 که بذارم پات برسه به یرتم غی بینقدر من ای!!! هه! فکر کردیری؟ گی میلمن وک

 مسخره ...ی لجبازیه واسه دادگاه؟

 داد کهی درصد هم احتمال نمیه بچه گونه است! ی بازیه یز شک نداشت که همه چآرتان

 دهنداشت ... چقدر دوست یبتشه اوله مصین دونست ای باشه ... اما ترسا خوب می جدیهقض

 از موضع قدرت باهاش حرف نزنه ... اما افسوس وینقدر بگه تا آرتان ایوباز کنه و همه چ

 آرتان با خشونتیستاد اکه دهنش ... آسانسور ی بودن تویختهصد افسوس که انگاز چسب ر
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 هق هقش بلندی ... صداین زمی رویفته بخوره و بیچ باعث شد پاش پین و همیرون بیدشکش

یطی شرایچ خواست تحت هی کرد ... نمبلندش حرکت یهتر شد ... آرتان بدون حرف خم شد با 

ی داشت به مرز جنون می شده بود به زور! کلفگی ... حتیطی شرایچاز دستش بده! ه

 دونست ...ی رو خوب میز چیه ... اما ید فهمی رو نمها ی مسخره بازین ایرسوندش ... معن

 گرفته اش گفت:ی ... ترسا با صداید ترسا چش شده ... باید فهمی مید! باید فهمی میدبا

ی؟ ببریش کاراتو با زور پی خوای میشه! چرا همی- وحش

:ید فقط غرآرتان

!!!یشششش- ه

 و خودش همی صندلی رو باز کرد ترسا رو انداخت روین ... در ماشینش سمت ماشرفت

 منتظرالن کار خطا اناجم داده و یه روداشت که یسوار شد ... ترسا درست حس دختر بچه ا

 کرد وی شدن از طرف باباشه ... آرتان به سرعت راه افتاد ... باز هم داشت پرواز میهتنب

 از قبلیشتر لحظه ببه کرد و آرتان لحظه ی میه رفتارش عادت داشت ... اون گرینترسا به ا

 گفت:ی می عصبی باز با پوزخندیه گرفت ... هر چند لحظه یاوج م

- طلق ... هه!

:ید اش کرده بود نالیچاره که درد پاش بترسا

 ...یمارستان- آرتان ... برو ب

 نگاش کرد و گفت:ی دفعه با نگرانیه آرتان

 شده؟!!ی- چ

 تونست بگه:فقط
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- پام ...

 رو دوریر فرمون رو چرخوند ... مسیع همسرش شد ... سریت انگار تازه متوجه وضعآرتان
:یدزد و باز غر

 ..یره گی هم میل خواد! وکی کنه! طلق هم می وضعش واسه من قهرم مین! با ای- لعنت

 خواد بره!یدادگاه هم م

 ...ید خندی آرتان می غر غر کردناین وگرنه حتما به ایچید پی از درد داشت به خودش مترسا

 تونستنمی حال شده بود و ی شد ... ترسا بیاده توقف کرد و پیمارستان بیه یبالخره جلو

 ...یدش کشیرون رو دور زد در رو باز کرد و بینتکون بخوره ... آرتان خودش ماش

 تخت بودی به خودش اومد که روی وقتید، رو نفهمیدن که چطور به قسمت اورژانس رساین

 گفت:ی بود میستاده که اونجا ایآرتان و رو به پرستار

- دکتر کجاست؟

 توجه به حرف آرتان خودش اومدی اورژانس کلفه اش کرده بی که معلوم بود شلوغپرستاره

 بپرسه آرتانچیزی یا بکنه ی بتونه کارینکه دستش ... قبل از ایسمت ترسا و پاشو گرفت تو

 و گفت:یستادجلوش ا

- گفتم دکتر کجاست؟!!

 خشونت آرتان رو ساکت کنه گفت:ی تونه با کمی که فکر کرد مپرستاره

.یم بذار ما کارمون رو بکنیرون بفرما بی؟ کنی کار می چینجا- آقا شما ا

 و گفت:یستاد تخت ای جلوآرتان

 خراب شده دکتر نداره؟!ین- برو اونطرف، دست هم به زن من نزن! ا

 از پشت سر بلند شد:صدایی

- چه خبره؟!

 بود، آرتان بایستاده درست پشت سرشون ای پوشید پسر سفیدن، و آرتان همزمان چرخپرستار
اخم گفت:
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 گردم.ی- دارم دنبال دکتر م

 به ترسا گفت:ی سر سری جلو اومد و با نگاهپسر

!یه؟- مشکل چ

 خشونت گفت:ی با کمینبار اآرتان

- گفتم با دکتر کار دارم!

 کرد و گفت:ی طرفه، اخمی با کید که فهمپسره

یه؟ چیمار بین مشکل ایید هستم. حال بفرمای کنم؟! دکتر صالحی خودمو معرفیازه- ن

:ید نفسشو فوت کرد و تو دلش غرآرتان

 از تو نبود؟!!یرتر- دکتر پ

 بده، پس گفت:یح ناچار بود توضاما

 درد گرفته.ین، خانومم شکسته، سه چهار هفته اس تو گچه، امروز خورد زمی- پا

 کنم،ی رو رو کرد و بعد از چند لحظه گفت، گچو باز میر زی جلو اومد و گچ پا رو کمدکتر

 و باید کشی آه آرتان.یریم گی نبود دوباره گچ می کنم، اگه مشکلی چک میرین،عکس بگ

 آرتان به دنبال نگاهی شد. ترسا با بغض صورتش رو برگردوند ولیره به ترسا خیناراحت

 اورد و گفت:یینسرزنش گرش سرشو پا

!یاطی احتی با خودت!!! همه اش بی کنی کار می چین- بب

 بهیازی خواست جواب بده، بدجور دلخور بود، بدجور دلشکسته بود، آرتان هم نی نمترسا

 اونه.برای آرامبخش ین مواقع سکوت بهترینجور نداشت. تجربه ثابت کرده بود ایدنجواب شن

 و اخم آلود آرتان گچ عوض شد و عکس رو گرفتن، پزشکین نگاه سنگیر زینکهبعد از ا

یه رو گچ گرفتن، پا. دوباره یومده نیش پی کرد که مشکلییدمخصوص عکس رو چک و تا
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 به ترسا بزنه بلندش کردی حرفینکه شد و مرخص شدن. آرتان بدون ایز مسکن هم تجویسر

 ی خارج شد. ترسا چشماشو بسته بود، نمیمارستانو از ب

 بازی به چشمایاز بشنوه. آرتان هم نیزی خواست چی بزنه و مهم تر از اون نمی حرف خواست

 نشستین تو ماشکه ین پس همیداره، دونست الن بی شناختش. می بسته اون نداشت، خوب میا

حرف زدنش رو شروع کرد: 

ی رو پس می که بهش گفتی پسره مزخرف! هر چرت و پرتین به ای زنی فردا زنگ مین- هم

ی و می زنمی سرک بکشه. بعدم مثل بچه آدم حرف یمون تو زندگی کسیاد ی. خوشم نمیریگ

 پرسم!ی. ترسا صد بار ازت نمی رو به اون رو بشین باعث شده از ای! چیه مشکل چیگ

 شده ، وگرنه نهی چبگی دم که ی شده؟! تا فردا بهت فرصت می گم چی باره! دارم میه ینهم

 تونهی چقدر می دونی ها می مسخره بازین! ای بچه داریه دختر تو الن یدی؟من نه تو! فهم

! بابایست در کار نی گذشتیگه ددفعه ی گذرم، ولی ازت مینبار اون اثر بذاره؟! اینده آیرو

 شه ها! خوبه حق طلق رو به شماها ندادن، وگرنهی میزیشون چیه گفت که زنا یراست م

. خوبه من و توین دادی و شوهراتون رو طلق مبودین دادگاه یی دعواین با کوچک تریشههم

یه وجود مطمئنم تو ین شد! با ای برام گرون تموم نمینقدر ایم! که اگه داشتیم هم نداریمشکل

 دونمی رو بدونم، میل خوام اون دلی به عقلت شک کنم! مید وگرنه باداری، واسه کارت یلیدل

یدی؟ چته! فهمی که بگی ترسا ... پس خوب گوش کن! تا فردا ... فقط تا فردا وقت داریداریب

 نکنه. خسته شده بود ازیه زد که باز گری بود فقط داشت زور میده که همه حرفا رو شنترسا

یاه دختره ساون یدم گفت دی گفت به آرتان آخه؟ می می کرده بود، چیه مدت گرین ایبس تو

! اونی؟ غر بزنه، که چی خواست بگه! دوست نداشت بگه! حال آرتان هیسوخته رو؟!! نم

یه احضاری. وقتیکنه مدرست خودش کارا رو یان کرد. مطمئن بود شایکار خودش رو م

! آرتان ادامهیست در کار نی و بچه بازی و مسخره بازی فهمه که شوخیدست آرتان برسه م

داد:

ین که متنفرم مشکلت من و تو نقل مجلس ای دونی بره ترسا، می نمیی بویه قضین از ای- کس
و اون بشه.

 و تو دلش غر زد:ید هم سابی دندوناشو روترسا
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 دوی خوای نفهمه؟ تو که می کسی خوای بعد هم می کنی می خوای می! هر غلطی- عوض

 برات مهمه؟ یه قضین اینقدر حال چرا ای منو شهره عام و خاص کنیگهروز د

 کارو کردم صد جاتین حال که من ای؟ خودت درخواست طلق بدی دوست داشتیه؟ چهان

.ی! محاله بذارم به خواسته ات برسی سوزه؟ کور خوندیداره م

 جمله گفت:یه چشماشو باز کرد و بالخره طاقت از دست داد و تو یدن رسوقتی

 ندونهی داره! هر کیت برات اهمی زندگین تو سر و مغزت نزن که باورم بشه دوام اینقدر- ا

 یلم ... پس فی دونی دونم الن تو دلت چه خبره! خودت هم خوب میمن خوب م

 نکن.ی من بازبرای

ی رو باز کرد و با زحمت در حالین متعجب آرتان فقط پوزخند نشوند گوشه لبش، در ماشنگاه

 شد. بگرشت سمت آرتان، یاده اصابت نکنه پین کرد گچ پاش با زمی میکه سع

 شده بود ...یره به ترسا خیج و ویج سر جا خشک شده و گهنوز

 توجه به نگاه متعجب آرتان خودشو به زور به در آسانسور رسوند. آرتان به سرعت ازبی

 آرتان دربست آسانسور و در رو ی که ترسا رفت توین شد و راه افتاد دنبالش همیاده پینماش

 آسانسور ... اتاقک از جا کنده شد و آرتان با خشم گفت:یرو باز کرد و خودشو انداخت تو

!ی؟ گفتی- چ

 طبقه ها گرم کرد و گفت:ی سرشو به نگاه کردن به عددهاترسا

 ...یر بگیده ... نشنیچی- ه

 ... سه ...دو

 علتشی کامل بزن! ناراحتی زنی زنم به من نگاه کن! حرف می باهات حرف می- ترسا! وقت

یستی، نمن!! به فکر ینم؟ رفتار رو ازت ببین اید که بایه کلمه بگو جرم من چیهرو بگو! اد 

یستی؟ نینباشه! چرا به فکر آتر

 ... هفت ...شش

 اونو وسط نکش ...ی- پا
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 من و توئه!ی قلب زندگین اون وسط ماجراست! آتری چه نخوای کشم چون چه بخوای- م

ینو؟ ای فهمی مهم اونه! میستیم، من و تو مهم نیگهد

 ... ده ...نه

!ی که فقط به فکر خودتیی توین نه برات مهمه! ای، فهمی تو نه میا فهمم، اما گوی- من م

 گفت:آرتان

 در موردم قضاوتی رحمی با بینطور کار کردم که ای گفته من به فکر خودمم؟! من چی- ک

!کردم؟ رفتار ین از ایر غی! کین و آتری بودی همه فکرم تویشه من که همی؟ کنیم

 ... چهارده ...سیزده

 خواست بگهی تونست، الن هم که می بگه! اما نه ، نمیو شد که همه چی داشت شل مترسا

 روی هر چبگه، تونست دهن باز کنه و ی دهنش دوخته شده بود!! کاش می، تونست! لعنتینم

 تونست! آرتان گفت:ی داد رو بگه! کاش میکه داشت روحش رو آزار م

! امایزیته چیه دونم تو ی!! من می؟ روزه سکوت گرفتی؟ زنی- ترسا با توام! چرا حرف نم
چته؟!! خوب چته؟!!

 ضبط شده بلند شد:صدای

 ...یستم- طبقه ب

 آرتان که تلشش روید، کشیرون خودش رو از آسانسور بی آرتان رو هل داد و به سختترسا

 از پشت کمکش کرد، که ترسا دست و پا زد و گفت:یدد

 تونم!ی- خودم م

 چپش رو بال آورد، بهی پای در کمی اون به سمت در رفت، جلوی توجه به تقلی بآرتان

. ید کشیرون شرتش بی سوئیب جی رو از تویدکمک اون ترسا رو نگه داشت و کل

:ید رو باز کرد و رفت تو ... ترسا نالدر
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 بچه ام ...ینجا، ایام خواستم بی ره خونه بابام، من نمی شب مین- آتر

 وسط حرفش و گفت:ید رفت سمت اتاق خوابشون، پری که مینطور همآرتان

 نباش.ی که زدی جا! شما نگران گندین همیارتش ی- آتوسا م

 با حرص ادامه داد:بعد

 و اونو تحمل کنم! اگهین ایه تا مدت ها نگاه پر از کناید! حال من بای کار کردی چین- بب

 بدمبفهمی؟ ینو ای خوای می خونه است ترسا! کین تو همیاد ی خونه به وجود مین تو ایمشکل

 و اون پشت سرمون حرف بزنن.ین که ایاد یم

. آرتان ادامه داد:ید تخت خوابی روترسا

- بار آخرت بود!

 زد و گفت:ی پوزخندترسا

 شه ...ی خونه داره خراب مین فهمن ای زود همه میا یر- د

 آرتان مو به تنش راست کرد:یاد فری حرف کامل از دهنش خارج نشده بود که صداهنوز

 نه؟! اگهیا ی کنی. تمومش میکنی بدتر می داری گم هی نمیچی هی!!! هر چیگه- بس کن د

ی هیست نلزم یگه بکن! دی، سکوت کنی خوای. اگه هم میم تا رفعش کنیه بگو چی داریدرد

.یحرف چرت بزن

 باشه، آب دهنش رو قورت داد و گفت:ی کرد قوی سعترسا

 خودمه!ی ... زندگی دم زور بگی مورد بهت اجازه نمین آرتان! در این- بب

 داد گفت:ی مشتش فشارش می که توی و در حالید سرش کشی شال رو از روآرتان

 هر دومون؟ی زندگیشه به ری بزنیشه!! آره؟!! اجازه بدم تی؟ بزنیشش خودته که آتی- زندگ

ی مورد بزناین حرف در یگه شه. دی جا تموم مین لحظه همین حرف همین! ای کنیتمومش م

 جلوت.یام یکوتاه نم
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 از اتاق خارج شد. ترسا خودشوید کوبی مین زمی که پاشو روی گفت و با خشم در حالاینو

 بودبدبختی چه ین بود؟! آخه ایبتی چه مصین بالشش و هق هق از سر گرفت. ایانداخت رو

ی کرده بود؟ کجا ظلم کرده بود؟ کی گرفت و قصد جونشو کرد؟ مگه چه بدیشو زندگیکه گلو

ی توجهی بلند شد ولاسش زنگ اس ام ی داد؟ صدای داشت پس میودل شکسته بود؟ تاوان چ

 بابتیل دلیه کردن یدا پی و خاطراتشو برایخت اشک رینقدر همون حالت اینکرد و تو

 اونی که آرتان با چه زجرنفهمید یگه و رو کرد که خوابش برد و دیر زیش الن زندگینابود

شب رو به صبح رسوند ...

 شونه اش جا به جا کردی رویشو و نارنجید راه راه سفی خسته کوله پشتی و کوفته با بدنخسته

یر بشه. مستموم طول و درازشون زودتر ی خوب فکر کنم تا کوچه لعنتیزای کرد به چیو سع

 هم از تهیشو انرژی طرف ... ته مونده هایه هم یل کوچه طوین طرف ایهدانشگاه تا سر کوچه 

 زدی. داشت به خودش غر مخونه ی کرد توی و جنازه اش رو تف میرون بید کشیوجودش م

 تونستی! اونم میاد کنه که موقع برگشتن پدرش در بی مین سنگیفشو کینقدر ای چیکه برا

 و برگرده، نه نگران جزوه نوشتن باشه و نهدانشگاه بره یلکس راحت و ری دانشجوینهمهمثل ا

 کلسی جا از خر خونایه نکات مهم کتاب ها ... دم امتحان همه رو یر زیدننگران خط کش

ی خالیف داد کی بهش اجازه نمی! اما هر بار حس وسواس گونه اکنهبپرسه و خودشو راحت 

ی دانشگاه می کرد و راهی رو پر از کتاب و جزوه میفش و بازم صبح به صبح کیرهدستش بگ

 خودش غرق شده بود!یشی فرسای فکرای فاصله داشت. تویلی خونه شون هم خازشد که 

فکر ذاشت اون ی مید جدی فکراین خوب فکر کنه، اما مگه ایزای خواست به چی میعنی

 غرقینقدر آخر از همه بدتر! ای های بدبختین و ای پشت بدبختی هم داشته باشه؟!! بدبختیخوب

 چندشناک هومن ازصدای ... با یاد ی اش داره میه به سایه نفر سایهخودش بود که متوجه نشد 

 سمت هومن:ید عقب و چرخید قدم پریه هوا ی و بیدجا پر

!!!یدا- به مرجان خانوم کم پ

 کهی کرد و در حالیین شونه اش بال پای رویفشو خودشو جمع و جور کرد، کیه چند ثانتوی

 تکوند گفت:ی مانتوش رو مین آستی روی فرضیخاک ها

 خودته!ی خونت پاینتت ببیثم- برو رد کارت هومن! م

 قدم جلو اومد و با خنده گفت:یه هومن
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 شده خفنیدم خانوم ... ساده! آق داداشت مری کشه؟!! هه! ساده ای!! منو میثم؟!! می؟- جد
ناک!

 عالم مادریه ین محله بود و نفری خوب از سوابق درخشان هومن خبر داشت. ساقمرجان

ی خرکشانس که بچه معتادشون افتاده بود گوشه خونه پشت سرش ... از یی و مادرایدهداغد

 کرد اون بازم از رویمرجان خاطرخواه اون شده بود و هر جور که مرجان باهاش برخورد م

 افتادی شد و سمج تر می ماضافه مبارکش هم ی و اتفاقا برعکس! روز به روز به رویرفتنم

 جلو رفت و رخی مرجان رو تکون داد، قدمی که گفت شاخکای جمله ایندنبال مرجان ... هم

به رخ هومن گفت:

ی؟ عوضی توید مریثم؟!! می؟ زدی!! چه زری؟- چ

یزون گل و گشادش آوین رو که به شلوار جی رنگی نقره ایر بال انداخت، زنجیی ابروهومن

 و گفت:یرش حرکت جدا کرد، شروع کرد به چرخوندن زنجیهکرده بود با 

 من شده!ید ممنوع! بله مریجا نطق بی دونی نمیزی چی خانوم خانوما غلف کن! وقتی هی- ه

 براشون ...میزنه پر و پا قرص آق داداشت ... رگ ی های بدبخت من شدن مشتری هایمشتر

ی به طرف داره! خودش مرگشو انتخاب می بستگیگه کنه تو رگشون ... دی میهوا موا خال

 بره یخواد میارو راحت، یلی کنه! خیکنه و آق داداشت اجرا م

 که ...ین بهتر از ای! چیا دناون

:ید اش فرو اومد داد کشینه تخته سی مرجان که توکیف

!!!ی؟ چته رم کردی- هو

!ی نفهم عوضیرون قد و اندازه تو تف کن بیدی- حرف دهنتو بجو بعد نشخوار کن بعد اگه د

 ...یگه بار دیه یثمراجع به م

 نوبت هومن بود که بپر هوس حرف مرجان:اینبار

! همونیوم ساختمون خرابه ... طبقه دوی و حاضر موجوده! برو توی الن هین- شاهدش هم

 ... برو بارو ی کاظم ننه پری بره رگ زندگی آق داداشتو که داره مینی بیگوش موشه ها م

 ...ینچشم بب
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 خواست هر چهی کوله اش حال براش حکم پر کاه رو داشت، فقط مید، نشنیزی چیگه دمرجان

ی مکان برابود که آخر کوچه بود و شده ی تر خودشو برسونه به ساختمون خرابه ایعسر

 رویثم ... میومد ی کش میر انگار مسید دوی میشتر بی ها و معتادا و دائم الخمرا! هر چیساق

 نه!یثم نه! می ... واید دی مرو یثم سرنگ ... میه با ید دی رو میثم ... میغ تیه ... با ید دیم

ی بشه .. داداشش قاتل نبود ... داداشش اگه جون کسیده کشی ذاشت داداشش به کثافت کارینم

 شد ی جون می گرفت خودش زودتر بیرو م

ی جلوید، چه کرده بود با داداشش؟ بالخره رسی پولی پاک بود و با احساس ... بیثمش... م

 دار بودیب شسطح یه که پله نبودن ... یی سمت پله هاید راست دویه یدساختمون خرابه که رس

 اجرها بپری اسپرتش کمکش کردن که بدو بدو از رویبا چند تا پاره آجر وسطاش ... کفشا

 بودیدوار امی بود که نباشه ... حتامیدوار توش نبود یثمش که میبپر بره تا طبقه دوم ... طبقه ا

یثم می تو سرش کنه ولی خاکیه دروغ گفته باشه تا خودش رو برسونه بهش و یهومن عوض

ی طبقه دوم ... نور کمید نبود! رسی ... هومن کسیومد می نباشه ... از پس خودش بر ینجاا

 رو گرفتهید نور خورشی ساز جلویمه نیوارهای ... دید دیاونجا بود و چشماش درست نم

 به ییبودن ... صدا

:ید هم فشار داد ... تو دلش غری خورد. چشماشو محکم رو گوشش

!!!یست نی الن وقت کورینین ... بینین- بب

 کاش کور مونده بود وی ولید ... دید بالخره چشمش به نور کم عادت کرد و دیه ثانی از سبعد

 ویگاره سدستش یه ی که توید رو دیثم که سرنگ رو دستش گرفته، مید رو دیثم ... مید دینم

 بدن اونی ده اما رفتنش توی اون دستش سرنگش پر از هوا ... هوا که به همه جون میتو

 که ازیی اش سر خورد ... صداشونه ی از رویفش ... کیره گی جونشو میکاظم بدبخت ننه پر

 بدبخت ...ی و کاظم ننه پریثم خودش هم نا آشنا بود چه برسه به می برایرونحنجره اش زد ب

202



faridbook.blog.ir                  goldjar.blogfa.com                goldjar2.blogfa.com

 !!!یثم- م

 نبود ...ی که نوریی ... همون جایکی اون تاری ... توید افتاد و از جا پریثم از دست مسرنگ

 رویثم مپریده ... رنگ ید نور رو گرفته بودن مرجان دی ساز جلویمه نیوارایهمون جا که د

 و نفس نفس زنون گفت:یجان که با هید لرزونش رو ... دی و دستایدد

- مرجان!

 ...ین زمی رویدشون کشی شده بودن ... دنبال خودش مین رفت به طرفش پاهاش سنگمرجان

ی میثمش مداداش گفت و ی گفت!!! هومن راست می راست می معتاد عوضیپس هومن ساق

 بستهیمه ... فقط اون دکتر نبود ... کاظم پلکاش نی اوتانازیوه شده به شیخواست قاتل باشه حت

 ذاشت؟ بای بود که به خودش مچی قر و فرا ین ایگه کند پس دیبود ... خودش داشت جون م

 بدبخت گرفت:ی و نگاه از کاظم ننه پرید از جا پریثمداد م

!!! گمشو برو خونه ... راتو بکش برو تا خلصت نکردم.ی؟ کنی می چه چه غلطینجا- تو ا

 که بای لجنزارین ذاشت داداشش نابود بشه تو ای داد ... نمی رو نجات میثم مید جلو ...بارفت

 لرزونش رو برد بال ی و دستایستاددست خودش درست کرده بود ... جلوش ا

... بزرگتر بود ازش ... حق داشت ... پس درنگ نکرد ... دست رو برد بال و با تموم قدرت

 بود ... رد انگشتاش رنگ ید ... پوستش سفیثم گونه سمت چپ میفرود آورد رو

 شده وی بفهمه چینکه صورتش ... قبل از ای پوستش ... دستشو گذاشت رویدی رو سفانداخت

 شونه هاشومرجان بشه و بپرسه به مرجان و چنگولشوبه رخ بکشه یبخواد خروس لر

 ...چونهیوار دی ... لغر بود ...محکم خورد تویی روبرویوار دیگرفت و هولش داد تو

 بشه که داد نزنه ین تونست باعث ای ... امانمید لرزیمرجان م

...پس زد ... داد زد...با همه وجود... با سلول به سلول بدنش... با همه نفرتش ...با همه

عشقش...

 برکت وجودتویمن ...اونم به یم!!! هـــــــــــآن؟ فقط قاتل نبودی؟ بکنیخوای می- چه غلط

قراره به خونواده مون اضافه بشه ...

 بلند شد:یثم مداد
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 نزن... دهنتو وا نکن ... آخه نکبت نفهم! توی زر الکی دونی نمیچی هی-خفه شو! خفه شو وقت

 کاره!!ین تو ای چه پولی فهمیچه م

 ...چرا هوسیکرد کاظم اگه پول داشت که خرج موادش مین- پول؟!!! تف به اون پول! ا

 به سرش زده؟!!یخودکش

یش ده ... بچلونی بهش حال نمیگه!! مواد دیرفتم؟ بار میر اگه پول نداشت زی- هه! فکرکرد

 کوتاه ... یش ... مصرفش بال رفته و نئشگیرون زنه بی میرهاز همه بدنش ش

 کنه ... اون شوتی ... منو سننه؟ تو رو سننه؟ خودش جرئت نداره من کمکش میره بممیخواد

 پول داره!ی شم صاحب هر چی و من میا شه اون دنیم

 شرحهی ... برایثم زدن می نه براینبار ای شد. دستش رفت بال ... ولی می داشت روانمرجان

 زد:یغ صورتش و جی تویدشرحه کردن خودش ... کوب

 .. کارتون خوابیم بشیابونا خوام آواره خی ... میریم خوام از گشنگش بمی خوام ... می- نم

 تو خونه یاری پول بین خوام از ای ... نمی خوام تو آدم بکشی نمی ... ولیمبش

 خوام....ی خودش خودشو بکشه ... نمیره خواد بمی ... ممون

 ...ید ...محکم تر کوبیرون زد ... خون از دماغش زد بی میغ صورتش و جی توید کوبمی

 سوخت ... با ناخن خش انداخت صورتشو ... یخون شدت گرفت ... گونه هاش م

 اش گرفته بود ...یه ... گریره کرد دستاشو بگی جلو ... سعید مرجان پریت وضعیدن با دمیثم

 ...یرون زد بیقلب پاره پاره اش ذره ذره از چشماش م

 کنم مرجانی کنم ... نمی- باشه مرجان ... باشه ... غلط کردم ... من گه خوردم ... باشه نم

 ... مرجان ...ی تو بگی دم ... هر چی نزن! قول مینزن ... نزن تو رو به عل
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 زدن و خبری زدن ... زار می ... هر دو زار میثم بغل می هق هق کنون افتاد تومرجان

یگه و دداده مرگ جون داده ... جون ی بدبخت که بدون استفاده از هواینداشتن از کاظم ننه پر

 روی مواد غرق کنه ... رفت و ننه پری خودشو تویشتر لذت بی ذره ای برایستلزم ن

 دست یه مرجان رو برداشت ... با یف خم شد کیثمعزادار کرد ... م

 ... در همون حالت گفت:ی دار آجریب شی سمت پله هایدش رو گرفت و کشمرجان

 گردم ... بازمی ... میخورم کنم کار خلف ... قسم می نمیگه ... دی م کرد آجیوونه دیکاری- ب

 ... یارم ی میر دوم ... بالخره گی گردم ... بازم دنبال نون حلل میدنبال کار م

ی رم سوفور می شورم ... می رم سنگ خل می کنم ... می رو پاک مینا ماشیشه رم شمی

 کنم ... فقط تو آروم باش ... آروم باش ...ی کارا نمین از ایگهشم ... اما د

 ... داداشید رسی شد ... کم کم داشت به آرامش دلخواهش می کم کم داشت آروم ممرجان

 هنوز پاک بود ... هنوز احساس داشت ... قاتل نشده بود .. با گرفتن یکشکوچ

 براش بس بودین تو وجودش بود ... همیت آدمی جون احساسشو نگرفته بود ... ذره ایه بقجون

... وجدانش پوزخند زد:

!یت- آدم

 داد ذرهی اجازه مید وجدان گوش نکرد ... خودش مهم نبود ... مهم داداشش بود ... نبای ندابه

 بود ...شده داد ... هر طور که ی رو نجات میثمش مید از خط راست منحرف بشه ... بایا

 در آورد ویفش کی رو از توید داد کلی بغلش جا میر که دفتر دستک هاشو زی در حالویولت

 سر جا متوقفش کرد:یی قفل در انداخت، صدایتو

 خوام ...ی- استاد ... عذر م

 زد و گفت:ی لبخند محوید، و اشکان رو پشت سرش دید چرخی و قفل سر جا کمید کلبیخیال

!ی؟ خسروی آقایید- بفرما

 پا اون پا کرد و گفت:ین ای انداخت، کمیر سرشو زاسکان

.یم شه داخل اتاقتون در موردش صحبت کنی استاد، اگه میه کم خصوصیه- 
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 با دانشجوهاشون داخلید بدون حرف در اتاق رو باز کرد و وارد شد، صحبت کرد اساتویولت

 نبود که با اشکان داخل اتاق صحبت کنه.ی بود. پس مشکلیعیاتاقشون طب

 آراد نگاه کرد.یز به سمت می برق رو فشار داد و با دلتنگید که پا به اتاق گذاشت کلهمین

 بود کهساعت شد. همه اش دو ی میدا سر و کله اونم پیهنوز کلش تموم نشده بود، اما به زود

ی صندلی گذاشت، رویز می رو رویفش دلش گرفت، کیش خالیز میدن بودش اما بازم با دیدهند

 بودیستاده الن وسط اتاق اوگردان مخصوصش نشست و به اشکان که دنبالش اومده بود تو 

 بندیف شنوم ... اشکان کی حرف بزن! میعنی سوالش بود ... یای گویولت شد ... نگاه ویرهخ

 بار باز و بسته کرد ...یه کرد و درشو جا شونه جا به ی رنگش رو روی قهوه ایدار چرم

 بود ... دوباره باز و بسته کرد ...ی مدلین ایفای عاشق تق صدا کردن بسته شدن در کیولتو

تق ... من من کرد:

 صحبتیاراد رو بهتون بگم .. اول خواستم با استاد کیزی چیه خواستم ی- راستش استاد ... م

 روم نشد، با شما راحت ترم ... البته ...یعنیکنم، اما خوب نشد. 

 ...تق

 که بشه ازشیست نیزی چینم بالست ... اما ایلی- شما هم جذبه تون ماشال بزنم به تخته خ
گذشت ...

 ...تق
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- راستش ...

 وسط حرفش و گفت:ید پرینم همی شد، برای داشت کلفه مویولت

 ...ی خسروی آقاین- اصل مطلب رو بگ

 و گفت:ید کشی ... آهتق

 ... که ... که ...یارن ی در میاراد کی دارن در مورد شما و آقایعاتی شایه- راستش 

 ....تق

 متاهله ... شما هم فکر کنمیاراد کی گن آقای ... میان ی ... با هم مین ری- که خب ... با هم م
 ...ینباش

 ...تق

- چون خوب حلقه دستتونه ...

 ...تق

 باشه ... ممکنه براتون دردسر بشه ...یشون حرفا پشت سر شما و این ایست- خوب درستش ن

 شد، حرف زدن براش راحت تر شده بود چونیک نزدیولت ویز قدم به میه ید که رسینجا ابه

 کرد یزون آویفش شد و دستشو به بند کیفش کیخیال رو گفته بود ... بیهاصل قض

 گذاشت و گفت:یولت ویز دستشو هم لب میکی اون

 کنم ...ی ... واسه خودتون عرض میرین ها رو بگیعه شاین ای جلوی جوریه- استاد ... بهتره 

 مسلسل وار حرف زدنش برداره تاین نفسشو فوت کرد، منتظر بود اشکان دست از اویولت

 و گفت:شد خسته یولت زد ... آخر هم ویبتونه حرف بزنه اما اشکان تند تند داشت حرف م

 ...ی خسروی- آقا

 پر پشتش فرو کرد و گفت:ی مشکی موهای در جا ساکت شد، دستشو تواشکان

- جانم استاد ...
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 جز آراد رو دوست نداشت ... نا خودآگاه اخماش در هم شد و گفت:ی از زبون کسیدن شنجانم

 همسر من هستن!یاراد کی ... آقایست در کار نی ایعه- شا

ی گربه ای چشمای گرد شده زل زد توی باز موند و با چشمایمه لل شد! دهنش ناشکان

یه کیاراد؟ و استاد یان بشنوه! استاد آوانسیزی چین که چنید گنجی ... تو عقلش هم نمیولتو

 کرد و همهی چکه میش قویمان زد ای که میی که از مثال هایشه مسلمون دو آتیه و یحیمس

 اشکان رو مبهوت سرداشت که تو ازدواجشون وجود ی دونستن چقدر با خداست؟ تناقضیم

 خمیز می رویبا و تقریز موهاش بود رو هم گذاشت لب می که تویجا خشک کرده بود ... دست

 شدهیاد به هم زیکیشون کرد ... نزدی متحلیل و یه داشت تجزیولت بود ... ویینشد، سرش پا

یگه پسر جوون دی دانشجویه استاد خانوم جوون با یه صحبت کردن ی طرز براینبود ... ا

 خواست تذکر بده که اشکان خودشو جمعی شده بود ... مصمیمی از اندازه یشمناسب نبود ... ب

 جا خورده بود؟!!!ینقدر بود ... چرا ایبو جور کنه اما حال و روز اشکان براش عج

 برداشت و گفت:یشو قهوه اسامسونت

 بچه ها ...ین- خسته نباش

 جلوی کرد کسی دلش دعا می همهمه بلند شد ... همه هجوم بردن سمت در ... داشت توصدای
 و نصف روزبود ی خسته! نصف روز گالریلی بپرسه ... خسته بود ... خی و نخواد سوالیادن

ی دانشجوهای خونه هم مجبور بود مطالعه کنه که بتونه جواب گویدانشگاه ... تموم وقتش تو
 کرد که ترجمه اش کنه و بهمی مقاله کار یه ی تا صبح داشت رویشب خواه باشه ... دیادهز

 رو برداره ببرهیولت خواست زودتر بره وی خسته بود و مین همیکتابخونه اهدا کنه ... برا
 :یسته و بابکشه مجبور شد پوف ییخونه و بخوابه ... با صدا

 استاد ...ید- ببخش

 شناختی بود ... دختره رو خوب میستاده کنار راهرو منتظرش ای ... دختربرگشت

 داشت ... خواستی هم بود ... مشکل مالیولت وی ... دانشجویدانشجوش بود ... ترم اول

 ناخنی شد ... جایخکوب که نگاش رو صورتش میید و بگه بفرمایره از دختره بگنگاهشو

 ی افتاد ... همون روزیولتش ویاد ها ... ی پوست صورت و کبودیدگیها ... خراش
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 خواست بهشی کثافت مین که رامی برگشت دانشگاه ... همون روزیبت مدت غیه بعد از که

 بود کهی اخاطره ی تنهاین افتاد ... ایادش کنه ... باز دستاش مشت شد ... باز یدست دراز

 کهی ایافه دختر با قین دو تا هوار بکشه ... حال ایکی کرد ی هوس میاداوریشهر بار با 

 آرادیره نگاه خیدن با د مرجان بود درست با همون زخما روبروش بود ..یولتش ویه شبیبلاتقر

 صاف کرد، راهی ... آراد به خودش اومد ... گلوشو با سرفه ایین سرشو انداخت پاینشرمگ

 گفت:ینافتاد و در همون ح

 ...یم کنی تو راه صحبت میید- بفرما

 که دستش بود رو ورق زد و گفت:ی تند تند کتابمرجان

یام خواستم بی بود ... میل کم برام صقیه ین که جله قبل گفتی مبحثین- استاد ... راستش ا

 ساعت رفعالن ... البته اگه ممکنه ... آخه ین بدیحش برام توضیگه بار دیه شه یاتاقتون اگه م

اشکاله ...

 موند!ی دفترش می توید نبود! تو برنامه اش دو ساعت برنامه رفع اشکال داشت و بایادش اوه

 شد ی دست اون دست کرد ... کاش مین رو ایفش ... کیشتر بین از ایبدبخت

 سرش اومده بود؟ نکنه بازمیی چه بلیعنی ... از گوشه چشم نگاش کرد ... یچونه رو بپدختره

 ساده ی مانتویه بود ... ی!! دختر ساده ایگه؟ دیولت ویه ؟ یگه دین رامیه

 کوله راه راهیه و ی جفت کفش اسپرت نارنجیه و ی شلوار کتون مشکیه تنش بود و مشکی

 بود ... نگاشوسفید بود ... فقط پوستش یولتش وی چشمایه شبیب ... چشماش عجی نارنجیدسف

یچ ... هید رسی نمیولتش وی به پای قشنگی توی زنیچ .. چه مرگش شده بود؟!! هیددزد

 اشاره کرد و گفت:دفترش سوخت ... به یچاره دختر بیوقت ... هرگز ... اما دلش برا

 دم ...ی میح براتون توضیید خب بفرمایلی- خ

 جلوتر ... چندیدش اراده دستش رفت به سمت مقنعه اش و کشی از گل مرجان شکفت ... بگل

یشه شیدن با دآراد که با دست فرستادشون تو یرون مقنعه بیر زده بود از زیاهش سیتار مو

 ...یرون زودتر اومده از کلس بیولت وید چراغ روشن وسط اتاق فهمیدن در اتاق و دیبال

 در کنه ... علوه بر اونخستگیشو ه کم از ی تونستی میولت ویدنلبخند نشست کنج لبش ... د
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 اتاق تنها بمونه ... مجبور بود در رو باز بذاره ... اونمی تویدوست نداشت با دختر نامحرم

 ترم ی دانشجوی قبایریجممکن بود به ت

 اتاق بود ...ی تویولتش بود که وین مهم نبود ... مهم اینا بر بخوره ... در هر صورت ا اولیش

 منظره روبروش پا سست کرد ... یدن صبرانه در اتاق رو باز کرد ... اما با دیب

یولت ویز می دانشجوهاش ... جفت دستاش روین تری از ساعیکی اتاقش بود ... ی توخسروی

 زده بود ...چنگ یز افتاده و به می ... انگار داشته میاد ... نه زیز میبود و خم شده بود رو

 شده ... در که باز شدیره که چطور به اون پسر خید دی رو میولت اما وید دیصورتشو نم

 بود ... نگاه مرجانیستاده اسرش سمت آراد و مرجان که پشت ید چرخی و خسرویولتنگاه و

ینکه سکوت بود تا اینشون ... چند لحظه بیستاد ایخو اشکان تو هم گره خورد ... اشکان س

 گفت:یعاشکان سر

- سلم استاد ...

 و گفت:یولت سمت وچرخید

 استاد، وقتتون رو گرفتم ...ید- ببخش

 چند لحظه پا سست کرد ...ید مرجان که رسیک زد ... نزدیرون هم با سرعت از اتاق ببعد
 نداشت ... تازه با هم کلس داشتن ... پس به یلیخواست سلم کنه ... اما دل

 و به سرعت دور شد ...ید سرعت بخشقدماش

 گفت:یولت رفت تو و رو به وآراد

 ...ین ... خسته نباشیان- سلم خانوم آوانس

 برخورد کنه:ی کرد جدی و سعید به روش پاشی لبخندویولت

 ...ین ... شما هم خسته نباشیاراد کی- سلم آقا

 نشست و رو به مرجان گفت:یزش خم کرد. آراد پشت می جواب سلم مرجان هم سردر

- خوب خانوم ...

 گفت:یع سرمرجان

 ...ی هستم استاد ... مرجان سبحانی- سبحان

210



faridbook.blog.ir                  goldjar.blogfa.com                goldjar2.blogfa.com

 داد... پس گفت:ی تو برخوردش به مرجان نشون مینو اید بود و کلفه ، اما نباخسته

 بود؟ی ... مشکلتون چی- بله خانم سبحان

 اش صفحه موردیده کشی آراد و با انگشتایز می کم خم شد رویه کتابش رو باز کرد، مرجان
 شد ...مرجان صورت یخ میولت شد و ویحنظر رو نشون داد ... آراد تند تند مشغول توض

 دختر اومده بود؟ دلش کباب شدین سر ایی چه بلیعنی ها ... ی ... کبودی زخم هایجا
 کرد نکنه شوهرفکر خبر داشت .. با خودش ی تا حدودیش بد اقتصادیتبراش ... از وضع

 باباش کتکش زده ...ید ... خوب شایست نه ... حلقه دستش نیدمداره و شوهرش زدتش؟ شا
 اومده ... دوست داشت کمکش کنه ...یش واسه مرجان پی مرد بفهمه چه مشکلیداشت م
 به مرجان نگاهینقدر ... ایره کمک کنه دستشو بگی به کسی تونی می بود که وقتینعاشق ا

 وسواس گونه به مقنعهی آراد نبود ... به حالتحرفای متوجه یگهکرد که مرجان معذب شد ... د
 انداخت که محو مرجان شده بود ...یولت به وی رفت ... آراد متوجه شد و نگاهیاش ور م

 یولتخنده اش گرفت ... و

 خنده اش رو گرفت و رو به مرجان گفت:ی شناخت ... اما جلوی رو خوب مفضولش

 ...یست حواستون به من نینکه ... مثل ای- خانوم سبحان

 مقنعه اش تند تر کرد و گفت:ی حرکت دستش رو رومرجان

 ...ید- نه ... نه استاد حواسم هست ... ببخش

 اش دختریره نگاه خید که فهمیولت دادن شد ... ویح کرد و دوباره مشغول توضی پوفآراد

سایت یجوون رو هول و مضطرب کرده چشم ازش گرفت و مشغول گشت و گذار تو

 کنهیدا مقاله ها رو پین تونست به روز تری شد ... هنوزم از اونجا میفاکس هالیدانشگاشون تو

:ید آراد که از مرجان پرسی... با صدا

یست؟ نی مشکلیگه- د

 و گفت:یستاد خودش اومد ... مرجان کتابش رو بست .. صاف ابه

- نه استاد ... ممنون ...

 ... همزمان با آراد خم شدن که خودکارین زمی موقع خودکار مرجان از دستش افتاد روهمون

 دستشینکه ابیم مرجان زودتر دستش رو برده سمت خودکار از ید دیرو بردارن ... آراد وقت

 ازیگه دیکی ... همون لحظه در اتاق باز شد و ید عقب کشیع کنه سریدا پیباهاش تماس
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 رو وادار بهیولت وسختش دختر اومد تو ... چادر سرش بود ... حجاب سفت و یدانشجوها

 قدمیه ... دختره ی چادری دخترای خودش روی هایت اومد به حساسیادشلبخند زدن کرد ... 

 اتاق و رو به آراد گفت:یاومد تو

 داشتم ...ی سوالیه استاد ... ید- ببخش

یولتش بندازه، دست ویرون مرد که هم مرجان و اون دختر رو با هم از اتاق بی داشت مآراد

 رو بده ... بادانشجوها جواب ینکه نداشت جز ای و ببرتش خونه ... اما فعل چاره ایرهرو بگ

 کنارش اشاره کرد و گفت:ی درهمش به صندلیاخما

 کنم ...ی خواهش میید- بفرما

ید بود ... خودشو کشیستاده به خودش ... ای کنار آراد کرد و نگاهی به صندلی نگاهمرجان

 گفت:ی لبیرکنار و ز

- ممنون استاد ...

 صداش کرد:یولت بره به سمت در که وخواست

 ...ی- خانوم سبحان

 کنارش اشارهی به صندلیولت مراقبشون بود ... وی چشمیر ... آراد هم زیولت سمت وچرخید
کرد و گفت:

 ...ینجا لحظه ایه یا- ب

 و گفت:ی صندلی ناچارلا برگشت ... نشست رومرجان

!ین؟ داشتی- جانم استاد ... با من امر

 شده بود ... سرشویه به آراد کرد، حواسش پرت سوال دختر چادری نگاهی چشمیر زویولت

:ید آروم پرسیلی صورتش خی کرد و با اشاره به زخمایکبه مرجان نزد

 ...ی اومده خانوم سبحانیش پی- مشکل
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ی بفهمه خودزنی کسینکه از اید کشی صورتش ... خجالت می روید دست کشیع سرمرجان

 دانشگاه بره ... پس من من کرد:ی که آبروش توید کشیکرده ... خجالت م

 ...یست نیزی- نه ... خوب راستش ... چ

 دستش و گفت:ی دست مرجان رو گرفت توی با همدلویولت

 استاد شماها باشم، دوستتون باشمینکه ... به من اعتماد کن ... من دوست دارم قبل از ایزم- عز

 بگو ...یاد ی از دست من بر می... اگه کمک

یده شنیش دونست ... چند وقت پی خوب مینو ... مرجان ایومد ی بر میولت از دست وکمک

 و آراد ی نکردیدا پی گالری رو برای به آراد گفته بود هنوز کسیولتبود که و

 کرد اون کار رو به برادرش بدن مطمئنای درخواست میولت بود نه ... الن اگه از وگفته

 گفت؟!!! ی داداشش؟! اما چطور می بهتر براین از ای گفت و چی نه نمیولتو

 و گفت:ید کشی ... آهیره با خودش درگید فهمید که سکوتشو دویولت

 شه ... منی اتاق چال مین همی توی به من بگی راحت باشه ... تو هر چیالت- مرجان ... خ

 خوام کمکت کنم ...یفقط م

ی زخمایل ... حال لزم نبود حتما دلیثم زد ... به خاطر می حرف مید رو فوت کرد ... بانفسش

 داداشش رووضعی بدونه اون با چه یولت داشت ویلی بگه! چه دلیولت صورتش رو به ویرو

 خواسته آدم بکشه؟!!! فقطی پولی از زور بیثم بفهمه میولت داشت ویل کرده؟!! چه دلیداپ

 بود و ترک خورده بود ...شده بود مشکل رو بگه ... لبش رو با زبون تر کرد ... خشک یکاف

 دستش حس کرد گفت:ی رو که رویولتفشار دست و

- راستش استاد ... مشکل برادرمه؟!!!

یعنی رحم! ی زنه! چه بی من! برادرش کتکش می شد! خدایده کشیزا چین به بدتریولت وذهن

 کرده؟!!!ی کتکش زده؟ مرجان کار خلفی چیبرا

 باز به حرف اومد و گفت:مرجان
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 کنه ... راستش ...ی نمیدا پی ... اما کاریگرده وقته که دنبال کار میلی- استاد ... برادرم ... خ

 دونم که ی کتاب ... میان ... از بعد از جرین دونی میبلا ما رو تقریتخوب وضع

 ... صابخونه مون جوابمون کرده ... بایم هستیفی قشر ضعی از لحاظ اقتصادفهمیدین

 شد وضع و روزم ...ین شدم .. ایرصابخونه درگ

 بود نا خوداگاهیت بهتر از اصل واقعیلی در برابر دروغ مرجان که البته خیولت العمل وعکس

:ید دهنش و نالیبود ... دستشو گذاشت رو

 من !ی خدای- وا

 و گفت:ید کشی نبود ... آهی و زاریه اهل گری مرجان ولی گلوی گره خورد توبغض

یدا جا کار پیه روز و شبم شده که داداشم ی!! دعایده؟ شد ... اما چه فایر- داداشمم باهاش درگ
کنه ...

ی بهتر از اونجا؟ مرجان رو هم تا حدودیی آراد ... چه جای سمت گالرید دویع سریولت وذهن

 گرفت ورو دست مرجان یع کنه ... سری ضرر نمینان اطمین شناخت مطمئن بود از ایم

گفت:

 وقتیچ کن هی ها ... سعی بال بلندین پره از ای غضه نخور ... زندگیزم- مرجان جان .. عز
 ...یخودت رو نباز

 دلش پوزخند زد:ی تومرجان

ی می رنگ بدبختیه ها! هر روز یچاره ما بدبخت بی شماها ... برای- آره .... پره! اما نه برا

 ... شما چه خبر یکنه رو رنگ و وارنگ میمون سرمون و زندگی رویزهر

!یدن؟ کشی پولی گذاشتن و بین از سر گشنه زمدارین

 بخشینان همراه با لبخند اطمیولت لبخند تلخ اکتفا کرد ... ویه فقط به یولت در جواب واما
گفت:

 همسرمه ...یاراد کی که آقای دونی- م

 تو دلش گفت:مرجان
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 دونم....ی- م

ی مین آدم امیه فرش داره که چند وقته شاگردش ازش جدا شده ... در به در دنبال ی گالریه- 

 عصر برهفردا کنم ... به داداشت بگو ی بهتر از داداش تو؟ حتما باهاش صحبت میگرده ... ک

 ..یسم نوی که می آدرسینبه ا

 آراد شد ...ی کردن آدرس گالریادداشت برداشت و تند تند مشغول یزش می از روکاغذی

 کنه ی کردن و اصل مخالفت نمیر کار خی ره برایمطمئن بود آراد هم جونش در م

 کنه که بتونهی رو دو برابر میثم رو بفهمه حقوق میتشون مطمئن بود آراد اگه وضعی... حت

 رو درمون کنه ... آدرس رو نوشتن و کاغذ رو دراز کرد یشون از زندگیزخم

 کم هم عذابیه بود ... بماند که به خاطر دروغش ی دل مرجان عروسی مرجان ... توسمت

ی قدردانبا ... کاغذ رو گرفت و یره رو بگیش شادی نبود که جلویوجدان داشت اما اونقدر

گفت:

 شدم ...یونتون عمر مدیه استاد .. واقعلا ممنونم ... ی- مرس

 ...یچید سرش پی تویقی و عمید دفعه درد شدیه با لبخند خواست جوابش رو بده که ویولت

 لحظهبه ... درد لحظه ید سرش و نالی دستش رو گذاشت رویار اختی بود که بیداونقدر شد

ی کرد اتاق داره دور سرش می شد و حس می شد ... چشماش داشت تار می تر میدشد

 شد ... بای متر حال ی سرش و لحظه به لحظه داشت بیچرخه ... دستش رو گذاشته بود رو

 شد سمت لبش ... طعمیده سرش کشی لبش دستش از روی بالی لزجیع مرجان و حس مایغج

 مرجان یغ کرد ... با جی دهنش حس می خون رو تویشور

 زد ازی میدی بود و چشماش داشت به سفیده که سرشو چسبیولت ویدن و با دید از جا پر آراد

 اراده بود : ی بیادش ... فریدجا پر

!ین امام حسیا- 

 رو دور زد ویولت ویر میع عقب و آراد سریدن قدم پریه اتاق بودن ی که توی و دخترمرجان

 شد ... اونمی یف کثیولت با خون ویدش سفیرهن بغلش ... مهم نبود که پی تویدسرشو کش

 بود و بهیده هر دو پری کرد ... رنگ مرجان و دختر چادی فکر نمیه قضینلحظه اصل به ا

 کهی و با ترس و حشتدستاش ین بید رو چسبیولت شده بودن ... آراد سر ویره منظره خینا

 شد گفت:یکامل تو صداش حس م
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 چته؟!!!یولت!!! وی؟ شدی ... چیزم ... عزیو ... ویولت- و

 سمت آب سرد کن کنار اتاق وید شد ... آروم و آروم تر ... مرجان دوی داشت آروم مدرد
گفت:

 ...یارم ی- من براشون آب م

 دانشجوهای استاد جلویه در مقام ید ... اصل حواسش نبود اونجا دانشگاهه و باید شنی نمآراد

 رو بغل کرد و گفت:یولت ... باز سر ویره خودش رو بگیجلو

 ...ی شنوی منو می دلم ... حرف بزن ... صدایز- عز

 عقب ... با پشت دستید سرشو به نشونه مثبت تکون داد ... درد رفته بود ... سرشو کشویولت

لبشو پاک کرد و گفت:

 خون دماغ ساده بود...یه- خوبم آراد .. نگران نباش ... 

 آراد بلند شد:داد

 دکتر ...یم ری ... مینم- خون دماغ ساده!!!! رنگت رنگ گچ شده!!! بلند شو بب

 گفت:ی و با نگرانیولت آب رو گرفت سمت ویوان لمرجان

- استاد ... آب ....

 وی آب رو گرفت و رو به آراد که کنارش زانو زده بود و با خشم و ناراحتیوان لویولت

 بلندجا از ی و به دانشجوها اشاره کرد ... آراد با کلفگید گزی شده بود لبیره بهش خینگران

 جرعه ازیولت موهاش فرو کرد ... وی و دستشو تویستاد ایولتشد ... پشت به دانشجو ها و و

 لبشی گرفت، بالرو به سمتش دراز کرده بود ی که دختر چادریآب رو خورد ... دستمال

ی لبیر ... زیست موندن مساعد نیشتر بی جو برایدن و تشکر کرد ... هر دو دانشجو فهمیدکش

 ین از اتاق ... آراد همیرون کردن و زدن بیعذر خواه

 خنده اش گرفت و گفت:یولت ... ویولت از رفتنشون مطمئن شد هجوم برد سمت وکه

 خونه؟یم ... بریاد ی میکی یهو- آراد نکن! 
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 کنار و با خشم گفت:ید خودشو کشآراد

!یست نی .... خون دماغ شدن که الکیمارستان بیم ... پاشو برینی- خونه؟!!! مگه خوابشو بب

 و گفت:ید از جا بلند شد ... خندویولت

 بودی شم ... الن هم از خستگی!! زرت زرت خون دماغ می؟ شناسی- خوبم هست ... منو نم

 دراکول! یه شبی کرده شدیزی چشمات خونری... تو خودت هم از زور خستگ

 شم ...ی خوب میم خونه بخواببریم

 و گفت:ید دستشو کشآراد

 چهیدم دی کردم وقتی به خدا داشتم سکته میولت ... ویمارستان نزن ... اول بیخود- حرف ب

ی نخواست حرف ویولت .ی حرف بزنی حتی و نا نداریرون زنه بی خون از دماغت میجور

ی و حتیده کشی گفت چه دردی خسته ... اگه میلیاز سر درد وحشتناکش بزنه ... خسته بود خ

 درد سراغش اومده ین گفت بار اولش نبوده که ایاگه م

 خواست ... پس با خندهی داشت ... فعل فقط خونه رو می دست از سرش بر نمیگه دآراد
گفت:

 خون زدیهو زدم! ی ... هنگ کرده بودم که حرف نمیست نیزیم گم چی- ننر نشو ... م

اینجوری دم اگه بازم ی ... قول میفم که چقدر ضعی دونی ... میعیه من طبی ... اما برایرونب

 دکتر خوبه؟!!یمشدم بر

 و گفت:ین زمی روید از جا بلند شد و مثل بچه ها پا کوبیولت نگاش کرد ... وید با تردآراد

 !یاد ی آراد ... خوابم میم- بر

 لب آراد و گفت:ی نشست رولبخند

ی؟- مطمئن

 خوام باهات در مورد مرجان هم حرف بزنم ...یم که یم- مطمئن مطمئن ... بر

 و گفت:ید پوشیش خونیرهن پی کتش رو روآراد

- مرجان؟
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 ...ی خانوم سبحانین- هم

!یکردی؟ می فضولی- آهان ... داشت

 ... رفت سمت در و گفت:ید خندویولت

 گم ...ی تو راه برات میا ... حال بین همچی- ا

 دو با لبخند از اتاق خارج شدن ...هر

- بابـــــــا!

یر بغلش اسی کرد گرفت و توی می دالیمکت رو که داشت از پشت نیاوش حرکت نیه با نیما

 ی خنده های صدای خنده هاش توی و صداید کشیغ زده جیجان هیاوشکرد ... ن

 گم شد:باباش

 خونه ... مامان منتظرمونه!یم ... بریگه! بهت گفتم بسه دیده- ورپر

 رفت اخم کرد و گفت:ی ور میما نی که با موهاینطور همنیاوش

 کنم.ی خوام باز پارک بازی- بابا خونه نه ... من م

 بلند شد، راه افتاد سمتیمکت نی رو محکم بغل کرده بود از رویاوش همونطور که ننیما

 محدوده کنار پارک، پارک کرده بود و گفت:ی که توینشماش

 ...یم کنی دم تو خونه هم بازی- قول م

 نق زد:نیاوش

 ...یشب کنه ... مثل دی میه خوام ... مامان گری- نم

 دلش خون شد ... تو دلش گفت:نیما

- مثل هر شب!
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 ترسا و برگشتن طرلن هزار بار بدتر شده بود! آرتان هم معلومیادت که رفتن عی روزاز

ینقدر ... اکنه کم روبراهش یه سر بهش بزنه و یه کرد ینبود سرش به کجا گرم بود که وقت نم

 دادیغ و جی بازی مدام به جایدادش خونه از ترس داد و بی تویاوش بد شده بود که نیتشوضع

 ی خواست حرفی هم می و وقتی وی تی نشست پایکنار باباش م

یرون بکنه طرلن از اتاق بی دوبار هم که خواسته بود بلند بازیکی کرد ... ی پچ پچ مبزنه
ی تومشت و ید کشی میغ که جینطور خودش مچاله شده بود و همیاومده بود، گوشه در تو

یدا هم جدیما ... نید ترسی میاوش خواست که ساکت باشن ... نی ازشون مید کوبیسرش م
 ره خونهی مامروز بالخره آرتان زنگ زده و گفته بود یشب دینکه ... تا اید ترسیداشت م

یلی خیگه تا آرتان راحت به کارش برسه ... اما دیرون رو آورده بود بیاوش نیماشون ... ن
یغ جیاوش رو که باز کرد نماشینوقت بود تنهاشون گذاشته بود و وقت برگشت بود ... در 

:یدکش
 

- بابا خونه نه!

 کمیه دونست که بچه اش تحت فشاره، مجبور بود هر طور که شده آرومش کنه، پس ی منیما

لوس کردنش اشکال نداشت ... گفت:

یم؟ بزرگه رو بخری کنترلین اگه اون ماشی- حت

 برق زد، دستشو آورد بال و گفت:یاوش نچشمای

 بابا، بزن قدش!یول- ا

ی صندلی رو نشوند رویاوش نید، کوبیاوش با خنده کف دستش رو آورم به کف دست ننیما
ی هم آه نیما کمربندش رو بست و صاف نشست .یع خودش سریاوشجلو و در رو بست ... ن

یلی زد ... نگران بود ... خی و سوار شد ... همه فکرش حول و حوش خونه پر میدکش
ی ... نمید ترسی مشه ی طرلن بدتر مینکه ... از اید ترسی میشنگران ... از نابود شدن زندگ

 ... اما قسم خورد اگهیخواست نمیاوش از هم بپاشه ... حداقل به خاطر نیشخواست زندگ
 جاین ببره ... رم بهتریران ااز یشه همی رو برایاوشطرلن خوب نشه، ازش جدا بشه و ن

 تشنج روحش نابود بشه ... اما قبل ازین ای داد توی بزرگ شدن پسرش بود ... اجازه نمیبرا
 خودش و وجدانشیون مدی کرد که روزمی نجات طرلن ی همه تلشش رو برایداون با

 بلند شد:یاوش نیغ جیننباشه ... با ترمز ماش
 

 بزرگه؟!!ی کنترلین- بابا!!!! پس ماش

 و گفت:ید خندیاوش کرد، اما در جواب نی پوفنیما

 گردم ...ی امان از حواس پرت ... الن بر می- ا
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ینی چهار راه سر راهش بود ... ماشین سر اولی بزرگی کوچه رو دور شد، اسباب بازسریع

 سر وقتراست یه یاوش شدن و نیاده بود داخل همون مغازه بود ... هر دو پیاوشکه مد نظر ن

 رو که کم هم نبودین پول ماشی چونه زدنیچ هم بدون هیما مورد نظرش رفت ... نینماش

 دری جلوینبار رفتن ... ابیرون از مغازه ین با کارتن بزرگ ماشیاوشپرداخت کرد و همراه ن

لل دوستیزی چید ترسی ... مید کوبی دهنش می قلبش تویدخونه که رس  رو بشنوه که اص

 وحشت داشت ینداشت بشنوه ... از اون خبر بد لعنت

 رو بغل کرد و وارد خونه شد ... با آسانسور خودشو بهیاوش تنها راه بود ... نین اید... اما شا

ی زد ... مرو زنگ یاوش فرصت کنه زنگ بزنه نینکهطبقه دهم رسوند ... پشت در قبل از ا

 دم درینش خواست مزاحم کار آرتان بشه ... ماشی بندازه و در رو باز کنه، ام نمیدتونست کل

 دونست که هنوز داخل خونه است ... بعد ی میماپارک بود و ن

ی سعیاوش و نیما نیدن درهم در رو باز کرد ... با دیی در باز شد و آرتان با اخمایقه دقازچند

 و گفت:کرد دست آزادش رو باز یاوش بده و سلم کرد ... نیلشون تحویکرد، لبخند خسته ا

- سلم عمو!!!!

 گونه اش گفت:یدن لب آرتان ... خم شد بغلش کرد و بعد از بوسی لبخند نشوند روهیجانش

 از خودت بزرگتره !ی؟ بغلت فسقلیه چین- ا

 با ذوق گفت:نیاوش

 هم بزرگ تره ! بابام برامین آتری شارژین بزرگ ... از ماشیلی خی کنترلین ماشیه- 

!!!یاوردی؟ رو نین عمو آتری ... راستیدهخر

 گذاشت وین زمی رورویاوش بود، نیما همه همه حواسش به نگاه نگران و ظاهر آشفته نآرتان
گفت:

ل ی بازینت اتاقت با ماشی ... حال برو تویارمش ی میگه- نه عمو ... انشال دفعه د  کن فعل

 همونجایما سمت اتاقش و در رو هم بست ... نید خواست، دوی نمین جز ایزی که چنیاوش

 داد و گفت:یه تکیوار به دیکنار در ورود

- چه خبر آرتان؟!!
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 کردن کمی مینی شونه اش سنگی که رویی ... فشار هاید صورتش کشی توی کلفه دستآرتان

 اشاره کرد و گفت:یی کرم و طلی سلطنتینبودن ... به مبل ها

 تعارف بکنم ...ید خونه خودته من که نبایم؟ حرف بزنی خوای مینجا تو ... ایا- ب

 کهی قهوه ای پارکت های ، رفت رویاره از پا در بیشو قهوه ای رسمی کفشاینکه بدون انیما

 نشست ...روبروش مبل ها ولو شد ... آرتان هم اومد و یبه جون طرلن بسته بودن و رو

 دونست عذابی سوخت ... می زد؟! دلش براش می حرف میده مرد درد کشین با ایدچطور با

 و بعدید کشی! آهید فهمی مید باچی براش درده ... اما بالخره که ین تونست ای کشه ... میم

از چند لحظه سکوت گفت:

 نباشه ...یند خوشایلی خید خوام بگم شای که میزی چیما- ن

 به سرش اومده ...یده ترسی که میزی از چید آرتان فهمیدن تر شد ... با دیده پریما نرنگ

 ...یه آرتان چی دونست جمله بعدیخوب م

 زد و گفت:یا دل به درین همبرای

 بشه ... نه؟!!!ی بسترید- با

یدن نگاه نکرد ... طاقت دیما و سرشو به نشونه مثبت تکون داد ... اما به نید لباشو مکآرتان

 در هم شد ...اخماش یع و سریما نی لحظه خودشو گذاشت جایه مرد رو نداشت ... یهشکستن 

 راستیه از جا بلند شد ... یما! نین شده بود ... همی عصبی اون فقط کمیخدا نکنه ... ترسا

 شدنی و بدون نگران شدن از دهنبرداشت آب رو یشه ... شیخچال آشپزخونه و سر یرفت تو

 از التهابشو کم کردن ... اما هنوزم داغون بود ... دری آب کمی ... خنکیدلجرعه سر کش

 بازوش ... آرتانی داد و سرشو گذاشت رویه تکیخچال رو بست ... دستش رو به در یخچال

 ویستاد فاصله ای از جا بلند شد و رفت کنارش ... با کمید رو دیتش از بال اپن وضعیوقت

گفت:

 تنها راه نجاتشه ... اونجا کمتر از شش ماه که بمونهین دونم برات سخته ... اما ای ... میما- ن

 اون روزا فقط البته اولش شده .ی ... باز مثل روزایدیم به دادش رسیر شه ... دیروبراه م
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 هم داره ...ی هم شده ... خونه بمونه ... اونم تنها! احتمال خودکشیافسرده بود ... حال عصب

 ... مگه نه؟یما نی کنی ... کمکش میم کمکش کنیدبا

 خواست جدا بشه ...ی مید بود ... شایده بریگه دید به طرلن چقدره! شایما دونست عشق ننمی

 بود دست ازمحال یمابود نی خودش جایاز نظر آرتان حق داشت ... هر چند که اگه لحظه ا

 کنه ...یسه مقای تونست خودشو با کسی! نمیما نیما اون آرتان بود و نیسر ترسا برداره ... ول

 و گفت:ید بعد از چند لحظه آه کشیمان

ی خوام بچه ام بی کنم ... نمی می نجات طرلن هر کاری ندارم ... من براین جز ای- چاره ا

 نمونده ...ی وجودم باقی توی احساسیگهمادر بشه ... خودم که د

 دریبش جی از تویگاری مبل ... سی و نشست رویرایی پذی کنده شد ، رفت تویخچال در از

:یدآورد، آتش زد و رو به آرتان پرس

!!ی؟ کشی- م

 تکون داد و گفت:ی به نشونه منفی سرآرتان

 بشه ...ی- بهتره هر چه زودتر بستر

 زد و گفت:یگارش به سیقی پک عمنیما

 کار کنم؟ی چید- با

 و گفت:ید کشی آهآرتان

 هواشو داشته باش ...ی ... امشب هم حسابیارش ... صبح بیکنم هماهنگ میمارستان- فردا با ب

ی میما نیت شد ... آرتان که داشت از وضعیره خیگارش فقط سرشو تکون داد و به دود سنیما
 گفت:یدترس

!!ی؟ بزنیزی چیه یم بری خوای میما- ن

 زد و گفت:ی منظورش رو گرفت، پوزخندنیما

 خورم ...ی نمیزی وقته که چیلی- خ

 کرد و گفت:ی پوفآرتان
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 گرده، مثلی نشده که ... بعد از شش ماه سالم بر می مرد! طوری خودت رو باختیلی- خ

 ...ی کنیش بار روغن کاریه ی حواست باشه سالید اول .. فقط بایروزا

 داد و گفت:یلش تحوی لبخند تلخنیما

ی ... فردا صبح هم طرلن رو میاوش نیش بمونم پید- برو آرتان ... ترسا منتظرته ... من با
 ...یارم

 به در بشته اتاقشون انداخت و گفت:ی حرف نگاهین دنبال ابه

- خوابه؟!

 زد و گفت:ی پوزخندآرتان

 نشهیدار موقع بیه- خوابوندمش ... با آرام بخش ... تا صبح خوابه ... اما تو شب چکش کنه که 
...

 سرشو تکون داد و گفت:نیما

- باشه حواسم هست ...

 زد و گفت:یگارش به سی دوباره پکید، صورتش کشی توی دستبعد

 بدم ...ی رو چیاوش دونم جواب نی- فقط نم

 هم کلفه شد و گفت:آرتان

 ...یره تو ذهنش شکل نگی مامانش رفته مسافرت ... بهتره خاطره بدی بهتره بگید- شا

 کنه!ی ام میچاره بیاوش کشه؟ نی- آخه کدوم مسافرت شش ماه طول م

 که دوست داره ... روزا بذارشیزایی ... به چی شه حواسش رو پرت کنی هر طور که مید- با

 مامانت اما شبا حتما کنارش باش ... چه خونه خودت چه خونه مادرت ... یشپ

 مامان براتینو بخر بگو ایه براش هدی تو رو حس کنه ... هر از گاهیست اگه مامانش نبذار

ی حرف مموردش در یشتر احساس طرد شدن بهش دست بده ... حال بعدا بیدفرستاده ... نبا

 ...یمزن
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 مصمم سرشو تکون داد و گفت:نیما

 بشه ... منو طرلن به درک ...یزیش چیاوش خوام نی- آره حتملا نم

یزیش هم چیاوش نین ... شما که خودتون رو جمع کنین هستی زندگی هایه- تو و طرلن پا

 ... تو ی جورشو بکشید ها لق شده تو بایه پاین از ایکی شه ... حال که ینم

 مونه ... تو خودت روی خوب میاوش نی ... حواست باشه تو خوب باشی ... راحت ترمردی

 که غم زدهنیست بزرگسال ی بچه ها هم مثل افسردگی شه ... افسردگی اونم افسرده میبباز

 بهی و وقتید سخته ... ممکنه نفهمیش تشخصین همی شن و برای تر میطونبشن ... اتفاقا ش

 اش تباه شده باشه ینده آیاوش که نیایخودت ب

 پسرش بود استوار گفت:یش که همه هم و غم زندگنیما

 بشه ...یش ذارم ... محاله بذارم اون طوری- نه ... نم

- پس خودتو جمع کن ...

 سرشو تکون داد و گفت:نیما

 ... حواسم هست ...یزم ری برنامه خوب براش میه- از فردا شب 

ی آشفتگین که از ایزه برنامه بریش زندگی نفر برایه داشت یاز از جا بلند شد ... خودش نآرتان

یچ خورد! هی مآب داشت ... کوزه گر از کوزه شکسته ی اسفباریت کنه ... چه وضعیدانجات پ

 زد و گفت:یما سر شونه نی تونست بکنه! دستی نمی غلطیچ خودش هی زندگیوقت برا

 که بودیزی ... هر چی حرف بزنی با کسی ... هر وقت خواستی به کمک داشتیاز- هر وقت ن

 ...ی من حساب کنی روی تونیم

ی داغون بود که حتینقدر زد، از جا بلند شد و دست آرتان رو گرم فشرد ... ای لبخند تلخنیما

 شد،خارج از خونه یاوش از نینتونست بگه به ترسا سلم برسون ... آرتان بدون خداحافظ

ی منفیادی بچه گونه خودش غرق باشه ... جو خونه زی حال و هوای داد بذاره بچه تویحترج

 رسوند ... باهمکف بود ... از خونه خارج شد و با آسانسور خودشو به طبقه ینو غمگ

 ترسایا بخوابه ی دونست امشب هر قراره با اعصاب خوردی ... نمید کشی خونه آهیادآوری
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ی داغون تر بود ... دلش برانیما کنن ... خودش از ی آره و حلش می رفتاراش می برایلیدل

 تنگ ...یلیترساش تنگ شده بود ... خ

 کردی. پوفیستاد اینه آی جلوید، مد روزش رو پوشی هالباس

 رو هم برداشت و بعد از چکیدش سفیف سرش انداخت، کی رویشو سورمه اید شال سفبیخیال

 زد یرون روشن از در بیکردن خاموش بودن گاز و خاموش کردن چراغ ها

 روز هم مجبور بودن چراغ روشن کنن ... از پلهی... چون خونه شون پشت به افتاب بود تو

 یه رو در آورد ... ینش ماشیچ کرد و سوئیفش کی دست تویین،ها که رفت پا

 رویفش رو باز کرد و سوار شد ... کیدش سفی در کمریر و با دزدگینگ پارکی رفت توراست

 از توش در اورد و اس ام اس داد:یشو گذاشت، گوشی کناری صندلیرو

 گردم خونه ...ی بر میگه رم استخر ... دو ساعت دی- حاج آقا ... من دارم م

 روینگ در پارکیموت رو از رمپ بال برد و با رین ام اس رو سند کرد و راه افتاد. ماشاس

 اومد کمربندش رو نبسته، توقف کرد، کمربند رو بست و راه افتاد یادشبست ... 

 برش داشت و اس امی کناری صندلی بلند شد، از رویلش اس ام اس موبای... همزمان صدا

 اس ام اس:به نگاهش یه خلوتشون بود، ی فرعیابوناس رو باز کرد، به نگاهشبه روبر و خ

 بعد برو ...ینمت رسم خونه ... ببی ، من الن میقه دقیه- حاج خانوم بمون 

 هنوز خلوته،یابون اس ام اس رو کامل نخونده بود ، سرشو اورد بال که مطمئن بشه خهنوز

ین، ماشی جلوپرید بلند ی شمشادهاین روها و از بیاده پی نفر از تویهاما درست همون لحظه 

 بلند شد ... با ترسیکاش لستیغ جی ترمز ... صدای از دستش افتاد و جفت پا رفت رویگوش

یشتر بین ماشی جلویح مسدیدن بود ... با یستاده سالم جلوش ایارو شد ... یرهبه روبرو خ

ین نشده بود و طناز با ای خبریگه هفته بود دیه کار کنه! ی دونست چیوحشت کرد ... نم

 حرف زدن با احسان شدهیخیال ببرداشته یش دست از سر خودش و زندگیحتصور که مس

یا گاز و فرار کنه ی دونست پا رو بذاره روی ... نمیدبود ... اما حال دوباره ... باز بدنش لرز

 راهشو بند آورده بود، یحبمونه؟! مس

 چاره بود که در سمت خودش باز شد ویه زد بهش ... تو فکر ی مید خواست بره بای ماگه

 وقچشمای به ی نگاهینکه بدون اید، کنار کشیع افتاد، بازوشو سریر گیحبازوش تو دست مس

:یدزده اش بندازه، داد کش

225



faridbook.blog.ir                  goldjar.blogfa.com                goldjar2.blogfa.com

- به من دست نزن !

 کردنش جواب نداد، سرشو خم کرد و با لحنیاده پی برایح بود و تلش مسیر کمربند گبه

مشمئز کننده مخصوص خودش گفت:

 طنازم ...یین پایا- ب

 با ترس نگاش کرد و از در التماس در اومد ... اس ام اس احسان براش زنگ خطرطناز
بود ...

 ... دست از سر من بردار! من شوهرمو دوست دارم!!!یح- تو رو خدا برو مس

 شه به ناچاری طناز حس کرد بازوش داره کنده میکه طورید دستشو محکم تر کشمسیح

 و گفت:ین به ماشیدش کوبیح مسیین،کمربندش رو باز کرد و رفت پا

 ...ی فهمی دوست داشتن من باشه! مید بای زنی خانوم! دم از دوست داشتن می- ه

ی که از ترس دچارش شده بود صورتش رو برگردوند ... می با چندش و هق هقطناز

 ...بشه پخش یلمش ... فینن ها ببیه بود ... احسان برسه ! همسایقرار ... دل کوچولوش بیدترس

 دو تا نبود ...یکی هاش ینگران

 م!یوونه که دی دونی- طنازم ... م

 زد و گفت:ی اقهقهه

 دلم ...یز سگا ... عزی اندازمشون جلوی برم می من خارج بشه می جز برایی لبا صدای- از ا

 ی طلق ... اما انگار تو منو جدی برای هفته بهت وقت دادم که اقدام کنیه

! من سهممو پسی باهات حرف بزنم ... تو ... سهم منیگه ... امروز اومدم که طور دنگرفتی

 کهیدمت دفردا ... اگه ی ... به نفعته که تا فردا اقدام کنیدی ... هر طور که شده! فهمیرم گیم

 دنبالت و بایام ی می که آزاد شدی کشم کنار تا وقتی دادگاه می ری می خوب داریمثل دخترا

 بشم ...دیووونه شم طناز ... بده که من ی میوونه ... اگه نه ... دیم ریهم م

 رو محکمیح اش کرده بود ... با دستاش مسیچاره شده بود، ترس بیح تر از مسیوونه دطناز

هول داد، ازش فاصله گرفت و گفت:

 کنم ... دست ازی میت!!! مگه شهر هرته؟ از دستت شکای؟ از جونم عوضی خوای می- چ
سر من بردار ...
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یلی احسان رو خیسس ... جنینش ماشی به سمت جلوید نگاش چرخی ترمز وحشتناکی صدابا

 و کش اومده ... آروم شد... انگار حرکاتش اسلوموشن بود ..یاده شناخت ... احسان پیخوب م

یه کردن به یداد مشغول داد و بیابونبهت زده به اون دو نفر نگاه کرد ... طنازش ... وسط خ

 لب باز کرد و گفت:زحمت شناختش ... با ی که احسان نمی بود! مردیبهمرد غر

 چه خبره؟!ینجا- طناز ا

ید زد ... نبای می زریه ید ... روح از تنش رفته بود ... اما باید دی خودشو مرده میگه دطناز

 و بغض آلود گفت:یع نابود بشه ... پس سری راحتین به ایش ذاشت زندگیم

 ...یم بود تصادف کنیک احسان ... نزدینم ماشی جلوید دفعه پریه آقا ین- ا

 جلو رفت دست طناز رو گرفت و گفت:یع کرد، سری احساس آسودگاحسان

!!!یزم؟ عزی- تو خوب

 خفه شه ویح کرد مسی دلش داشت دعا می سرشو به نشونه مثبت تکون داد ... همه اشتوطناز

 زبون کساز ذاشت ی مید کرد، نبای میف احسان تعری خودش براید رو بایه قضینبره! ا

 احسان فرصت کنه بره سمتینکه داد ... قبل از ای بشنوه ... اعتمادش رو از دست میگهد

 گفت:خنده پر از یی با صدایح مسیومده سر اون نیی و مطمئن بشه بلیحمس

 طناز خانوم؟!!!ی- ا جد

یح اون دو نفر در نوسان بود ... مسین ... نگاش بیستاد و احسان سر جاش اید طناز پررنگ

 و رو به احسان گفت:ید هم منتظرشون نذاشت ... خندیلیخ

 ... به منی رو بهت نگفته ... بهتره ازش بپرسیزا چیلی قشنگ! خانوم تو ... خی- جوجه فکل

 هم داره ... یدی جدیمات تصمیه امشب باهات حرف بزنه ... ینقول داده هم

 کن ...یش زود عملیلی منترظش نذار فقط خیلی ... خیگه هم بهت ماونا

 رفتی که مینطور طناز تکون داد و همی برای به احسان زد، دستی حرف چشمکین از ابعد

 پارک کرده بود گفت:یابون که کنار خینشبه سمت ماش
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!یو ی- س

یچ هیگه زده!!! طناز دی چه زرینه اشو بچسبه ببیقه نتونست ی رفت و احسان حتمسیح

 ... بهرفت ی! داشت از حال میده نداشت ... مزمئن بود فشارش به هفت و هشت رسیفشار

 بود ... بایره رفته بود خیح که مسیری توجه هنوزم به مسی احسان چنگ زد، احسان بیبازو

 ناله مانند طناز تازه به خودش اومد:یصدا

- احسان ... منو ... ببر خونه ...

 قدرتمند احسان گرفتنش ...ی دستایزه فرو برینکه از اقبل

 تمومیز شد؟!! همه چی زد ... چی مونده بود و پلک هم نمیره بهت به در بسته اتاق خبا

 طلبکاراحسان بود ... کاش با یومده وقت به هوش نیچ به تاراج رفت؟ کاش هیششد؟!!! زندگ

 شد؟!!!ی احسان گفته بود ... حال چی رو برایزروبرو نشده بود ... کاش حداقل از قبل همه چ

 ... ید شب بود ... احسان همه حرفاشو شنیازدهدرست ساعت 

 خواستی رو جا ننداخت ... میچی کرد ... هی به کلمه ... از همه حرفاش صداقت چکه مکلمه

 کرد ی کرد و گفت ... عذر خواهیه بگه و گفت ... گفت ... گفت ... گریوهمه چ

 بود؟!!! ازی حرفاش تموم شد جواب احسان چی گفت ... به غلط کردن افتاد و گفت ... وقتو

 بهشناباور نگاش هم نکرد ... رفت سمت اتاق ... نگاه طناز ملتمس و یجا بلند شد ... حت

 ... طناز موند و اشکاش ... طنازید موند تا در رو به هم کوبیره خینقدر مونده بود ... ایرهخ

 شه ی می دونست بعدش چی که به سرش شده بود و نمیموند و خاک

 انصاف ... نفسی بیا دونست عادله ی که نمی قاضیه حکم صادر نشده ... یه... طناز موند و 

 بود ... از جاگرفته کرد اما راه نفسش ی میه بود ... گرین ... بغضش سنگید کشی میق عمیها

یز ... همونجا سر مید آب برداشت و لجرعه سر کشیوانی لیخچالبلند شد ... با هق هق از 

ی بین به سرش شده و اخاکی دونست چه ی اش ادامه داد ... واقعلا نمیهغذا نشست و به گر

 که شاهد عاشقانهیز کرد تا سر همون میه گرینقدر براش بدتر بود ... ایزی از هر چیخبر

 از اون و احسان بود خوابش برد ... یادی زیها

 آب نمک خشک شده ...یه داغ بسته بود ... شبیز می رواشکاش

***
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 پتویه ی انصافش حتی بی نشسته بود و قاضیز شد ... همونطور سر میدار با بدن درد بصبح
 تونستی ممگه اما یلمبرداری رفت سر فی مید داشت بایلمبرداری بود ... فیده بندش نکشیرو
 کنه؟!!ی بازیلم تونست فی خودش درمونده شده بود چطور می واقعی زندگی کنه؟!! تویباز
 چشماش پر از ورم و بادهدونست ی نگاه کنه مینه تو آینکه و از جا بلند شد ... بدون اید کشیآه

 زد، هر چند که مطمئن نبودی با احسان حرف مید راست رفت سمت اتاقشون ... بایه... 
 داشت ... یلمبرداریاحسان خونه باشه ... اونم ف

 مطمئن شد که احسان رفته ... بغض کردهی و تخت نا مرتب خالید اتاق باز رو که ددر

 بود ...مبل ی جلویز می ... رویخورد داشت زنگ میش کاناپه ... گوشیبرگشت و ولو شد رو

 رو برداشت و بای احسان باشه گوشید فکر که شاین کس رو نداشت ... اما با ایچحوصله ه

 و اگه امکانش بود ازسوخت ی گرفته ... مغزش داشت میش حس کرد آتیح شماره مسیدند

 نداد:یح جواب داد و اصل مهلت حرف زدن به مسیع زد ... سری میرونگوشاش دود هم ب

یملکت مایای بید افتاده بایادت ... حال ی خوش گذرونی پی همه سال رفتین- کثافت آشغال ... ا

ی ... مدارم ... من احسانو دوست ی نامردیلی ... خی هستی عوضیلی ... خیرو جمع کن

 ... اگه از دستش بدم ... اگهی بکنی تونی نمی غلطیچ من عاشق شوهرمم ... توام هی؟فهم

!!!ی؟ فهمی کشمت!!! می میاد بیم سر زندگییبل

ی و وقتید سکوت همه حرفاش رو شنی هم تویح که صداش گرفت ... مسید کشیغ جاینقدر
 نفس گرفتن سکوت کرد گفت:یطناز برا

 کهی دونی ... می گذاشتیح!!! پا رو دم مسی بد کردیلی ... خی خوشگل من ... بد کردین- بب

 باش ...بیفته که ممکنه ی نرفته باشه ... از الن منتظر هر اتفاقیادت یدوارم!!! امیه؟ کیحمس

 دلم ... یز عزی مسببش منم ... بایاد سرت بییهر بل

 مبل و به هق هقی رو پرت کرد روی ... طناز گوشیچید پی گوشی بوق توی از اون صدابعد

 بود؟!!!! یی چه بلیومد؟ ی میش بود که داشت سر زندگیی چه بلینافتاد ... ا

 بود ...یاد هم زیلی بود ... خیاد همه استرس براش زین داد؟ ای داشت پس میو چتاوان

 کرد و هق هق کرد و خدا رو صدا کرد که هوایه گرینقدر کاناپه نشست و ای رواونقدر

 کاناپه ...ی داده بود به پشتیه چراغا رو روشن کنه سرشو تکینکه شد ... بدون ایکتار

یگه شدن .... دماغش گرد و قرمز شده بود ... دی باز نمیگهچشماش دو تا خط شده بودن و د

 از جا بلندنداشت ی انرژی کرد ... حتی کرد، اما چند لحه به چند لحظه هق هق می نمیهگر
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 بار هزارم شماره احسان رو گرفت وی برداشت و برایشو آب بخوره ... گوشیوان لیهبشه بره 

ید ترسی مین و بود طناز از اکرده خاموش یشو ... احسان گوشید رو شنی لعنتیامباز همون پ

 وقت فکریچ کار کرده بود؟!! هی بود؟!!! چی برنگرده ... مگه جرم اون چیگهکه احسان د

 سوال ... چقدر اونیر ببره زی جوونتوی یشو کل زندگی نوجوونی تویطنت شیه کرد ینم

 بلها سرشین کرد ممکنه ای فکر می کرد ... اگه ذره ای شو نمیندهموقع ها خام بود که فکر آ

 بکنه و یتی خرین محال چنیادب

 هری که با نادونی نوجوونی همه دخترای برایسوخت راه بده ... دلش میش رو به زندگمسیح

یر رو زچیز و حال کو تا شوهر، همه یم ما دو روز جوونینکه کنن و با گفتن ای میکار

 ذارن .. خود احسان هزار تا دوست دختر رنگ و وارنگ عوض کرده بود ... امایپاشون م

 رو بهشیا کرد خدا دناحساس در ی توید کلیدننتونست طناز رو ببخشه ... نتونست ... با چرخ

 ... در باز شد و احسان خسته و آشفته و کلفه پا به درون خونهیدداده ... به سرعت از جا پر

ید کرد طناز رفته ... دستش رو برد سمت کلفکر خونه جا خورد و یکی تاریدنگذاشت ... از د

 بود کنار کاناپه و بهیستاده طناز که ایدن رو روشن کرد ... با دیراییبرق و لوستر وسط پذ

 ویاورد خودش نی گذاشته بود تعجب کرد ... اما به روچشماش ی دستشو رویدخاطر نور شد

ین که گفت ایزی چین احسان و اولی جلوید جست پریه گرفت ... طناز با یشراه اتاق رو در پ

بود:

- احسان تو رو خدا ...

 ...ید غراحسان

- برو اونور ...

 انصاف نباش ...ی بینقدر- احسان تو رو قرآن ا

 افتاد و هق زد:یه به گرباز

 احسان به جون مامانم من دست از پا خطا نکردم ... بعد از ازدواج با تویه؟- آخه جرم من چ
 نگاهم نکردم ...یبه کس

 رو گرفته بودیبانش گریروز که از دی کار رو همراه داشت و هم خشمی که هم خستگاحسان
طناز رو هل داد و گفت:

- برو اونور گفتم ...
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 اتاق ... اما نتونست در رو ببنده چون طناز خودشوی خورد و احسان رفت توی سکندرطناز

یش هم ررو گرفته اش که دل احسان ی اتاق ... دست احسان رو گرفت و با صدایانداخت تو

 گفت:یخت ری به هم میشتر کرد هم اعصابش رو بیم

 ذره انصاف داشته باش ... جون عسل ...یه- احسان ... 

:ید و دستشو کشید غراحسان

 ..یار- اسم خواهر منو ن

یگه از نظر احسان منفور شده که دینقدر حس کرد اینکه ... با ایاورد شکست ... اما کم نطناز

 ...یاره اسم خواهرشو بی حتیدنبا

 که طاقت قهرتو ندارم ...ی تونیم ی؟ کنی چرا قهر میم؟ حرف بزنی ذاری .... چرا نمیزم- عز

 تخت و گفت:ی کت اسپرتش رو در آورد ... پرت کرد رواحسان

 مونده؟!!!یم- مگه حرف

ی؟ کنی مجازاتم می تو گذشته داریت خریه کار کردم؟!! به خاطر ی- آخه مگه من چ

ی بال ... از لید چونه طناز و صورتشو کشیر شد ، دست گذاشت زیک بهش نزدی قدماحسان

:ید اش غریده به هم چسبیدندونا

!!ی؟ رو به من گفته باشیقت ... از کجا معلوم همه حقی تو گذشته ات کم نکردیتا خرین- از ا

 ... تجربهبزنی و خودتو عابد و زاهد جا ی نبود کتمانش کنیلی تو گذشته ت نبود دلیزیاگه چ

 ... توی که اومد طرفم تو بودی! کسیادته نرفته ... توام یادم رو یم که با هم تو غار داشتیا

 ...یخواست

 اش بند اومد ...یه شد ... چشماش گرد شد و گریکه تیکه له شد ... خورد شد ... تینبار اطناز

 آورد ...روش به ید ترسی رو که مثل سگ ازش میزیاحسان بالخره گفت ... بالخره چ

یش که هم سرش بود ... همه زندگیبالخره بهش انگ چسبوند ... شوهرش ... همسرش ... کس

 زده باشه وی حرفین چنطناز شد به ی ... احسان خودش هم باورش نمید... چونه اش لرز

 غار رو به روش اورده باشه ... از طناز دلخور بود ... اونم به خاطریه شرمانه قضی بینقدرا
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 به طناز بزنهی حرفین وقت چنیچ خواست هنمی بود یاد زیلی خیگه دینعدم صداقتش ... اما ا

 شد ... طناز عقبی شده بود و جمع نمیخته بود که ری داشت ... اما اابیمان ایشچون به پاک

 رفت خودش هم دلخور بوده ...یادش بود که احسان از دلخور ینقدرعقب رفت ... نگاش ا

زمزمه وار گفت:

 
- طناز ... من ...

ینکه خواست بره کجاش مهم نبود ... ای خواست بره ... فقط می ... میرون از اتاق زد بطناز

 بهش اعتماددیگه خواست بره ... احسان یساعت دوازده بود براش مهم نبود ... فقط و فقط م

ین مرد ... ای احسان می اگه بی خورد ... حتی اعتماد به درد طناز نمی بینداشت و زندگ

 بود ... رفت به سمتیا حبی گفت ... اون ی بود که خودش زده بود ... احسان راست میگند

 وید کرد؟!!! مشتش رو کف دستش کوبی اتاق خشک شده بود ... چه غلطیدر ... احسان تو

سر خودش داد زد:

- احمق!!!

 از خونه خارج بشه ...یت ذاشت طناز با اون وضعی مید ... نباید در از جا پری صدایدن شنبا

 پف دارش بغض به گلوش چنگ انداخت ... ی گرفته و چشمای صدایادآوریبا 

 رفتیکی سمت در ... پله ها رو دو تا ید طنازشو برنجونه؟ دوی دلش اومد اونجوری جورچه

 کوچه مونده بود و احسان وقت نکرده بود ی تویور طناز از دین ... ماشیینپا

یده نرسین سمت کوچه اما به ماشید بود ... دوین کوچه ... طناز تو ماشی توید تو ... پربیارتش

یچی از جا سوئرو ینش ماشیچ رفت دنبالش ... سوئی میدطناز گاز داد و رفت ... برگشت ... با

 آورد و رفت سمتیرون بینگ از پارکینشو ... ماشیرون از خونه بیدچنگ زد و دوباره پر

 کجاست ...یدونست که خودش هم نمیمقصد

 رنگارنگش ... پر ازی که توش پر بود از آرزوهای رو کنار پاش گذاشت .. چمدونچمدونش

 باباش ...خونه ، اما حال مجبور شده بود برش دارم و برگرده یاهاشحسرت هاش، پر از رو

 بشه خونهیدستش ررو بال برد و زنگ خونه رو زد. چقدر با باباش کلنجار رفته بود تا راض

 بار نرفته بود یر بهتر، اما باباش زی جایهرو بفروشه و برن 
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 کردمی سرش رو به در چسبوند و بغض آلود سعیه کید که پرسیاط حی تویحانه ری... با صدا
بلند بگه:

- منم مامان ...

 گشاد باز کردم و خواست بغلش کنه کهیی در خونه رو با رویحانه که رید طول نکشچیزی

 و   هوا خشکین از هم باز شده اش وسط زمیچشمش به چمدون خشک شد ... بهت زده دستا

شد ... توسکا بغض آلود گفت:

 تو مامان؟یام شه بی- م

 ... دخترش با چمدونید کوبی میقه تو ... قلبش هزار تا در دقیاد رفت و اجازه داد توسکا بکنار

 و همونجا پشت در   خونه خودشوید داشت. بغض توسکا ترکی معنیه فقط یناومده بود و ا

 دونست چهی دخترش حلقه شد نمی دستاش دور شونه هایحانه بغل مامانش انداخت. ریتو

 شوکی اومده!!! بعد از چند لحظه   که هنوز تویت وضعین و توسکا چرا با اه افتادیاتفاق

 و با ترس گفت:یدبود، به خودش اومد، کنار کش

 شوهرت کجاست؟ی؟ شده؟!!! چرا با چمدونی- توسکا مامان! چ

 بازوشویر و بز رفت به سمتش، زیز تیحانه نشست، ریاط هق زد و لب تخت وسط حتوسکا
گرفت و گفت:

 به سرم شده!ی چه خاکینم تو ببیم بریا! بینجا این هوا سرد شده، نشینم- بلند شو بب

 بودی خونه شد ... چند وقتی خوش بوی پناه همراه مامانش وارد راهروی لرزون و بتوسکا

ی سر بزنه. همراه   مامانش روینجوری خواست هم ایسر نزده بود به مامان باباش، اما نم

ید خراب و متشنج توپی با اعصابیحانه رو از سر گرفت ... ریه نشست و گریکاناپه راحت

بهش:

 براش؟ی باز ناز کردیر؟ شده؟!!! دعوات شده با آرشاوی چینم- د دختر حرف بزنم بب

 صورتش برداشت و با هق هق گفت:ی دست از روتوسکا

 شدم ...یچاره- مامان ... مامان ب
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 توجه بهی ... توسکا بید خودش کرد و گونه شو خراشیش پی هزار تا فکر بد و مفریحانه

 نکنه و گفت:یه کرد گری مامانش بغض آلود سعیتوضع

ی مامان منم مثل خودت شدم؟ تو حداقل تونستیدی!! دی؟ رو به منم دادی ارث کوفتین ایدی- د

 وقتیچ تونم ... مامان دخترت نازاست! مامان   هی دونه هم نمیه ی ... من حتییمنو بزا

 شم ...ی شم ... نمی شم! نمیمامان نم

یره بزنه به توسکا خیرون گرد شده که هر آن امکان داشت از کاسه سرش بی با چشماریحانه

 دفعه دست راستشو بال اورد   با همه قدرتشیهمونده بود ... چند لحظه همونطور موند و بعد 

 صورت خودش و گفت:ی تویدکوب

 خدا منو مرگ بده!ی- وا

 کرد و گفت:یس توسکا باز صورتشو خاشک

...ینطور عاشق بچه است ... منم همیر خورم! آرشاوی نمی مردیچ به درد هیگه- من د

 مبل اجازه داد اشک صورتش رو بشوره ... کم کم ورد گرفت وی وا رفته روریحانه

 داد گفت:ی که خودشو به چپ و راست تکون مینطورهم

ی؟ دادیش دکتر؟ آزمای!! رفتیدی؟- تو از کجا فهم

 کرد و گفت:ین فین فتوسکا

 ..یه من ارثیماری نداشت ... بی ایجه تونستم کردم ... اما نتی- هرکار که م

 اومد تو ...یر صورت خودش ... همون لحظه در خونه باز شد و جهانگی توید باز کوبریحانه

 روی چمدون توسکا که پشت در جا مونده بود تعجب کرد ... فکر اومدن هر   کسیدنبا د

 بلند گفت:ی به جز دخترش ... با صدایکردم

!!!یم؟ ... صابخونه؟ مهمون داریال- 
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 باباش خون بود ... باباش چطوری توسکا شدت گرفت ... دلش برایه و گرید از جا پرریحانه

 ...یشکست جدا بشه کمرش   میر خواد از آرشاوی توسکا مید فهمی اورد؟ اگه می طاقت میدبا

 ...یکرد بچه خودش رو بغل مید عاشق بچه ها بود! بایر نداشت ... آرشاوین جز ایتوسکا راه

 نداشت ...یرش آرشاوی   زندگی رو کنار خودش و تویگه زن دیه یدن هم طاقت دوسکا! تیدبا

 رو مجبور کنه از حق مسلم خودشیر شد ... اونقدر خودخواه نبود که آرشاوی حذف میدپس با

:ید سرخ شده نالی و گونه هایده پریی و با رنگ و   رویوون ای روید پریحانهبگذره ... ر

!!یر؟ جهانگی- اومد

 با تعجب گفت:یر نگه داره که توسکا نشنوه ... جهانگیین کرد صداشو پای مسعی

یه؟ چه وضع و روزین شده زن؟ ای- چ

 باز خودشو تاب داد و گفت:ریحانه

! توسکا اومده قهر ...یم شدیچاره- ب

 در هم شد و گفت:یر جهانگاخمای

 کرده؟!!یتش اذیر شده مگه؟!!! آرشاوی- چ

 حرف خودشو تو بغلشی و بیرون بزنه توسکا از در اومد بی بتونه حرفیحانه رینکه از اقبل

یر کرد و   جهانگی ... توسکا هق هق مید سرش رو بوسی رویرباباش رها کرد ... جهانگ

 و گفت:یاورد شد ... آخر هم طاقت نیلحظه به لحظه آشفته تر م

ی؟ زنی زار مینطور اشکتو در آورده؟ مگه بابات مرده که ای شده دردونه بابا؟ کی- چ

:ید بغل باباش نالی همون جا توتوسکا

- بابا ... منو ببخش ... منو ببخش ...

ی غصه باباش و آبروش رومید شونه هاش بود... بای همه غم که روین مرد از ای مداشت

 کرد؟ غصهی خرابش   میعه که بازار شایش شغلیندهخورد؟ غصه خودش و مامان نشدنش و آ

یه توسکا یی از روز جدایش که بدون توسکا نابود بود؟ غصه مامانش که با تفکر سنتیرآرشاو

   کرد؟ی فکر می به کید ذاره؟!! بانمیروز خوش واسه خودش 
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 هولش داد سمت خونه و گفت:جهانگیر

!ی اشکا دل منو خون کردین شده ؟ تو که با ای چینم حرف بزن ببیم بریا تو بابا ... بیم بریا- ب

ی رنگیگه هم که دیحانه مبل نشست، ری جلوتر از مامان باباش رفت تو و بغ کرده روتوسکا

   به سر و همسری چه جوابیره که اگه توسکا طلق بگیکرد فکر مینبه رو نداشت و مدام به ا

 همیر درد آروم کنه نشست روبروش ... جهانگین خود توسکا رو به خاطر ایبده و چه جور

 کرده و لرزون دخترش رو گرفت و   گفت:یخ دست شستکنار توسکا ن

 کجاست؟یر شده بابا؟ آرشاوی- چ

 زنده بمونه؟یر تونست بدون آرشاوی افتاد ... چطور میش بدبختیاد باز ید، چونه توسکا لرزباز

 کلفه گفت:یحانه بود ... ریاش که دنیری عاشقش .. آرشاویرآرشاو

 تو سرمون شده ...ی- د حرف بزن دختر ... به بابات بگو چه خاک

 و گفت:ید دست توسکا کشی کرد، دست نوازش رویحانه نثار ری چشم غره اجهانگیر

 تنه هر جور که در توانم باشه غصه هاتو ازیه که ی دونی- دخترم ... حرف بزن با بابا ... م
 دارم ...ی دوشت بر میرو

 سر بهیر باباش گفت ... جهانگی از دردش براید کشی خجالت مینکه کرد و با این فین فتوسکا

 توسکا تموم شد گفت:ی حرفای توسکا گوش کرد و وقتی به حرفایرز

ی؟ بابا؟ به متخصص سر زدی- مطمئن

 بود ...ین رفتم بهتری میشش که پی- دکتر

 خبر داره؟!!یر- آرشاو

ینجا؟- که اومدم ا

 ...ی نبودینجا دونم خبر نداره! اگه خبر داشت تو ای مشکل .. اومدنتو که مین- نه ... از ا
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 کنه اما مگهی فرار میر داره از آرشاویهوده دونست بی خودش هم خوب مید توسکا لرزچونه

ی داشت   تنهاشت می مشکلین هم چنیر داشت؟ مطمئن بود اگه آرشاوین هم جز ایچاره ا

 ...یرش بابا شدن آرشاوی کنه به خاطر دل عاشقش ... برای خواست فداکاریمذاشت ... اون 

 کردنش رو گرفت و گفت:یه دوباره گریجلو

 داشت بگه مشکل از اونه تا من ناراحتی ... اولش هم سعید- آره ... اون قبل از من فهم

نشم ... اما من که خودم شک کرده بودم امروز صبح رفتم مطب دکتر ... خانوم   دکتر مطمئنم

یگه بهم بده اما از تو چشماش خوندم که دی الکیدواری خواست امیکرد که مشکل از منه ... م

ست ...ی نیراه

:ید وسط حرفاش غریحانهر

 ...ی و معروفیلکرده سرت تحصیر خی؟ اومدی ول کردینطور دختر؟ همی دونی- د از کجا م

یچ   روزا هین سر خاج مداوا کن ... ایه کرده! بتا شوهرت برو یشرفت گن علم پی مینهمها

 وجود نداره ...ی درمونیدرد ب

 گفت:یدی با نا امتوسکا

 درمان نداره ...یگه که دی ارثیماری- نه مامان ... ب

:ید غری عصبریحانه

 من ننشستهی جلوینجا بود تو الن ای من دختر ... اگه ارثی نکن برای ارثی ارثینقدر- اه! ا

 سر بزن   اگه همه شونیگه!! پاشو برو چهار تا دکتر دی؟ دشمن شادمون کنی خوای! میبود

 گمی به روت بازه ... بد میشه خونه بابات ... در هم همیا شه اونوقت برگرد بیگفتن نم

 ...یرجهانگ

 متشنج از جا بلند شد و گفت:ی و با اعصابی عصبتوسکا

 رم ...ی الن مین- بس کن مامان! اگه مزاحمم هم

 دستش رو گرفت و گفت:یع سرجهارنگیر
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 من زنده امی ... تا وقتی چشم من جا داری تو روی؟ گفته تو مزاحمی گل بابا ... کین- بش

 عجولنه است ...یمتخودم پشتتم ... اما به نظر منم تصم

 دوباره نشست و گفت:توسکا

 تونم بچه دار بشم ...ی دارم! من نمیمان- نه بابا ... من به حسم ا

 ... توین کنی بچه تو پرورشگاه بابا! ثواب هم مینهمه باشه ... ایزی چین که چنیریم- خوب گ

 شه ...ی نمیخیالت بیر آرشاوی دونیکه م

 هق زد:توسکا

 منی به پاید باشم ... اون نبایر عمر شرمنده آرشاویه خوام ی بشه بابا ... بابا ... من نمید- با

 کنه ... حقشه بچه داشته باشه ...یناقص بسوزه! حقشه زندگ

 خواست بازم بهشی که میحانه است رو به ریفایده فعل حرف زدن باهاش بید که دجهانگیر

 تکون داد و گفت:یبتوپه دست

یه و یم کنی کم استراحت کن ... سر فرصت فکر میه من ... برو یز عزی- فعل تو خسته ا

 ...یریم گی درست و درمون میمتصم

 زنگ خورد ویلش شد و از جا بلند شد، همون لحظه موبایره به پدرش خی با قدردانتوسکا

 شد و   گفت:یره به باباش خی ... با ناراحتیره ... مطمئن بود که آرشاویدرنگ توسکا پر

 بابا ...یره- آرشاو

 مبل کرد و گفت:ی ولو شده توسکا رویف به کی اشاره اجهانگیر

 ...ی بنده خدا رو تو هول و ول نگه داریست- خوب جواب بده بابا! خوب ن

 که کهی کنه خواست شونه خالی فقط سستش میر دونست حرف زدن با آرشاوی که متوسکا

 و داد دستش و   گفت:ید کشیرون توسکا بیف کی رو از توی گوشیرجه شیه با یحانهر

 ... توسکا!!!!یاد ی- جواب بده! خدا رو خوش نم
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 رو دم گوشش گذاشت:ی و گوشید سبز رنگ رو کشی لمسی ناچارا، دکمتوسکا

- الو ...

 به جونش زد:یش آتیر نگران آرشاوصدای

 ... اومدم دم موسسهی!!! موسسه هم که نبودیستی؟ خونه نیی؟!!! کجایزم؟- توسکا ... عز
دنبالت ...

 نداشت ... با بغض گفت:یستادن قدرت ای مبل، پاهای ولو شد روید، کشی آهتوسکا

 ... من ...یر- آرشاو

 حرفا روین تونست ای کس نمیچ جز خودش هم هی رو نداشت ولیر حرف زدن با آرشاوتوان

 کرد ...ی میدا قدرتش رو پید بزنه ... بایربه آرشاو

 با ترس گفت:آرشاویر

!!!یی؟!!! توسکا کجای؟ کردیه ... چرا صدات گرفته؟!!! گریزم- توسکا ... عز

 به هق هق افتاد و گفت:توسکا

 دونم مشکل از منه ... اومدم خونه بابا ...ی خانوم دکتر ... من میش من صبح رفتم پیر- آرشاو

 ...یت ... برو ... برو دنبال زندگیرتو رو خدا دست از سرم بردار ... آرشاو

 بلند شد:یر خشن و بلند آرشاوی دفعه صدایه سکوت خط رو پر کرد و بعد ی لحظه اچند

 دنبالت ...یام ی زده، زده!!! آماده شو دارم می- کجا؟!!! خونه بابات؟!!!! دکتر هر زر

 گفت:ی با زارتوسکا

 تو رو خدا ...یر- آرشاو

:ید نعره کشآرشاویر

ی خوام بشنوم ... فقط بر می نمیچی! هیام ی نکن فقط آماده شو دارم میه نکن!!! پریه- گر

!!!یدی؟ خونه! فهمیمگرد
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 برخورد رو داشت:ین کرد، انتظار ای باز پافشارتوسکا

 ... تو حقته بابا بشه ...یت ... برو دنبال زندگیا تو رو قرآن نیا ... نیا ... نیر- آرشاو

 بلندش هر آن ممکن بود باعثی هایاد که کامل کنترل خودشو از دست داده بود و فرآرشاویر

 بشه گفت:یش صوتیپاره شدن تارها

 خوام نباشه ...ی ... گور باباش! میره که بخواد تو رو از من بگی اون بچه ای- تف تو قبر بابا

 گمی می وقتی   فهمی خوام؟!!! احمق چرا نمی سر قبر می عزاداری بچه برایتوسکا تو نباش

!!! توسکا ... توسکا ...ی؟ گم تو خودت بچه منی میعاشق خودتم؟!! وقت

 کرد ... توسکای داد و داشت خفه اش می تونست حرف بزنه و بغض گلوشو فشار می نمدیگه

:یدهق هق کرد و نال

 ...یر آرشاویا- ن

 شد ،یر رو از دستش گرفت و مشغول صحبت با آرشاوی گوشید حال توسکا رو دجهانگیرکه

 آب قند آماده کنه ...یوانی تا لید آشپزخونه دوی تویع هم سریحانهر

یوان که با لیحانه هم تلفن رو قطع کرد و رو به ریر از آشپزخونه خارج شد جهانگیحانه روقتی

 کرد گفت:ی بود و کنجکاو نگاش میستاده سر توسکا ایآب قند بال

 ...یاد ی- مجاب نشد! گفت داره م

 کنه کنار زد و با عجزیک آب قند رو به دهنش نزدیوان داشت لی دست مامانشو که سعتوسکا
گفت:

 مدت منو به حال خودم بذاره ...یه ین ... تو رو خدا بهش بگینمش تونم ببی- بابا من نم

 کنار توسکا نشست و گفت:جهانگیر

 ضربهیه قضین اونم از این؟ کنی بد رو با کمک هم سپریط شراین ایست- توسکاجان، بهتر ن

 ...ی کنارش باشیدخورده تو با
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 اتاقش شد و بلند گفت:ی از جا بلند شد، راهتوسکا

ین کشم اگه وادارم کنی بفرستش بره!!! من خودمو می خوای- بابا اگه دخترت رو سالم م
 ...ینمش ببیاباهاش برم 

 باشه و چرت و پرتی تونست منطقی نمیگه کرد که دی مینی شونه اش سنگی فشار رواینقدر

 گونه اش رو چنگ زد و گفت:یحانه رید ... در اتاق رو که به هم کوبیگفتم

 دختر باز پاک خل شده!!!ین- ا

****

!ید شنی می و به خوبیر آرشاوی التماس هاصدای

ی بگم بچه نمی من باهاش حرف بزنم ... آقا من به چه زبونین- آخه چرا پدرجون؟ بذار
خوام!!!

 گفت:ی با دلدارچهانگیر

 بایط ظراین دونم تو با ای منم خوب مین، بابا ... شما هر دو همو دوست داریکنم- من درکت م

ی ضربه براین ...اما   ای ذاری اما بازم توسکا رو به حال خودش نمی حقته کنار بکشینکها

 ...یاد به زمان داره تا با خودش کنار بیاز کم نیه بوده ... الن ین سنگیلی من خیتوسکا

 کنم که برگرده ...ی مبشمجا

ی نمید فهمی اول ورودش وقتی رفته بود و از داد و هوارهایلی تحلی حسابیر آرشاوصدای

 نبود:ی خبرینهتونه توسکا رو بب

 خوره!ی منو میواراش! دی اون خونه لعنتی تونم بدون اون برگردم توی تونم ... پدر نمی- نم

 ذاره   بهش ثابت کنمی ذاره کنارش باشم؟ چرا نمی رحم شده؟ چرا نمی بینقدرچرا توسکا ا

!!!یست؟ برام مهم نیچیجز اون ه

 تختش درازی ... روید شنی نمیگه به پچ پچ شده بود و توسکا دیل تبدیر جهانگصدای

 هواشو   داشت ...یا دنیا تنگ شده بود ... دنیرش آرشاوی نشده دلش برایچی ...هنوز هیدکش
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یر همه اتفاقات بشه و با آرشاویخیال بینکه از اید ترسی تونست بکنه ... می نمیاما کار

 اونروز نابودیز همه   چیر خسته بشه و بزنه زیر که آرشاوی از روزترسید یبرگرده ... م

 رو دوست داشت که به خاطرش از خودش و عشقشیرش آرشاوینقدر ای شد ... از طرفیم

ی ... مثل سریش   رفت دنبال زندگی کرد اما بعد می چند ماه عجز و لبه میربگذره ... آرشاو

 اتفاق افتادهیاداوری زور زدن ... باز از ی نبودن ... الکهمقبل ... اونا از اول هم قسمت 

 به در خورد ... در روی بالشش فرو برد ...   همون لحظه تقه ایناشکش در اومد و سرشو ب

یر نشست سر جاش .. فکر کرد آرشاویمه تو ... سراسیاد تونست بی نمیقفل کرده بود ... کس

 ...ت وا   رفیدرفته ... اما صداشو که شن

 رم ...ی ... من میزم ... نه؟!! باشه عزینی رو ببیرت آرشاوی خوای- خانوم لجباز من ... نم

 من جهنمه ...ی اون خونه برایای که تو نی بدون تا روزینواما ا

 به صداش التماس رو اضافه کرد و گفت:بعد

 ذارم چند روز به حال خودتی- زود خوب شو توسکا ... زود برگرد ... به خاطر بابات م

 نشم و   برنگردم ...ی از دورت روانیگه دم که ... چند روز دی دم که ... نمی اما قول نمیباش

 کسیچ ... هیره تونه جلومو بگی نمی کسیگه به روز هم نکشه ... اونموقع دید شایحت

 ...شنوی یتوسکا ...م

 زمزمهی خداحافظی لبیر زید، کشی در سر خورد آهی دستش روید ازتوسکا نشنیی صداوقتی

 ...یرون خم شده زد از در خونه بییکرد و با شونه ها

یه کرد رو ی میادداشت که ی جلوش و داشت مواردی برگه های رو خم کرده بود روسرش

   درستیصش داد ... تشخی میق داده بود تطبیص که تشخیماری ذهنش با بی تویگهبار د

 پروندهی هم و لی شد ... برگه ها رو دسته کرد روی کم کم وارد مراحل درمان میدبود ... با

یگانی اونا رو بای بذاره تا بعدا   منشیلش فای جا بلند شد تا پرونده رو روز قرار داد، ایمارشب

 وارد شد ... همونطور پرونده به دست وسط اتاقیش باز شد و منشیکنه که در اتا با تقه ا

ی وقت مطبش   مونده بود! پس مسلما منشیان شد، دو ساعت تا پایره و بهش خیستادا

ی مرخص شدن داشت ... منتظرش بهش نگاه کرد ... منشای از درخواست بریر غیدرخواست
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یل فای شده بود ... آرتان پرونده رو رویره بود و با ترس به آرتان   خیستادهدو دل وسط اتاق ا

 برداشت و گفت:ی به سمت منشیگذاشت، قدم

!!ی؟ شده خانوم صولتیزی- چ

 آرتان درازی که دستش بود رو با ترس جلویدی جلو برداشت و پاکت سفی ناچار قدممنشی

 و از   کجا اومدهیه پاکت رو گرفت و خواست سوال کنه اون پاکت چیکرد، آرتان با کنجکاو

. تنهایختن سرش ری رویخ پاکت حس کرد آب ی بالی آرم دادگستریدناما قبل از اون با د

 ...یرون بره بی بود که دستش رو بال آورد و اشاره کرد   منشین انه که تونست بکیکار

ی دلش دعا می کرد توی که با حال داغون و اعصاب داغون تر پاکت نامه رو باز مینطورهم

 که از اونیزی کرده باشن و   داخل اون پاکت چیت از دستش شکاینش از مراجعیکیکرد 

یه شد! احضاریوونه طلق دیه احضاریدن ... با دشدوحشت داره نباشه! اما دعاش مستجاب ن

 شه بهی راحت شد که از اون له تر نمیالش   خی دستاش مچاله و مشت کرد و وقتینرو ب

 ...یرون برداشت، تنش کرد و زد از اتاقش بی چوب لباسیسرعت به سمت کتش رفت، از رو

 توجه به همه زد از مطبی ، اما بینطور هم همیش   مراجعنید، از جا پریدنش با دیمنش

 به سفارشیاز کار کنه و نی چید دونست بای مواقع خوب مینطور ای ... خانوم طولتیرونب

 رسوند روینش رفت و خودش رو به ماشیین   چه طور چند طبقه رو پاینکهآرتان نبود ... ا

 پاشو با تمومیظ رو باز کرد، سوار شد و با غین به خودش اومد که در ماشی ... وقتیدنفهم

 ترسا گذاشتهی به للی کرده و لی دو هفته صبورین ای   گاز فشرد ...هر چه تویقدرت رو

یتبود بس بود! خسته بود ... واقعا خسته شده بود ... سالگرد ازدواجشون گذشته بود و   وضع

زده آرتان رو هم نداده و بهش پوزخند یک جواب تبری بود که حتیم وخینقدر ترسا ایروح

یگه   گذراست، اما دیت وضعین که اید امین گذاشته بود به ایگرشبود ... آرتان دندون سر ج

ی بود اما ترسا حتیده ترسا خری نوبراین ماشیه سالگرد ازدواجشون یطاقت نداشت ... برا

ی رویظ و   مجبور به توقف شد با غیک ترافی اتفاد توی رو هم نگرفته بود ... وقتیشسوئچ

:ید لب غریر و زیدفرمون کوب

!یا- لعنت
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یگه دین منحرف شده بود، زده بود دو تا ماشیر بژ از مسیای پرشیه تصادف شده بود، جوتر

ین ماشیاد یا   پرشیدن آب چپه شده بود ... با دی جویرو هم داغون کرده بود و خودش هم تو

 خورد، اما آرتان دلشی ها می داغون شده ترسا که فقط به درد اوراقینترساش افتاد ... ماش

 ذهنش:ی روید خط کشی   پسرکی کنن ... صدایرش بفروشتش وگذاشته بود تعمبود یومدهن

 شاخه گل بخر ...یه- آقا گل ... آقا تو رو خدا 

 احساس سر دردیظشون و آرتان از عطر غلین رو آورده بود داخل ماشیم مری گل هادسته

ی و پر پر کنه   بکوبه تویره تونست همه گل رو از پر بچه بگیم بود که ی عصبینقدرکرد ... ا

 آورد تاوانشی در می کرده بود؟!!! زن اون داشت خل بازی چه گناهیچارهسرش ... اما اون ب

 لهیای از کنار پرشینش رو داد بال و راه افتاد ،   ماشیشه دادن ... شی پس میده نبایرو که بق

 سالم بودن ترساش خدای لب برایر زیگه بار دیه شد و یره خین به ماشیشده رد شد، با ناراحت

 ترسا روین اون روز افتاد ... ماشیاد رو پر کرده   بود ... ینش ماشیم مریرو شکر کرد ... بو

 جایزی نگاه بندازه که چیه رو ین ماشی ازش خواسته بود تویرکاره و تعمیرگاه بود تعمدهبر

 ها رو نگاه کردهی صندلیرنمونده باشه بعدا ادعا کنن گم شده   ... آرتان هم خم شده بود ز

 بود ...یم کرد چند تا برگ خشک شده مریدا که پیزیبود... اون لحظه تنها چ

 اتوبان و با همه قدرتی پدال گاز فشرد، انداخت توی پاشو با تموم توان رویر باز شدن مسبا
به سمت خونه روند ...

***

- مامان ...

 روح و دلمرده بود ... اما نه اونقدر که دل پسرشو بشکنه ...بی

- جان مامان ؟

 برات؟یارم خوره ... بی داره زنگ میت- گوش

 ویرون بیش سارژین ماشی از توید حرکت پریه با ین سرشو تکون داد و آتریجانی هیچ هبدون

یچی رفت سمت اتاق مامانش ... ترسا کتابش رو بست و پرت کرد اون   طرف ... هیرجهش

 جزین و مشغول و خسته بودم که از خوندن اون مطالب سنگیر ذهنش درگینقدر! اید فهمینم
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 ترسا رو آورد ... دستی کنان   گوشی لی شد ... آرتان لی وارد نمزش به مغیچیسر درد ه

ی براش انجام می کارین آتری که وقتیشه رو از بچه گرفت و به عادت همیدراز کرد و گوش

 نشست وینش ماشی دوباره توین   ... آترید گونه تپل و نرمش رو بوسیدش، بوسیداد م

 رو شناخت ... بغض بهیان شماره شای صفحه گوشی روی شد ... ترسا با نگاهیمشغول باز

یشو که آمادگی خبریدن شنی ... باز بغض برایانگلوش چنگ انداخت ... باز شماره   شا

 تونستی ... چطور میفته کرد رفتنش عقب بینداشت ... باز داشت با همه وجودش دعا م

یب!!! حس و حالش عجیبش؟ بذاره و تعارف کنه به رقینی   سی توی راحتین به ایشوزندگ

 و جواب داد:یداسف بار بود ... دکمه سبز رو کش

- الو ...

:ید رو شنیان خسته شاصدای

- سلم ترسا ...

- سلم ...

!ی؟- چطور

 بغض نشست اما بازم اجازه نداد بشکنه ...ی توصداش

- زنده ام ...

 بچه ...ی حرف نزن جلوینجوری- ا

 نشست و گفت:ین ... ترسا پشت به آترید شنی رو مین آرتی صدای به خوبشایان

- چه خبر؟

 کارت رو جلوی دوندگی شه ... با کلی خوام بهت زنگ بزنم وقت نمیم- صبح تا حال 

 عواقبش آماده کن   ...ی ... خودت رو برایده به دست آرتان رسیهانداختم ... امروز احضار

 زنه ...ی میت ... اون شوهر وحشی خونه نمونیبهتره تو

 اراده بود:ی ترسا بداد
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!یان- درست حرف بزن شا

 بود ... هنوزمی تلخیقت دهنش قرار گرفت ... حقی گرد شد و دست ترسا جلویان شاچشمای

:ید حرکتش نالیه توجی کنه ... اما براین به آرتانش توهیطاقت نداشت کس

 ...یان بچه مه شای- بابا

 کرد و گفت:ی پوفشایان

 رم! خدا شاهده چند تا پروندهی بار زن گرفتن نمیر وقت زیچ که من هیزاست چین همی- برا

 اعتماد   کنه! هنوزمی به کید بایگه دونه دی دست من رد شده! آدم نمیر تا حال از زیانتخ

 ...یانت شه! آرتان و خیباورم نم

:ید جون نالی بی با صداترسا

 شه ...ی- خودمم باورم نم

 و گفت:ید نشنیان صداشو شااما

 کهیی جایه ی- در هر صورت ترسا مواطب خودت و بچه ات باش ... به نظر من که بهتره بر

 نذاشت زودتر خبرت کنم ...   اما هنوزمی لعنتی کارایندستش بهت نرسه تا روز دادگاه ... ا

 ...یفت ... پاشو زود راه بیتا برگشتنش وقت دار

 و گفت:ید کشی آهترسا

- باشه ...

ی برم دنبالشون، حسابید خوان برن خونه شبنم بای امشب مینا!! مامان ای؟ نداری- فعل کار
 شده ...یرد

- نه ... سلم برسون ...

 رو ببوس ... خداحافظ ...ین رسونم ... آتری میتو- بزرگ

- خداحافظ ...
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 شد ... قصد رفتن نداشت، چون آرتانی گلوش لحظه به لحظه بزرگتر و دردناک تر مبغض

 گردوندی کرد و برش   می میداش رفت آرتان پی سنگ هم که میر شناخت ... زیرو خوب م

 که زن آرتانهی روزین داشت تا اخریم خواست بره ... تصمی... علوه بر اون خودش هم نم

   خواست حسرت به دلی از لحظه لحظه اش استفاده کنه ... نمو خونه بمونه ین همیتو

 دونست طوفان دری ... مین کاناپه مورد علقه آرتان ولو شد و زل زد به آتریبمونه ... رو

 از مرگ ... زل زده بود بهی   ... حتید ترسی نمیچی از هیگه نداشت ... دیراهه ... اما ترس

 و به آرتان نگاهیره سرش رو بال بگینکه کردنش که در خونه باز شد ... بدون ای و بازینآتر

 کرد:یید   هم حضور باباش رو تاین آتریغکنه حضورش رو حس کرد ... ج

 ...یی- بابا

 خودش رو حفظ کنه ... الن وقت حرف زدن بای کرد تا خونسردی همه تلشش رو مآرتان

یر هم   درگین ذاشت آتری مید از خونه بود ... نباینترسا نبود ... وقت دور کردن آتر

 ویاره بیاد رو به ی لحظه لحظه اون روزای بزرگسالی مامان باباش بشه و توی هایگیریدر

 تونستن درستی روانشناس و مامان پزشکش بکوبه ... اگه اونا   نمای توس سر بابیدوبامب

 و گفت:ید رو پدرانه بوسین داشت؟!! گونه آتریه شد از بقی می کنن چه انتظاریتبچه ترب

 بابا؟ی ... چطورین- آقا آتر

 بزرگسال ها رو گفت:ی و با اداید موهاش کشی توی دستآترین

 ...یای- خوبم بابا ... مواظب مامان بودم تا ب

 کردی سفارش مین بود قبل از رفتن به آتری آرتان نشست ... چند روزی لبهای تلخ رولبخندی

ی باباش میل و سالم   تحویح مامانش رو صحین مامانش رو داشته باشه و هر شب آتریهوا

 و گفت:ید پسرش رو بوسیشونیداد ... پ

!!ی؟ شهربازی بریاوش و نیما با عمو نی- دوست دار

 و گفت:ید دو کف دستش رو به هم کوبآترین

- آخ جون!!!
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 گفت:ی با لبخند زورکآرتان

 بدم ...یلشون تو رو تحویم بریا ... بیینه- عمو پا

 لباس بچه رو عوض کنهید باینکه شروع به ورجه وورجه کرد و آرتان بدون توجه به اآترین

 خوادی زنگ زده بود بهش و گفته   بود میما راه نین رو برد دم در ... بینبا سرعت نور آتر

 رو همین کرده بود آتریشنهاد کنه ... پیتش مامانش کمتر اذی تا دوری رو ببره شهربازیاوشن

ین بود ...   اصل دوست نداشت آتریرفته تنها نباشه و آرتان از خدا خواسته پذیاوش نتاببره 

یه بشه ... بترسه ... گریم بغل باباش قای تویا مامانشو بچسبه ی دعواهاشون مدام پاینماب

دی پا بذاره پس بایا دنین به این خواست ... اون و ترسا خواسته   بودن اتریکنه ... بلرزه ... نم

 بود ...یشون کردن ... اون بچه ثمره زندگی خونه اونا بود آرامشش رو فراهم می تویتا وقت

 خبر ازیما داغون نیافه ... قید هم رسیما دم در نید که   رسین ... همیشون زندگیهاساس و پا

 کردن ...یم تلخ به هم تقدیحال خرابش داشت ... هر دو مرد نابود و داغون دست دادن و لبخند

 گفت:ی تلگرافیما و نیماش عمو نین ماشی توید از بغل آرتان   پریناتر

 ...یارمش ی- اخر شب م

 تکون داد و گفت:ی هم سرآرتان

- خوش بگذره ...

 رو دور زد و سوار شد ...ین زد، ماشی پوزخندید، نا مرتبش کشی هایش رین بی دستنیما

 تکون داد و دوباره با   سرعت داخلین ماشی آرتان توی برای راه دستین بید،آرتان هم چرخ

 شد ... سوار آسانسور شد و دکمه طبقهیساختمون شد ... تازه برنامه اش با ترسا شروع م

 محکم تر فشار داد ...یشه رو از همیستب

****

یچاره اتاقش شد ... بغض داشت بی از جا بلند شد و راهین رفتن آرتان و آتریرون محض ببه

   خواست شکستنشی نکنه ... که نشکنه ... نمیه کرد اما قول داده بود خودش که گریاش م

 بریدش جدیش آرایز مینه آی بار هزارم خودش رو توی اتاق و برای ... رفت توینه ببیرو کس

 و گفت:ید شکم کوچولوش کوبی تویانداز کرد ... مشت
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 ...یاد آرتان از من بدش بی- حتما ... حتما تو باعث شد

 گرفت ...یش اون دختر افتاد و اتیاد شد ... ی و وضعش هم روز به روز داشت بدتر مسر

ین لحاف فشار داد   ... ای تخت ، دماغش رو روی شکم اتفاد روی تر شد ... رویدبغض شد

 ... با عطش بویه بوده اما الن وقت جدائیکی که با آرتان یاره بیادش خواست یتخت هم م

 ... هق زدید ... هق   زد و نالید دفعه بغضش شکست ... هق زد و بو کشیهد و ی ... بو کشیدکش

 براش مهمیگه باز هم هق زد ... دی ولید به هم خوردن در رو شنیو خدا رو صدا زد ... صدا

یده در اتاقشون بود که کوبید که   صداشو شنی درین کنه ... دمی میه داره گرینهنبود آرتان بب

 ...یوار دیشد تو

 تفاوت شده بود ...ی براش بی توجهش کل از کار افتاده بود ... همه چیستم نکرد ... ستوجهی

   خشمش روی جلوید دی نمیلی دلیگه ... آرتان جلو رفت ... دیز تفاوت و گاهلا نفرت انگیب

 گفت:ی بلندی ... دست ترسا رو گرفت و با صدایرهبگ

- بلند شو ...

 و داد زد:ید دستش رو کشینبار نکرد و بازم زار زد ... آرتان ای توجهترسا

 نکن ترسا!!!ی بازیلم من فی- گفتم بلند شو! برا

 ارادهی دردش گرفت و بید کشی بود و آرتان داشت دستشو از پشت میده شکم خوابی روچون

 صورتش و   شونه هاشی شد ... نشست لب تخت دستاشو گذاشت رویدهدنبال دستش کش

 صورتش برداشت و بای توجه به حال زار ترسا جفت دستاشو از روی ... آرتان بیدلرز

 مرد رو   دوست داشت ... با همهین ... ایسته مجبور شد باسا به سمت بال ... تریدخشونت کش

 هاش ... با همهی ... با همه مغرور بازیش ذاتی هاش دوستش داشت ... با همه خشونت هایبد

 رو نداشت ...یانت   داد اما طاقت خی هاش ... دوستش داشت و براش جون میبد خلق

 بود نذاشته بود آرتان بهش دست بزنه ... تااومده یمارستان از بینداشت ... نداشت ... از وقت

ی کرده بود ... ولی دست و پاش تو گچ بود بهونه داشت و   بعد از اون هم ازش دوریوقت

مگه چقدر طاقت داشت؟ با داد آرتان از فکر خارج شد:
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!!!!ی؟ کنی ترسا؟!!!! هان؟!!!!! درخواست طلق واسه من رد میه چیا مسخره بازین- ا

!!!ی؟!!!! چه دردته لعنتی؟ فرستی من می برایهاحضار

 دونست، دردش گرفته بود امای شونه هاشو تکون داد که ترسا شسکتن شونه هاشو حتمجوری

 کرد ...   آرتان چرخوندش وی میه تونست بگه فقط گری نمیچیبدتر از درد قلبش نبود ... ه

 طرفین شد ... دستاشو ایک توجه بهش نزدی ... آرتان بیوار دیهلش داد ... محکم خورد تو

 ...ید باری گذاشت ... از چشماش   خون میوار دی رورسااون طرف سر ت

 منی!!!!! لل نشو ترسا ... اشک تمساح هم برایدی؟ الن بگو ... شنین!!! همیه؟- دردت چ

 ...ی کنی م میچاره بی!!!! داریه؟ درد چی ... لعنتیزنر

ی به نفرت بکنه ... برایل تونست تبدی ترسا بازم هق هق بود ... عشق تو نگاشو نمجواب

 آرتان حسی به حالش نبره ... با داد   بعدی کرد به آرتان نگاه نکنه که آرتان پی می سعینمهم

 کرده ...یداکرد پرده گوشش لرزش پ

!!! من بهی؟ تو مادری فهمی شده؟!!! چرا نمی چیت بگو ... اون زبون شش متریزی چیه- 

ی نمی به رفتارت ادامه   بدی که اگه بخوایدرک!!! به فکر بچه ات باش ... به فکر بچه ا

 ...ینی رنگشو هم ببیگهذارم د

 شد ...ی خورد میشتر آرتان بی روزا فقط با حرفاین شکست ... بازم شکست ... اترسا

 آرتان و خواست حرف بزنه اما   هقی چشمای ... زل زد تویره نگاشو بگینتونست جلو

 سرخی بگه اما هق هق جلوشو گرفت ... آرتان چشمایوهقش نذاشت ... خواست همه چ
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 تونستی   وقت نمیچ هینکه دلش به درد اومد ... زا خودش بدش اومد ... زا ایدترساشو که د

 ترساشو آروم کنه ... کنار گوش ترسا گفت:ی با مهربونیط شراین ایتو

 بهت ثابت کنم که دوستت دارم؟!!ید- چه طور با

 و بس ... کلفه تر ...ین خواست ... همی باز هق زد ... آرتان داغون بود ... ترساشو مترسا

ی   سر ترسا توی بالید سرخ سرخ مشتشو محکم کوبی تر ... داغون تر ... با چشماینخشمگ

:ید و عربده کشیوارد

یلی شم!!!! چه دلی میوونه اومده تو ذهنت دارم دیگه نفر دیه ینکه! از فکر ای کردیم- روان

 ... چرا   روزامون رویم نداشتی تونه وجود داشته باشه؟!!!! من و تو که مشکلی مینجز ا

ی و فقط جفتک می بندی کنم چشاتو می می باهات خوبی!!! چرا هر چی؟زهرمار کرد

!!!! د چته؟!!!!سا؟!!!! چته تری؟نداز

یره بگیده خودش رو نادیانت شد آرتان خی اش گره خورده بود ... باورش نمینه ترسا تو سنفس

ی   رفت ... حتیادش از یازش ... حس نید بکنه ... احساسش پریانتو ترسا رو محکوم به خ

 بکوبه تو صورت آرتان ... پر از نفرت شد ... حرف زدیو رفت که کم مونده بود همه چیادش

 نداشتن ...یقت کدوم حقیچ که هییاما حرفا

ی دوستت ندارم ... نمیگه!!!! دی؟ فهمی ... ازت خسته شدم! میزارم- ازت متنفرم ... ازت ب

 ...ی ... از اول   بودی ... تو خائنیخوام خوام باهات باشم ... نمی ... نمیخوام شوهرم باش

 طلق ... بچه م هم مالی؟ فهمی خوام ... می ... من فقط طلق میرونگمشو از اتاق من ب

 ....ی دست تو بزرگ بشه عوضیر ذارم زی نمهخودم

 ذهنشی ترسا با ولم ها مختلف توی از ذهنش رفت ... جمله های خشک شد ... همه چآرتان

 ... بازیومد   ی می رفت سومی می ... دومیومد ی می رفت دومیمی ی ... اولیکردن میباز

ی رفتن و اومدن که حس کرد هر آن مغزش از هم مینقدر ... ای شد و بعد آخری تکرار میاول

 زد و با خشم به آرتانی هاش گذاشت ... ترسا نفس نفس   میقه شقی روروپاشه ... دستش 

 رو تموم شدهیش ... زندگید دینو و آرتان اید کشی شده بود ... نفرت از چشماش زبونه میرهخ

 کنه ... رفت به طرف دری کار می داره   چید فهمی ... نمیرونفرض کرد و زد از اتاق ب
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ین ... سوار ماشینگ پارکی ... با آسانسور رفت تویرونخونه ... بازش کرد و زد از خونه ب

 گاز فشار داد ... فشار داد ... فشاری خارج شد ...   پاشو روینگشد ... با سرعت از پارک

 بود سرشویده ترسا رو شنی خواست ... کاش همون موقع که حرفای میار دویهداد ... دلش 

ین کرده بود ... چه کرده بود که مستحق ای   داده بود متلشیه که ترسا بهش تکیواری دیتو

 کار کرده بود؟!!!!!ی شده بود؟!!!! چیزار کار کرده بود که ترساش ازش بینفرت بود ... چ

 سرینش ماشیشه شی درشت بارون روی و دونه هایددوست داشت زار بزنه   ... آسمون غر

یش وقت تو زندگیچ کردن رو بلد نبود ... هیه کرد اما گریخوردن ... بغض داشت خفه اش م

یه ی کنار ... توید رو کشین ... ماشیست پاهاش نی توی   نکرده بود ... حس کردم توانیهگر

 فرمون   ...ی ... سرش رو گذاشت روید باری و مید غری خلوت بود ... آسمون میابونخ

 ... بدون اشک ....یدنشونه هاش لرز

 هفته قبل ...یک

 ...ید- استاد ببخش

 اشکان گفت:یدن و با دید دستش رو مرتب کنه و چرخی توی کرد کاغذهای سعویولت

 ...یید- بفرما

 کنار به کنارش راه افتاد و گفت:اشکان

 خوام باهاتون صحبت کنم ...ی- م

 شد و گفت:ی جدویولت

 ...یاراد ازدواج من و استاد کیه ... نکنه بازم در مورد قضیم کنی اتاق صحبت می- خوب تو

 هول شد و گفت:اشکان

لل خصوص  بگم ...ینجوری تونم ای ... در مورد ... خوب نمیه- نه نه استاد ... کام

 دستش بود گفت:ی که توی بدباری کلفه از کاغذهاویولت

 داخل اتاق ...یاین- باشه ... ب

 ...یسته اشکان باعث شد سر جاش باصدای

252



faridbook.blog.ir                  goldjar.blogfa.com                goldjar2.blogfa.com

 ...یگه دی- نه استاد ... خواهشا جا

 دلش گرفت ... طاقتید آراد رو که دی در اتاقش رو باز کرد و داخل شد ... جال خالویولت

یخت ریزش   می اتاق بشه ... کاغذ ها رو روین که آراد کلس نداشت وارد ایینداشت روزا

و با تعجب گفت:

- چرا؟!!!

 متوجه بشه دارم باهاتونی دانشگاه کسی خوام توی استاد ... اصل نمیه- گفتم که خصوص
 کنم ...یصحبت م

 ...ی داشته باشی مونه که صحبت درسی مین این ... عیگه دی دانشجویلی- شما هم مثل خ

 تو   چهی زندگی های!! خصوصی؟ داری حرف خصوصی ... گفتینماصل صبر کن بب

 با من داره؟!!!یارتباط

 به من من افتاد ...اشکان

یمی با دانشجو ها صمیلی اومده ... شما خیش برام پی مشکلیه- راستش ... در مورد ... من 

 خوام درموردش باهاتون   مشورتی ... مین مشکلمو حل کنین تونیم دون میم ... ینهست

 تونم ...ی نمینجاکنم ... اما ا

 و گفت:یزش نشست پشت می با کنجکاوویولت

 ...ی بگی خوای می چینم ببین پسر ... بشی- کنجکاوم کرد

 پا اون پا کرد و گفت:ین کلفه ااشکان

 کلسا کل تموم شده ...یعنی ... کلستون تموم شده ... ین نداری کارینجا ایگه- ساتاد شما که د

یابون که   دو تا خی شاپی کافی تویم بریاین کنم بیالن فورجه امتاحاناست ... خواهش م

 ... منم دردمو براتون بگم ...یم قهوه بخوریهبالتره ... مهمون من 

 صداش بغض آلود شد و گفت:بعد
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 افتادم ...یر کنم استاد ... بدجور گی- التماس م

 اراده از جا بلند شد و گفت:ی رو نداشت ... بی کسی ناراحتیدن ... طاقت دید دلش لرزویولت

 ...یه مشکل چینم ببیم!!! بری داری- باشه پسر ... چه وضع

 گفت:ی با خوشحالاشکان

ی ... نمیاین ... شما هم خودتون بیام ی عمر ... پس من خودم میه یونتون- استاد به خدا مد

 شاپ کاکتوس ...ی کافیی بالیابون خین متوجه بشه ... همیخوام کس

 تکون داد و گفت:ی سرویولت

 ...یام ی- باشه م

 شده بود؟!!!ی چیعنی کارش موند ... ی تویولت به سرعت ازش فاصله گرفت و واشکان

یان خواست قبلش به آراد   بگه جری رو در آورد و شماره آراد رو گرفت ... میلش موبایعسر

یادش یهو نداشت ... در دسترس نبود ... ی ایده شماره گرفت فایاز چه قراره ... اما هر چ

   سر بزنه ... اونجا همیشون فرش بافی از کارگاه هایکی خواسته به ی مزافتاد آراد امرو

 رو بهیه فرصت قضین داد ... با خودش فکر کرد در اولی بود آنتن نمین زمیر زیچون تو

   بودش براش مهم تر بود ... سواریخته بهم رینقدر گه ... الن مشکل اشکان که ایآراد م

 اشکان رو دم درید که اشکان داده بود رفت ... پرای شد و به سرعت به سمت آدرسینشماش

 رو زدیر شد ... دزدگیاده رو پشت   سر اون پارک کرد و پینش داد و ماشیص شاپ تشخیکاف

 دختر و پسر و اشکانیه بود ... به جز دو تا دخترو ی شاپ خلوتی شاپ شد ...کافیو وارد کاف

 روی اشکان ... اشکان از جا بلند شد و صندلمت به   سرعت سیولت اونجا نبود ... ویکس

 و با لبخند گفت:یدبراش کنار کش

 ...ین کردم قبول کنی استاد ... واقعا فکر نمین خوشحالم کردیلی- خ

 نشست و نگران گفت:ویولت
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 ... ازیه کنه ...اونم کنجکاوی بهم گوشزدش میشه دارم که شوهرم هم همی اخلق بدیه- 

 که شده   انجام بدم ...ی هر کسی برایاد ی از دستم بر می دوست دارم اگه کاریلی خیطرف

 درس خونم افتاده؟ی دانشجوی برای چه اتفاقینم بگو ببی ... پس زود تند سرینجام اینم همیبرا

 دراز کرد و گفت:یولت منو رو به سمت واشکان

 ...ین- شما اول سفارش بد

 و گفت:یز میگه منو رو با دست راست گرفت ، داد به دست چپش و گذاشت شرف دویولت

- همون قهوه ... حرفتو بزن ...

 کرد و گفت:ی من مناشکان

- خوب راستش ...

 نگاش کرد تا مجبور شد ادامه بده ...ینقدر ایولت کرد ... وسکوت

 استاد ... درسته؟!ین هستیحی- شما مس

ی بودن اون چه ربطیحی کردن افکارش شد ... مسیش ذهنش مشغول پس و پی توویولت
داشت به اشکان و مشکلش؟!!!

 شد و گفت:یولت متوجه تعجب واشکان

 دارم ...ینه زمیش به پیاز سوال ازتون بپرسم ... نیه خوام ی- خوب راستش استاد ... م

 کردم خونسرد باشه و گفت:ی سعویولت

- فرض کن آره ...

!ین؟ مرد مسلمون ازدواج کنیه با ین- چطور تونست

 مسلمون اهل کتابیر ازدواج مرد مسلمون با زن غید از مراجع تقلی بعضی- چون طبق فتوا
 ...یزهجا

 با تعجب گفت:اشکان

!!!ی؟- جد
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 خونسرد گفت :یولت وو

 وقت ندارم ...یلی- بله ... حال حرفتو بزن .. چون خ

 لحظه گارسون اومد و اشکان که خودش هم عجله داشت سفارش دو تا قهوه داد ...همون

 کلفه گفت:یولت هم مشغول اس ام دادن بود .... ویلشهمزمان با موبا

 نه؟!!یا ین زنی حرف می خسروی- آقا

 سرشو بال گرفت و گفت:یع سراشکان

 اشتیشه مسلمون دو آتیه!!! شما که همسرتون ین؟- استاد تا حال به مسلمون شدن فکر نکرد

 ...ینتون   که دین شی می ... چططور راضید شه فهمی از صحبتاشون سر کلس مینوو ا

 گفت:یت با عصبانویولت

یف اراجین که اینجا ای شه!!! منو کشوندی مسائل اصل به شما مربوط نمین ای خسروی- آقا

یحت هم   به نصیازی باز و عاقلنه منو انتخاب کرده ... نید!! همسر من با دی؟رو بهم بگ

 ... نه من و نه همسرم ...یم شما نداریها

 عاجزانه گفت:اشکان

 خوشحال ....یلی استاد رو خین نزدم ... فقط گفتم اگه مسلمون بشی- استاد ... من که حرف بد

 از جا بلند شد و گفت:ویولت

 ... فقطی که بزنی نداشتی حرفیچ بوده و شما هی بازیه اومدن همه اش یرون بین اینکه- مثل ا

ینقدر اید من   بای خصوصی بود و چرا زندگی چیموندم اون همه اصرار و خواهش برا

 بشنوم ... خداحافظ ...یزی روابط چین در ایاد ی خوشم نمیگه داشته باشه ... دیتبرات اهم

 ... دوبارهیرون شاپ زد بی نکرد و از کافی توجهیچ اشکان پشت سرش هی التماس هابه

 شد ...   فکرش سمتینش سوار ماشیخیال در دسترس نبود ... بیشماره آراد رو گرفت ول

 خواست بگه امای می ایگه دیز کرد اشکان چی زد ... حس می ربط اشکان دور می بیحرفا
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 باید رو روشن   کرد و راه افتاد ... شب باین ... ماشیچوند پصورت یننتونست و بحث رو به ا

 کرد ...ی مورد صحبت مینآراد در ا

 کرد ...ی میثم چند تا سفارش به مید ... بای اومد و خسته راه افتاد سمت گالریرون کارگاه باز

 خودشو نشون داده بود که آراد همه جوره   روش حسابی مدت کوتاه طورین همی تویثمم

یم رفت ... تصمی خودش می داد و دنبال کارای وقتا دستش میلی رو خی کرد و گالریم

 کهیی ترم بشه   ... از اونجای امتحانای سوال برای و مشغول طراحونهداشت زود بره خ

 به زمانیاز کنه و نی هم طراحی حون داری خواست سوالی بود میریاستاد سخت گ

 اومد و   جلوش خم و راست شد ...یشوازش به پیثم که شد طبق معمول میداشت ... وارد گالر

:فت زد و گیثم به کمر می دستیمانهآراد صم

- چه خبرا پسر؟!!

ی ... اما گفتن وقتیدن گرفتن و فرش رو هم پسندیمت که قین داشتی آقا ... دو تا مشتری- سلمت

 که پولشو بدن و فرض رو ببرن ...یان ی مینخودتون بود

 با تعجب گفت:آراد

 ...یگه دی کردی داره؟ خودت فاکتور می- چه فرق

 ...ین بودن ... خواستن خودتون باشیمیتون قدی های از مشتریا- گو

 سرشو تکون داد و گفت:آراد

 بهین ... نگرانش نباش ... از ای شی پا اوسا میه شن و خودت ی- حال کم کم با تو هم آشنا م

 کنم ...ی   میشتر هر فرش حقوقت رو بی در ازای فروختیبعد هر وقت من نبودم و فرش

 بهت زده گفت:میثم

 بهیازی دونم ... نی نمین کارگراست ... فکر نکنیه الن مزد من دو برابر مزد بقین- آقا!!! هم
 ...یست کارا نینا

 کردهیه بهش توصی کلیولت که هم خودش دوست داشت به اون خونواده کمک کنه و هم وآراد
 زد و گفت:یبود لبخند
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 تخم چشم منه وی جات روی صداقت داشته باشی نداشته باش ... تا وقتی کارا کارین- تو به ا

ی   خودت مغازه می خودت برای زود توام مثل شاگرد قبلیلی ذارم ... انشال خیبرات کم نم

 ...ی وفادار باشید ... فقط بای افتی و راه میزن

 کرد باز تا کمر خم شد و گفت:ی آراد رو فراموش نمی وقت لطف هایچ که همیثم

 ره ...ی نمیادم شما از ی وقت لطفایچ- رو چشمم آقا! ه

 به کمرش زد و گفت:ی هم باز دستآراد

 کارت دارم ...ینجا ایا ... حال بیی- آقا

 ویاد بیگه که قرار بود تا دو ساعت دی لزم رو در مورد باریحات سمت فرشا و توضرفت

 داد ...یثم به مید جدیمحل قرار گرفتن فرش ها

 حرفاش گفت:یان از پابعد

 زنگ نزده؟ی- کس

 آراد و گفت:یز سمت مید افتاد پریادش یزی چیهو میثم

 بسته رو داد گفت بدم به شما و رفت ...ین نفر ایه پاتون یش- زنگ که نه ... اما پ

 به پاکت انداخت و گفت:ی نگاهی با کنجکاوآراد

!یگه؟ دیه چین- ا

 بال انداخت و گفت:ی شوه امیثم

 آورده ...ینجوری نبود ... معلوم بود بسته رو همی پستچیارو دونم آقا ... فقط ی- نم

!!یش؟- نشناخت

 ...یبلا پسره بود ... جوون بود تقریه- نه ... 

 بال انداخت بسته رو دستش گرفت و گفت:یی ابروآراد
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 زنگ بزنی داشتی باشه ... کاری ... خودت حواست به همه چیگه رم دی .. من می- اوک

 ساعتیشب مثل   دی ... نذاری و بری رو ببندی گالری تونی ... ساعت نه هم میلم موبایرو

 ها!!!یده ببند

 و گفت:ید خندمیثم

 مغازه بود ...ی توی- خوب مشتر

 از نه از خودت کار نکش ...یشتر ... بی- حال هر چ

- چشم آقا ..

 بل ... فعل خداحافظ ...ی- چشمت ب

ی شد و دوباره نگاهین داد .. آراد سوار ماشیشو تا دم در بدرقه اش کرد و جواب خداحافظمیثم

 خواست   باز کنه امای نمیثم می نوشته نشده بود ... جلویچیبه پاکت انداخت ... روش ه

 گوشه پاکت رو پاره و بازش کرد ... سر وین ماشی کنجکاو بود ... پس همون جا تویحساب

 بال تر ...ید عکسا   ابروش پریدن ... با دیرون بیخت ری عکس از تویی چند تادتهش که کر

ی رویخت خنده اش گرفت ... همه شونو ریهو برانداز کرد ... یقعکسا رو برداشت و دق

 راهنما زد و راه   افتاد ...ید خندی ، و همونطورکه میش کناریصندل

****

ی اورد ... مشغول درست کردن شام برای هنوزم کلفه بود ... سر از کار اشکان در نمویولت

 کردن ... هری   میش اشکان عصبی به غذا نداشت ... اما حرفاییآراد بود چون خودش اشتها

یدن شد ... با شنی شد که نمی ذهنشو سامان ببخشه نمیخته خواست پازل در هم ری میچ

یینجان زده رفت سمت در و بازش کرد ... آراد   عادت داشت در پای زنگ در هیصدا

 زد ... هر دو با هم سلمی زنگ مید رسی کرد اما به در بال که میساختمون رو خودش باز م

 گفت:یولت ... ویدنکردن و خند

 از دست رفت ...یولتت به دادم برس که ویا- آراد جونم ب

 و گفت:ید کم خودشو کنار کشیه آراد

259



faridbook.blog.ir                  goldjar.blogfa.com                goldjar2.blogfa.com

 دلم؟!!!یز شده عزی- چ

 و گفت:ید کنار کشویولت

 تایا آب به دست و صورتت بزن ... بیه تو لباست رو عوض کن یا ... بیزم عزی- خسته ا
برات بگم ...

 سرشو تکون داد و گفت:آراد

 دست پختمم آخر منو ازین!!!! تو با ای هم راه انداختیی ... به چه بویشتم پیگه دین- دو م
!!!ی اندازی میختر

 و گفت:ید خندویولت

 نکن ...یطونی- برو ش

 افتادی عکسا میاد ی اتاق خواب شد ... هر چی به همسرش زد و راهی چشمکید، هم خندآراد

 ...ید فهمی حتما   مید رو باین کرده بود؟!!! ای کارین همچی گرفت ... کدوم ابلهیخنده اش م

 خونه گذاشتهی سامسنوتش رو باز کرد و پاکت عکسا رو در اورد ... قبل از اومدن تویفدر ک

یه ... یه چیان هم نشون بده و از   اون بپرسه جریولت خواست به وی ... میف کی تونرودشو

 و از اتاق خارج شد ... بعد از شستن دست و صورتش ، پاکت عکساید پوشیدست لباس راحت

 بود ...یده چیقه رو براش با سلیز میشه   مثل همیولت آشپزخونه ... ویرو برداشت و رفت تو

:گفتبه طرفش رفت و 

! کلسات تموم شد ...ی خوشگل من ... خسته نباشی- کدبانو

 و گفت:ید کشی اشکان افتاد ... آهیاد باز ویولت

 سوال ...ی تو فکر طراحیم برید بود ... بایش امروز آخریگه- آره د

 و گفت:ید دستشو گرفت کشآراد

 ....یا گفتیزی چیه!!! تا اومدم یه؟ ... مشکل چینم ببین- بش

 نشست کنار آراد و گفت:یع سرویولت
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 احساسی من الکیدم برام افتاد آراد .... به نظرم مشکوک بود ... شای اتفاقیه- امروز 

   چونی کارگاه بودی فکر کنم توی بهت زنگ زدم ولی بهم دست داده ... قبلش کلیکارآگاه

 ...یدر دسترس نبود

 سرشو تکون داد و گفت:ی با کنجکاوآراد

ی؟ شده مگه؟!!! چه اتفاقی- آره تو کارگاه بودم ... چ

 سرشو خاروند و گفت:ویولت

 ... اشکان ...ی شناسی رو که می- خسرو

 آراد به کار افتاد ... ابروهاش ناخودآگاه بال رفتن و گفت:رادارای

 شده؟!!!ی شناسم ... چی- آره م

 باید شم بایم یچاره من و اصرار پشت اصرار که استاد من دارم بدبخت بیش- امروز اومد پ

یم برید بار نرفت ... گفت   بایر تو اتاق ... اما زیاد حرف بزنم ... بهش گفتم بیشما خصوص

 شم و خلصه داشتی شم و بل می بفهمه و ال می خوام کسی و نمیم شاپ حرف بزنیکاف

 چه به   روزش اومده بندهینم ... هم دلم براش سوخت هم کنجکاو شدم ببیومد یاشکش در م

 ....ی گرفتم باهاش برم ... همون موقع بهت زنگ زدم که نبودیم که تصمینهخدا ا

 فکر گفت:ی رفته بود توی که حسابآراد

- کجا نبودم؟!!!

 ...یگه- اا ... در دسترس د

 کارت داشت؟ی- آهان ... خوب چ

 پکرش نگران شد و گفت:یافه درهم آراد و قی اخمایدن از دویولت

 رفتم؟!!!ی مید کردم آراد؟! نبای- کار بد

 رو گرفت و گفت:یولت دست وآراد

- ادامه بده تا برات بگم ...
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 و گفت:ید آراد برنج کشی رو برداشت، برایر اول کفگویولت

 شه ...ی گم ... سرد می- بخور وسطش برات م

 بشقاب رو پس زد و گفت:یخیال بآراد

 کنم دوباره ...ی- بگو فعل ... فوقش گرمش م

 رو سر جاش برگردوند و گفت:یر هم کفگویولت

یام عجله داشتم زودتر بی شاپ ... اونجا من هی کافیم خودمون رفتین- خلصه هر کدوم با ماش

ی اصرار   کردم به من می کرد ... بعد که کلی من من می هینم نشه ... ایرخونه که شام تو د

!!!!ی که خوشحالش کنی شیگه شما که شوهرت مسلمونه چرا مسلمون نم

 و گفت:ید از جا پرآراد

!!!!ی؟- چ

 هم بلند شد و گفت:ویولت

ین خودم کرده بودم!!! اما ایش گفت ... من هزار تا فکر پینو چرا ایدم- باور کن خودمم نفهم

 بارش کردم و اومدم خونه ...   اما ذهنمی وری دری نوبر بود وال! بعد من بلند شدم کلیکی

 مشکوکه!یلی خیه نباشه قضیا خوام دنی مشغوله ... به جون وارنا که میلیخ

 رفت سمت اپن ... پاکت عکسا رو که گذاشته بود لب اپن رو برداشت و گرفت سمتآراد

 خشن گفت:ی ایافه ... در همون حالت با قیولتو

 برات جالب تر وینی عکسا رو ببین ماجرا ... تازه این از ایاریم سر در بید ... بایلی- آره خ

 شه ...یمشکوک تر هم م

 خودش و اشکان سریدن ... با دید کشیرون پاکت رو گرفت و عکسا رو بی با کنجکاوویولت

 اونیا بود   که یی حالتای آورد ... همه عکسا توی ... سر در نمید شاپ رنگش پری کافیزم
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 آراد!!! بای اشکان به اون ... عکسا رو فرستاده بودن برایا یزدداشت به اشکان لبخند م

 نگاه به آراد کرد و گفت:ه گرد شدیچشما

!!!ی؟ چیعنی ین ... این- ا

ین کرد لبخند بزنه ... جلو اومد ... عکسا رو از بی سعید رو دیولت ترسون ویافه که قآراد

 دستاش قاب گرفت   و گفت:ین گذاشت لب اپن ... صورتشو بید کشیرون لرزونش بیدستا

 خبر داشته باشم اشکانینکه نفسم ... من بدون ایدی مسخره! تو چرا ترسی بازیه یعنی- 

 خوبیلی ...   خیدم عکسا فقط خندین ایدن با دیرون بین تو و ازت خواسه بریشامروز اومده پ

 که تویه چیان راست اومدم خونه از خودت بپرسم جریه است ... یسه دسیه همه اش یدمفهم

ی درصد هم شک   نکردم ... اشکان دانشجویه ... یولت دارم ویمان ... من به تو ایزودتر گفت

 بار دعوتمیه ی ... حتیمیه صمیلی شناسمش ... با منم خی منم هست ... میتوئه ... دانشجو

ی کنه ... بعدم تو سری میمت که با تو هم   احساس صمیعیهکرده برم خونه شون ... پس طب

 به زنمید بای چی ... برای ازدواجمون رو براش گفتیان جریکهف کردیقبل خودت برام تعر

 ...یدم ازش   ندیچی هی جز وفاداریشک کنم وقت

 شد و گفت:خم

 من و تو رو خرابین خواد بی نفر میه که ینه ... حرف سر ایست نینا الن حرف سر ای- ول

 ربطش معلومه ...ی بیکنه ... مظنون اول هم اشکانه ... از اون حرفا

 با ترس گفت:ویولت

 ...یارن مدرک بدتر بیگه آراد؟!!! نکنه دو روز دی چیعنی- 

 با خنده گفت:آراد

 خوانی که میدیم رسیجه نتین هر دو به ایدم رو دینا ای!!! الن وقتیه؟ چیگه- مدرک بدتر د
 که به   دست من برسهیزی که به دست تو برسه و هر چیزی کنن ... پس هر چیباهامون باز

ی نمیق که هنوز دقیه فردیا که جز نقشه همون افراد یم فهمی میکی بر خراب کردن اون یمبن
 ... مگه نه؟!!!یم کنیه ... ما به هم شک نمی کیمدون

 گفت:یع با ترس سرویولت

263



faridbook.blog.ir                  goldjar.blogfa.com                goldjar2.blogfa.com

 ...یم کنی- معلومه که نم

 ...یم بشی- خوب پس ... بهتره من و توام وارد باز

 شد و گفت:یره با تعجب به آراد خویولت

!!ی؟- چه جور

 همه ... و نه بهی شه ... البته نه جلوی که رابطه مو نداره شکر آب میم نشون بدی طورید- با

 ...یریم گی دانشجوها با هم   گرم نمی ... جلویایم و بیم ری با هم نمیگهصورت محسوس ... د

 ... باشه؟!یم زنی سرد با هم حرف میلیخ

 شه؟!!ی می- بعد چ

 خوان به من و تو رکب بزنن ... چرا ما بهشونی ... اونا میه چیشون نقشه بعدینم خوام ببی- م
یم؟رکب نزن

 خنده اش گرفت و گفت:ویولت

 کرد ...ی تو بود به من شک می جای ایگه کنم ... هر کس دی- آراد بهت افتخار م

 ...ی کردیف من تعری رو برایان زود جریلی به تو افتخار کنم ... تو خید ... من بایزم- عز

 ... بعدش هم من تو رو سپردم به خدا ...   خدا از شریم از هم پنهان کنیم نداریزیمن و تو چ

ی برای معجزه ایه ... ی کنه ... تو رو از خود خدا گرفتم ... تو پاداش منی حفظت میزیهر چ

 خونه و به خدا وی همه ساله   مسلمونم مین که ای که نمازاشو خالص تر از منیمن ... کس

 خواد بهمی که هر بار می ... کسیولتم کنه ویانت داره محاله خیمان با همه وجودش ایغمبرپ

 زنه وی   لرزه، اشک تو چشماش حلقه می اول صداش میبگه دوستم داره بازم مثل روزا

 ام که به تو شک کنم؟!!!یوانه کردن رو بلده؟!!! آخه مگه دیانت کنه مگه خی میوونهمنو د

 ته دلش گفت:ویولت

 دوستت دارم ...یلی- خ

:ید جواب شنیع سرو
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 دوستت دارم خانومم ...یلی- منم خ

 کرد بخنده و گفت:ی پاکش کرد ... سعیع ... سرید قطره اشک از گوشه چشمش چکیه

لل شام بخور  ...یم- فع

 و گفت:یز هم با خنده نشست سر مآراد

 سومی کنن تو خونه ما الن جنگ جهانی که فکر میی اون بندگان خدای سوزه برای- دلم م

 کنم ...ی خورم عشق میبرپاست! خبر ندارن نشستم دست پخت خانوممو م

 خودشونی فکرای ... هر دو بعد از بسم ال مشغول خوردن شدن اما توید هم خندویولت

ی و خنده از کنارش گذشت   ... کسی نبود که بشه با شوخیزی چیه قضین زدن ... ایغوطه م

 اوج رذالت!!!یعنی ین خراب کنه ... و ایولت اونا رو با بد جلوه دادن وی داشت زندگیمتصم

 کهیولت ویدن ... قاشق از دستش افتاد ... نگاه آراد بال اومد   و با دیچیدولت پی سر ویدرد تو

یش دفترش پی و هجوم برد به سمتش ... صحنه اون روز توید بود از جا پریدهسرش رو چسب

 رو ببره دکتر ...یولت   رفته بود ویادش ... به خودش لعنت فرستاد که چرا یدچشمش رقص

 ...ید چرخی از جا بلند شد ... خونه دور سرش میولت که ویره بگرو یولت ویخواست دستا

 خودش ...ی ... نه براید ... ترسیرون زنه بی فواره   مینیش خون از بی دونست که به زودیم

ی اما جلویفته بود بیک راه نزدی ... تویی سمت دستشوید و به سرعت دوید آرادش ترسیبرا

 بشهیی آراد فرصت کنه وارد دستشوینکه ... قبل از اتشویی   دسی تویدخودش رو گرفت و پر

 ...یی دستشوی ... سرش رو خم کرد تویخت رو بست و قفلش کرد ... خون رییدر دستشو

 شد ...ی می ... مغزش داشت متلشینیش و خون از بیخت ریاشک از چشماش   م

 ...یولت ... ویولت- و

 دری تونست بگه ... آراد با وحشت باز توی نمیچی دماغش و هیر رو گرفته بود زدستش
 و گفت:یدکوب

 درو باز کن ...ین- د لمصب ا

 خواست ...ی ... نمینتش ببیت اون وضعی خواست آراد توی خواست باز کنه ... نمنمی

 ....یولت باز کن درو ... وی ... تو رو به اما علیولت- و
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 کرد وگرنه آرادی درو باز مید نبود بای ... چاره اید لرزیولت کرد ... دل وی التماس مداشت

یی سرشو از   دستشوینکه انداخت ... بدون ای کند ... بغض به گلوش چنگ میدرو از جا م

 قفل چرخوند ...ی رو تویداونور تر ببره که خون همه جا رو نجس کنه دستشو دراز کرد و کل

 سرشو خم کرده بود   و موهاش دور تا دوریولت تو ... وید آراد در رو باز کرد و پرهبلفاصل

ی توید شد ... محکم کوبی روانیولت ویت وضعیدنصورتش رو پوشونده بودن ... آراد با د

 و داد زد:یشونیشپ

 دکتر؟!!! چت شده آخه تو؟!! چرا حرف گوشیم بریا وضعتو!!!! مگه نگفتم بین!!!! ببین- بب
 ...ی دینم

 آراد رو چنگ زد، چندیقه کم شده بود ... سر دردش هم بهتر شده بود ... دست انداخت خونش

 ...   سرشو بال گرفتینیش بی اش جدا کرد و گذاشتشون رویگهبرگ دستمال توالت با دست د

و گفت:

 ...یزم- عز

 وسط حرفش:ید پرآراد

 ...یع و مرض ... بدو آماده شو ... سریزم- عز

یه چیه دونست قضی آراد بگه ... خودش می رو برایقت بغض کرد ... جرئت نداشت حقویولت

یخته بود ...   اشک ریده رو شنیقت بود ... حقیده داده بود ... شنیش... دکتر رفته بود ... آزما

ته خدا ... خدا خواسی بود به رضایبود ... زار زده بود ... اما توکل کرده بود به خدا ... راض

   گفت؟!!! آرادش طاقتی می به آراد چید تونست بکنه ... اما حال بای نمیبود ... پس کار

 رو داشت؟!!! دست آراد بازوشو چنگ زد و کشون کشون بردش سمت اتاقیقت حقیدنشن

:ید داد کشید چرخی که دور خودش مینطورخوابشون و هم
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 مانتوت کو؟!!!ین- کو ... کو ا

یدن که با دی آورد؟ آرادی رفت آراد طاقت می پر از بغض بود به خاطر آرادش ... اگه مدلش

!   بهتر بودیکرد؟ چطور برخورد میقت وحشت کرده بود با اصل حقینقدر ایولت ویزیخونر

 داد خودش همهیح پزشک معالجش؟!!! ترجیش بردش پی مید بایا بده یحخودش براش توض

 ... هرچند گزنده ... حق آراد بود که بدونه ...تلخ بگه ... هرچند یزوچ

:ید رفته اش نالیل تحلی صدابا

 منو هم گوشی... اما قبلش حرفایم امروز برین دم همی ... قول میم ری آراد ... مین- بش
کن ...

 ... هجوم برد سمتشید دی به چوب لباسیزون رو آویولت وی کلفه باز چرخ زد ... مانتوآراد
و گفت:

 ...ینم ... حرف باشه بعد از دکتر ... پاشو ببیکنم گوش نمیگه ... به حرفات هم دینم شی- نم

 مانتو رو از دستیولت رو بلند کنه و مانتو رو بهش بپوشونه ... ویولت داشت به زور وسعی

آراد چنگ زد و گفت:

 ...یزم- عز

:ید کرد داد کشی اش میچاره گلوش داشت بی که توی شد با بغضی میوونه که داشت دآراد

 ...یولت مانتو رو وین نگو!!!! تو رو به ابولفضل بپوش ایچی- ه
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 رفت! رنگ به صورت نداشت ...ی افتاد ... آرادش ندونسته داشت از دست میه به گرویولت

یار   اختی ... بیولت درست مثل قلب وید لرزی کرده بود و صداش میزاشک چشماشو لبر

گفت:

- آراد من دکتر رفتم ...

 که بد نبود ...ین نگاه کرد ... خوب دکتر رفته بود! ایولت آراد شل شد ... با بهت به ودستای

   بودن؟ پاهاشیده کرد؟!! چرا حالش خراب بود؟!! چرا چشماش ترسی میهپس چرا داشت گر

یولت شد؟!! فقط نگاه به وی تونست بپرسه خوب چی نمیسست شدن و نشست لب تخت .. حت

 به هقیولت بگه که همه   فکراش اشتباهه ... ویولت کرد وی التماس مشماش کرد و با چیم

هق افتاد و گفت:

 منم سخت بود ... نخواستم با تو برم چون تحمل دونستنش بدونی اولش برایدنش- آراد ... شن

 دادمیش هم   آزامای سخت ... وقتیلی شد ... خی سخت میتو برام راحت تر بود ... اگه تو بود

 شدم .. هر چند کهیمون آرزو کردم ... البته بعدش پشیه ... فقط یدمو جوابشو از دکتر شن

 ...خواهیهخود

 و گفت:ید هاش خندیه گروسط

 ... و نذاشته بودمیدارم من بی نذاشته بودم بفهمیفاکس هالی- کاش اون روز ... اون روز تو

 نشده بودمیت شد ... کاش وارد   زندگی عشق همونجا دفن مین منم دوستت دارم ... و ایبفهم

 که شده ...یه ... اما کاری غصه بخوری خواستی نمیزم،و الن به خاطر من و وجود ناچ

 خوشحالم که تویلی از آرزوم ...   چون خیمونم هم پشیلی بوده آراد ... من خین انسرنوشتمو

 مدت کوتاه ...یه واسه یرو داشتم ... حت

 گفت « کاش واردی میولت زد و راه گلوش رو بسته بود ... وی آراد چرخ می گلوی توبغض

 آرادی» غصه   بخوری خواستی نمیزم، نشده بودم و الن به خاطر من و وجود ناچیتزندگ

 خوشحالم کهیلی گفت « خی میولت داد بزنه «خفه شو» اما راه گلوش بسته بود ... ویخواستم

 بکوبه و عربدهیوار   سر به دیخواست مدت کوتاه ...» آراد میه واسه یتو رو داشتم ... حت
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 که سکوت و رنگیولت بدن سستش نمونده بود ... وی تویرویی نیچبزنه «ببند دهنتو» اما ه

 زار زد:ید آراد رو دیدهپر

یه نکن ... ینجوری ... آراد تو رو خدا با خودت اینم روز ببین من نباشم تو رو به ای- اله

 بگو ...یزیچ

 نفریه ی صداشو نشناخت ... انگار صدایولت دهن باز کرد وی آراد با هزار زور و بدبختوقتی

 بپرسه ...ینو رو قرض کرده بود تا فقط بتونه ایگهد

 گفت؟!!!ی- دکتر چ

 ...ینه ... مچاله شدن آراد رو ببینه تونست غم آراد رو ببی سرشو بال نگرفت ... نمویولت

 که داشت   آراد رو ازی بود روزیادش وجود خودشه ... خوب ی درد توینخوشحال بود که ا

 درد رو بکشه ...ین باز ایست داد چه به روزش اومد ... حال خوشحال بود که قرار نیدست م

:ید پشت سر بذاره   ... نالید آراد باینبار بود که همون روزا رو ااحتاما نار

 وقته ... اما تازهیلی تومور کوچولو جا خوش کرده ... خیه- دکتر گفت درست وسط مغز 

 رو بگم   ... بهینا خوام ای آراد ... به خدا نمیه که تومور چی دونیخودشو نشون داده ... م

 تو وحشت دارم .. از غصه خوردن تو وحشتیی ترسم ... اما از تنهایخدا از مرگ نم

 با توی به تو و   نزدگیصانه وحشت دارم ... دوست دارم حری خودتو ببازینکهدارم ... از ا

 ... تویزم عزیستبچسبم ... اما خود خدا برام دعوتنامه فرستاده ... چه کنم آراد؟!!! دست من ن

 آخر ...ی روزاین باش ... بذار ایرو خدا توام قو

 پرت شد کنار چون آراد با خشم از جا بلند شده بود ... با بهت به آراد نگاه کرد ... فکشویولت

یده تر و   پوستش رنگ پریره تیشه ... چشماش از همید لرزی چونه اش میمنقبض شده بود ول

 دست آراد گذاشتی دستشو تویه بدونه قصدش چینکه بدون ایولتبود ... دستشو دراز کرد و و

... آراد گفت:

 ... شک نکن ... حال حاضریرم گی ... منم تو رو از خدا پس می- اگه تو منو از خدا پس گرفت
 ...یمشو بر
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 و گفت:ید با بهت کنار کشویولت

- آراد ....

 افتاده بود رو برداشت ...گرفتین زمی که رویی نگاش کنه خم شد ... مانتوینکه بدون اآراد
 و گفت:یولت ویجلو

 ...یم که نرفته! بپوش بریادت گناهاست ... ین ما جر بدترین دی تویدی- نا ام

 رو از آرادی ... انتظار هر برخوردید لرزی مانتو رو گرفت... بدونش هنوزم داشت مویولت

 قدرتین آراد رو پاک کنه ...   اما ای اشکاید کرد الن تا دو روز بای ... فکر مینداشت جز ا

 ... چرا کهید تونست باشه؟!!! دلش لرزی هم میش قویمان جز ایزی چید، امین آراد ، ایتو

 خواستیم رفت ... تا   آخر .. اگه خدا ی میش کرد و راه رو پی از خدا طلب میدنه؟!!!اون با

 خواست خوب نخواسته بود ... به صلح نبوده ... پسی موند ... اگه هم نمی میا دنین ایتو

 رفت ... لبخند نشست کنج لبش ...ی میدبا

 هم با قلب مچاله اش لبخند زد و گفت:آراد

 منتظرتم ...ین-تو ماش

ی رو بشنوه ... به سرعت از خونه خارج شد ... داشت فرو میولت جواب ویستاد نادیگه

یمان خوش بود ... حال وقتش بود که جوابشو بده و بهش   ایی ... اما دلش به اون بالیدپاش

داشت ...

****

:ید توپیولت با اخم به ودکتر

!!! شماره و آدرسی؟ رفتی که پا شدیاد حرف کامل از دهن من در بی- دختر تو اصل گذاشت

   اش رویه بقیای کردم بی خبرت میدهم که تو پرونده ات ثبت نشده بود ... من چطور با

!!!یری؟ تا بمی غم بغل کردی تو خونه زانوی نشستی!!! رفتی؟بشنو

 گفت:یت اما جدیت مونده بودن و آراد با ملمیره و آراد با تعجب به دکتر خویولت

- دکتر ...
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:ید باز توپدکتر

!!!ی؟- تو شوهرش

- بله ...

 و کبودش کن ...یاه سیر- امشب با کمربند بگ

ی میا رو روشن تر کرد ... دو حالت داشت ... ید قلب آراد چراغ امی حرف زدن دکتر تونوع

 نبوده!!! آراد با   همه وجدش ازی جدیز واقعا چینکه ایا خودش رو نبازه ... یمارشخواست ب

خدا خواست که مورد دوم درست باشه ... دهن باز کرد و گفت:

 دکتر؟!!یه چیان- جر

 نگاه کرد و گفت:یولت به وی ... چپ چپید دستاشو به هم سابدکتر

 منی صحبت کنم؟!! آخه اونطور که خانومتون اون روز برای تونم باهاتون تخصصی- م

 ...ین هستیلکردهگفت هر دو تحص

 سرشو تکون داد و گفت:آراد

 که هست رو بدونم ...ی خوام هر چی- حتملا م

 بشه که توموریجاد برات سوال اید تومور هست ... شایه مغز خانوم شما ی پسرم ... توین- بب

 مغز نابودیر و   پیمی قدی سلول های گم ... وقتی ... ساده برات میره گی شکل میچه جور

 کنه ...ی میدا روند به شکل سالم ادامه پین و ایره گی به جاش شکل مید جدی شن سلول هایم

 شه ... نپرس چرا ...ی میجاد اید   جدی بره سلول هاین از بی سلولینکه اوقات بدون ااهیاما گ

 بلین افته که ای می هست و چه اتفاقیلی هم هنوز نتونسته ثابت بکنه که چه دلیچون پزشک

یم گی که ما بهش میکنن توده درست میه   شن و ی میاد ... سلول ها زیاد ی نفر میهسر 

 کنن و باعث سرطانی بدن هم نفوذ می جاهایه به بقی سرطانیه ... گاها توده هایتومور اول

 نوعین ... اما ایک متاستی تومور مغزیم گی   شن. بهشون می و ... مینهکبد و روده و س

 است که خوشیه اولی تومور مغزیه ... یست که تو مغز خانوم شماست از اون نوع نیتومور

یم ها خوش خیک شن ... درجه ی می درجه بندی مغزی تومور هاخه ... آیکه و درجه   یمخ
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 هستن ...یم کنن ... درجه دو و سه و چهار هر سه بدخی نمیت جاها هم سرایههستن و به بق

 بافتیه دارن و ممکنه به بقیعیاما دو کمتر از سه و سه کمتر از چهار خطرناکن ... رشد سر

 ... در هر صورت تومور خانوم   شما خدا رویم بزنن ... بگذریب کنن و آسیتها هم سرا

ید نبایز چیه شه اون رو برداشت ... اما ی نه چندان ساده می جراحیک ... با یمهشکر خوش خ

 شه دری نمی قولیچ   بدن ... هی جاین بره ... تومور داخل مغزه و مغز حساس تریادتوناز 

 ازیمی آراد تیمارستان بی داره ... توی کمتمال وارد نشه ... اما احیبی مورد داد که آسینا

 هستن ... پنج پزشک که با همیکا آمری پزشکا جمع شدن که اکثرشون بورد   تخصصینبهتر

 رویران ای عمل هاین ... سخت تریرن نظی دن و تو کارشون بی نوع عمل ها رو انجام مینا

ید زود بایلی سراغشون ... خین که بریسم نوی می نامه ایاونا انجام دادن ... براتون   معرف

 حافظهی کنه مثل خطای رو ظاهر میگه عمل علئم دین ای ... چون تعلل کردن تویناقدام کن

 و هر آن ممکنه درجه تومور برهیگه دیزای چیلیو ضعف   اعصاب و ضعف دست و پا و خ

بالتر و خطرناک تر بشه ...

 گفت:یده نفس برآراد

 ...ی ایگه تونم خانومم رو به هر کشور دی- دکتر ... اگه لزمه من م

 گفت:یع سردکتر

 اول از همه خانومت رویرانی گروه منحصر به فرد این- عجله نکن جوون ... اجازه بده ا

 کار   رو همین ای تونی ... بعدش اگه صلح دونستن میه نظر اونا چین کنن ... ببینهمعا

 ...یبکن

ی بازویر رو از دکتر گرفت و زی نامه اورژانسی آب دهنش رو قورت داد ... برگه معرفآراد

 خودشید ترس وا رفته بود گرفت و از جا کندش ...   نباین و همچنید رو که از شدت امیولتو

 معضلین و هر دو به کمک هم ایسته پا بای کرد که روی کمک میولتش به وید باخت بایرو م

 دلشی شکرش رو به جا آورد ...   سرش رو بال گرفت و توینرو پشت سر هم بذارن ... اول

گفت:

 خودت ...ی اش هم پایه ... بقیمه- شکرت خدا که خوش خ
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 کهی و تماسیولت نامه وی معرفیدن شلوغ بود ... اما به محض دی حسابیدی دکتر جمشمطب

یی ... با   رویرفتش زود به حضور پذیلی گرفته بود خیدی با دکتر جمشیولتخود دکتر و

 دورش کنه ... امایماری بی از حال و هوای کرد کمیخوش ازش استقبال کرد و با خنده سع

 بره ... دکتر   بعد از چک کردنین ها از بی راحتین نبود که به ایزی و آراد چیولتاسترس و

 رگی حاج تویق رو همراه با تزریدش نوع جدیه دستور یولت اسکن وی تی و سیام آر ا

   مغز و به خصوص توموری شه بافت های که باعث می رنگیع صادر کرد (مایش خونیها

ی و به سرعت انجام می اورژانسیولت ویط شراه بشه) همه کار ها با توجه بیده تر دیقدق

 همراه بایدی اماده شد و دکتر جمشیولت   وید اسکن جدی تی و سیشد ... همون روز ام آر آ

 بهیم کردن و تصمی آراد عکس ها رو بررسی خصوصیمارستان همون بی مخصوصش تویمت

 گرفتن ...یجراح

 راحت تونستیلی خیدی داشت ... اما دکتر جمشیولت باز هم اصرار به خارج کردن وآراد

   ذارن ...ی کم نمیولت وی برایزی داره وچیار رو در اختیا پزشکان دنینقانعش کنه که بهتر

ی لحظه اینکه بره و برنگرده ... از فکر ایولتش وینکه بود از ایده بود ... ترسیدهآراد ترس

 خبردار   شدن ... خونواده آرادیولت شد ... خونواده وی کنارش نداشته باشه نابود مو ریولتو

 خواست با اشکیم آراد هم کارساز نبود ... نی کردن و تشرهای میههم اومدن ... همه گر

 کرد ... آرسن زاری نمی توجهی رو نابود تر کنن ... اما   کسیولت نابود شده ویههاشون روح

 افتاده بود و غم از دست دادنش ...یواش شیاد نبود ... یولت به ملقات با ور زد و حاضیم

یولت زد ... وی   پر پر بشه ... آراد اما لبخند می زودین خواست خواهر کوچولوش به اینم

ی پر از اشعه می که وارد اتاق های شد ... به جز مواقعی به تن کرد و بستریمارستانلباس ب

 همیکس اشعه ای داد جلوی خورد و اگه اجازه می از   کنارش جم نمآراد یگه دیشد وقت ها

 رفته بود ... حالیادشون از ی و همه چیسه عکس و دسیه و براش مهم نبود ... قضیستاد ایم

 و طناز و احسانیر ... توسکا و آرشاویولت بهبود وی کردن برایهمه دستا   بال بود و دعا م

ی مشکلت خودشون اما غم زده برایر هم اومده بودن ... همه درگیماو آرتان و ترسا و ن

!!! قراریره دل دعا کردن کاش به جون نگیمشکل دوستاشون ... اونجا بود که همه شون تو

   موند ... شبی میمارستان بی توید عمل بشه ... اما کل اون هفته رو بایولتبود هفته بعد و

ولت بود و آراد ... دست آراد رو گرفت به لبش چسبوند و گفت:یکه شد همه رفته بود ... فقط و

 من حسود هم هستم...ی دونستی- م
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 و گفت:ید تلخ خندآراد

 تا حال ...یدمبله ... چند مورد ناب ازتون د

 و گفت:ید هم خندویولت

 رو تجربه کنم ... از تو مغز تو لختهیو سی مثل تو اتاق عمل و آیمخوام حسودم که ینقدر- ا

 ...یده ... از مغز من آت و آشغال و سلول پکیرون بیدنخون کش

 لرزونش گفت:ی کرد خودشو کنترل کنه اما با صدای می سعینکه با اآراد

 ...یرون از اون اتاق بیا- پس حسود بمون و مثل من سالم ب

 لل کنم ... توی سالیک دارم یم! کار دارم حال حال ها باهات ... اما تصمیام ی- سالم که م

 کنم ...ی خوام تلفی من میدیشش ماه خواب

 آراد در اومد:داد

ی روز چشمایه ... من یدی فهمیخندی بهم میای ی عمل بهوش می! همون فردای! روانیخود- ب

 نابودم ...ینمتو رو نب

 با چشماش ناز کرد و گفت:ویولت

- بذار دلت برام تنگ شه ...

:ید و نالیولت دست وی سر گذاشت روآراد
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ی اتاقت ... زار می تویاد ی که مینی آزار رو ببی بیوونه دیه هر و هر شب ی- دوست دار

ی ره؟   دوست داری زنه و بعد پشت در اتاقت از حال می کنه ... ضجه میزنه ... التماس م

یه تصورت از آرادت خراب بشه؟! یاد ی!! بدت نمینی؟اون مرده مترحک رو هر لحظه بب

ی! دوست داری؟ و نامرتب؟ آره ... دوست   داریف بلند و کثی و موهاریش عالمه یهآراد با 

ینی؟ ببیمو نابودی دوست دارینی؟کمر خم شدمو بب

 هم بغض کرد ... گفت:یولت بغض آراد وبا

 دم ... با همه وجودم و با همه توانم قولی بکنم عشق من ... قول میجا- من غلط بکنم... من ب

یلی   دخترا خیدونه که اون بالست خودش هم خوب میی ... اون خدایام دم زود بهوش بیم

 گردم ...یجون سخت تر از پسرا هستن ... من به خاطر تو ... به خاطر عشق تو بر م

 شد ... از جا بلند شدی میه تخلید کرد و بای نتونست بمونه ... بغض داشت نابودش میگه دآراد

 ...یرونو به سرعت زد از اتاق ب

***

 از شب اول دوستاشونیر اومده بودن ... البته به غیولت شد ... همه به ملقات وی هفته سپریه

 نشده بود ... امایبتشون حالش خراب بود که متوجه   غینقدر هم ایولت سر نزده بودن وویگهد

 رویولت هاش وی کرد با خوشمزگی می بود و هر بار سعیولت وی ثابت ملقات هایهآرسن پا

 خلوت خودشی   نکنه و اشک هاشو برایه خودش کار کرده بود گری رویلی ... خونهبخند

 ازیا ... ماریومد ی و بچه شون میانگه داشته بود ... وارنا داشت از فرانسه همراه مار

 رفت ... الکس دائم دری میسا دعا به کلی   ها برایکشنبه خورد و فقط ی جنب نمیمارستانب

یا خونه اش هر روز سفره و ختم داشت ... آراگل هم یرفت و اومد بود ... حاج خانوم تو

یولت دونستن وی کمک مامانش   ... شب آخر همه جمع شده بودن ... میا بود یمارستانب

 اونجا جمع شدهی ره و از شب با هزار زور و بدبختیساعت هفت صبح به اتاق عمل م

ی میس چشماش همه شون رو خیننن ... همی رو نبیولت   ویگه قرار بود دیدبودن ... شا

یاد خندونش رو به یافه اگه مرد همه قیخواست کرد شاد باشه ... می می سعیولتکرد ... و

 خلوص ویدن ... با دیولت ویدن افتاد ... با دی اتاق بغلیرزن   حرف پیادداشته باشن ... 

ینکه ذاشت ... ای مش که مادر شوهر و بزرگترای نماز خوندنش و احترامیوسواسش تو
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 خودشی و تنها سر بزنه و از کمپوت هایر دونست هر روز به اون زن پیخودشو   موظف م

 افتاده ... لبخند   زدهیماری تخت بی فرشته مهربون رویه بود یدهو گل هاش براش ببره فهم

بود و گفته بود:

- گلچین روزگارعجب خوش سلیقه است، مي چیند آن گلي كه به عالم نمونه است. هر گل كه

بیشتر به چمن مي دهد صفا، گلچین روزگار امانشنـمیدهد.

 بود ...یده دونست ...اما اون لحظه دلش لرزی لبخند زده بود ... خودش رو گل نمونه نمویولت

 که اونجای سه دکتریدن اتاقش رفت ... با دی تویع آراد رو احضار کرد و آراد سردکتر

 باز   دعوتشی خواستن بهش بگن ... با روی می ... چید قهوه بودن ترسیدنمشغول نوش

 کردی میداد بی نگاه آراد نگرانی توینقدر ... ایختن و براش قهوه رینهکردن که کنارشون بش

 سوخت ...الشکه دل دکتر به ح

 پاش زد و گفت:ی رودستی

!!ی؟- خوب جوون ... چطور

 آراد تلخ تر از زهر بود:لبخند

 افتاده و ....یمارستان تخت بی خوب باشم؟ پاره تنم رویاد ی- بهم م

 به گلوش چنگ انداخت ... دکتر سر شونه اش زد و گفت:بغض

 چند وقت مثلین اینکه حالت و این ... از ایست نی شکی زنتیوونه که تو عاشق و دین- در ا

لل مشخص بود ... ولت میدیپروانه دورش چرخ  تختی   رویدی خوابی کردم باهاش می کام

 ...یم گرفتی میاز جفتتون ام آر آ

 بود!ینم گفت! همی باز شد ... دکتر راست می آراد هم به لبخند محوی و لبهایدن دکترا خندهمه

 تو از همه سخت تره ... اما از همه هم محق تری برایدنش هست که شنیزایی- اما جوون ... چ

 دونستنشون ...ی برایهست

 سر جاش بود ... زل زد به دهن دکتر ...یدش رنگ باخت ... اما امآراد
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 ویمه که تومور مغز خاوم شما خوش خین شه ... در ای مغز انجام می رویم عمل مستقین- ا

 هنگام   برداشتنش بازم بهیست ... اما معلوم نیست نی نزده شکیبی آسی کناریبه بافت ها

 کهیفته بی ... بعد از عمل ممکنه هر اتفاقیه وارد نشه! عمل فوق حساسیبی آسی کناریبافت ها

 دارم همه شو برات بگم ... احتمال فلج شدن   نصف بدنش هست ... احتمال کم شدنیفهمن وظ

 هست ... احتمال از دست دادن حافظه اش هست ... احتمال کم شدنینائیش از دست رفتن بیا

یجاد زائده توش حفره اینهوشش هست ... و علوه بر اون ممکنه   مغزش بعد از برداشتن ا

 شه که کشنده است ... پس ممکنهی جمع میعی به مرور زمان ماحفره اون یبشه ... که تو

 شکم ویا شه ی وارد قلب میا یم که اون لوله مستقیم داخل   مغزش قرار بدی لوله ایممجبور بش

یه بشه و بخیده برید کنه ... که چه وارد قلب بشه و چه شکم اون قسمت بای میه رو تخلیعما

ید تونه باردار بشه ... شای ... اما تا مدت ها نمیست مهم نینا مونه ... ای خوره   و جاش میم

 از متورم شدنیری جلوگی نظر جراحش باشه ... برایر زید ... بعدش هم بایگهده سال د

 کهینایی شه ... البته ای کورتون مصرف کنه ... هر شب ... وگرنه دچار درد میدمغزش هم با

 و خانومت   مثل روز اولشیفته هم نی اتفاقیچ هید ... شاله گم همه اش احتمایدارم برات م

بشه!

 از لرزش گذشتهیگه ... قلبش دید لرزی ... به تبع صداش هم مید لرزی آراد می و پادست
 ...ید ترکیداشت م

 ...یرون بیاد ... فقط زنده بیست برام مهم نینا ایچی دکتر ... هی- آقا

 که مسن تر بود گفت:یگه سه لبخند زدن و دکتر دهر

ید همراه بوده ... اما بایت با موفقیشه عمل همین پسر ... اصول ایم کنی رو میمون- ما همه سع

 ...یخوست خدا رو هم در نظر داشته باش

 دلش گفت:ی توآراد

 ... خواست خدا مقدم به همه شماست ...ین ایله- شما همه تون وس

 باز گفت:یدی جمشدکتر

 ...یگه دیز چیه- و 
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:ید نالآراد

یه؟ چیگه- د

 کارین خودت ای دوست داشته باشید بشه ... گفتم شایده همه اش تراشید خانومت بای- موها

   کنن ...ی قبل از عمل آماده اش می جراحیم که فردا تیاد ی ... اگه هم دلت نمیرو بکن

ینهمه ... ایخت و اشک از چشماش ریاورد طاقت نیگه دستاش فشرد ... دین سرشو بآراد

ینکه بعد زا   ایولت وی اومد به حرفایادش ... یاد زیلی بود ... خیاد زیولتش ویعذاب برا

 چهیولت هم زده بود ... و ویولت حرفا رو دکتر به وین اینخودش به هوش اومده بود... ع

یاد   حالت ها رو زین!!!! دکتر ها که ایده چه کشیولتش وید فهمی ... الن مد بویده کشیعذاب

 آراد رو آرومی کرد با شوخی سعیدی شدن و دکتر جمشیره به هم خی بودن با ناراحتیدهد

کنه ...

ی چهارتا دونه مو داری ... برایست مهم نی گفتیاد همه بل بهت گفتمممکنه سرش بین- پسر ا

 همه اش دوباره ...یاد ی پاشو خجالت بکش ... در میکنی؟ میهگر

 توجه به طنز دکترگفت:ی از جا بلند شد و بآراد

!!!ین؟ بدیغ تیه و یچی قیه شه بهم ی- م

 و گفت:ید کشی آهدکتر

 ...یارن گم برات بی ... میشش- برو پ

 افتاده از اتاق رفتی ناموزون و شونه های به نشونه تشکر تکون داد و با قدم های سرآراد
 ...یرونب

 ...یولت کم مونده برات شعر هم بخونم ویگه- د

 کرد ... چهاری جلوه میشه معضوم تر از همی حسابیمارستان بی با اون لباس صورتویولت

 تخت نشسته بود ... آراد هم پشت سرش چهار زانو   نشسته بود و بایزانو پشت به آراد رو

 کرد شاد باشه ...ی سعیولت بافت ... ویدل خون داشت موهاشو م

278



faridbook.blog.ir                  goldjar.blogfa.com                goldjar2.blogfa.com

 ...ی وقت بود موهامو نبافته بودیلی- آراد ... خ

 وقت بود بهیلی بلندشو که خی آراد خودشو لعنت کرد که چررا موهاشو نبافته ... موهاو

ی در تضاد با آبیره تیخواست آراد کوتاه نکرده بود... لخت اما حالت دار ... قهوه ا

 آراد تنهاشونیت ... به خواید سرش رو بوسیچشماش ... کار بافت تموم شد، از پشت رو

ن شب آخر رو با هم تنها باشن ... گفت:یگذاشته بودن که ا

 شب آخر ...ید ... شایی همه برن ... من و تو و تنهای-چه خوب شد که گفت

 نکرد و دستشو گاز گرفت ...داد آراد بلندی هم نامردیولت در دهنش رو گرفت ... ویع سرآراد

 رو به   آراد نشست ...ید و چرخید آه کشیولت ... وی تلخی ... چه خنده هایدنشد و هر دو خند

!!ی؟ بازیای ی- م

!!ی؟- آره خانومم چه باز

 ...یار- نون ببر کباب ب

 دستیر هم با ذوق دستاشو گذاشت زیولت و ویولت وی و دستاشو به رو گرفت جلوید خندآراد

ی از   درد نمیزی چی دستش ... آراد ولی روید کوبی کرد و محکم می نمیآراد ... نامرد

ی کم جون دستای قلبش بود ضربه های که توی شد با اون درد بزرگی ... مگه میدفهم

 کف دست خودش و   سوخت ... مجبورید کوبیولت بشه؟!!! وارش باعث آزیولتش ویککوچ

 کشه کهی آراد دستشو عقب می مراقب بود کی دست آراد ... شش چشمیشد دستاشو بزاره رو

 دستاشی شده   بود که آراد دلش به جایره بامزه خینقدراونم دستشو بدزده و آراد بسوزه ... ا

 باره و چنباره ویک لبش ... یک و برد نزدستش دی رو گرفت تویولتکباب شد ... دست و

 رو غرق بوسه کرد ...   آراد گفت:یولت ویهزار باره دستا

 ... نه؟یگه دی- قول داد

 دونست منظور آراد به برگشتنشه ... مصمم گفت:ی مویولت

- قول ...
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 شه ...ی میچاره بینجا ایکی ی باشه که نباشیادت- 

 و گفت:ید لرزیولت وچونه

 ...یادمه- 

 اش تو دست آراد مشت شد و صداش خشنش کنار گوشش بلند شد:چونه

 لرزه؟!!!ی! کم قلبم داره می؟ لرزونی چرا مینو! ای؟ چی ات برایه! گریگه دی- قول داد

!!ی؟ دی بهم می قولیه- آراد ... 

 و بچه داریم نشم و زن بگریا که بعد از تو تارک دنیری قول بگی خوای میلما فین این- اگه ع

 ...یزم عزیبشم و فراموشت کنم بهتره خودتو خسته نکنه و بخواب

- اا آراد!

!!!ی؟ شناختینجوری- آراد و کوفت ... تو منو ا

 تنم تو گور ...یخوام- خوب نم

 دونست کهی دهنش ... دردش گرفت اما خودشم خوب می آراد آروم جلو رفت و زد تودست

 افتاد و گفت:یه به گریولتآراد محکم نزده ... و

 اندازه ...ی من میاد ... چشماش تو رو یه خواستم بگه مرجان دختر خوبی- فقط م

 کنار گوشش گفت:آراد

 خوره ...ی بهشم نمی حتیچکس مال توئه... دست هیشه من همین- ا

 ... اون روز هم که کتکی کردی مرجان نگاه می به چشمای داشتیدم بار دیه من خودم ی- ول

ی توام   دوست داریدم ... از چشمات فهمی که نگرانش بودیادمه خوب یلیخورده بود خ

 چه به روزش اومده ...یبدون

 خنده اش گرفت ... گفت:آراد

!یده که ورپریم- قرار بود به هم شک نکن
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!ینه؟ از ایر غی افتی من میاد اون یدن با دیدم- شک نکردم ... اما فهم

 دونه است! من عاشقیه یا من تو دنیولت کردم وی چه اشتباهیدم بار ... بعدش فهمیه- فقط 

   نداره!یشکی تو رو هیطنت! شی دونی خوب میگه که دینو ... ایولت شدم ویتتشخص

 پنچر کنه!ینتو گم ماشی- خوب به مرجان م

 ...یزم بخواب حرف نزن عزیولت- و

 ...ین- آراد چه خبر از رام

 زده و مشغوله و سرش هم گرمیگری کلس بازیه یدم دی وقته خبر ازش ندارم ... وقتیلی- خ

 شدم ...یخیالش بیگه به من تو نداره دیکارشه و کار

 شد ...یت- چه خوب که به راه راست هدا

 راه راست به سمتش کج شد ...یدم- شا

 و با ناز گفت:ید خندویولت

- آراد ...

- جان دل آراد ...

 ها ...ی- قول نداد

 ...یولت- بخواب و

 نکن ...یت- آراد اذ

 کم بال برد و گفت:یه صداشو ی کفرآراد

 که مغزم بپاشهیوار دی کوبم توی سرمو مین بشه شک نکن همچیتون- خانومم اگه شما طور

 بخواب ...یر بس کن بگیگه ... حال دیرونب
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 انگار خنک شد ... درسته که دوست نداشت آرادش تنها بمونه ... اما خودخواه همیولت وقلب

 خواست .... به   لطف خدای آراد رو میبود ... دوست نداشت آراد قبول کنه ... عشق ابد

 و بازم آراد مال خودش بود و بس ...یرون بیومد ی بود ... انشال که خودش زنده میدوارام

***

 کردی میدارش سرش چشم باز کرد ... آراد هنوزم کنارش بود و داشت بی روی نوازش دستبا

 ... لبخند زد و گفت:یشه... مثل هم

 ...یر- صبح بخ

 و گفت:ید بوسیشونیشو خم شد ... پآراد

 ...یزم عزیر- صبح بخ

 خونه شوننی رفته بود کجاست و فکر کرد تویادش لحظه یه عملش افتاد ... یاد دفعه یه ویولت

 باطل ... با   استرس گفت:یال خی بلند شه صبحونه آراد رو آماده کنه ... اما زهیدو الن با

- وقت عمله؟!!

 نشست و گفت:آراد

 ...یگه ساعت دیه ... یزم- نه عز

 هم نشست و گفت:ویولت

 بشه تموم بشه راحت بشم؟!!! مردم از استرس ...ی- ک

 و گفت:ید کشیولت وی موهای روی دستآراد

 شم ...ی داغون میرون بین ... من ای فهمی نمیزی تو بشم ... تو که چی- فدا

ی میزش هفته خاک گرفته ... تر و تمین خونه ... خونه مون تو ای بری میف!!!! تشریخود- ب

!!یدی؟ آماده ورود من ... فهمیکن

 و گفت:ید تلخ خندآراد
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- حتملا!

ید بود ... اما چطور بایزش عزی موهایدن ... وقت چید ترسی بگه اما میزی چیه خواست می

 رحمانهی   و بیومدن ی گفت پرستارا می نشکنه؟ اگه نمین از ایشتر گفت که دلش بیمبهش 

 ...یا و دلو زد به درید کشی ... آهیدن تراشیخودشون سرش رو م

 ...یو- و

 کرد و گفت:یزون پاهاشو از تخت آوویولت

- جانم؟!!!

 بهت بگم ...ید ... بایزی چیه- 

 بپرسه پس فقط نگاش کرد ...یزی به صدا در اومدن ... نتونست چیولت وی خطر برازنگای
پرسشگر ...

 آب دهنش رو قورت داد و گفت:آراد

 ...ید بایعنی ....کوتاه ... ید ... باید عملت ... مو ... موهات رو بای- برا

 کردن اما تو ذهنش غوغا بود ...ی نمیان رو بیچی هیولت وی ادامه بده ... چشمانتونست

 تونست اونو بدون   مویآرادش عاشق موهاش بود ... خودش به درک ... آراد چطور م

 نبود ...ین ای مو نداشته باشه ... نه برایولت نبود که وین!!! اما غم نگاه آراد به خاطر اینه؟بب

 شد چون   موهاشو دوست داشت ...ی ناراحت بشه ... ناراحت میولت بود که خود وین ایبرا

 کرد ... الن خودش مهمی آراد رو آروم می طوریه ید عاشق موهاشه ... اما بایهر دختر

 زد و گفت:یی ... لبخند   دندون نماید کشیقینبود ... مهم آراد بود ... نفس عم

!!!یم؟- بتراش

 صداشی تونست توی که می با اوج خوشحالیولت چشماشو بست و سرشو تکون داد ... وآراد
نشون بده گفت:
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ی شدم! صد دفعه می میچاره موها بین توموره!!! داشتم از دست این بده ایر خدا خی- وا

 برم موهامو کوتاه پسرونه کنم ... اما جرئت نداشتم ...یخواستم ازت بخوم بذار

 به آراد رفت و گفت:ی چشم غره ابعد

 توموره منو نجات بده!ین- اگه ا

 ناراحت نشده بود ...یولت وی بهت زده نگاش کرد ... جدآراد

!!!یست؟ برات مهم نیعنی ... یو- و

 دراز دوست دارم ...ی موهاین از ایشتر پسرونه بی هم مهمه ... مویلی چرا ... خیعنی- نه! 
 ...ین همه شو خودت بچیار بیچی قیه ... برو ینم ببیال

 جرزی شناخت که به درد لی رو نمیولتش کرد ... اگه وی آراد رو داشت پاره می گلوبغض

 کارین همید کرد آراد هم   بای می بازیلم به خاطر آراد داشت فیولت خورد ...اما حال که ویم

 کرد ... با خنده گفت:یرو م

 ... چه ازی زنی میر سیری گی ... منم می اندازی راه میونی بدجنس! گفتم حال چه شی- ا
خدا خواسته!

 ...ید لرزی ... برشون داشت ... دستش میغ و تیچی ... آراد هم ... رفت سمت قید خندویولت

یولت وی و از   طرفینه دست لرزونش رو ببیولت خواست وی ... نمیولتنشست پشت سر و

 ... هر دو از هم فرار کردن ... آراد بافت موها روینه خواست آراد اشک چشماشو ببیهم نم

 پلکاشی ... چشماشو بست   ... اشک از لیخش رو گذاشت بیچی دستش ... قیگرفت تو

 کلفت و پر پشت بود ...یولت وی رو فشار داد ... سفت بود ... چون بافت موهایچی ... قیدچک

 سبک شد ...یولت   آراد ... سر وی پاهای شده و باف مو افتاد رویده کم فشار چیهاما با 

 گه ...ی نمیچی شد ... خوشحال بود که آراد هیس ختش صورتش و صوری رویختاشکاش ر

ی کرد حتی می و سعیخت ری تونست حرف بزنه ...   آراد هم اشک میچون خودش هم نم

 رو برداشت ...یغ کنه ... تی میه نفساش بفهمه داره گری از صدایولتبلند نفس نکشه که و

 عقب ...ید رو کشیولت خودش و وی پای   پهن کرد روی کف هم داشت ... پارچه ایعما

 آراد ... چشماشو بست ... آرادی زانوی مجبور شد بخوابه و سرش رو بزاره رویولتو

 خط ...یه ... ید رو کشیغ و تید سرش مالی دم   نزد ... کف رو روی و سوخت ولیداشکاشو د
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 وید لرزی میه از گریولت ... وید ... هق زد و کشید و کشیختدو خط ... سه خط ... اشک ر

 زد ...ی شد و سبک و زار می کرد ... سرش خنک می   سرش حس می سرد رو رویغت

 عملی رو برایولت وارد شدن تا علئم وی تموم شد ... همزمان دکتر همراه با پرستاربالخره

ی   خداحافظیولت وی کلمه حرف بزنن با موهایه ینکه بدون ایولتچک کنن ... آراد و و

یولت گذاشت ... وی مقدس کناری شیه و مثل یخت ریون نالیه یکردن ... آراد همه رو تو

یگران دیا   آراد نگاش کنه ینکه چه برسه به اینه نداشت خودش خودشو ببست دویبدون مو حت

یع شد ... سری مید معذب با صورت قرمز نشسته بود و سرخ و سفیولتش ... وید... آراد فهم

 ... هر   دو زار زدن ... اونقدر که اشک پرستارید سرش کشی رو برداشت و رویدششال سف

 رو از تذکر دکترین با هم بودن نداشتن ... ای وقت برایگهو دکتر رو هم در آوردن ... اما د

 پشتیادی زیت ... بازم جمعیرون   طاقت زد از اتاق بی و از هم جدا شدن ... آراد بیدنفهم

ی رو حاضر و آماده رویولت ساعت بعد ویک ... یختن ریدر اتاق بودن و همه اشک م

 ... همراه تخت همه تا پشت اتاق عمل رفت وردن   اتاق عمل کیبرانکارد خوابوندن و راه

ی خشک شده از ترس همسرش رو بوسه زد و با چشمکی لبهای آراد بود که لحظه آخر روینا

گفت:

 ...ی- هستم تا برگرد

 از ترس قدرت حرف زدن نداشت فقط پلک زد و پشت در اتاق عمل محویگه که دیولت وو
شد ...

***

 از طناز نداشت ...ی زد ... صبح شده بود اما هنوز خبری کلفه دور خودش چرخ ماحسان

 بود ...یمون کرد لزمه رو سر زده بود ... اما طناز نبود ... احسان   پشی که فکر مییهر جا

 که زدهی جبران حرفینا کدوم ایچ! هیدهداغون بود ... هزار بار خودشو لعنت کرد اما چه فا

 افتادی انتظامیروی نی دوستش   تویاد خواست برگرده خونه که یشون کرد ... پریبود رو نم

 خورد تا جواب داد:ی برداشت و شماره اش رو گرفت ... چند تا بوقیشو طاقت گوشیو ب

- به به ... احسان جان ...
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- سلم سروش ... دستم به دامنت ...

 با تعجب گفت:سروش

 شده احسان؟ی- چ

- سروش ... راستش ... چطور بگم ...

 شده؟یش طوری! کسیگه- ااه جون بکن د

 بود ... باباش سرهنگ تمام بود و خودش سروان ...یشون خونواده گیمی قدی از دوستاسروش
 و گفت:ید کشیآه

 نداشته ...ی ایده شده ... هر جا رو گشتم فایب تا حال غیشب- طناز د

 متعجب گفت:سروش

!!!ی؟ چیعنی- 

- راستش ... با هم بحثمون شد ... بعد خوب ....

 وسط جون کندن احسان و گفت:ید پرسروش

 شده ...یب و الن هم غیرون شه حدس زد ... اونم زده از خونه بی اشو میه خوب بقیلی- خ

- آره ...

 ...ی- به خونه شون سر زد
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- سر که زدم ... اما تو نرفتم ...

!ی؟ چیعنی- 

 ...یست نینش از ماشی خبریدم زدم دید خونه شون رو دینگ رفته ... پارکینش- خوب با ماش

!ی؟- خونه دوستاش چ

 نداره که اونم ... زنگ بهش زدم جواب نداد ... به شوهرش زنگ زدم گفتیشتر دوست بیه- 

 ندارن ...یزنش خونه مامان باباشه ... از طناز هم خبر

- به!!! لبد اونم رفته قهر ....

 در وی شهر بین تا حال تو ایشب بکن ... زن من دی فکریه دونم سروش! ی- وا! من چه م
 گم و گور شده!یکرپ

ی دلشون می جور جاها دارن که وقتین که پاتوقش باشه ... دخترا از ای رو سراغ نداریی- جا

 برن اونجاها ...یرهگ

 قر و فرا نداشت ...ین- نه طناز ا

 پسر؟!!!ی چیعنی- قر و فر 

:ید داد کشی عصباحسان

 نه؟یا ی بکنی تونی می- سروش غلط

 متفکر گفت:سروش

ی زود خبر میلی ... خیم که بشه به همه واحدامون خبر بدیست نی زن توام عادیت- آخه موقع

 گم شده ...ی که فلنیاتکشه به نشر

 ...ی رفتم کلنتری ... وگرنه میگه به تو زنگ زدم دین همی- منم برا

- دستت درد نکنه !!!

- خوب حال توام!
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 .... شماره پلکش رو بگو ...یرم بگینش استعلم از ماشیه صبر کن ... تا من ی چند ساعتیه- 

 کرد ... بعد قراریادداشت طناز رو با رنگ و مدلش گفت و سروش ین پلک ماشیع سراحسان

 خونه   شد ...یشد خودش خبر بده و تماس قطع شد ... احسان هم نالن و خسته راه

یدا طناز پین به خودش گرفت ... ماشی ایگه شکل دیز ساعت بعد با تماس احسان همه چدو

لل داغون شده و معلوم بود که  ین نفر چند بار به   بدنه ماشیهشده بود ... سمت راننده کام

ی کنار اتوبان تهران کرج رها شده بود و خبریبی به شکل عجین از سمت چپ ... ماشیدهکوب

یی بلیچ طناز هیدن فهمی و پزشک   قانونیمارستان نبود !!! بعد از خبر دادن به بدههم از رانن

 موند ...ی می احتمال باقیه نرسونده ... پس فقط یمارستان هم اونو به بی و کسیومدهسرش ن

 اسمشی که حتی ... مردیح شد سمت مسیده   کشیع شدنش بود ... ذهن احسان سریدهاونم دزد

!!!نست دویرو هم نم

 قسمت از خونه بندازه رفت از خونهیچ به هی نگاهینکه رو برداشت و بدون ایتارش گآرشاویر

   چهارخونه آب ویرهن پیه ... براش مهم نبود ... فقط ید باری ... بارون به شدت میرونب

 ولو شد ... دلش خون بود ... خونه براشیاط حی توی های صندلی تنش بود ... رویسرمه ا

 کرده بودن ...یس خیس رو   خیتارش بارون خودش و گیبدون توسکا قبر بود!!! دونه ها

ی و با بغض شروع به خوندن کرد ... مید کشیتار گی هایم سی روی ... دستییزیبارون پا

 بخونه تا بغض دلش آروم بشه ...ینقدرخواست ا

 زارم تو خونهی ... چترم و جا می روزا از سر لجبازیلی- خ

 حالم تــــورو برگردونهید بشم تو بارون ... شایض دارم مردوست

ی استخر توپ نگاه می تویاوش و نین آتری تک و تنها نشسته بود و به بازی صندلی رونیما

 کهیمارستانی زد ... دور و بر   بی پر میگه دیکرد ... نگاش به اونا بود اما فکر و قلبش جا

چند روز بود خونه طرلنش شده بود ...

یره دلگیم وقته زندگیلی وقته تو خودم کز کردم ... خخیلی

 رهی کم کم داره از دست میگه کنم احساسم ... دی روزا حس ماین
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 شده بود عقوبتش ...ین کرده بود که ای خودش براش آزار دهنده بود ... چه گناهیی تنهایاد

   سوخت ... ازی میی تنهای توید کردن اما اون بای رو میشون زندگیترسا و آرتان به خوش

 دادی وقتا هم سر زندگی مش ره سمت ترسا اما بعضی وقتا ذهنی بود که بعضیزارخودش ب

   به عشق اولم فکر نکنم؟»ی که انتظار داری به من داری چه دلخوشیاوش نجز «تو ید کشیم

یده عذابم میی ... حس تنهای بارونی وقته روزاخیلی

یده منو تنها دیابون خین ... اییز تــــو چند تا پای دونم بنمی

ی میاد ... بند بند وجودش داشتن توسکا رو فریتار گی هایم سی روید دست کشآرشاویر

 صداش تنگ شده بود ... همه اش دو   شب بودیدن لمس دستاش و شنیزدن ... چقدر دلش برا

 نمونده بود به جنون برسه ...یزی چی بودش ... اما از دلتنگیدهند

 رنگمی ژاکت آبیب بار دستکشت جا مونده ... تو جآخرین

)ی محمد چناری بارونی چقدر دلتنگم (روزای دونی ... آخ نمیده دستاتــــو هنوزم معطر

 بود ... بایده دیرشو زد ... خواب آرشاوی تخت نشسته بود و زار می لرزون روتوسکا

یشه   شی توید کوبی خورد تمام روز رو خواب بود ... بارون می که می آرامبخشیقرصا

 داد ...ی لرزونش فشار می انگشتاین و لحاف رو بیخت ریاتاقش ... همنوا با بارون اشک م

 لحظه ...یه ی موند   ... حتی خواد ... بدون اون زنده نمی رو مشاویر زد که آریقلبش داد م

ینم چی ابر میادت ... بی بارونی- هنوز روزا

ینم بی ... چشاتـــو خواب میرم تـــو درگیای روبا

یوار آرتان اونجا به دی اتاق کار آرتان ... نصف پوسترای ضجه زنون خودشو انداخت توترسا

 ... چمباتمه زد   کنار اتاق ... چهیره روشن آرتان بگی بود ... نتونت چشم از چشمایزونآو

 خاطراتش دلشیاد داده بود ... یح که کنار آرتان نشسته بود و اون براش درساشو توضییروزا

   ... چرا به آرتان گفته بودی از همه چید بری کرد ... چه زود داشت می و رو میررو ز

 مرد! چرا دروغی هم کرده باشه میانت خینکه آرتان ولو ای که برایدوستش نداره ... اون

گرفت؟ چرا؟!!!
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 گرفتارمی تـــو ... به بدحالی بی لحظه ین- هنوز ا

یدارم که از عکستچشامو بر نمینی بنمی

 ...یکرد می ترسا ذهنشو متلشی فرمون و سرش هم ... صدای شد روی میده آرتان کوبمشت

یچ شده بود ... دلشو   زده بود ... هیر دوستش نداشت ... ترسا ازش سیگهدوستش نداشت ... د

 اونیرون بیزه بریتونست روز دچار بن بست بشه ... کاش میه کرد عشقشون یوقت فکر نم

یشش نگاه ترسا آتیاد   شد!!! ی شد نمی ... اما نمیره گلوش درد نگینقدر اه رو کیبغض لعنت

 عشقی شد که نفرت جای نگاش عشق بود ... اما چی کرد چون هنوز توی زد ... نگاش نمیم

 بود؟!!!ی کار کرده بود؟! جرمش   چیرو گرفت ... مگه چ

ی دزدی میاتـــو روی فهمم چرا از منداری- نم

ی دزدی ازم چشماتـــو می قاب عکستم حتتو

 خواستی ... میتار گیمای سی زد روی از اشک چنگ میس از بارون و خیس خآرشاویر

 بخونه   تاینقدر خواست ای و برگرده ... میاد بخونه بلکه دل توسکاش به رحم بینقدرا

 ...یره بارون تب کنه بمی سرمایرانگشتاش تاول بزنه ... تا ز

 اما من ... دچار عطر دستاتمی- تـــو از من دور

 چتر دستاتمیر بارون شم ... که زیس خمحاله

 نگفته بود کجای امامزاده مورد نظرش بغضش رو فرو داد و ترمز کرد ... به کسیدن با دآراد

ین ای اتاق عمل بود رو   توی تویولتش رو که وی خواست تموم ساعاتی ره ... فقط میم

 خواست ... سلم داد ...ی رو زنده و سالم میولتش ... ویره ببنده و شفاشو بگیلامامزاده دخ

 ...یدن چکی صورتش   می در آورد و رفت تو ... اشکاش روی ایله در ملوکفشاشو ج

 داد ...ی بدون مو دقش میولتش ویادآوری

یره هست ... که اسمش رسم تقدیا تـــو دنیزایی چیه- 

)ی روزبه نعمت اللهی بارانی روزهایای (رویره خبر می بیشه ... همی که دوستش دارکسی
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یر افتاده بود ... گونه اش و زین زمی بسته پشت سرش وسز سالن بزرگ روی با دستاطناز

ی از   ذهنش پاک نمیح مسی ... صدایخت ری سوخت ... اما هنوزم اشک میپلک متورمش م

 دونستی و مشت نثارش کرد و گذاشت رفت ... میده شده بود و چند کشی عصبیحشد ... مس

 ... حرف احسان بدتر ازی دفاع   بعدی کرد برای خودشو آماده مشت گرده ... دایبازم بر م

یادش وقت اون ماجرا از یچ احسان هینکه ... اید کشی به وجودش میش احسان اتیضربه ها

 وجود هنوزم احسان روین   کرد ... اما با ای اش میچاره بیده اونو مقصر دیشهنرفته و هم

 بود ... اما ازش دلخوریش هم دوست داشت ... شوهرش بود ... زندگیلیدوست داشت ... خ

ید نکرده بود شای بود ... اگه مخفیده رو به احسان   گفته بود ... اگه نترسیتبود ... اگه همه حق

 گرده؟ اصل براشی کرد الن احسان کجاست؟ دنبالش می نبود ... با خودش فکر مینجاالن ا

 ده ...می نجاتش یعنی   سراغش؟!! یادمهمه که ب

یم که چه حالی نپرسیری از ما نگی- سراغ

 امیی جداین دونم باعث ای نداره معیبی

 بخار گرفته و صورتش رو هم چسوبندیشه شی رفت کنار پنجره ... دستشو گذاشت روتوسکا

ینطرف خورن   و ای که چطور سر مید دی میشه ... دونه ها رو اونور شیشه شیبه سرد

 خورد ...ی سر میشه شی توسکا بود که رویاشکا

 که رفتنم فکرتو کمتر بکنهید- رفتم شا

 کنار تو حالتو بهتر بکنهنبودنم

 افتاده و به لبه فرش چنگ انداخت ... حالش لحظه به لحظه به لحظه خرابین زمی روترسا

 تخت ...ی شد ... از جا بلند شد ... به زور خودشو به اتاق خوابشون رسوند و افتاد   رویتر م

ی که بازم برای کرد؟!!! اونی چه میش شد ... داشت با زندگی باز نمیهچشماش از زور گر

 رویقت حقید آرتان رو به شک   انداخته بود ... بایتش تشنه بود!!! خودش با خرتانداشتن آر

یب زد و بعد اگه آرتان تکذی حرف مید! بایده شنی! چیده دی گفت که چی مید گفت ... بایم

 لج کرده بود؟؟؟ی   نبود ... با کیون شد ... حداقل به خودش مدی کرد خلص مینم

 نبودی- لج کردم با خودم آخه حست به من عال
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 نبودی من فرق داشت با تو دوست داشتن خالاحساس

ید، اون دور و بر نبود ... از ته دل داد کشی خلوت بود و کسیابون شد ... خیاده پین ماشاز

 ... تا آرومتر   شد ...ید ... کشید ... کشید ... داد کشید کشی زد فقط داد می نمیحرف خاص

 شست ...ی گلوش پر زد ... بارون سر و صورتش رو می از تویآروم تر که نه ... بغض لعنت

 تونست ضجهی کرد ... کاش مرد نبود! کاش مثل   زنها می آسمون هم حسادت می توبربه ا

بزنه!!!!

یابون به نور چراغ تو خیره نم نم بارون ... چشام خین- بازم دلم گرفته تو ا

 بارونیر تو زیاد دارم امشب به ی کشه آروم ... چه حالی گذشته منو مخاطرات

 نشسته بود کهیی ها ... جایمکت از نیکی ی احساس نشسته بود روی روح و بی بطرلن

   بارون رویر شدن زیس اتاقش ... خی نکنن و به زور برش نگردون تویداشپرستارها پ

 خواستی دوست نداره ... فقط نمی دوست داره چی چید فهمیدوست داشت ... اون لحظه نم

 دوست نداشت ...رو یی اتاقش ... تنهایبره تو

 واسم از قبل مسلم شده بودی بازین- باختن تو ا

 شده بود تحملت عشقت به من کم شده بودسخت

ی ماسکش رو برداشته بود و داد میدی رفت ... دکتر ها به تلطم افتادن ... دکتر جمشنبض

 ...   دستگاه شوکیدن دوی به اون طرف میطنرف ... همه گوش به فرمانش داشتن و از ایدکش

 ... دکتریدن کشی میغرو اماده کردن ... فقط سه ساعت از عمل گذشته بود ... دستگاه ها ج

 بار ... دو بار ...   سه بار ...یک ... یولت بدن وی با شوک افتاد رویدیجمش

 قلبم هنوز هواتو داره شب و روزی- رفتم ول

 بساز بسوزیگم هنوزم عاشقتم به دل ممن

 بودیده که کشیی هایاد گذاشت و نفس نفس زد ... فرین کاپوت ماشی هر دو دستش رو روکف

ی روید خاموش کرده بودن ... مشتش رو   کوبی درونش رو کمیش بارون آتیو قطراه ها
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ی داشت شب رو تویم بشه ... تصمینکاپوت ... غرورش له شده بود ... راه افتاد که سوار ماش

 دفعه   مغزش جرقه زد ... سر جایه رو باز نکرده که ین در ماشهنوزمطبش بخوابه ... 

 ترسا ...ین له شده تو ماشیم مری!!! گلیم مری پسرک گلفروش افتاد ... گلیادخشک شد ... 

:یچید ذهنش   پی تویا تانیذهنش برگشت به عقب ... صدا

 تو هوا؟!!!ی کنی می تو مطبت! عطرشو اسپریاد ی میمی مری آرتان! چه بوی- وا

 ... کفینش ماشیک دفعه نشست همونجا ... کنار لستیه ... یشونیش پی روید کوبدستشو

 بود!!! ترسا اون روز اومده بود مطب .... ترسا ...   بهش شکیده رو دیا ... ترسا تانیابونخ

 رویشون شک زندگیه خواست به خاطر ی!!! شک کرده بود! می راحتینکرده بود!!!! به هم

 دلت بمونه ... ترسای   تویزینقدر آرتان از روز اول بهش گفته بود ترسا نذار چینابود کنه! ا

یغ همون موقع بگو ... هر وقت دلت شکست داد بزن ... جیحرف بزن! هر وقت دلخور شد

 ترسا باد   هوا بود ... نه تنها شک کرده بود بهی! حرفاش برایز خودت نریبکش ... ترسا تو

 ترسا و اونی رفته بود ... دلش سوخت ... سوخت برایش تا کجا پنه تیهآرتان و عشقش که 

 وید ... از جا پری لعنتیز سورپرایه بود ...   به خاطر یده مدت کشین ای که تویهمه عذاب

ی نرفته بود که افکار منفیشتر بیابون خیه شد ... راه افتاد به سمت خونه ... ینسوار ماش

 براش ارزش نداشت که بجنگه؟!! مگهینقدر ایعنی! ید   کشکنار اش کرد ... ترسا زود یچارهب

 ارزشی بینقدر نداشت ... به فرض که تفکراتش هم درست بود ... آرتان ای عاشقیادعا

 فکر بهتر داشت ... غرورش زخم خوردهیهبود؟!!!!! خونش به جوش   اومد ... دور زد ... 

 درس عبرت درستیه به ترسا ید بود ... بازنده که با غرورش یبود و اون آرتان بود ... مرد
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 بود ...یده با زبون خوش بهش گفته بود حرف بزنه و ترسا نفهمینقدر   داد ... ای میو حساب

ی می کارید بود ... بایده برگرده و نفهمی نره که راضی تنه به قاضیه ازش خواسته بود ینقدرا

 جون بود ...یلی مقصدش خونه نینبار!!! اببینه یکرد تا ترسا عقوبت کارش رو درست و حساب

 دونست ازی شدن! نمی آرتان هر لحظه چشماش گشاد تر از قبل می حرفایدن جون با شننیلی

 از حالیبلا و   تقریاورد تعجب کنه ... آخر سر هم طاقت نیشتر آرتان بیکودم قسمت حرفا

 تر شد و با لگدی جون عصبیلی حال نیدن کلفه بود با دیرفت ... آرتان که خودش حساب

 مامانش آب قند   درست کنه ... اگهی آشپزخونه تا برای مبل ... بعد هم رفت توی تویدکوب

 جونیلی بالخره نی خوب تونست ... وقتیلی جون رو خیلی کنه نیزترسا رو نتونست سورپرا

:یدبهوش اومد نال

 دختره برگشته؟!!!ین- ا

 و گفت:ید صورتش کشی توی دستآرتان

ی!!! وایره؟ خواد بگی طلق میدتش؟- کجاست؟!!! آرتان الن کجاست؟! ترسا از کجا د
 من!!!یخدا

 من ...ی حرفایه بقی جون آروم باش و ذهنتو متمرکز کن رویلی- ن

!ینم ببیاد بیا!!! زنگ بزن تانی؟ کار کنی چی خوای- م

 برداشت و گفت:یشو گوشآرتان

 ...ین دی فردا صبح انجام مین رو که گفتم همی زنم ... اما کاری- چشم من الن زنگ م

 جون دستشو تو هوا تکون داد و گفت:نیلی

 لندهور خونسرد طلقی از تویزم ذارم تا دختر عزی دست می- نه تو رو خدا ... دست رو

!!!یست؟ نیالتم خین! زنت درخواست زلق داده تو عیرهبگ

 با خشم گفت:آرتان

 من خونسردم؟!!!ین دونی- از کجا م
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 به منی نشستی ... ولی بپریین بال و پای چین عید ... الن بایی ات! تو عاشق ترسایافه- از ق
 ...ی دیدستور م

 حوصله اش سری هتل حسابی که تویا رو گرفت ... تانیا توجه به مامانش شماره تانی بآرتان

 شماره آرتانیدن کرد با   دی می بازیلشرفته بود و خونش به جوش اومده بود و داشت با موبا

 جواب داد:یعسر

- جانم آرتان؟!!!

 خونه ما ...یا حاضر شو بیع ... سری- تان

 با تعجب گفت:تانیا

!!یه؟- کدوم خونه؟ اله

 ...ینا ... خونه مامان ایه- نه ... کامران

:ید کشیغ جتانیا

 جون؟یلی به نی شد؟!!! گفتی!!! اوکی؟ گی- راست م

!یگه دیا بی زنی- بله گفتم ... چقدر حرف م

 و تند تند لباسید با ذوق از جا پریا بوق نشون داد که تماس رو قطع کرده ... تانی هم صدابعد
 آماده شد ...یدپوش

 رفت سمت اتاقش نگاه کرد و گفت:ی جون چپ چپ به آرتان که منیلی

 زنت ...یش برو خونه پیا بی ری- کجا م

 پوزخند زد:آرتان

یما زنم نی!!! الن زنگ می؟ واسه چیشش خوام طلقش بدم رو برم پی که می- هه! چشم! زن

 ...ینجا ایاره رو هم بین آتریبعد از شهرباز

 جون بلند شد:یلی نجیغ

!!!!ی؟- چ
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 خونسردانه رفت سمت اتاقش و گفت:آرتنا

 ...یکنه می خودم زندگیش هم پین دم ... آتری طلق می ... ترسا رو به زودیدین که شنین- هم

 بست گفت:ی که در اتاقش رو مینطور رفت ... آرتان همی جون دوباره داشت از حال منیلی

!ین کنیل- آب قند بغل دستتونه مادر جان ... م

- توسکا پاشو ...

 تخت جا به جا شد و با بهت به مامانشی روید، کشیرون بغلش بی زانوهاشو از توتوسکا

 اتاق رو کنار زد و   گفت:ی که کرد پرده های کارین جلو رفت، اولیحانه شد. ریرهخ

 براتید من و بابات بای شدیا اتاق ! خودت که تارک دنین تو ای ... سه روزه موندینم- پاشو بب
 ...یمدنبال راه حل باش

:ید سرشو گرفت و نالتوسکا

 مامان؟ی گی می- چ

 مونده بود ... خوابوندشی رفت سمت چمدون توسکا که دست نخورده کنار اتاقش باقریحانه

 و گفت:ید کشیپشو زین زمیرو

 خانوم دکتر خوب وقت گرفتم ...یه ... برات از ینم- بلند شو بب

 زد و گفت:ی پوزخندتوسکا

 ؟ی- که چ

 رفت سمت در و گفت:ید کشیرون بی مانتو شلوارریحنه

 ...ی همه چیر شه بزنه زی نمید کنم اماده شو ... آدم انقدر زود نا امی رو اتو مینا- تا من ا

ی لباس به دست از اتاق خارج شد ... توسکا آهیحناه شد و ریره با بهت به مامانش ختوسکا

 اتاقی اتو رو به برق زده بود و   تویحانه ... ریرون و همراه مامانش از اتاق رفت بیدکش
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 اشیگه توسکا بود ... توسکا بازوشو با دست دی اتو مشغول اتو زدن لباسایز میخودش رو

فشرد و گفت:

 نداره ...ی ایده فایه؟ چی کارا براین- مامان ا

 ...ید غرریحانه

 نداره ... اما چهار تا دکتریده فایچی هی دست بذاری دست روینی تو بشی- بله ... تا وقت

 ازیتو شو   زندگید بده ... چند سال درمان کن خودتو اگه نشد بعد نا امیشبرو ... چهار تا آزما

هم بپاشون ...

 گرفتیم کنه ... اما تصمیدوارش تونست امی نمیچی بود که هید نا امینقدر پوزخند زد اتوسکا

 تونست بکنه ... زمزمه کرد:ی کار رو مینحداقل دل مامانش رو نشکنه ... ا

- بابا کجاست؟

 الن ... دفتره ...یادش ی- م

 خونه نمونهی تویکار زده بود اونم به اصرار توسکا که بیمه شد که باباش دفتر بی می سالیک

 بابا مامانشیمی تخت دو نفره   قدی گذشت ... توسکا روی... خدا رو شکر کارش هم خوب م

نشست و گفت:

 ... نشده؟یر از ... از آرشاوی- خبر

 براق نگاش کرد و گفت:ریحانه

!ی بکنیچاره هم از اون بیادی یه افتاد یادت- چه عجب 

 کنه واسه خاطری هم که می اون هر کارید فهمی انداخت ... چرا مامانش نمیر سرشو زتوسکا

یرش گذشت   که آرشاوی ... اون داشت از خودش میشه ... به خاطر خوشبختیرهخود آرشاو

یحانه شد ... ری فشار بود اما بازم محکوم میر زینقدربتونه بچه خودشو داشته باشه ... ا

خودش گفت:
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ی بچه غصه داره! تو و بابات هم هین براش ... کم ایرم ... بمینجا فعل ایاد- بابات بهش گفت ن

ی   احوالتو می حالیه زنه با ی ... هر روز زنگ مینش بچزونیشتر بیندستش به دست هم بد

 خونه ...یشتر اون از تو بیپرسه ... دلم برا

 تو دلش گفت:توسکا

 ...ی دادیح و داماد رو به دخترت ترجی پسر دوست بودیشه بوده! همینطور همیشه- هم

 اخلق مامانشینم کنه ... ایتش حرف اذین مامانش رو دوست داشت که نخواست با ای به قداما

   تر بود ... فکرشیز عزیر ...حاضر بود جونش رو تو جون توسکا بکنه اما آرشاویگهبود د

 دوست داشتهیشتر رو بیر داشت که مامانش آرشاوی ... چه اشکالیر سمت آرشاویدپر کش

 زد که بره خونه وی ... دلم   پر میر آرشاوی رفت برای هم جونش در مکاباشه؟ خود توس

ی ازش استقبال کنه ... براش بگه که بدون اون زندگیاد ی غذا بپزه ... شب که میر آرشاویبرا

 هاش ...ی کرده! گله کنه از روزگار   ... از غماش بگه ... از دلتنگی می کرده ... مرده گینم

 رو آزاد کنه ویرش خواست آرشاوی گرفته بود ... میمشو شد! تصمی که نمیف ... حیفاما ح

   افکار خودش غرق بود که پدرش اومد ... طبق معمول هری کرد ... توی اونو هم قانع میدبا

 توسکا هم تعجب کرد همیدن با دیرروز با دست پر ... توسکا به استقابل باباش رفت و جهانگ

!یی دستشوی بود ... مگه برایومده نیرونخوشحال شد ... سه   روز بود که توسکا از اتاقش ب

 گذاشت و توسکاین زمی رو رویدش خری حال اومده بود استقبالش ... با علقه پاکت هایول

 خسته گفت:ی ... توسکا با لحنید هاش بغل کرد و بوسیرو   مثل بچگ

 بابا ....ی- خسته نباش

 و گفت:ید سر توسکا کشی روی دستجهانگیر

 بابا ...ی- درمونده نباش

 از داخل بلند شد:یحانه رصدای

 ...یم که بریار جهان؟ لباساتو در نی- اومد

 توسکا رو بهی اومدف لباسایرون از اتاقشون بیحانه و توسکا ریر با داخل شدن جهانگهمزمان

طرفش گرفت و گفت:
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- بپوش ... زود باش ...

 گفت:یحانه رو به رجهانگیر

 ...یم خانوم ... من آماده ام ... بری- خسته نباش

 مشغول پچ پچ در مورد توسکا شدن ... تهیحنه و ریر لباسا رو گرفت و رفت و جهانگتوسکا

 کردن که توسکا   رو برگردوننی فرو گذار نمی کمکیچدل هر دوشون روشن بودن ... از ه

یر رو داشت و جهانگیر آرشاوی و غصه هایل حرف فامی نگرانیحنه ... ریشسر خونه زندگ

 دونستی خبر داشت میر خوب از عشق دخترش نسبت به   آرشاویلینگران توسکا بود ... خ

 ... پس مصر بود مشکلشون رو هر طور شده حل کنه ...یاره ی دووم نمیرتوسکا بدون آرشاو

 روز افزون علم   ...یشرفتدلش خوش بود به پ

 و چهار ساعت بودیست ... بینه کرد بشی خواب رفته اش داد و سعی به دست های تکونطناز

ین ای رفت و لباش خشک شده   بود ... توی میج بود ... سرش گیر اون خراب شده اسیکه تو

 نخوردهیچی بود هیخته حلقش ری به زور تویح و چهار ساعت جز چند قلپ آب که مسیستب

 خسته و متورمش روی دن وحشت زده   چشمای میک که بهش نزدمایی قدیبود ... با صدا

یگه شد ... مظلومانه هق زد ... دی میک داشت بهش نزدیباز کرد ... بازم اون سگ وحش

یله وسیچ خواست هر چه   زودتر خودشو خلص کنه ... اما هیتوان مبارزه نداشت ... دلش م

 هم نداشت که بتونه نفس خودشو ببره ... دستاش هم بسته بود و فعل مجبور بود بسوزه ویا

299



faridbook.blog.ir                  goldjar.blogfa.com                goldjar2.blogfa.com

 صورتش ... طناز با نفرت نگاهی چهار زانو   نشست کنارش و زل زد تویحبسازه ... مس

:یدازش گرفت و غر

!!!ی؟ داری! چرا دست از سرم بر نمی؟ از جونم لعنتی خوای می- چ

 زد و گفت:ی پوزخندمسیح

ی! می؟ همه سال هنوز منو نشناختین که چرا بعد از اینه طناز؟!!! تعجبم از ایه چی دونی- م

 ... النیکنم   میمونش پشی بهم بگه نه از زندگی نه بشنوم... اگه کسیاد ی که خوشم نمیدون

ی کردی قصدو دارم ... من دوستت داشتم ... اگه به حرفم گوش مین همیقاهم در مورد تو دق

 همیلی ... خی خانومی ... اما اشتباه   کردیدی رسی می خواستی که میزی من به هر چرکنا

 خبر خوب بهت بدمیه شده. دوما اومدم یه کریلی هم زخم خین با ایافت ... چون قیاشتباه کرد

 شه خانوم من!ی می مراسمیچ و تو   بدون هیم ری میران امشب از اینطناز خانوم ... هم

 تا آخرینجوری ... اما ایای و با من بیری بد شد واست؟ به نفعت بود طلق بگچه یدی ؟ دیدید

 تو شناسنامه ته   و تو ...یگه نفر دیهعمر اسم 

ین شد که ای با لذت قهقهه زد ... طناز باورش نمیح که گفت طناز به ضجه افتاد و خود مساینو

یران رو تحمل کنه ... مطمئن بود اگه   از ای خفتین تونست چنیبشه آخر عاقبتش ... نم

 آورد و علوهی کنه ... بدون احسان دووم نمیخارجش کنن هرطور که باشه خودشو خلص م

ی اگه با   اجبار باشه ... اشک می رفت حتی نمیانت بار خیر . هرگز زتونست یبر اون نم

ی ... موهایری زنجی روانیه ... یه روانیح ... مطمئن شده بود که مسید خندی میح و مسیختر

 بال ... طناز   از درد چشماشو بست ... سر طناز روید گرفت و سرش رو کشیخطناز رو از ب

:فت پاش ... گیگذاشت رو

 اون شب با اون عجله کجای نگفتی خانومی. راستیارم چه به روزت بی مجبورم کردین- بب

 که من جلوتو گرفتم؟ی بری خواستیم

 غولین دست ایر نذاشته بود و اسیرون شب فرارش افتاد .. .کاش هرگز پا از خونه بیاد طناز

 تونستی توسکا ... قلبش پر از درد بود و فقط با   اون میش رفت پی شد ... داشت میتشن نم

 به خاطریومد ی میش پیاد کنه ... زی میبش نفر تعقیهحرف بزنه ... همون موقع حس کرد 
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یاد ی که دنبالش مینی نکرد ، اما کم کم متوجه   شد ماشی ... اول توجهیفتن بدنبالش یتشموقع

 نبود ...یدش و تهدیح مسیاد حالش خراب بود که ینقدر مرد داره ... اون لحظه اینسه سر نش

 توجه فقط پاشوی بینم همی بود ... برایده که ازش   شنیدلش پر بود از دست احسان و حرف

 کرد و اومد کناریشتر بود هم سرعتشو بیبش که در تعقینی فشرد ... ماشاز گی رویشترب

یحش ... مسید کنار دست راننده رنگش پریح مسیدنطناز ... طناز سرشو چرخوند و با   د

 کرد تند بره و اونا رو گم کنه ... اما متوجه نبود کهی ... طناز با وحشت سعید خندیبهش م

 شه ... اگه هولی   که خودش گم شده و داره کم کم از شهر خارج میچونده رو پیرش مسینقدرا

 داد .... اون لحظه فقط دلشی داشت و به احسان خبر می رو بر میلش موبایدنشده بود شا

ی هول شده بود که نمینقدر بهتر از احسان؟!!! اما ای   نفر بهش کمک کنه! و کیه یخواستم

 جسارت بهی قبلین از شهر خارج شد ماشی ... وقتیاره در بیفش کی رو از تویلشتونست موبا

ین ... کم مونده بود تعادل ماشید کشیغ ... جید کوبینشخرج داد و از سمت چپ محکم به ماش

 نگاه کرد وید   خندی که میح ... به مسید فرمون رو محکم چسبیاز دستش در بره ... دو دست

:ید کشیغج

!!!ی؟ خوای از جونم می!!! چی؟ شدیوونه- د

 کنار جاده و بای شد سمت خاکیده کشینش ... ضربه دوم رو که زدن به ماشید فقط خندیح مسو

ینو   کننده هم همیب تعقین شد ... ماشی واژگون مینشضربه سوم ناچارلا ترمز کرد وگرنه ماش

یح بود ... مسیک طناز توقف کرد ... جاده خلوت و تارین ماشی خواست چون درست جلویم

ینطور و خلف جهت همید   پریین پایناده شد و اومد سمت طناز ... طناز از ماشیبا سرعت پ

ید زود بهش رسیلی خیح نداشت چون مسی ایاده کرد ... اما فیدن شروع به دوید کشی میغکه ج

 ...ید نفهمیچی هیگه گرفت و   طناز دینیش بی رو جلوی... دستمال مرطوب

 اول قصدیح بسته ... مسی چشماشو باز کرد توان اون انبار مخروبه بود ... با دست و پاوقتی

   خواست طناز رو لهیداشت مجبورش کنه که باهاش بره ...اما نقشه اش رو عوض کرد ... م

 دخترین افتاد ایادش ... ید اوازه اش رو شنینکه سال بود فراموشش کرده بود تا ایلیکنه ... خ

 ...یاره گرفت دوباره به دستش بیم روز مال خودش بوده ... پس   تصمیه و معروف شگلخو

 وسطین خواهش رو ارضا کنه ... و ایاده خواست روح زی گرفت داشته باشتش ... میمتصم

 رو مغشوش کنه ... اون طنازیح بود   که بتونه ذهن مسی مسئله این تریکشوهر طناز کوچ
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 اورد! براش مهم نبود طناز خودی ... و داشت به دستش میمتی قهر خواست حال به یرو م

 همراه طناز قدم بزنه و بهیونیش اعی های از مهمونیکی ی خواست   توی کنه ... فقط میکش

ی تونست خودشو بکشه ... نقشه اش بی خواست می و بس! بعد اگه مینهمه نشونش بده ... هم

یما شدن و بعد از اون هم با هواپی میه وارد ترکاننقص بود   ... نصف شب از مرز بازرگ

ی مدت بهش میه ... ی راحتین گرفته بود. به همی ... براش پاسپورت جعلیکا بردش امریم

 کرد و بعدمی داد و حال می اش مثل روز اولش بشه ... دو سه روز باهاش پز میافه تا قیدرس

   نداشت ...یت احساس طناز براش اهمو ینده آی سطل زباله ... ذره ای انداختش تویم

 کرده بود و ضجه زده بودیه گرینقدر سوخت ، ای زانوش برداشت، چشماش می از روسرشو

 بود،   دکمه شو فشارین زمی کنارش رویش ... گوشینه بی کردم همه جا رو تار میکه حس م

 کرد وی می قراری مدام بینه سی زد ... قلبش تویداد و ساعتشو نگاه کرد ... دل شور م

 بود ،یس!   صورتش از اشک خید فهمی حالش رو نمیل ... دلید کوبی میوارخودشو به در و د

یان تا پایگه دیلی دونست که هنوز خی رو برداشت ... می قلبش گذاشت و گوشیدستشو رو

 ازی ...   تند تند شماره آرسن رو گرفت تا خبرید فهمی حال خرابشو نمیلعمل مونده، اما دل

 خواست قطع کنه و شماره آراگل روید که نا امی شش بوق وقتاز داشته باشه ... بعد یمارستانب

ی هایه گری گرفته ... صدای آرسن جواب داد ... بغض   آلود ... ترسان ... با صدایرهبگ

 بود فرشین زمی که روی نتونست بگه ... دستیچی ... هید شنی میاونطرف خط رو به خوب

 ...یاد اما کم و زنید شی آرسن رو میکنارش رو مشت کرد ...   صدا

 ... آراد!!!!یم خاک بر سر شدیا!!! آراد بی؟- آراد ... تو کجا رفت

ی اش چنگ زد ... نفس کم آورده بود ... نفسش بال نمینه برداشت و سین زمی از رودتشو

 رویولت مامان   وی و آراد صداید کشی میغ نفر اونطرف جیه ... ید آرسن ترکیغض ... یومد

 شناخت ...ی خوب میلیخ

 ...یا ... آراد بیستاد- آراد قلبش ا

 افتاد ...ی نگه داره ... گوشیشتر رو بی هق نذاشت ادامه بده و دست آراد هم نتونست گوشهق

   زد ... قلبشی میرون که ازش بی امامزاده و نور سبزیح مونده بود به ضریرهچشماش خ

 ... دهن باز کرد ... درستیسته ای میگه که آراد مطمئن بود تا چند لحظه دید کوبی میطور
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 دور از آب! باز کرد ... بست ... باز کرد ... بست ...   نتونست نفس بکشه ...هی مایهمثل 

 افتادی طرفیهظربان قلبش کم و کم و کمتر شد ... چشماش بسته شد و همونطور که نشسته بود 

... چشماش بسته شد ... دستش از چنگ زدن قلبش   فارغ شد ... نفساش قطع شدن ...

***

 دکتر ...ی- آقا

!!!یه؟- چ

!!ین؟ گی- تو رو خدا راست م

 ... سخت بود ... امایم شوک برش گردوندیله داشت ... اما به وسی قلبیست!! ایه؟- دروغم چ

 ...یاد نیش پی مشکلیگه دین مونده ... دعا کنی عمل باقیگهبرگشت ... نصف د

 به هق هق افتاد ... الکس در گوشش مشغول حرفیزا همه با هم رفت رو به آسمون و لدست

 تا شد ... آراگل اشک صورتش رو پاک کرد و   دوباره کتابچهیوارزدن شد ... آرسن کنار د

 وید کوبیواردعاشو باز کرد و تند تر مشغول خوندن دعا شد ... آرسن از پشت سرش رو به د

:یدنال

 رو به ما پس بدهیولت رو ندارم ... ویزی عزیچ طاقت از دست دادن هیگه دیوا بعد شیا- خدا

ی میولت   وی ماست! آراد بی به زندگید ... امیر رو نگیزمون عزیولت! ویح مسیاخدا ... 

 ...یرهم

 بوق ... دویک شماره آراد رو گرفت ... یع سریلش و با موباید آراد افتاد از جا پریاد دفعه یه

 داد ... دل آرسن به شور   افتاد!!!ی نداشت جواب نمیدهبوق ... سه بوق ... ده بوق ... فا

 بده ... دست خودش همی به آراد اونطرید بود خبر بد رو نبایده شوکه بود که نفهمینقدرا

 ... همه شون پشت در اتاق در حال دعا بودن که دو تا پرستار دوان   دوان از اتاق عملنبود

ی دور شدن ... همه با ترس به هم نگاه میع کدوم رنگ به رو نداشتن سریچ ... هیدن پریرونب

 و با لرزیکیشون ی جلوید پریع برگشتن آرسن   سری شده ... وقتی دونستن چیکردن و نم

:یدپرس
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 شده؟!!ی ... چی- چ

 گفت:یمار بی توجه به حال همراه های عجله داشت بی که حسابپرستاره

 کرده ...ی قلبیست ایمار- ب

 که از حرفی موندن با شوکیه اتاق عمل و در بسته شد ... بقی توید حرف هم پرین از ابعد

 کردن و درست همون لحظه آراد   تماس گرفتهیپرستار به وجود اومده بود ... داشتن سکته م

 چهید فهمی به آراد گفت!!! الن تازه می چید مرد نفهمیبود ... آرسن که داشت از بغض م

 آراد   کجاست! آراگل با حس کردنید فهمی مید کرده ... با ترس رفت سمت آراگل ... بایغلط

 شد ... آرسن من من کرد ...یره سرش چشم از کتاب دعا گرفت و به آرسن خی بالی ایهسا

- آراگل خانوم ...

 با ترس گفت:آراگل

 شده؟!!یزی- چ

 و اونیده رسی کرد خبر تازه ای از جا بلند شد و به در اتاق عمل نگاه کرد ... فکر مهمزمان

 گفت:یع حال آراگل سریدن ... آرسن با دیدهنفهم

 ..یشش خوام برم پی ... راستش ... فقط ... نگران آرادم ... میست نیولت- نه نه ... خبر از و

 ...ینشما آدرسشو دار

 و گفت:یمکت نی باز ولو شد روآراگل

 دونم کجاست ... رفته امامزاده ....ی داداشم ... آره می برایرم- بم

- کجا هست؟!!

 خارج شد ... دوباره و چند باره شمارهیمارستان آدرس رو داد و آرسن با هراس از بآراگل

ی میجان شد ... قلبش داشت از   هینش نداشت ... سوار ماشی ایدهآراد رو گرفت ... اما فا

 موند و آرادی میولت کشتش!!! اگه وی میولت!!! وی؟ سرش اومده باشه چیی! اگه بلیستادا

   که نشست دوباره با ناین ماشی!!! تویخت؟ ری سرش می توید بای؟!!! چه خاکی رفت چیم
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ی رو قطع کنه صدای خواست گوشی می شماره رو گرفت ... بعد از چهار بوق وقتیدیام

 که آراد نبود ...یچید پی گوشی تویهراسون

- الو ...

 گفت:ید با تردآرسن

- الو آراد؟

 زده گفت:یجان همرد

ین؟ شناسی که تو امامزاده ... بود رو میی آقاین- الو آقا ... شما ا

 آرسن از ترس خشک شد ... با زحمت آب دهنش رو قورت داد ... گلوش درد گرفتهدهن
:یدبود ... نال

 شده؟!!!ی- بله ... چ

 دونم چشه! گفت حالشی نبضشو گرفت ... نمینجا ایکی بنده خدا از حال رفت ... ین- ا
 ...یمارستان بیمش بری میم ... داریمهوخ

 فقط تونست بگه:آرسن

 ...یام ی- الن م

:ید فرمون و به خودش غری روید رو قطع کرد و با حرص مشت کوبگوشی

- لعنت به تو آرسن!!!!

 پدال گاز فشرد تا خودش روی کنار و با تموم توانش پا روی صندلی رو پرت کرد روگوشی
به آراد برسونه ...

 اما کف پاشید، رسیمارستان کرد کار خدا بود که سالم به بی که آرسن رانندگی اون سرعتبا

 توجه به درد کف پاش با   سرعت بهی کرد ... بیاز بس به گاز فشار وارد کرده بود درد م

 پرس و جوی با مشخصات آراد رو گرفت، پرستار با کمیماری رفت و سراغ بیرشسمت پذ

 خودش شد ... آرسن   با سرعت نور به سمتی گفت و باز مشغول کاراآرسناتاق آراد رو به 
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 بودن ... آرسنیساده وایانسال میگری، مسن دیکیاتاق آراد رفت ... پشت در اتاق دو مرد ، 

 گفت:یانسال توجه به اونا خواست وارد اتاق بشه که مرد   میب

ی؟ آقا هستین- آقا ... شما بستگان ا

 چشماش بسته بود و سرم بهش وصلیده، تخت خوابی آراد روید، داخل اتاق سرک کشآرسن

 مردی به   چشمایره و خید کشیقی راحت شد که حالش خوبه نفس عمیالش خیشده بود، وقت

گفت:

- بله ...

 حالش خراب بود! از همون موقع که اومد تو امامزاده تو نخش بودم ... راه بهیلی- بنده خدا خ

ی   گفت و اشک می ذکر میا یح بود به ضریده چسبیا خوند، ی نماز میا برد، یحال خودش نم

 شد که از حال رفت!!!ی چیهو یدونم شد ... نمی ... دل سنگ براش کباب میختر

یده و آرسن هم وارد شدن، آرسن با اخم به چهره رنگ پریرمرد اتاق، پی که گفت رفت تواینو

 شد و گفت:یرهآراد خ

 که در موردش باهاش حرف بزنم؟یست- حال حالش چطوره؟! دکترش ن

 کرد و گفت:ی مسن سرفه امرد

ی میرتر کم دیه و اگه یین دفعه به شدت اومده پایه- الن که خوبه، دکترش گفت فشارش 

 بهش چند تا آمپول   زدن و بعدمیع شد ... سری نکرده دور از جونش فوت می خدایمشرسوند

 سرمو ... الن بهتره ...ینا

 و گفت:ید اش کشینه سی رویبی صلیق، عمی همراه با نفسآرسن

- خدا رحم کرد ...

 به اون دو مرد مهروبن نگاه کرد و گفت:بعد

 گرفتم ...ی عمر عذاب وجدان میه شد من ی میزیش! اگه آراد چین- واقعلا لطف کرد
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 گفت:یانسال ممرد

 بود؟!ی تونم بدونم مشکلش چی نباشه، می ... فقط اگه فضولیم نکردی کنم کاری- خواهش م

 حالش خراب بود!یلیبنده خدا خ

 و گفت:ید کشی آهآرسن

- دردش درد عشقه!

 کنار تخت آراد و گفت:ی صندلی لبش شکفت، نشست روی روی لبخندپیرمرد

 ام که مپرسیده که کشی که مپرس زهر هجریده کشی- درد عشق

 ام که مپرسیده برگزی ام در جهان و آخر کار دلبرگشته

 ام که مپرسیده رود آب دی خاک درش می در هواآنچنان

 ام که مپرسیده شنی به گوش خود از دهانش دوش سخنانمن

 ام که مپرسیده گزی لب لعلی که مگوی گزی من لب چه مسوی

 ام که مپرسیده کشیی رنج هایش خویی تو در کلبه گدابی

 ام که مپرسیده رسی در ره عشق به مقامیب حافظ غرهمچو

 با لبخند گفت:یانسال ممرد

 ...یا کردی جوونی حال و هواید- به به! س

 رفت گفت:ی که لبخند از لبش نمسید

 تا دم مرگ بره ...ینکه از عشق تب کنه! چه برسه به ای جوونیچ هیگه کردم دی- فکر نم

:یدن خشک آراد تکون خورد و هر سه صداشو شنی تموم نشد بود که لباید حرف سهنوز

 ...یولت ... ویو- و

 دستش گرفت و کنار گوشش گفت:ی سمت آراد، دست بدون سرمش رو توید پرآرسن

- آروم باش آراد ...
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 آرسنی نگران آرسن بود ... صدای چشماید که دیزی چین و باز شد ... اولید آراد لرزپلکای

 رفت ...ی اما ناقوس مرگ بود براش و از ذهنش   نمیف هر چند ضعید، شنیرو هنوزم م

 ...یم خاک بر سر شدیا!!! آراد بی؟ ... آراد ... تو کجا رفتیا ... آراد بیستاد- آراد قلبش ا
آراد!!!!

:ید قلبش و نالی دستشو گذاشت روید، کشیر تیهویی! قلبش یستاد! قلبش ایستاد اقلبش

 ...یولتم- آخ ... و

 بغض کرد و گفت:آرسن

 ...یولت- آراد آروم باش ... و

 نذاشت حرف آرسن تموم بشه و گفت:آراد

 ... فرشته مهربونمو از دست دادم ... چرا من هنوزم زنده ام؟!!! بهش گفته بودم بدونید- پر

 به چهیولت بعد از   وی نفس لعنتین کشم؟!!!! ای نفس بکشم! چرا دارم نفس میتونماون نم

 عشقم ... عشقم ...ی سوزه ... وای خوره آخه؟!!! قلبم داره میدردم م

 طاقتیگه که اشک هر سه مرد رو در آورده بود ... آرسن که دید نالی پر سوز و گدار ماینقدر

 گفت:یع آراد رو نداشت سریناله ها

 بذار منم حرف بزنم !یسا وایقه دقیه- آرا د 

:ید صورتش ... باز نالی هر دو دستش رو بال برد و گذاشت روآراد

 ... خدا بد امتحانم کرد! بد!!!یرم بذار به درد خودم بمیرون!!! برو بی؟ بگی خوای می- چ

:ید کلفه غرآرسن

ی ذاری کردن ... نمیاش لحظه از کار افتاد اما بعدش احیه برگشت ... قلبش یولت- اه!!! بابا و

که آدم حرف بزنه که!

 شد و گفت:یره گرد شده به آرسن خی دستاشو برداشت، با چشماآراد
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 ...ی منو آروم کنیخوای!!! می گی- دروغ م

 خنده اش گرفت و گفت:آرسن

یم که گولت بزنم؟!!! پاشو سرمتم که تموم شده، بری! مگه بچه ایکه مرتینم- پاشو بب

 گذشت ...یر ... اما اون لحظه به خیرون بیاوردنش ... هنوز از اتاق عمل نیمارستانب

 تخت و گفت:ی نشست روید، کشیرون حرکت سرم رو از دستش بیه با آراد

 ...یم- بر

 سر شونه اش زد و گفت:ی دستآرسن

 ...یام و بیرم برات بگیص برم برگه ترخین- بش

 خرابیت با آراد گپ بزنن که موقعی که آرسن رفت و برگشت دو مرد خواستن کمی طولدر

 بغل آراد رو   گرفت، بازمیر منصرفشون کرد ... آرسن که برگشت زیشونشآراد و حال پر

از دو مرد تشکر کرد و آراد رو کشون کشون با خودش برد ...

ی به بازینجا روان خودش هم ایکرد انداخت ، احساس می روانیمارستان به سر در بنگاهی

 که توی داشت؟!   دسته گلین هم جز ای شه . اومدن براش سخت بود اما مگه چاره ایگرفته م

 شد به طرلن سر نزدهی می هفته ایهدستش بود رو فشار داد و با عزم راسخ رفت تو ... 

 کهیی آدمایدن سخت   بود ... با دیلی براش خیط محین بود ... اومدن به اختبود ... براش س

ی برداشته بود و به نوعیعی طبیات دست از حی زندگی جایه و یز چیهروحشون هر کدوم از 

 ...ید خندی بهش میکی داد ... ی براش دست تکون   میکی رد شد ... یخیالیزده بودن به ب

 باهاشیشب اوباماست و دیار معتقد بود دستیکی کنه ... به خواست باهاش مصاحی میکی

 موجودیه با یکی زد و ی با درخت حرف میکی کرد ...   ی میه گریگه دیکیجلسه داشته ... 

ی در هم رفته بود ... فکرش رو هم نمی کرد ... اخماش حسابیشتر ... سرعت قدماشو بیالیخ

یچ پی بذاره ... از راهروهایی جاهاین همچی توا زنش   مجبور بشه پیدن دی روز برایهکرد 

ین آزار تری کرد زن اون بی در اتاق طناز ... با خودش فکر می جلوید گذشت و رسیچدر پ

 از پشت صداش کرد:ی ... خواست در اتاقو باز کنه که کسیشگاهه اون   آسایموجود تو
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 ستوده ؟ی- آقا

یی پرستار مخصوص طرلن سلم کرد ... پرستار با خوشرویدن و با دید سر جا چرخنیما
جوابشو داد و گفت:

 محوطه پشتی ... از صبح حالش خوب نبود ... بردمش تویست اتاقش نی- طرلن تو

 حال خودشه ...ی تنها نشسته و تویمکت نیه ی ... رویشگاهآسا

 سرشو تکون داد و گفت:نیما

 ...ینمش ببیرون رم بی- پس م

 راه افتاد و گفت:یما هم دنبال نپرستار

 ...ینتش ببیارین اگه مقدوره پسرش رو بی ... حتین بهش سر بزنیشتر کم بیه کنم ی- خواهش م

 ...   اون بنده خدا باین از مادرش هم کمتر بهش سر زدی شما حتینجاست مدت که این ایتو

 کنهی به محبت شما داره .. الن حس میاز ... اما اون نیشش پیان یخواهرش هر روز م

 ده ...ی نفهمه و بروز نده اما   ناخودآگاهش آزارش مید ... دلتنگ پسرشه! شاینطردش کرد

 و گفت:ید موهاش کشی توی دستی با کلفگنیما

ید دونم که بای ... مینجا ایارم تونم پسرم رو بی- من که قصد آزارش رو ندارم ... اما نم

   اوضاع رویت وضعین ای مامانش تویدن کنه، اما دی میتابی چون اونم بینهمادرش رو بب

ینم از مادرش زده بشه! به اید مونه و شای تو ذهنش میشه همیر تصوین کنه ... ایخراب تر م

ن ...یفکر کرد

 سکوت کرد و گفت:یپرستار چند لحظه ا

 اگه شده از دور ...ی ... حتینه که پسرش رو ببین کنیدا راه حل پیه ید- حق با شماست ... اما با
 حقو داره ...ینا

یلی خی جایه که ید قدم سست کرد ... طرلن رو دیما زد که نی هنور داشت حرف مپرستار

 شکمش.   پرستار که نگاهی جمع کرده تویمکت نشسته، پاهاشو بال نیمکت نیخلوت تنها رو

یه تونست بقی از اونجا رفت ... بعدلا هم میع حالش رو درک کرد و سرید رو دیمامبهوت ن
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یک دستش فشرد و   آروم به طرلن نزدی رو تویم بازم دسته گل مریماحرفاشو بزنه ... ن

 ...یه خونه خالی چقدر دلش براش تنگ شده! چقدر جاش توید فهمی تازه میدش دیشد ... وقت

یاز هم نیما نشون نداد! نی شد، اما   عکس العملی میک که بهش نزدید پا رو شنیطرلن صدا

ی پای رو رویم کنارش، دسته گل مریکمت نشست لب نینه، از اون ببینداشت عکس العمل

طرلن گذاشت و آروم گفت:

- سلم طرلنم ...

 ... صدا براش آشنا بود ... آشنا و گوشنواز ... اما از صاحبیچید گوش طرلن پی توصداش

   دستشو جلویما داشت که دوست نداشت نگاش کنه ... نی حس بدیه صدا دلخور بود ... ینا

 دستش گرفت ... دستشو بال برد و به لبش چسبوند ...ی بلند طرلن رو تویبردو و انگشتا

 کننده باشه ...   دوست داشت طرلنشیدوار خورد ... اما نه اونقدر که امکمیطرلن تکون 

 داشت ... طرلنیاز آرامش نین شونه اش و به آرامش برسه ... خودش هم به ایسر بذاره رو

 شروع کرد بهی. وقتید کشیقی   نفس عمیما ... نیما شونه نیبدون مقاومت سرشو گذاشت رو

 ساله که تازه عاشق شده باشه ...یست جوون بیه درست مثل ید لرزیحرف زدن صداش م

 دلم ...یز- طرلنم ... عز

 شد ...یزار شکست ... از خودش شکست ... از خودش بیما نخورد ... دل نی تکونیچ هطرلن

 هاش ... اگه کمتر   ترسا روی ملحظه بازی حال طرلن خودشه و بینحس کرد مقصر ا

:ید نالیار اختی کرد ... بی میشوارد زندگ

- لعنت به تو!

 منه نفهم! منیر منه ... تقصیر من ... گل من ... چه به روزت آوردم؟!!! همه اش تقصیز- عز

یچ هیدم رسی بهت   میشتر بی که اگه کمی آزار دادم ... منی که تو رو با اونهمه خوبیشعورب

 طرلن ... من خودخواه بودم ... من کور بودمیمونم حال و روزت نبودم ... پشینوقت شاهد ا

 ...   به خاطر دل من زود خوب شویما ... به خاطر نیزم بسته بودم ... خوب شو عزچشماموو 

 هم دلتنگته ... مامانیلی دلتنگته ... خیاوش خوام ... نیبرگرد ... خونه رو بدون تو نم

 ... منو ببخش!یزم خواد ... عزیطرلنشو م
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 ذهنش اومد ... آروم در گوششی خواننده مورد علقه طرلن توی از آهنگایکی آروم آروم
زمزمه کرد:

ی ازم جدا شی خوای می شه نگی- م

 عشق منی و بگذری شه ببخشمی

 شه فراموشت بشه گناهممی

 به اشک و آهمی شه نگاه کنمی

 عشق منی از همه بهترهنوزم

 کردمی ببخش اگه بچگمنو

 سردمی دستاتو تو دستابذار

 دونم اشتباه کردمی ببخش ممنو

یدم ببخش اگه از تو برمنو

یدم ندیچی و هی شکستاگه

 ببخش اگه بازم خطا کردممنو

 کرد ... طرلنوی دستش حس میر خوب زیلی شکست ... لرزش بدن طرلن رو خیما نبغض

 طرلنی ... شونه   هاینه رو ببیسش خی خواست طرلن چشمایچرخوند سمت خودش ... م

 بود که بعد از ترسا قلبشوی زن کسین زن مادر بچه اش بود ... این دستاش ... ایرو گرفت تو

ی عشقش بود ... آره عشقش بود و اگه   کورکورانه چشماشو روزن ینلرزونده بود ... ا

ین قلبش نبسته بود مسلما الن خوشبخت تری جوونه زده تویکمحبت طرلن و عشق کوچ

یده و کشیاه سی جبران   کنه ... طرلن با چشمایو همه چیخواست بود... مین کره زمیمرد رو

ی رویدن چکی داغش می که اشکایما نی چشمای شده بود تویره خیخیاش سرد و 

 با سوز خوند:یماصورتش ... ن

یی دل تنهاین سنگ صبور ایشه- تو که هم
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یایی چه دنیگه تمومه، دیا دنی نباشاگه

 بسه،یوونگی دیه، چی دونمی

 چشممو غمت شکستهغرور

 برندار از تو نگاه مننگاتو

ینم بشیشت شه بذار پی ماگه

ینم نازنیزه عزپشیمونم

 گناه منین ببخش دوباره ابیا

 بودمیوونه ببخش اگه دمنو

 خونه نبودمیدی ترسی که متو

 همش گناه کردمیو تو پاکاگه

ی تونی ببخش هنوز اگه ممنو

ی مهربونیما مثل قداگه

 اشتباه کردمیزم ببخش عزمنو

 کردمی ببخش اگه بچگمنو

 سردمی دستاتو تو دستابذار

 دونم اشتباه کردمی ببخش ممنو

یدم ببخش اگه از تو برمنو

یدم ندیچی و هی شکستاگه

 ببخش اگه بازم خطا کردممنو

 طرلن گذاشت.ی شونه ی هق هقش بلند شد و سرش رو روصدای
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 با چوب خشکی کرد دستاش پشت سرش خشک شدن و بدنش هم بدتر از دستاش فرقی محس

ی   دونست که به زودی بود ... اما خوب میده ندیح رو جز مسی اون دو روز کسینداشت! تو

 جز آبینم همی ... برایره کنن و چقدر دوست داشت هر چه زودتر بمی خارجش میراناز ا

یا دنیا زد، با وجود دنی   احسانش پر می! دلش برایره بمیه تغذسو خورد تا بلکه از ی نمیچیه

 ابروهاش،ین قلبش رو پوشونده بود اما دلتنگش بود، دلتنگ اخم مابی که رویدلخور

 دونست احسانی داد و هواراش ... نمیغرورش، لحن حرف زدنش، حاج خانوم گفتناش،   حت

ین دونه ... چقدر دوست داشت فقط به ای مائن سنگ گذاشته روش و اونو خیا گرده یدنبالش م

 افکار دردناک خودشی کنه ... توی میداشفکر کنه که احسان در به در   دنبالشه و بالخره پ

 اومد تو ... چشماشو بست ...یح نحس مسیه باز شد و سایژی خورد که در انبار با قیمغوطه 

 شدن ...یخ تنش سی حس کرد موهایدصداشو که   شن

 شویدار خوشگل ... بیگه شو دیدار بیخواد؟ به خواب؟! هنوز دلت کتک می- باز خودتو زد

 من دست   از سرتی که لغر بشی نخوریچی هیوقت رفتنه! کار دارم باهات ... فکر کرد

! من زن لغرم دوست دارم ...یزم دارم ... نه عزیبر م

ی کرده بود ... ازش میدا شد و طناز حالت تهوع پی میک لحظه به لحظه داشت نزدصداش

یشه همی احسان رو   براینکه ... از اید ترسی تر بشه می لجنین از ایش زندگینکه از ایدترس

 ویره نمینکه کنه، از ای نتونه مثل آدم زندگیگه وقت دیچ هینکه از اید ترسیماز دست بده 

! مطمئنید ترسی ... از   همه اش میاد کثافت ادامه بده و صداش در نی زندگین ابهمجبور بشه 

ید گره خورد و سرشو کشیح دستاش مسی موهاش توی!!! شک نداشت ... وقتیه روانیحبود مس

:ید اراده چشماشو باز کرد ونالیبال ب

!ی- آ

یح تونست بکنه؟!!! مسی کار می بسته شو چی دستشو ببره سمت موهاش اما دستاخواستم

 آورد، گفت:یکسرشو نزد

 شه مثل آدم رفتار کرد ...ی خانوم؟ با تو نمی طنی بودیدار بیدی- د
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 که موهاش ازیکرد از جا بلند شد و طناز رو با همون موهاش از جا کند ... طناز حس مبعدش

 درد داشت، اما   جز قطره قطرهیلی بکشه! خیغ شن ... دوست داشت جی دارن کنده میشهر

ی داشته باشه ، موهای رحمینکه بدون ایح ... مسیومد ی از دستش بر نمی کاریختناشک ر

ی دنبال خودش ... طناز   چند قدم خودش برمیدش گرفت و کشبازوشوطناز رو ول کرد 

 رفت ... دوستی میح و دنبال مسید نالی شد .... می میده کشین زمی اش رو رویهداشت و بق

 قلبش بود و احسان وی خدا تویادداشت داد بزنه و احسان رو صدا کنه ... اون لحظه ها   فقط 

 باد سردیرون که از انبار بردش بین شناخت ... همی نجاتش می خدا برایهبه عنوان وس

 بود ویستاده در ای جلوی مشکین ماشیه   کرد، یح مسی هایلی سیصورتشو سرخ تر از جا

 شد بلکهیره بودن ... طناز با عجز به تک تکشون خیستادهدو تا مرد قلچماق هم کنار در ا

 بودن ... ازیخ ... همه شون از جنس نگار به حالش دل بسوزونن ...   اما انگار نه ایکیشون

 امایاره در بیح کرد دستشو از دست مسی شد سعی با بازوش مور مورش میحتماس دست مس

یح تونست درست راه بره! با حرکت دست مسی   پاهاش رو هم بسته بودن و نمینتونست، حت

 خودش هم نشست کنارش، اون دو تا مرد قلچماق همین، عقب ماشی صندلیشوت شد رو

 کار کنه!ی چید دونست بای ... نمیخت ری راه افتاد ... طناز اشک میننشستن جلو و ماش

 کرد!   اما با دستیم از خودش دفاع ید باید شناخت ... شای رو میح نداشت مسی ایدهالتماس فا

ی از دستش بر می و اون دو تا مرد قلچماق چه کاریح و بسته! با وجود قدرت مسیخال

 همیبی و دلفریختن قدرت عشوه   ری وقتا مکر زنونه کارساز بود اما حتینجوری ... ایومد

 داد ... از عجزی تازه کار دست خودش مید سه نفر شایننداشت ... علوه بر اون با وجود ا

 خواستی دستشو دراز کرد ...   طناز با نفرت میح اش شدت گرفت ... مسیهخودش گر

 گوشش لرزه به جونش انداخت ...یر زیح مسی تونست ... صدای نمماخودشو کنار بکشه ا

 برام ...ی شی تر می خواستنی زنی- جانم!!! دست و پا م

 تونست ... بدتر ازی تا بره عقب اما نمی زد به صندلی اش شدت گرفت ... چنگ میه گرطناز

   دونست با چند نفریم کمک راننده ... نیگاه بود و نگاه گاه و بینده آی راننده تویههمه لبخند کر

 ارادهی وارد جاده شد بین ماشی خواست ... وقتیطرفه! اون لحظه فقط مرگش رو از خدا م

 خوابش برد ...یاد زی فشار عصبید شای زور خستگزا
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یغ و جید چشم باز کرد ... به شدت خودشو عقب کشیع گردنش سریک نزدیی احساس گرمابا

 نگاش کرد و گفت:یح ... مسید کشیفیخف

!ی شی و جذاب تر می قدر خواستنین خواب ای توی- چته خوشگله! نگفته بود

:ید و نالید ترکبغضش

 تو رو خدا ...یح- مس

 زد و گفت:ی لبخندمسیح

 رو ببر که بشناسمش ...ی- اسم کس

 و رو به راننده گفت:ید کنار کشی با کلفگیح شد ... مسیخ مو به تن طناز سباز

 پس ناصر؟یم رسی می- ک

 به عقب انداخت و گفت:ی نگاهینه برگرده از تو آینکه بدون امرد

 ...یگه ساعت دیه- 

 و ناشناس بود ... مطمئن بود کهیب غریب به اطراف نگاه کرد ... همه جا براش عجطناز

 از چند   ساعت ...یشتر بید بود ... شایده وقت بود خوابیلی ... خیستن اطراف تهران نیگهد

 طناز رو درک کرده بود گفت:یج که حالت نگاه گیحمس

 آشنا نگرد مهتاب خانوم ...ی- دنبال جا

 و گفت:ید خندیح! مسیگه بود دی گرد شده نگاش کرد ... مهتاب کی با چشماطناز

 بهین از ای ... گفتم که بدونیمی اسمت مهتابه ... مهتاب علیدت پاسپورت و شناسنامه جدی- تو

لل موهات   رو بلوند کنیم ات رو عوض کنیافه کم هم قراره قیه ... یستیبعد طناز ن  ویم ... مث

ی دست و پا بزنی نشناستت ... حواست باشه که اگه بخوای چشمات که کسی تویم بذاریلنز آب

!ینه آدم طرفت   کنم که حسابت با کرام الکاتبی های شم با قاچاقچی مجبور میو جفتک بنداز

 راستیه هم یشتر بی راحتی ... برایم باش تا راحت از مرز رد بشی ؟ پس دختر خوبیدیفهم
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! شما الن همسر منیگه دیز چیه ی ... آهان   راستیم رد بشین دم مرز که با ماشیم ریم

!شی یحساب م

 داشت سرش نازلیی چه بلیا با ترس و بغض سرشو به چپ و راست تکون داد ... خداطناز

ی داد؟!!!   مهتاب کی تاوانشو پس مینجوری اید مرتکب شده بود که بای شد؟!! چه گناهیم

یح هق هق کرد که داد مسینقدر ... ای شمالی خدا! مرز!!!! مرزایا!!! یح؟بود؟!!! همسر مس

 دهنشی دهنش لل شد   ... دستشو جلوی دهنش ... با حس خون توی تویدبلند شد و محکم کوب

 رو تمومیش بد بود و زندگیلی خفه ادامه داد ... حالش خی اش رو با صدایه گریهگذاشت و بق

 ...ید دیشده م

 افکارش به نقطه بنینقدر فرار کنه! و ایح بود که هر طور شده از دست مسین فکرش اهمه

یلی سخت بود   ... خیلی شدن نداره ... خیوونه تا دی کرد مرزی که حس مید رسیبست م

 کرد بازم خودشو بزنه به خواب ... حداقل بخوابه تای! سعینهساخت بود که باختنشو به چشم بب

 به سر وی دستی فقط هر از   گاهیح مسید خوابی می در امان باشه .. وقتیح مسیاز آزارا

 صورتشیک نزدی نفسی ... پس چشماشو بست ... با حس گرمین ... همید کشیگوشش م

ی بود عق بزنه رویک   بود. نزدیح مسی درست روبرویح چشم باز کرد ... صورت مسیعسر

 ...یحصورت مس

 فرصتیاد ... طناز زی خونه کاهگلیه در ی متوقف شد ... جلوین که ماشید طول نکشچیزی

ی ...   همونجا جلویرون بید اونو کشیح کردن اطرافش رو نداشت ... چون دست مسیزآنال

 تکون دادید دستشو به نشونه تهدیستاد صاف ای دور پاشو باز کرد وقتی خم شد و طناباینماش

و گفت:

 شد ...یرفهم کنم! شی جفت پاهاتو قلم می- اگه جفتک بنداز

 وارد خونه شد و بازم طناز رویح سرشو تکون بده ... مسینکه نداشت جز ای طناز چاره او

   باغچه کنارشیه با یز تر و تمیبا و تقری نقلیاط حیهکشون کشون با خودش برد ... بعد از در 

 ساختمون باز شدی ایشه بزنه چون در شید نتونست اطراف رو دیلی خورد. طناز خیمبه چشم 
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یدن در اومد ... با دی   داشت جلوی بلوندی فربه و قد بلند که موهایکل با هی قواره ادو زن ب

 و گفت:ید و طناز خندیحمس

! زودتر منتظرت بودم ...ی؟ منو آوردی! بالخره مشترین- به خوش اومد

 کرد و گفت:ی اخممسیح

 ...یم برید- زر مفت نزن ... زود آماده اش کن ... صبح نشده با

 سمت در و گفت:ید طنازو کشی بازوزن

 کنم ...ی! تا ساعت سه اماده اش میست خوب جوش نزن برات خوب نیلی- خ

 ویح مسیر اما خوشحال بود که با اون زنه و گیاد سرش بیی دونست قراره چه بلی نمطناز

 از طناز بپرسه اونو برد داخل   خونه ... ویزی چینکه افته ... زن بدون ایدار و دسته اش نم

 زهوار در رفتهی و صندلینه ... چند تا آیشگاه اومده آرایومده خونه نیداونجا بود که طناز فهم

 نشوند و تند تند موهاش   باز کرد و آماده اش کردیکیشون یاونجا بود که زن طناز رو رو

 ... دوست نداشت رنگ موهاش عوض بشه ... دوستیخت ری دکلره ... طناز اشک میبرا

   ممکلت بود دوست نداشت اونقدر عوضین ایگر عوض بشه ... اون بازیتشنداشت شخص

 و اون دو تایح مسیا کرد ... از سر و صدی به حرف اون گوش میبشه که شناخته نشه! اما ک

   مشغول استراحتن ... سه ساعت مثل برق و باد گذشتی اتاق بغلی که توید فهمیمرد م

 روشن در اومد ... بعد ازیلی شده بود و بعد از رنگساژ به رنگ بلوند خید دست سفیهموهاش 

 خوش رنگ چشماشو پنهونی کردن و عسلش چشمش جا خوی   روشن توی آبیاون لنز ها

 عوض شده بود اونقدر کهیلی دماغش ... خی بود که چسبوندن روی آخر چسبیرکردن ... و ت

یگه بود ... انگار دیده رسی تفاوتی حالت بیهخودش هم خودشو درست نشناخت ... اما به 

 و راهین   ماشی تون که کارش تموم شد دوباره شوتش کردین براش مهم نبود ... همیچیه

 قرار بود ...ی ... دلش بیدن که رسید فهمین ساعت بعد با توقف دوباره ماشیمافتادن ... ن

ی!!! زندگی؟ چی   برایه تفاوت باشه ... اما گری خواست بیدوست داشت زار بزنه ... نم

ی مترشو لب ذکر مرگ برداشته بود از خدا مرگ زودیر نابود شده بود ... فقط زیگهاون د

 همونجا هریاد رد شدن از مرز   صداش در بین کرده بود اگه حیدش تهدیحخواست ... مس

یح اما درست مسیره بهتر؟!!! مگه حاضر نبود بمین از ای کنه و چیجفتشون رو خلص م
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 خورد و فقط اونو به فسادی رو گرفت ... سکوت به دردش   نمیمش!!! پس تصمیفته؟ن

ینجاشو فکر ایح باشه ... مسیون وجدانش مدی جلویطی شرایچ تحت هست خوای ... نمیکشیدم

 آروم ویلی که به وقتش خیطون دختر شیه   ... ید دینکرده بود ... طناز رو مثل گذشته ها م

 کهیی رفته بود که طناز فقط در برابر کسایادش ینو شه ... اما ای خور میمظلوم و تو سر

ینجای ... ایح مثل مسی! اونم کسی هر کسی   شد ... نه جلوی خور میدوستشون داشت تو سر

 شدن ... دو مرد غول تشن همه جورهینقشه شو اشتباه کرده بود ... وارد سالن بازرس

 عبور از مرز وی نشن ... صف برایر موقع غافلگیهحواسشون رو داده بودن   به اطراف که 

 از مردا جلو رفت و ردیکی زود نوبتشون شد ... یلی هم شلوغ نبود ... خیلی خیهورود به ترک

یه پاسپورتش رو به مرد داد همراه با بقیحشد ... نفر   بعد طناز بود ... رفت جلو ... مس

ی شد ... طناز سعیره مرد ... مرد هم به اون خی چشمای ... طناز زل زد تویازمدارک مورد ن

 مرد بهیره اما از نگاه خید دی اونو نمو پشت سرش بود یحکرد با چشماش التماس کنه ... مس

 طناز و گفت:ی جلوید خودشو کشیعطناز شک کرد ... سر

 اومده قربان؟!!!یش پی- مشکل

 از جا بلند شد و گفت:مرد

 ...ین ... خواهشلا چند لحظه منتظر بمونید- شا

 شلوارشیب جی که تویی داره ... چاقویراد کار ای جایه بفهمونه یح بود تا به مسی کافهمین

ید و نالید پهلوم طناز فرو کرد اما فقط نوکشو ... رنگ طناز   پریبود رو در آورد از پشت تو

 سرشو آورد کنار گوش طناز و گفت:یح... مس

ی رسم طناز ... می! حسابت رو می در آوردی بازیبم با نگات ننه من غریدن- فکر نکن نفهم

   ... خلص!!!ی وگرنه خلصی مثل آدم جواب بدیدن ازت پرسیزی!!! به نفعته اگه چی؟فهم

 سروقتت ... اگه بهشون بگمیادهم تو هم اون شوهر سوسولت که چند نفر هواشو دارن که ن

 باشه و زر مفت   نزن ...ی کنن ... پس دختر خوبی مصش الن خلینهم

 و بگه ازیره احسان قرار بگی سرافکنده جلوی دونست اگه روزی طناز مهم نبود ... مبرای

ی دونست که   احسان هم راضی کنه! می میخشترس جون اون خودشو باخته احسان هم توب
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 سر تکون داد ... همون لحظه مرد بازرس همراه بایح مسی اما جلویاورد ... پس کم نیستن

 گفت:وگذرنامه طناز اومد 

 ...یید- خانوم شما بفرما

 رد بشه کهیت فکر کرد همه نقشه هاش نقشه بر آب شده ... بغض کرد و خواست از گطناز
:ید مرد رو شنیصدا

 دفتریاین بید شده ... بایده گذرنامه تون دی مورد مشکوک تویه- نه از اونطرف خانوم ... 
جناب سرگرد ...

 گفت:ی اما طناز با شادید پریح مسی از رورنگ

- کدوم طرف ...

 نبود و با دست به سمتیل دلی مطمئن شد که شکش بید طناز دی چشمای رو توید شای وقتمرد

 شد ویده به اون سمت بره که موهاش از پشت   کشی اشاره کرد طناز خواست با شادیدر

 رو دور گلوش حس کرد و بعد از اون همیح مسی قوی دستایان اطرافیغ جیهمزمان با صدا

:ید داد کشیح قدم عقب رفتن و   مسیه ... همه هرگش شای چاقوش رو رویزیت

 الن! با زنم ...ین!!! همیدین؟ مرز رد بشم!!! فهمین از اید کشتمش... من بایاد جلو بی- کس

 ...یست برام مهم نیچی و بعدشم هیزم ری خونشو میره بخواد جلومو بگیکس

 اسلحه هاشونی اون دور و بر جمع شدن اطرافشون ... دست همه روی زود همه ماموراخیلی

 که دستاشو   برده بال گفت:ینطور زد ... مرد بازرس همیبود ... طناز از ترس نفس نفس م

 خوب ... ولش کن ... باشه ...یلی خوب! خیلی- خ

 به در اشاره کرد و گفت:مسیح

 الن!ین- زود باش مهر کن اون پاسپورتا رو ... هم

 که چشم ازی بود نگاه کرد و مرد در حالیستاده که پشت سرش ای به سرگردیف بلتکلمرد

 ویح پاسپورتا مهر   شدن مسی داشت با اشاره سر اجازه رو صادر کرد ... وقتی بر نمیحمس

 راه افتادن ویت شد به سمت گی میده دست و پاشو کشیمرد قلچماق پشت سرش و طناز که تو
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   خواست اجازه بده اونا از مرز عبوری نمیطی شرایچ که تحت هسرگرددرست همون لحظه 

 بود و متوجه نبودن ... سه تا از مامورایه رو صادر کرد ... پشتشون به بقیرکنن دستور ت

 کردن   کردند و مرد بازرس نتونست بهشون بفهمونه کهیکهمزمان با هم شروع به شکل

ی تویر تیه هر صورت شانس با طناز بود چون فقط در ... اما یاد ی میگناهطناز به نظر ب

 و مرد قلچماق رو آبکشیح ها مسیر تیه هم به پاش   اصابت کرد و بقیکیپشت کتفش و 

 زدن و بای میغ از خون راه افتاد ... مردم جیی جویت گی جلویهکرد ... در کمتر از چند ثان

 و گفت:ید جنازه ها دومت ... مرد بازرس به سیدن دوی اونطرف   مینطرفترس ا

ی گناه بود .. از چشماش معلوم بود که دارن به زور می زن به نظر بین- جناب سرگرد ... ا
برنش ...

 بهشون انداخت و گفت:ی روحی ... نگاه بیستاد سر اجساد ای بالسرگرد

 ازشون ...یم کنی میی ... اگه زنده موندن بازجویمارستان به بین- هر سه رو منتقل کن

لل پیه اتفاق ین بعد انگار که او  پا افتاده است به اتاقش برگشت ...یش اتفاق کام

ید کوبی مین زمی رویظ که قدماشو با غینطور اومد و همیرون بیشگاه با حرص از آزماتوسکا

 داده و مشغول   حل کردن جدولیه تکین به در ماشیر ... جهانگیر جهانگینرفت سمت ماش

 گفت:ی قدم جلو اومد و با نگرانیه جدولش رو بست و یع توسکا سریدنبود با د

 شد بابا؟ی- چ

ین بال انداخت و در ماشی باباش شونه ای های توجه به مهربونی بی همونطور عصبتوسکا

 اومد و اونمیرون   بیشگاه بدو بدو از آزمایحانه که رید نکشیقهرو باز کرد و نشست ... به دق
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 کهین شده بود از در سمت خودش سوار شد و همیج که گیر ... جهانگینرفت سمت ماش

:گفت هم نشست یحانهر

 بچه چرا تو همه؟ین شده خانوم؟ ای- چ

 با غضب گفت:ریحنه

!یشه شی خواست بده ها! خون من و دکتر رو کرد توی میش آزمایه بگم مرد! ی- وال چ
 خونه ...ی میاس یه جور فقط آینهم

 به توسکا انداخت و گفت:ی نگاهینه رو راه انداخت، همزمان از آین ماشجهانگیر

- آره بابا؟ چرا؟!!!

:ید بود دست از دلش برداشت و داد کشیاد که پر از فرتوسکا

 مامان؟ی کنی میدوار باز بگن نه؟!! چرا منو امیگه!!! که دو روز دیه؟ کارا واسه چین- ا

 تونم! بفهم ....   طاقت ندارم موشی بشه؟!! مامان من نمیاه سیام دنیدن دوباره با نه شنیخوایم

 شم...ی وقت مامان نمیچ دونم که هی بشم ... من میشگاهیآزما

یحانه بگه که ریزی خواست چی با ناراحتیر ... جهانگید حرف رو زد بغضش ترکین که اهمین

 کرد و گفت:یشدستیپ

 دوره زمونهین خانوم؟ تو ای چیعنی گفت ید باشه! دکتر بهش توپید دختر فقط بلده نا امین- ا

! که تازهی رحم نداشته   باشینکه ... مگه ای! به خصوص بارداریست درمون نی بی دردیچه

 ...یم نوشت که رفتیش چشه! دکتر چند تا آزماین دونم ای کنن! من نمی رحم اجاره میدااونم جد

 ... من که دلم روشنه ...یاد تا جوابش بیکنیم هم صبر ملحا

 اش هم بابت دل تنگش بود...یه گریشتر زد ... دلش تنگ بود ... بی حرف هق می بتوسکا

ی لمس   دستاش برای صداش برایدن شنی زد برای خواست ... دلش پر می رو میرشآرشاو

 خواست کنار بکشه همی غلط! هم می درسته چه کاری دونست چه کاریداشتنش ... اما نم

 قدر حرف زد و   حرف زد و حرف زد کهین داد ... مامانش ای اجازه رو بهش نمیندلش ا
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 باباش چشم بازی کردن خسته شد و چشماشو بست ... با صدایهخسته شد ... توسکا هم از گر

کرد:

 ...یزم اتاقت بخواب عزی شو برو تویدار ... بیدیم- توسکا بابا رس

ی ازش نمی سراغیر آرشاوینکه خونه ... ای شد و رفت تویاده پین حرف از ماشی بتوسکا

 رو بزنه هم   دوستیدش قیرگرفت براش دردناک تر بود ... هم دوست داشت آرشاو

ی میوونه همه تناقض و تضاد داشت دین این و بیثارنداشت ... هم خودخواه بود هم پر از ا

شد ...

 متوقفشی شکسته مردی خونه که صدای رو قفل کرد و خواست بره توین ماشی دراجهانگیر
کرد:

- بابا ...

 قلبش فشرده شد ویشون و پریده با اون ظاهر ژولیر آرشاویدن ... با دید چرخیع سرجهانگیر

لل ب  بغلش ...ی   توید رو کشیر اراده دستاشو از هم باز کرد و آرشاویرفت به سمتش ... کام

 از خودش که نه اما کمتر ازیشتر هم عاشق بود و دخترش رو بیلی مرد عاشق بود! خینا

 سر شونهیر   ... آرشاویدش فهمی بود ... پس میز نداشت! پس براش عزوستخودش هم د

 و گفت:ید رو بوسیرجهانگ

 کرده؟یه- چطوره بابا؟! صورتش قرمز بود ... گر

 و گفت:ید به صورتش کشی دستجهانگیر

 تو بابا ... چرا پشت در؟یم بریا- ب

 تکون داد و گفت:ی با درد سرآرشاویر

 چطوره؟ین شه ... فقط بگی میت اذینه منو ببی کنم وقتی خوام آزارش بدم ... حس می- نم
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 بزرگیادی مشکل هم براش زین که چقدر بهت وابسته است! ای دونی بابا ... میست- خوب ن

 به ما داد ویاز روزا رو داشتم ... توسکا رو هم خدا بعد از چند سال نذر و   نینبوده ... منم ا

 کنم هم تو رو ...ی داشتم ... هم توسکا رو درک میحانه ها رو با ریبت مصین ایقامن دق

 دکتر؟ آره؟ین- رفته بود

ی؟- دنبالمون بود

 جلو ...یام ... اومدم اما نشد بیام امروز بینمش خوام ببی بهم خبر داد که اگه میحانه- مامان ر

 شد؟ی ... چیدمشفقط از دور د

 دکتره کارش حرف نداره ... ناین گه ای میحانه ... اما ریست نی ... هنوز که قطعیچی- ه

 داده ...یش ... فعل چند تا آزمایا هم نکرده گویدشونام

 براشیی ... تنهایم درد رو با هم تحمل کنین بذاره این برگرده خونه ... بگین کنیش- بابا راض

 ...یاده من زی از اونم برای ... درد دوریادهز

 ...ی کنیش راضی تونی! الن آروم تر شده ... می؟ زنی- چرا خودت باهاش حرف نم

 عملیلش خوام بر خلف می بار از من خواسته تنهاش بذارم نمین اولی- نه بابا ... حال که برا
 ...ینکنم ... شما بهش بگ

 گذاشت و گفت:یر شونه آرشاوی با غم دست روجهانگیر

 زنم ...ی- باشه پسرم ... باهاش حرف م

ینش تکون داد و رفت سمت ماشی به نشونه تشکر و خداحافظی زد ... سری لبخند تلخآرشاویر

یر مشکل توسکا و   آرشاویر هم برگشت طرف در خونه ... همه ذهنش درگیر... جهانگ

بود ...

 شدن ... باز خودشو رسوند به اتاق مشترکشونی باز نمیگه کرده بود چشماش دیه که گراینقدر

 اون اتاق براش از جون دادن سخت تر بود ... دلش   شکسته بود و خودشی... پا گذاشتن تو

 براشیزی نشون داد که ترسا پشیومدنش صبر کرده بود تا صبح بشه ... آرتان با نینقدرهم ... ا
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یکی خونه ... ساک کوچیاد   شب نیشون چند سال زندگی نداره! سابقه نداشت توشارز

ی گفتن ... آرتان اصرار می تونست بمونه هر چقدر هم که همه می نمیگهبرداشت ... د

یه و چه مدلیه و چه رنگیه چینکه تونست بمونه ... لباساشو بدون   دقت به ایکرد ... بازم نم

 رفت ... با هق هقی مید معلوم بود بایفش ساک ... تکلی توخت اندای داشت و میبر م

 خواست فقطی نکرد ... می کرد که زنگ در به   صدا در اومد ... اول توجهیلباساشو جمع م

 ساک وی روید که دستش بود رو کوبی شرتی تیظ طرف دست بر نداشت با غیبره ... اما وقت

 لب گفت:یر و زید کشی جون آهیلی نیافه قیدن ... با   دیفونرفت سمت آ

 وسط فقط!!!ین کم دارم اینو- هم

 جون دست بردار نبود ... همه جا رویلی جون باز نکنه چون نیلی نی تونست در رو رونمی

 کرد تا ترسا رو بگردونه خونه پس به ناچار دکمه رو فشرد و در   باز شد ... بایتلفن کش م

 شد؟!!!ی اما مگه میره کم از پف پلکاش رو بگیه تا با آب سرد یی دستشویسرعت رفت تو

ینه آی روح   خودش توی بیر کرده بود! به تصویه لحظه همه اش گراون تا یروزاز د

 زد و گفت:یپوزخند

 ...یست کارکنم ... مهم نی خوام چی رم ... بذار اونم بفهمه می- به درک! من که دارم م

یشگی رفت و رفت سمت در خونه ... به عادت همیرون بیی زنگ در از دستشوی صدابا

 که پشت در بود   احساس کردی کسیدن و در رو باز کرد ... اما دید موهاش کشی رویدست

ینک عیه بره ... دختر مو بلوند ... با یادش نبود که از ی ایافه قین ... ایستادهقلبش از حرکت ا

 پشت سرشیوار اش گره   خورد ... به دینه سی صورتش ... نفس توی بزرگ روییکائوچو

 ترسا رویع تو ... سرید رو پس زد و پریا جون تانیلی که نید کشی بد نفس مینقدر داد ... ایهتک

 کرد گفت:ی صحنه رو نظاره مین   گرد شده ای که با چشمایا بغلش و رو به تانی تویدکش

 ... دو تا قندمیار اب بیوان لیه!!! بچه زهره ترک شد! بدو برو ی؟ تانی کنی نگاه می- به چ
بنداز توش ... بدو ...

 جون بایلی جون ... نیلی بغل نی افتاد تویحال با سرعت رفت سمت آشپزخونه و ترسا بتانیا

:ید به گونه اش زد و داد کشی ایلیترس س
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ین پسر با این خدا منو بکش از دست ای بچه تلف شد ! این شد آب قندت؟ ای!!! چی- تان

!یکاراش ... نگاه کن دختر مردم رو! شده پوست و استخون ... تـــــان

 ترسایدن زد با دی رو هم میوان لیات که تند تند محتوینطور اومد همیرون از آشپزخونه بتانیا
گفت:

 خدا من! از حال رفته مامان؟ی- وا

 گذاشت ویز می اب قند رو رویوان جون باشه لیلی از جانب نی منتظر حرفینکه بدون ابعد

   سمت کاناپه ویدنش بازوش رو گرفتن و کشیر جون زیلی اومد سمت ترسا ، با کمک نیعسر

 سمت تلفن و گفت:ید پریاخوابوندنش ... تان

 به آرتان خبر بدم ...ید- با

 آب قند رو برداشت و گفت:یوان جون لنیلی

 واسه اش بهتره!یخبری بچه رو بزن ... اون لندهور بمونه تو بین باد این بشیا- لزم نکرده! ب

 کنه واسه من ...یگند زده حال نطق هم م

 با غصه گفت:تانیا

- مامان!

 که کم کم آبینطور و همید آب قند رو دم دهن ترسا گذاشت، سرش رو بال کشیوان جون لنیلی

 دهن ترسا گفت:ی تویخت ریقند رو م

 شم ...ی می که کفریر تو بخوره تو سر من! طرف آرتانو نگی- درد و بل

 سکوت مشغول باد زدن ترسا با گوشه شالش کرد ... چند لحظهی نگفت و تویچی هیگه دتانیا

 آب قند   رو دم دهنشیوان جون لیلی تا حال ترسا جا اومد و چشم باز کرد ... نید طول کشیا

گذاشت و گفت:

 چته دختر؟!!!یزم؟ عزی تو داریه چه وضعین- بخور مامان ... بخور فدات بشم ... آخه ا
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 جونیلی شونه نی ... سر ر.ید بغضش ترکیهویی کنارش یا تانیدن سر چرخوند و با دترسا
:یدگذاشت و نال

 خوام بای نمیگه رفتم! من ... من دی- نه ... تو رو خدا نه ... من ... اصل من خودم داشتم م
 کنم ...یآرتان زندگ

 جون با درک حالیلی گه ... نی داره می چید فهمی شوکه شده بود که نمیا تانیدن از داینقدر

ترسا بغلش کرد و گفت:

 پسرهین ایروزم!! دیه؟ حرفا چین- آروم باش ... آروم ! من اومدم تازه باهات حرف بزنم... ا

!!! هان؟!!!یه؟ داد ... ترسا طلق   چی من میل رو تحویف اراجینسرتق اومده بود خونه هم

 حرف از شماهاین رفت ... ای شما دو تا که جونتون واسه هم در مین؟ کشیخجالت نم

 ...یدهبع

 جون اومده بود تا عروسیلی نینکه موند ... مگه نه ایره جون خیلی و گنگ به نیج گترسا

 از   آرتان درسی که حسابیا بود؟!! تانی حرفا چین کنه؟!!! پس ای رو به ترسا معرفیدشجد

 کارکنه وارد عمل شد و گفت:ی چید دونست بایگرفته بود و م

ی باهات آشنا بشم ... آرتان میام خواستم بی کردم ... تازه میدا- زن داداش! من تازه تو رو پ

 و نشد ...یخواست روز سالگرد ازدواجتون منو بهت نشون بده که تو متاسفانه تصادف   کرد

 باهات آشنا بشم ترساینجوری افتاد ... اصل دوست نداشتم ای بد می اتفاقایبعدش هم ه

ی   داداش آرتان بهم گفت می ... وقتینم ببی ایگه خواستم عشق آرتان رو طور دیجون ... م

 راستیه شدم و یلی کردن مامان نیز سورپرایخیال شاخ در آوردم ... بیری طلق بگیخوا

!!!یری؟ طلق بگی خوای می ...   آخه برا چیم تو باهات حرف بزنیش پیایمرفتم سراغش که ب

 باز مونده بود!!! زن داداش؟!!! داداش آرتان؟!!! آرتان خواهریانوس ترسا اندازه اقدهن

 تونست ...   صحنه های کرد حرف بزنه اما نمینداشت ... نه نداشت .. نداشت ... دهن باز م

ی کنار آرتان ... گله کردنش از ازدواج آرتان ... حرفایا گرفتن ... تانی چشمش جون میشپ

 شد؟!!!ی مسلما واسه خاطر خواهرش نبود   ... مگه میناآرتان ... قربون صدقه هاش ... ا

 نگاهشی تویجیش خواهر داشت؟!!!! آرتان که تک فرزند بود ... تموم گیاصل آرتان ک

 جون گفت:یلیمشخص بود که ن
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 مزخرف طلق باهات حرفیه در مورد اون قضیا کنم ی رو بهت معرفی دونم حال تانی- نم

 آرتانی دختر گلمه ترسا ...   وقتین بهت بگم ... ایبزنم... فکر کنم بهتره اول در مورد تان

یه که همسایمیم ... دوست صمیاوردمش نیا اومد ... البته من به دنیا به دنیاشش ماهش بود تان

   نبود و سر زا رفت ... منیا آوردش اما عمر خودش هب دنیا بودن به دنیوارمون به دیوارد

...ی دادم و اون دو تا شدن خواهر برادر رضاعیر و آرتان رو با هم شیتان

یه اش ... یقه شقی و آرتان ... دستش رو گذاشت رویا ... تانیر ... هم شی برادر رضاعخواهر

 شد ...ی می داشت ... مغزش داشت   متلشیب کار عی جایه ... ید لنگی وسط مین ایزیچ

 گفت:یع جون سریلی با اشاره نیاتان

 زد به سرش و تایتالیا من هوس ای سالمون بود که بابایزده- آره زن داداش .. من دو تا فقط س

 ... بابا به خاطر   خاطرات مامانیم بودیده تو قلب رم هستم ... از همه بریدمبه خودم اومدم د

!کرد منو از داداشم جدا ینکه به خاطر ایدمش وقت نبخشیچ بمونه ... هیران ایگه خواست دینم

 من بود چون منوی   مامان واقعیلی رد هم از خودمون به جا نذاشت ... مامان نیه یو حت

 برام نذاشت ... امای داداش واقعیه کم از یزی وقت چیچبزرگ کرد و آرتان داداشم بود چون ه

 کار غرق کرد ... غرق کرد کهی ... فقط   خودش رو توید رو نفهمینا وقت ایچبابا ... بابا ه

 دفعهیه ینقدر ... اید و همه کس بری از همه چیهو نداره یده فاید دی نره و وقتیادشغم مامان 

 کنم ... امای و داداش آرتان خداحافظیلی نتونست با مامان نی برد که من   حتیران منو از ایا

 که فوتله سایه الن تونستم برگردم ... بابا ینکه خاطره شون رو با خودم داشتم ... تا ایشههم

 کنمیداش که تونستم پی داشته باشم ... تنها کسیگه بار دیهشده ...   اومدم که خونواده ام رو 

 خونده بود و   از قضای از دوستام که اونم روانشناسیکی توسط ی اتفاقیلیآرتان بود ... اونم خ

یی دانشجومان گفت که زی بار داشت از همکلس مغرورش برام میهبا آرتان هم کلس بوده! 

 کرده ... آخه   حرف سر غرور بود ... منی توجه نمیهمه کلس عاشقش بودن و اون به کس

 همون داداشیقا دقین ایدم اون مسخصات رو برام گفت فهمیازش مشخصات خواستم و وقت

 کردم و بهی کارام رو اوکیع سریلی کنم   ... خیداش پیگه دیکردمگمشده خودمه! اصل فکر نم

 دونستم اردواج کرده تای تا فقط آرتان رو با خودم ببرم رم ... البته نمیران چند ماه اومدم اتمد

 ...یدماومدم فهم
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یز جون از از زبون آرتان همه چیلی و نیا تانی بود ... حالتش برایره خیا با دهن باز به تانترسا

 با غصه   گفت:یا و تانیاوردن به روش نینم همی بود ... برایعی بودن طبیدهرو شن

 دوستت داره!یلی- حال زن داداش ... تو رو خدا ... تو رو خدا داداشمو تنها نذار ... اون خ

ی کرد ... ولی رو اثبات میا تانی جون و حضورش حرفایلی آب دهنش رو قورت داد ... نترسا

 رو داشتنیزایی زد ... پس دهن باز کرد تا بپرسه   چی حرف مید زد ... بای حرفش رو میدبا

 کردن ...ی خوردن و نابودش میمثل خوره روحش رو م

 جون گفت:یلی توجه به نبدون

 مطب آرتان ...ی ... تویدم- تو .. تو .. من تو رو د

 خودش رو متعجب نشون داد و گفت:تانیا

 ...یدم ؟!!! پس چرا من تو رو ندی!!! کیدی؟- منو د

 و ترسا رو تنها بذاره تا حرفاشون رو با همیا تانید دونستم الن بایم جون از جا بلند شد، نیلی
بزنن ... گفت:

 گلوهامون خشک شد ...یم بخوریارم بیزی چیه رم ی- من م

 حالی و بیده آشپزخونه ... ترسا رنگ پری هم منتظر جواب نشد و به سرعت رفت توبعد
گفت:

 ... تو ...یدم در اتاقش ... تو رو دی آرتان ... از لیش- من ... اومده بودم پ

:ید و نالیشونیش پی توید محکم کوبیا دفعه تانیه

 که زدم ...ی لعنت به من و گندی من!!! لعنت به من! ای- خدا

 شد و گفت:یره ترسا خی چشمای توی با شرمندگیا نگاه کرد ... تانیا متعجب به تانترسا

یگه که هر کس دی خودت کردیش اون صحنه هزار تا فکر پیدن دونم با دی- ترسا جون ... م

 ویابون تو   خی اون صحنه رفتیدن ... با دیا کرد ... جان تانی فکرا رو مین هم بود همیا

!!!ی؟تصادف کرد
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 گفت:یا توجه به سوال تانی بترسا

ی بازیلم جون فیلی نی جلوی ... نکنه داری- بگو چرا .. فقط بگو چرا ! تو که خواهرش بود

 هان؟!!! نکنه اصل ...ی؟ کنیم

 کرده اش گرفت و گفت:یخ ی دستای دست ترسا رو تویع سرتانیا

 دم ... صبر کن ... صبر کن ...ی میح- برات توض

ی رویا عکس تانیدن ... ترسا با دید کشیرون بی خارجی بوردایه یفش خم شد و از داخل کبعد

 گفت:یاجلد متعجب بوردا رو گرفت و نگاه کرد ... تان

 ...یارم ی پول در میژم! از چهره ام ... از پرستیتالیا ای مدل پر آوازه تویه مدلم ... یه- من 
 ...ینهشغلم ا

 آب دهنش رو قورت داد و گفت:یا!!! تانی؟ نگاه کرد ... خوب که چیا پر سوال به تانترسا

یچاره و من مقصرم! بی بد دچار سو تفاهم شدیلی دونم که خی- بذار از اولش برات بگم ... م

ی اما نتونست ... پس خوب   گوش کن ... وقتیره من و کارامو بگی کرد جلوی سعیلیآرتان خ

 خواستمی نوبت ... نمی داشت ... منم نوبت گرفتم و نشستم تویضوارد مطب شدم چند تا مر

 نوبتم شدی بشم ... دو نفر جلوم بودن ... دو نفر هم بعد از   من اومدن ... وقتشمزاحم کار

 جا خوردم ... اون دادشی حسابیدنش اتاق و درو بستم ... باور کن لحظه اول از دیرفتم تو

 که ازیلدینگ بی بادیکل خوش هیلی خیلی مرد جا افتاده   خیه حال شده بود یخت ریلغر و ب

ی خودم رو می جلویلی اراده خنده م گرفت و بهش لبخند زدم ... خی رفت! بعف دلم ضیدنشد

ینکه به محض ایعنی اخمو بود ... یلی بود که خین   هم ایلش بغلش ... دلیگرفتم که نپرم تو

 و پر اخم گفت:ی جدیلی خیدلبخند منو د

 کنم ...ی خواهش میید- بفرما

 شدم ...ی وارد می اصولید ده! پس بای اگه برم طرفش منو با لباس درسته قورت مفهمیدم

 بگه من گفتم:یزی اون چینکهنشستم و قبل از ا
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ین؟ هستی- شما ... آرتان تهران

 تعجب نگام کرد و گفت:با

 کنار در مطب نصب شده باشه ...ی تابلوی- فکر کنم اسمم رو

 ابهت و جذبه داشت ... آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:خیلی

 خانومه؟یلی دونم ... خواستم مطمئن بشم ... شما ... اسم مامانتون نی- بله م

 شد.یره سوال بهم خی و فقط با تعجب و کلیز می که دستش بود رو انداخت روخودکاری

 و تند تند گفتم:یدم بود که ترسی مدل خاصیهنگاش 

لل یم- خوب ... راستش ... من ... من  !ین؟ خواهر گم شده نداریه خواستم بگم که ... شما احتما

 کرد ... انگار که مطمئن بود سر کارشی گفت فقط نگام می نمیچی بود که هینجا اعجیب

یال خی   بینم همی برایرون کنه بی معطل کنم شوت میگه کم دیه دونستم اگه یگذاشتم و م

 شدم و گفتم:ینیمقدمه چ

 اومد؟!یادت شد ... یب غیهو که ی ... همونیا- اه! آرتان منم ... خواهرت ... تان

 ....یدم جذبه اش قرار گرفته بودم از جا پریر تحت تاثی دفعه از جاش بلند شد ... منم که کلیه

 و گفت:یرون بیزشاومد از پشت م

یرون بیید شما داده ... خواهشلا بفرمایل تحوی رو کیات چرندین دونم ای- خانوم محترم! من نم
 ...ینو خودتون رو زرنگ فرض نکن

 کردم پس گفتم:ی باهاش برخورد میگه طور دیه باید

 ...یا خواهر آرتان ... آرتان پشت تانیا ... تانیا تانیمه نیه؟! ادامه آرتان ... آرتان کیه؟ کیا- تان

 ...ی گفتی خودت بهم میشه همینو رفته آرتان ... ایادتنگو 

 و گفتم:یرون بیدم ام و گردنبند بلندم رو کشیقه ی دست کردم توی سربعدش
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 ... روز تولدم ... اگهیدی! خودت برام خریا هم هنوز دارمش ... آرتان و تانینو ... این- بب

یام ...   دختر پی زمانیا تونم نشونت بدم ... تانی هم هنوز همراهمه میرانیم شناسنامه ایبخوا

 ...یزمان

 شدم و بایک قدم بهش نزدیه بود و زل زده بود به من ... یستاده خشک شده سر جاش اآرتان
بغض گفتم:

 برگشتم ...یلی ... من فقط به خاطر تو مامان نیاد ی نمیادت- آرتان نگو که منو 

یال خی خوشحال شدم اما زهی منو بغل کنه! کلیخواد چند قدم جلو اومد ... فکر کردم مآرتان

 بالخره دهن باز کرد و   گفت:ی من و با سردرگمی کاناپه روبرویباطل نشست رو

!ی؟ باور کن که خودت باشید- تو ... چطور با

 نشستم روبروش و گفتم:منم

 بگمی خوای دوست داشتم؟ میا بگم چی خوای تونم بهت ثابت کنم آرتان؟ می میگه- چطور د

 اونجا؟!یم   بری کردی باباتو وادار میشه دربند دوست داشتم و تو همیکدوم رستوران رو تو

 دربندی بار تویه یادمه ی ... حتی دادی به دماغم و منو حرص میدی مالی می آلو جنگلیشههم

 چون بهی شدیر که دو سه سال از خودمون   بزرگتر بود درگی پسریه کمت با سنبا همون 

من تنه زد ...

 کم کم نشست کنج لبش ... نگاش عوض شد ... بالخره با نشونه هام باور کرد کهلبخند

 گفتم که دستشو بال آورد و گفت:یخودمم ... من تند تند داشتم براش خاطره م

 پارت!یش ... خود آتی- نه انگار خودت

 کنارش و گفتم:یدم خودم رو نگرفتم از جا بلند شدم چسبی جلویگه که گفت داینو

- آرتان!!!!

 خنده گفت:با

ی ... یعنی ی! بزرگ شدیه؟ کارا چین ... ایدی همه وقت منو دین کن دختر! بعد از ایا- ح
 ...یه کافی دادیدست هم م
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:گفتم

 عمر دلتنگت بودم آرتان ...یه- خفه شو که به اندازه 

 از جا بلند شد و منو از خودش دور کرد ویع به در زد ... آرتان سری تقه ای لحظه منشهمون
گفت:

 تو ...یا- ب

 اومد تو گفت:منشی

 تموم شده ...یشون دکتر وقت ای- آقا

 با لبخند گفت:آرتان

 کن و بهشونی ادب عذرخواهیت با رعایمارها تازه شروع شده ... خواهشلا از بیشون- وقت ا

ی رو نمی   کسیگه ... امروز دی بری تونی بده ... بعد خودت هم میگه روز دیهنوبت واسه 

 ...ینمب

 ... آرتانیرون نگفت و با تکون سر رفت از اتاق بیچی هنگ کرده بود ... اما هیچاره بمنشی

 کاناپه و گفت:یدوباره نشست رو

!ی چه مدل اومدنین بود و ای!!! اون چه مدل رفتنی؟!!! کجا بودینم کن ببیف تعرین بشیا- ب

!یم شدیض جون هر دو مریلی من و نی رفتی وقتیر بخیادشآخ 

 ذوق گفتم:با

 جفتتون بخوره تو سر من ... مگه من مقصر بودم؟ی درد و بلی- اله

 کردم ... تا حرفام تموم شد از جا بلند شدم ویف فرار بابام رو براش تعریای هم همه قضابعدش
گفتم:

 عادت بهش ندارم ...یارم؟ شه مانتوم رو در بی- م

 با اخم گفت:آرتان
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ی مدلین هم همیابون تو خی ... اما مواظب باش بد عادت نشیار بند و بار! در بی بیی- اروپا
 ...ی بریبخوا

- نه بابا حواسم هست ...

 زد ... منی بدجور بهم چشمک میکلش و شالم رو در آوردم و باز ولو شدم کنارش ... همانتو

 نگفته بود ...   خواستم در موردیزی دونستم که آرتان متاهله ... آخه اون هنوز چیهنوزم نم

 چشمم افتاد به حلقه اش و گفتم:یهو نظر بدم که یکلشه

- آرتان!!!!

 تکون داد و گفت:سرشو

- جانم؟! چت شد؟

!ی؟- ازدواج کرد

 به حلقه انداخت و گفت:ی ... خودش هم نگاهید به حلقه اش دنگاهمو

- با اجازه ات!

 به کمر شدم و گفتم:دست

ی بدیلی!!! خی بدون حضور خواهرت زن گرفتی کردیجا اجازه دادم؟!!! تو بی- من ک
آرتان!!!

 خنده اش گرفت و گفت:آرتان

 خواهر گمشده؟ گذشته از اون ...یی دونستم تو کجای تو دختر! خوب چه می- چه لوس شد

 دادمش ...ی تونستم صبر کنم! از دست مینم

 گرد کردم و گفتم:چشمامو

- چه عاشق!!!

 پا انداختم و گفتم:ی نگفت ... پا رویزی و چخندید

- بلند شو آرتان ...
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 تعجب گفت:با

!ی؟ چی- برا

 گم ..ی- بلند شو بهت م

 شدم و گفتم:یره جا بلند شد ... با لذت به سر تاپاش خاز

 ...یار- کتتو در ب

 اخم گفت:با

یا؟- چته تان

 خودش اخم کردم و گفتم:مثل

 ...یار گم کتتو در بی- رو حرف من حرف نزن! م

 خودشو نشون داد ... گفتم:یشتر بیکلش ... هیزش می کتشو در آورد و انداخت روی سردرگمبا

 چرخ بزن ...یه- 

 زده به سرت؟!یا- تان

 گم بچرخ ...ی زنم تو سرت ... می میام ی می اگه به حرفم گوش نکنی- نه ول

ینا ... اگه ازدواج نکرده بود ... آخ اگه ازدواج نکرده بود ... البته اید اش گرفت و چرخخنده

 و گفت:ید خندید نگاهم رو دیافکار اون موقع من بود ... وقت

 کن ...یش با اون چشات! دروی! مال مردم رو نخوری- هو

 کارش نشستم و گفتم:یدم که نشست پرهمین

! مال مردم ... برو بابا داداش خودمه ...یش- ا

 بال انادخت و گفت:ابرویی
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 دوستش داره ... پس حواست باشه چشمیلی صاحب داره ... صاحبش هم خیگه- داداش شما د

 کس هم رحمیچ شه و به   هی مین ببر خشمگیه وقتا ینجور من ای ... ترسایبه مال اون ندوز

 کنه ...ینم

:گفتم

 خواد باشه ، باشه ...ی می- هر ک

 گرفت و گفت:دستمو

!!ی؟ چیگه- د

 نگاش کردممظلوم

 گرد کرد.چشماشو

 خنده دستمو ول کرد.با

یلش بر خلف می کاریگه کردم دی کنار و سعیدم کشینم همی کردم درکش کنم ... براسعی

   خواستمی ... مینم جون و تو رو ببیلی خواستم هر چه زودتر نیانجام ندم ... ترسا من م

خونواده داشته باشم ... اما آرتان ازم خواست صبر کنم تا روز سالگرد ازدواجتون منو به همه

 شه ترسا؟!!!ی مینجوری   ایم دونستی کنه ... چه میزتون به قول خودش سورپراونشون بده 

 جون هم حساس شده ویلی نی افسرده و پکریلی اومد گفت تو خیش تصادف تو پیهبعد که قض

یلی کم آوردم و رفتم سر وقت نیگه ... اما من   دینم که من شماها رو ببیستالن وقتش ن

ی که می شاخ در اوردم!!! آرتان از هر ده کلمه ایدم تا رو شندو شما یان جریجون... وقت

 شه که از هم جدای کرد ... چطور می میداد نگاهش   بیگفت نه تاش ترسا بود!!! عشق تو

 بخشم اگه مسببش باشم ...ی!!! خودمو نمین؟بش

یه ... وسط گرید دفعه بغضش ترکیه کرد ی نگاه میا که تا اون لحظه با بهت داشت به تانترسا
 گفت:یفقط م

- آخ آرتان ... آخ آرتان ...
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 آرتانش گفته بود دوستش نداره!!! دل آرتان رو ... غرور آرتان رو شکسته بود!!! با حرفبه

ی! درخواست طلق داده   بود ... واید پاشی از هم می دستی رو دستیشنزندنش داشت زندگ

 آب قند رو گرفتیه با ترس بقیا کار کرده بود؟!!! باز بدنش به رعشه افتاد و تانیخدا چ

 جون هم از   آسپزخونه اومدیلی کم خورد تا حالش بهتر شد ... نیه زور هجلوش ... ب

یم داشتن با حرفاشون اوضاع رو بهتر کنن اما ترسا خوب ی سعیا جون و تانیلی ... نیرونب

ی ...   گناهش از چشم آرتان نابخشودنیست نی هم درست شدنی راحتیندونست که اوضاع به ا

 کردی ... تازه احساس میومد ی ... نفسش تازه داشت بال مترسوند ی ترسا رو مینبود ... و ا

 فکریانت هم به خیه ثانیه ی در کار   نبود ... آرتانش حتیانتی تونه لبخند بزنه ... خیکه م

ین تونست ای میا کرد ... اما ... آی آرومش میلی کرد ... خی آرومش میننکرده بود ... و ا

!!!یاره؟ در   بتان رو از دل آریر اخیاناتجر

ی گلوش پنجه انداخته بود و آزارش می که توی با بغضید که رسیا جون و تانیلی رفتن نوقت
داد گفت:

 اومد خونه شما؟!یشب جون ... آرتان ... دیلی- ن

 جون اخماش در هم شد و گفت:نیلی

 ... اومد اونجا ...یزم- آره عز

 هم ... باهاش بود؟!ین- آتر

 خان آوردش ...یما- آخر شب ن

 دهنش رو قورت داد و گفت:آب

- حالش ... خوب بود؟!

 جون با لبخند گفت:نیلی

 آره بچه م ...ین؟- آتر

 و گفت:ید کشی آهترسا

 گم ...ی جون ... آرتان رو میلی- نه ن
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 چکمه هاشو ببنده گفت:یپ که خم شده بود تا زی در هم رفت و در حالیا تانی اخمااینبار

 اخلق داره آخه؟ی- اون ک

 و گفت:ید جون هم خندنیلی

 روین اتاقش ... آخر شب هم که آتری ... عنق از همون اول رفت توی گه تانی- راست م

 راست   دوبارهیه کردن و بعد هم اومد تو و ی بازیاط کم با بچه رفتن تو حیهآوردن اومد 

 اتاق ...یرفت تو

 گفت:یجان هم با هتانیا

- غذا هم نخورد ...

 آب دهنش رو با درد قورت داد و گفت:ترسا

 آرتانم ...یچاره- ب

 جون دستشو گذاشت سر شونه ترسا و گفت:نیلی

 دنده! رگ خوابشو همیه ... غده و لجباز و ی شناسی دختر! خودت خوب شوهرتو مین- بب

 ذره به غرور   شاهزاده اعظمیه ی ... نگران نباش! الن که حرف طلق رو زدیخودت بلد

 دارم!یمان ... من بهت ای درستش کنی تونیبرخورده! اما تو م

 زد و گفت:ی لبخند تلخترسا

 جون ...یلی- ممنون ن

 و گفت:ید هم خم شد ترسا رو بوستاینا

یگه ... من چهار ماه دین رو درست کنی! به خاطر اونم که شده همه چیرینه شیلی- پسرت خ

 به حالت اولش برگرده و من بتونم   شما دو تا رویز مدت همه چین همی تویدوارم ... امیرانما

 برم ...ی دارم آرتان رو می ... وگرنه بهت گفته باشما! بر مینمعاشقونه کنار هم بب

!ی؟ ... نکنه آرتان پشت پا بزنه به همه چید ... اما ترسا دلش لرزید حرف خندین زا ابعد
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 کهیان جرین نتونست بابت ایلی پر از ترس ... خی رفتن و ترسا موند با قلبیا جون و تاننیلی

   حرف نزدنیه کنه ... دلش به حال خودش سوخت ... به خاطر ی نکرده خوشحالیانتآرتان خ

 کرد ... کاش حرف زده بود ... کاشی آرتان گوش می کرده بود! کاش به حرفایچارهخودشو ب

   رو که خراب کرده بودیی همه پل هایکی یکی ید و راه افتاد سمت اتاق ... باکشید ی... آه

 روند طلق بود ...یه و انصراف دادن از بقیان پله تماس با شاین ... اولیکرد میمبود رو ترم

 نجاتی شوکه شد! حق   داد به آرتان که برای حسابید ترسا رو شنی حرفای وقتیانشا

 ترسا هم حق داشت ... در هر صورت اونی زده بود ... اما از طرفتیش به آب و آیشزندگ

یفی همه جا رو خاک و کثیلی   ... خیش شد ... بعد از اون افتاد به جون زندگی منتفیانجر

یه ... بعدش هم ید به خودش رسی خونه رو برق انداخت رفت حمام و حسابیگرفته بود ... وقت

 مورد علقهی شد ... هم غذای تنش کرد و   مشغول آشپزی و صورتی طوسیدی میرهنپ

یده شب بود که بچه شو ندیه رو ... فقط ین مورد علقه آتریآرتان رو درست کرد و هم غذا

 از داخل فر بود که دریا براش تنگ   شده بود ... مشغول در آوردن لزانیبود اما دلش حساب

 خودشی اومدن آرتان! تعجب کرد اما به رورای ... زود بود بیدخونه باز شد و قلب ترسا لرز

 رو با دستکش فر از داخلیا آورد ... لزانی هر   طور که شده بود از دلش در مید ... بایاوردن

ید پارکت ها شنی آرتان رو روی قژ قژ کفش های گاز ... صدای و گذاشت روید کشیرونفر ب

لل ب  اتاق خوابشون شد ... ترسا جا خوردی راهرسا توجه به تیو   سر برگردوند ... آرتان کام

 رفتاره ...ین دونست که مستحق ایاما م

 و دنبال آرتان وارد اتاقید به لباسش کشی کرد لبخند بزنه دستی سعیاورد، خم به ابرو نپس

یک رو باز کرده بود و مشغول در آوردن   ساک کوچیی بالیخواب شد ... آرتان در کمد ها

 آورد و دریین شد ... آرتان ساک رو پایره از اون بال بود ... ترسا با بهت بهش خیشمسافرت

   چارچوب در شد ... ساک به دستی بست ... تازه اون لحظه بود که متوجه ترسا تووکمد ر

 لرزونی زد ... دست آخر ترسا کم آورد و با صدای نمی کدوم حرفیچ به هم موندن ... هیرهخ

گفت:

- سلم ...

 تخت ... آب دهنش رو قورت داد و گفت:ی ساک رو انداخت روآرتان
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- سلم ...

 توجه به ترسا رفت سمت کمد لباسش ... باز کرد و مشغول برداشتن چند دستی هم باز ببعد

 قدم جلو رفت و گفت:یه شد ... ترسا با تعجب یازش مورد نیاز لباس ها

ی؟ کنی ... کار می- آرتان ... چ

 به ترسا بندازه گفت:ی نگاهی حتیا از انجام عملش متوقف بشه ینکه بدون اآرتان

 کنم ...ی جمع میلمو! دارم وساینی؟ بی- نم

ی می غلطیه ید مرد ... بای جلو رفت ... داشت میگه قدم دیه دستاشو مشت کرده بود ... ترسا

 به خودش اجازه فکر کردن بده   دست دراز کردینکه ... بدون ایره شوهرشو بگیکرد تا جلو

 هم قفلی که دست آرتان بود رو گرفت ... نگاه آرتان بال اومد و چشماشون تویرهنیو پ

 کلمه بگه:یه آب دهنش رو قورت داد و فقط تونست ساشد ... تر

- نرو ...

 پوزخند زد و گفت:آرتان

ی که حالت ازش به هم می رو کنارت تحمل کنی کسی خوای! چه طور می؟- نرم؟!! جد
خوره ...

:ید دهنش گذاشت و و نالی خوداگاه دستشو جلونا

 نه!ی- وا

 ... حالیشو ... سردرگمیشو ... نگرانید فهمی کرد و می میک خوب حالت ترسا رو دآرتان

 و گفت:یرون   بید ... لباسش رو از دست ترسا کشیاورد خودش نیخراب النشو ... اما به رو

 ترسا ... اونقدر عزت نفس دارم کهیدم تو چشمات دی حرفو زدین- صداقت رو اون لحظه که ا

ی ... من میست   نی خب! اجباریلی ... خی با خودم نکنم ... دوستم نداریتو رو وادار به زندگ

 ...ینیم بی برم ... روز دادگاه همو می رو هم مینرم ... آتر

340



faridbook.blog.ir                  goldjar.blogfa.com                goldjar2.blogfa.com

ی وارد شد ... طلق از آرتان ... دوریکرش ... در آن واحد دو ضربه بد به پید ترسا لرزقلب

 و گفت:ید ... چونه اش هم نوا با قلبش لرزیناز آتر

 خوام باهات حرف بزنم ...ی خوام ... ی- آرتان ... م

 کرد گفت:ی ساک پرت می که لباس هاشو توینطور همآرتان

 هم مونده؟ی حرفیگه دی کنی- فکر م

:ید داد کشی عصبترسا

 ...ی همه شو بشنوید هم مونده ... بایلی ... خی- آره مونده لعنت

 حرکت نشست لب تخت وی لحظه ها آماده کرده بود ... پس بین همه ای خودشو براآرتان
گفت:

 شنوم ...ی خب میلی- خ

 سخت باشه ... اماینقدر کرد که اعتراف به اشتباهش ای ... اصل فکرشو هم نمید لرزی مترسا

مجبور بود ... مجبور بود به خاطر عشقش ... به خاطر بچه ش ... پس اونم   نشست لب تخت

و گفت:

 که تصادف کردم ... اومدم مطبت ... اونجا ... دری ... همون روزیش- من ... چند وقت پ

 در اتاق که   نگاه کردمی هم نبود ... از لی ... منشی نداشتیمارمطبت باز مونده بود ... اما ب

 با تو قرار داره ...ی بدیلی خیت وضعی که تویدم دختر رو دیه

 به خودش زحمت بده و خودشو متعجب نشون بده زل زدهی حتینکه سکوت بدون ای توآرتان

   حل شدهیش زندگی نداشت ... معمای ترسا ... خودش هم حال خوبیقرار بیبود به چشما

 رویز خراب و داغون همه چی و آشفته ... ترسا با حالی بود ... عصبیبود ... اما هنوزم عصب

 خواستهی مینکهوونه شدن خودش ... سرعت بالش .. تصادفش ...   ای کرد ... دیفتعر

 خراب کرده بود ...یزو همه چیا بشه اما بازم تلفن آرتان با تانی همه چیخیالگذشت کنه و ب

 تمومی همه چیگه   کرد الن دی شد ... با خودش فکر می گفت تا خالینقدر گفت ... ایوهمه چ
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 حرکت از جا بلند شد ... حال نوبت نقشهیه. آرتان با ید اونو بخشیقت حقیدنشده ... آرتان با شن

آرتان بود ...

 کار کرد؟ بلند شد؟!! چرا؟! آخه چرا؟! آرتان کلفه پشتشوی موند ... چیره بهش خیج گترسا

   آورد ...ی هم خونسرد باشه و کم میلی وقتا براش سخت بود که خیبه ترسا کرد ... بعض

 تا بتونه خودشو کنترل کرده بعدشید کشی در پی پیقدرست مثل اون لحظه. چند نفس عم

 سمت ترسا و گفت:یدچرخ

 حرفاتو؟ تموم شد آره؟!ی- گفت

 مونده بود ... داد آرتان بدنش رو لروزند:یره متعجب هنوزم بهش خی حرف با چشمای بترسا

- با تو بودم!

 و گفت:ید ساکش رو کشیپ ... آرتان زیین اراده تکون خورد ... بال پای بسرش

 شده!ی چی ازت خواستم بگیلی!! خی؟ حرف بزنی گرفتیم تصمیر کم دیه ی کنی- فکر نم

   جز خودتیشکی و هیچی! به هی ... اما کردی شروع نکنیمون رو با زندگی بازینخواستم ا

یه ترسا ... ی اون صحنه ها ذهنت منحرف شد ... اما بدکردیدن ... بله تو با دیفکر نکرد

!!!ی گرفتیل وکی ... رفتی رفتیطرفه به قاض

:ید کشداد

ی چید رو بایاره که اسم طلق رو بی!!! زنی درخواست طلق دادی گرفتیل من وکی- برا

   ...ی کردی چه میت با زندگی داشتینی ببید دم ترسا ... بایکارکرد به نظرت؟!! طلقت م

ی ... روز دادگاه میا هم نین نداره ... سراغ آتری سودیگه دیمونی ... پشی لمسش کنیدبا

 ...ینمتب

 مشتش فشار داد که دستشی حرف ساکش رو برداشت ... چنان دسته ساک رو توین از ابعد

 رفتن ... با سرعت   رفت سمتی مید نرفتن سر داده بودن اما بایاد ... پاهاش فرید کشیرت

... دستشید هق هق بلند ترسا رو شنی صدایروندر ... لحظه آخر که پاشو از خونه گذاشت ب

 بشه ... اما نشد ... نتونست   ... غرورش له شدهیخیال ... خواست بوند در میرهرو دستگ
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ین جز ای داد ... فعل چاره ای رو ادامه می بازین اید به تاراج رفته بود ... بایشبود ... زندگ

نداشت ...

 خونبار دنبالی دهنش بست و با چشمای رو تنش کرد ... ماسک سبز رنگ رو هم جلوگان

 جون   سالم به در بردهیولتش پوش راه افتاد ... هم خوشحال بود هم ناراحت ... ویدپرستار سپ

ین بخش ... اما ایت گفتن رضای شده ... دکترا می عمل چیجهبود اما هنوز معلوم نبود نت

 فقط زنده موندهینکه ایا زنده مونده و سالمه؟!   یولت وینکه ایعنی!! ی؟ چیعنی بخش یترضا

 بود کهین مهم نبود ... مهم ایاما ممکنه نقص عضو شده باشه؟! سرشو محکم تکون داد ... برا

 داد ...ی و بس ... اما در هر   صورت فکر کردن بهش آزارش مین نفس بکشه همیولتو

 و گفت:یستاد ای تختیکپرستار نزد

!یقه- فقط پنج دق

ی کید گفت و نفهمی پرستار چید شده زل زده بود ... نشنیچی با سر باندپیولت مبهوت به وآراد

ین دستش گرفت ...   گرم بود و ای رو تویولترفت ... دست لرزونش رو جلو برد و دست و

 تا بغضشید کشیقی و زنده بودن ... نفس عمی به زندگید داره ... امید داد هنوز امینشون م

 صورتیرو قورت بده ... دست آزاد شرو بال برد و ماسکش رو کنار زد ..   خم شد رو

 کرد ... دلشی می قراری بینه ... قلبش تو سید و با همه عشق و تمناش چشماشو بوسیولتو

ی بازی ... برایطنتاش شی همسرش دلش تنگ   بود ... برای آبی طوسی چشمایتنگ بود برا

ین و اینجا چطور تا ایستاد ای قلبش از طپش میولت گفتن وآخ یه هاش ... اون که با یگوش

 تخت وی افتاده بود روی مرگ و زندگیون   وضع مین با ایولتشلحظه دووم آورده بود؟! و

 قطره اشک از گوشه چشمشیه وفا بود ... ی ؟! چقدر بید کشی هنوز داشت نفس میاون لعنت

:ید ... نالیدچک

 که همهی دونی ... میر ازم نگیولتمو وی پس بده ... تو رو به علیولتمو ... ویا- خدا

   منیولت روزگار وین ای دونم توی ... نبرش خدا ... میامه که همه دنی دونی ... میمهزندگ

 خوام فقطی ازت نمیچی ... اما اونو به قلب من ببخش ... هیادی زیا دنین ای گله و برایه

 ...ینم   چشماش ببی تویامو خنده هاشو بشنوم بذار بازم دنی خوام .. بذار بازم صدای میولتوو

 گهی می که هر کار بکنی دونی امتحانم نکن ... مینجوری تنها نذار ... ایولت وی منو بیاخدا

343



faridbook.blog.ir                  goldjar.blogfa.com                goldjar2.blogfa.com

 که بخوامیستم نی وقت عددیچ که   هی دونی گم می که کفر نمی دونیصلحو حکمتت بوده م

ی روز خودت بهم دادیه رو که یرینی شیه هدین خوام ای وجود ازت مینطردت کنم ... با ا

 اگهی کنه ... به حق علی رنگیامو ... بذار بازم مال من باشه ... بذار   بازم دنیریازم نگ

 کنم هر سال روز تولد و شهادت آقا نذرمو سه برابر کنم ...ی چشماشو باز کنه نذر میولتمو

 با همیا کنم! ی اون زندگی روز رو بیه نگاه کن ...   طاقت ندارم وسیاه به دل من ریاخدا

 ...ین خوام خدا ... فقط همی مینو اونو بهم پس بده .... همیاببرمون 

ی سرش ... می رو گذاشت رویولت و دست ویولت حرفا سرشو گذاشت لب تخت وین از ابعد

ین کنه ... درست مثل همون موقع ها   ... و چقدر ای داره نوازشش میولتخواست حس کنه و

 هم افتاد ...ی بود که نا خودآگاه خوابش برد و پلکاش روی و واقعیادآرامش براش ز

 کنه ...یدارش بیومد که خوابش برده دلش نید شد و دیک اخطار بهش نزدی پرستار براوقتی

 سر   آراد لبخندی رویولت دست ویدن بخوابه ... با دیولت صدا کنار ویاجازه داد همونطور ب

 رو ترک کرد ...یو ی سیزد و بخش ا

***

:ید سرش صاف کرد و داد کشی دست چادرش رو روبا

!!یم؟ بریثم- م

 پاچه شلوارش و گفت:ی روید رو کشیسش خی اومد ، دستایرون از آشپزخونه بمیثم

 ...ی آبجیم- بر

 تعجب کرد و گفت:ی مرجان با چادر مشکیدن با داما

ی؟- چادر سرت کرد

 زد و گفت:ی لبخندمرجان

!یه؟- آره طور

- نه ... اما چرا ؟!!
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 ...ی جورین- هم

 راه افتاد سمت در و گفت:یع سربعدش

 ...یمارستان دن تو بی رامون نمیگه ... دیره دیم- بر

 کمیه یثم ... بعد از شاغل شدن مید مرواری برایان مربیا رفته بود مدرسه جلسه اولمامانشون

 گفت:یثماز کارش رو کم کرده بود ... هر دو از خونه خارج شدن و م

 مرجان!ی شدیب عجیلی- چند وقته خ

 زد و گفت:ی پوزخندمرجان

- چطور؟

 چادر!ین ... حال هم که ای ری خودت می تویلی ... خیستی نی خروس جنگیگه- خوب د

 زد و گفت:ی بازم پوزخندمرجان

 ... خوبم ...یست نیزی- چ

 خواهرش افتاده ... اما چهی زندگی توی اتفاقیه مشکوک بهش نگاه کرد ... مطمئن بود میثم

 دونست! با خودش قسم خورد که سر از کار   مرجان دری رو نمیش و چه جوریاتفاق

 ...یارهب

ی دسته گل تویثم کردن و به اون سمت رفتن ... میدا رو پیو سی پرس و جو بالخره بخش آبا

دستش رو فشار داد و گفت:

ینیم؟ ذارن زنشو ببی- حال م

 و گفت:ید راهرو چادرشو جلوتر کشی آراد انتهایدن با دمرجان

 که بدوننیم اونجا که ملقات نداره ... ما فقط اومدیوئه؟ سی- فکر نکنم ... مگه بهت نگفته تو آ

 ...یم بودیادشونبه 
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 بلند شد ...ی صندلی بزنه آراد متوجه اومدن اونا شد و از روی بتونه حرفیثم مینکه از اقبل

 باهاش   دست داد ویمانه قدم تند کرد و زودتر از مرجان خودشو به آراد رسوند ... صمیثمم

گفت:

- بل دور باشه آقا ...

 زد و گفت:ی لبخند تلخآراد

 ...ی- اله

یر و سر به زید دسته گل رو به دست آراد داد و همون لحظه مرجان هم کنارشون رسمیثم

 گرفت، جواب سلم مرجان رو   داد وی میثم که دسته گل رو از مینطورسلم کرد .... هم

گفت:

ی نمی به خواست خودم کسینم همی ملقات ممنوعه ... برایولت ویدین؟ زحمت کشی چی- برا
 ...یمارستان بیاد

 زودتر گفت:مرجان

 ... حال حالشون چطوره؟یم مون بود خدمت برسیفه استاد ... وظیید- نفرما

 رفتهیل تحلی موند و بعدش با صدایره خیو سی به در بسته آی سکوت چند لحظه ای توآراد
گفت:

 ...یومده گن خوبه ... عملش خوب بوده ... اما هنوز به هوش نی- م

 گفت:میثم

 ... اونجا بدونی گالرین گردی هم ندارن شما هم دوباره برمی مشکلیان ی- انشال که بهوش م
 نداره ...ی رونقیچشما ه

 زد و گفت:ی لبخند تلخآراد

 ره؟!ی میش- کارا خوب پ

ی شد ... مرجان رویر دادن اتفاقات اخیح مشغول توضیثم شد سمت کار و میده کشبحثشون

 ...ید   کشی پاش ... آه پشت آه می جلوی هایک مونده بود به سرامیره نشست ... خیمکتین
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ی از آراد نداشت ... داغون بود ... سرش داشت از زور درد میحال خودش هم دست کم

ی نگاهی چشمیر شه اما بدتر شده بود ...   زی بهت رمیمارستان بیاد کرد اگه بی فکر مید،ترک

 پرپشت و بلند شده بود ... موهاش نظم سابق رو نداشتن ...ی حسابیششبه آراد انداخت ... ر

 داد چقدر اعصابشی   زد و نشون میبلندتر از قبل هم شده بودن ... مدام دستاشو تو هم گره م

 همه گزارش کار رو داد و مرجان از جا بلند شد رفت به سمتشون ویثم میناراحته ... وقت

گفت:

 شد خودم شخصا با پزشکشون صحبت کنم ... دلم شوری نگران استادم ... کاش میلی- من خ
 زنه!یم

 زد و گفت:ی لبخند محوآراد

ی مشکیگه دیم تا مطمئن بشیاد به هوش بید- دکترش گفته خطر رفع شده ... حال فقط با
نداره ...

ی؟- مثل چه مشکل

 و گفت:ید کشی آهآراد

 نصف بدن ...یا هم فلج شدن عصب پا ... ید ... حافظه ... شاینایی- ب

:ید دهنش گرفت و نالی دستشو جلومرجان

! چه بد!ی- وا

 و گفت:ید موهاش کشی توی دستمیثم

 منم شادم ...ی ... شما که شاد باشیان ی و سالم به هوش میح- نه آقا انشال که خانومتون صح
!یست غصه رو براتون ندارم ... حق شما نیدنطاقت د

 زد و گفت:یثم سر شونه می با لبخند دستآراد

 و بس!ین ... همین جان ... فقط دعا کنیثم می- لطف دار

 گفت:مرجان

 شه ...ی خدا بخواد همون می ... انشال که هر چیم ختم قرآن برداشتیه- من و مامانم 
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 سوزش گفت:ینه همراه آه سآراد

- انشال ... دست شما هم درد نکنه ...

 تکون داد و گفت:ی سرمرجان

 کنم ...ی- خواهش م

 جلو اومد و گفت:میثم

!ی؟ آجیم- بر

 به آراد کرد و گفت:ی بار نگاهین آخری برامرجان

 ...یم سر پا نگهشون ندارین از ایشتر ... استاد هم خسته هستن بیم- آره بر

 اومده بودن و محبتشون روینکه گفت و بازم تشکر کرد از ای کنمی لب خواهش میر زآراد

   دستاشین نشست ... سرشو بی صندلینشون داده بودن ... بعد از رفتن مرجان و باز رو

 فرستاد ...یرون بینه از سیقیفشرد و آه عم

***

!یگه- آراد ... آراد ... اا آراد پاشو د

 خوابشیمکت نی نشسته روی نشست ... اصل متوجه نشد کیخ و سید به شدت از جا پرآراد

 شد ... وارنا با   خنده ضربهیره و با بهت به وارنا خیستاد ایع آرسن و وارنا سریدنبرده! با د

 سر شونه آراد زد و گفت:یا

 چشمتی ساعته که به هوش اومده! به کوریه!! خواهر من یدی؟ خوابی- داماد نگران! گرفت

 ...یدمش نفر رفتم دینخودمم اول

ی ... دهن باز میولت از به هوش اومدن ویا وارنا خوشحال باشه یدن دونست از دی نمآراد

 درکی اونو به   خوبیط شد ... وارنا که شرایکرد حرف بزنه اما حرف نزده دهنش بسته م

 بغلش ... کنار گوشش گفت:ی تویدش شد و محکم کشیک بهش نزدی کرد قدمیم
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 ...ینیش ببی ... اما بهتره بری شدیهوش بینجا ای دونم از خستگی منتظرته مرد .... میولت- و

یطون شین جور واجور از خجالت   ایشای با آزمای الن دکترا ولش کردن ... حسابینهم

خانوم تخس بر اومدن ...

 بود:ین که بالخره تونست بگه ایزی چین ... اولید خودش رو کنار کشآراد

- بردنش بخش؟!

 وارد بحث شد و گفت:ینبار اآرسن

 بره ...ی وگرنه خوابش می بجنبید و دو ... بهش مسکن هم زدن ... بایصد- آره ... اتاق س

 رفتی که هنوز عقب عقب می نرفته که برگشت و در حالیشتر از جا کنده شد ... دو قدم بآراد
رو به وارنا گفت:

 ... باش تا من برگردم ...یر بخیدنت رسی- راست

 آراگل ویدن ... پشت در اتاق با دید دویولت زد و آراد به سرعت به سمت اتاق وی لبخندوارنا

   و گفت:ید زن وارنا قدم سست کرد ... آراگل از جا پریا و ماریولتمامانش و مامان و

 داداش؟!یی- کجا

 تند تند به همه سلم کرد و گفت:آراد

ین؟ کنیدارم بین تونستی کدوم نمیچ!!! هیو؟ ی سی پشت در آیدین- منو ند

 خنده اش گرفت و گفت:آراگل

ی به هوش اومده ... اصل نمیولت که آرسن خان خبر دادن ویم اومدی- وا داداش! ما وقت
!یدونستم تو کجا هست

 باز و خمار شده سرشویمه نی با چشمایولت وارد اتاق شد ... ویع تکون داد و سری سرآراد

یدن سرش بود ... به   محض شنی تکون داد و اخماش از درد در هم رفت ... الکس بالیکم

 زد و گفت:ی آراد لبخندی پایصدا

 کنه!ی ... بخواب ... شوهرت فرار نمیار آراد! به خودت فشار نینم بابا ... ایا- ب
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 لب سلم کرده بود زد و گفت:یر شده و زیولت ویخ سرش شونه آراد که می دستبعد

 ذارم پسرم ...ی- تنهاتون م

 که الکس رفت دستش رو از پشت سرش عقب برد و در روین تکون داد و همی سرآراد

:ید زد و به زور نالی لبخند کم جونیولتبست ... و

- آراد ...

 تر شد و گفت:یق عمیولت ... لبخند ویولت پرواز کرد به سمت ویخود از خود بآراد

 ...یزم- آراد ... عز

 رویولت باند وی روی بالش قرار داد .. با دست به نرمی رویولت سرشو کنار سر وآراد

 و گفت:ید کشیقی گردنش نفس عمینوازش کرد ... تو

 تایدم چه کشی بفهمی تونی لمصبتو؟ می اون چشای- جان آراد ... عمر من! بالخره باز کرد

 چقدر دلتنگت شده بود؟ دلتنگ صدات ... چشمات   ... نگاهات ...ی دونی چشماتو؟ میباز کن

 ...یولت وی رحمی بیلیخ

 سرش احساسی بال و سر آراد رو نوازش کنه اما باز تویاره خواست دستش رو بویولت
:یدسوزش کرد و نال

!ی- آ

 و گفت:ید با ترس سرش رو عقب کشآراد

!یولت!!! وی؟ شدی- جون دلم! چ

:ید با صورت جمع شده از درد نالویولت

- سرم ...

یده صورت رنگ پری که در رو باز کرد نگاه همه روین سمت در ... همید هراسان دوآراد

 شد ... اول از همه الکس جلو اومد و گفت:یخاش م
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 شده آراد جان؟!!ی- چ

 به اتاق اشاره کرد و گفت:آراد

- سرش ... درد داره!

 اتاق ... الکسی هم رفتن تویا با ترس وارد اتاق شد و به دنبالش حاج خانوم و آراگل و مارلیزا

 سر شونه آراد زد و گفت:ی شربه ایاما با خونسرد

ی بخوابه ... بهش مسکن زدن ... به زودید ... بایعیه درها طبین- نترس پسر! دکتر گفت ا
 شه ...یدرداش تموم م

 به در اتاق نگاه کرد و گفت:آراد

ین؟- مطمئن

 بهتر باشه خودتید هم دکترش گفت .. شاینو بهش وارد بشه ... ای استرسید- بله ... فقط نبا
 ...یباهاش صحبت کن

 دوباره راه افتاد سمت در اتاق و گفت:آراد

- باشه حتما ...

 و صورت معصومش لبخند زد و برگشت ...یولت بسته وی چشمایدن دبا

 خاموش کرد ویگاری سیر زی رو تویگار! سی و غر زد لعنتید سوختن انگشتش از جا پربا

 :ید رو از پشت شنیاوش نی موهاش فرو کرد ... صدای رو تویهر دو دست

 ...یما- بابا ن

 زد و گفت:ی بن تنش لبخندی با بلوز شلوار راحتیاوش نیدن وبا دید چرخسریع

- جان بابا؟

 بغلش و گفت:ی توید دست راستش بود کشی رو که تویش بزرگ کنترلین ماشنیاوش

!ی؟ گی- خوابم گرفته ... برام قصه نم

 با تعجب گفت:نیما
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- قصه؟!

 و گفت:ید کشی ایازه خمنیاوش

 شبا برامی کسیگه رفته مسافرت دی گفت ... اما از وقتی برام قصه میشه- آره ... مامان هم

 ...ی ناراحتیشهقصه نگفته ... شما هم که هم

 خونه و در روی تراس بلند شد ... رفت توی توی فلزی صندلی زد ... از روی لبخند تلخنیما

 پاش زانو زد و گفت:ی بود ... جلویستاده درست کنار در ایاوشبست ... ن

 خونده؟!ی مامان شبا برات قصه می- چرا زودتر بهم نگفت

 سرش رو خاروند و گفت:نیاوش

 ...یگه خوند دی- خوب ... م

 بغلش و گفت:ی توید رو کشیاوش زانوهاش بلند شد ، نی لبخند زد و از رونیما

 برات بگم ؟ی دوست داری مرد کوچک من ... چه قصه ایم- بزن بر

 ...ی بلدیی دونم چه قصه های- نم

 بلد بود؟یی- مامان چه قصه ها

یگه دیزای چیه وقتا هم ی ... هانسل و گرتل ... بتمن! بعضی! بن تن ... مرد عنکبوتی- همه چ

... مثل حسن کچل ... کدو قل قل زن ... شنگول منگول ...

 تخت خوابش و گفت:ی رو گذاشت رویاوش نید، تلخ خندنیما

- اووه مامانت چه قدر قصه بلد بوده ...

 گفت:یع سرنیاوش

 بگو ... من دوست دارم ...ی بلدی- حال تو هر چ

 و گفت:ید کشی آه تلخیاوش پر از حسرت نی و چشمایت مظلومیدن با دنیما
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 ...ی باشیده گم تا حال نشنی قصه میه- الن برات 

 گردنشیر تا زید طرح پوهش رو کشی کرد و پتویدن رو وادار به دراز کشیاوش آروم نبعد

 قصهیدن و منتظر   شنیما نی چشمای زل زد تویاهش درشت و سی با چشمایاوشبال ... ن

 بود رو بهیادش مامانش ی بچگی که از قصه هایزی کرد ... هر چیف براش تعریماشد ... و ن

 کرد   ... تو اوج داستان بود کهیف پسرش تعری درست کرد و براید جدیه قصیههم چسبوند 

 ،ید رو بوسیشونیش به صورت پسرش زد خم شد پی خواب خوابه! لبخندیاوشمتوجه شد ن

 کوب اتاقش رو خاموش   کرد و بعد از بستن در اتاق رفتیوارپتوش رو مرتب کرد ، د

ی شد صدای بازم آروم نمید کشی میق عمفس کرد ... هر چه نی میتابی .... قلبش بیرونب

 نفر ازیه یش کرد که چند روز پیفپرستار طرلن هنوزم تو گوشش بود ... براش   تعر

 کردیف از خواننده ها گذاشته ... تعریکی آهنگ از یه خودشون یمار بیملقات کننده ها برا

ی از چشمش جارشککه چطور طرلن با همه وجودش به اون   آهنگ گوش کرده و بعد ا

یک نزدی دی وی دانلود کرده بود ... با حال خراب به دستگاه دینترنتشده ... آهنگ رو از ا

 کرد ....ی کم پلی دستگاه   زد و آهنگ رو با صدایشد ... فلشش رو تو

 مهربون دارمی که قلبینه من ای- گرفتار

 بارها اما هنوز نام و نشون دارمشکستیش

 کهینه از اگرفتاریم

یدم و بخشی کردخطا

 چشمم بودیش عالم پیه

یدم تنها تو رو دولی

ینه مشکلم اتمام

 بدون تـــــویرم می مکه

 و جونمی هستعزیزم

 بسته به جون توآخه
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ینـــه تنها خواهشم او

 در کنـــار مـــنی باشتو

ییز سازم با غم پامی

 بهار منی باشاگه

ییز سازم با غم پامی

 بهار منی باشاگه

 دلم رو بسوزونی خوای جور مهر

 اسب دلو بتازونی خوای جور مهر

 عاشقیه شم عاشقم ی نمخسته

یق من شده گل شقاهمراز

یق من شده گل شقاهمراز

 دادیه کاناپه تکی ده و در حال خفه شدنه! سرش رو به پشتی کرد بغض گلوش رو فشار محس

 ...یومد ی دستش و آروم فشار داد ... نفسش در   نمیو با دست راستش گلوش رو گرفت تو

 چراید لرزی روز واقعا با هر نگاهش دلش میه که یچه کرده بود با طرلنش؟!! طرلن

 خودش مهلت عاشق شدن دوباره رو بده رو   تباه کرده بود؟! چهبه تونست ی که مییروزا

ی فکرش قصد کرده بود برای نامرد شده بود که توینقدر خودش؟! چرا ایکرده بود با زندگ

 رو از   مادرش و طرلن رو از پسرشیاوش خواست نی از طرلن بگذره؟! چطور میشههم

 کم نداشت! اگه الن بهیچی کم داشت؟! واقعا هچی بد شده بود؟! طرلن ینقدرجدا کنه؟! چرا ا

 خواست که جبران کنه ...ی هاش ... می روز افتاده بود مقصد اون بود و سهل   انگارینا

ید خودش ... بای به زندگید چسبی مید پرونده اش بسته شده بود ... بایشه همیعشق اولش برا

 ...ی تونسته کرده ... هر کارکاری هر یش نجات زندگی کرد که   برایبه خودش ثابت م

 هم بد بودمی کمیه- کاش 

 اشکامو سد بودمسیل
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 شد منم مثل توی مکاشکی

 بلد بودمرنجوندنو

یده پری که با رنگین انه

 مستند بودمعاشق

 دلم رو بسوزونی خوای جور مهر

 اسب دلو بتازونی خوای جور مهر

 عاشقیه شم عاشقم ی نمخسته

یق من شده گل شقاهمراز

یق من شده گل شقاهمراز

 عاشق غم دلنزد

یرینه و کمش شبیش

 بانگ طربی نغمه

یرینه و بمش شزیر

 عشق و جنونبازی

 هاشی همه سختبا

 به مقصد برسهگر

یرینه و خمش شپیچ

 به مقصد برسهگر

یرینه و خمش شپیچ

 دلم رو بسوزونی خوای جور مهر
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 اسب دلو بتازونی خوای جور مهر

 عاشقیه شم عاشقم ی نمخسته

یق من شده گل شقاهمراز

یق من شده گل شقاهمراز

 )ید - جمشی خوای(هر جور م

 مربوط به جشنی دی وی دیزیون تلویز می کشوی از تویار اختی که آهنگ تموم شد بهمین

ید کرد ...   بازم دی دستگاه گذاشت و پلی و توید کشیرونازدواج خودش و طرلن رو ب

 ترسا و آرتان شاد بود ...ی که از شادیی به طرلن شاد بود .. روزایدن رسی که برایروزا

 اونیاهای داد و خودش   رو مرد روی تو ذهن طرلن آزارش نمیگه دد که تصور مرییروزا

 که ازی اومد ... روزیادش چشمش رنگ باخت ... یش پیز همه چیهو شد که ی ... چید دیم

 سر و صدا در خونه رو بازی طرلن   ... بی و دلتنگ برایسر کار برگشت خونه ... با شاد

 راست رفتیه نبود ... پس یرایی آشپزخونه و پذتوی کنه ... یرکرد تا طرلنش رو غافلگ

 رو نابودیجانش مواجه شد   که از نظر خودش همه هیسمت اتاق خواب ... اما با صحنه ا

 بایما ... نیخت ریکرد ... طرلن قاب عکس همسر مرحومش رو بغل کرده بود و اشک م

 گوشه از قلب طرلن متعلقیه ه   دونست! قبول کرده بود کی ... میخت صحنه فرو رین ایدند

ین همچیه یدن کرد با دی وقت فکرش رو هم نمیچبه شوهر و بچه از دست رفته شه ... اما ه

 بودیومده نیون ازشون به می حرفیچ وقت هیچ ... تا اون روز هیزه   فرو برینجور ایصحنه ا

 صحنهین ایدن هم آروم بود ... اما با دیما سر خاکشون هم نرفته بود ... پس نیو طرلن حت

ین چشش روشن شد ... طرلن اونا رو فراموش نکرده بود ... درستش هم ایش پیقت   حقیهو

 بود ...ین   سنگیما نی برایرفتنش بودن ... اما پذیش از زندگیبود که فراموش نکنه چون جزئ

ی هایلون نای تحملش راحته ... اما نبود ... وقتیکرد که داغ بود فکر میقبل از ازدواج وقت

   قاب عکس از دستشیدش در اتاق دی و طرلن جلوین زمی از دستش افتادن رویدخر

 بهشی تا چند روز سرد بود ... طرلن افراطیماافتاد ... و اونجا آغاز مشکلتشون بود ... ن

 شد ... وی میشتر کرد ... عذاب وجدان داشت ... روز به   روز توجهش بیتوجه و محبت م

 ده ... اگه همونجای هل می نابودی که با دست خودش داره طرلن رو به سوید فهمی نمنیما

مثل آدم طرلن رو بغل کرده بود ... اگه مردونه   نوازشش کرده بود و در گوشش زمزمه
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 کنه ... اگه مثل بچه ها قهر نکرده بود ... اگه بهی که درک میستکرده بود که براش مهم ن

 اش به عنوانیفه کرد نه وظی گونه طرلن به عنوان   زنگ خطر نگاه مراط افیتوجه ها

 گرفت ...یم اتفاقات رو گرفت ... اما بچه گونه تصمین ای شد همونجا جلوی مید شایمنت کش

 کرد ... هم به طرلن هم به آرتان ... به ترسا فکریانت بر اومد .. تو   ذهنش خیدر صدد تلف

 ازدواجی دختر رو از خودش گرفته ... که با کسیه با ی فرصت زندگکهکرد ... حسرت خورد 

 اش متعلق به خاک ... حسود شد و حسادتیگهکرده که نصفش   متعلق به اونه و نصف د

 خورد ... اونی رو میش و بچگی اش رو سوزوند ... حقش بود ... داشت چوب سادگیشهر

 اتفاق کمین اما با کوچک تریسه وایش چه همی   طرلن رو انتخاب کرد قول داد پایوقت

 سزا طرلن بدتر   داشتین ای بود که توین ایش سزاش بود ... بدبختین کرد و ایآورد! نامرد

 سوخت ...یم

 دفعه از جا بلند شد و گفت:یه

ی رو از نو می کنم ... همه چی ذارم ... درستش می نمیگه تموم شد! دی همه چیگه- د

 نشده ... نه نشده!!!یرسازم ... د

 گشتی کلفه بر میرون رفت بیم هم ی و وقتیرون موند دوست داشت بزنه بی خونه که متوی

 همی خبریچ وقت بود که طناز گم شده بود و   هیلی ... خید فهمیخونه ... حال خودش رو نم

 گمی نبود تا راحت بتونن برای شخص عادیهازش نبود! همه سردرگم شده بودن ... طناز 

 کار رو سخت ترین همه مناطق رو خبر   کنن! همیس بدن و پلی ها آگهه روزنامیشدنش تو

 کاناپهی تونست بکنه! روی نمی غلطیچ بود که هین احسان ای کرد و بدتر از همه برایم

 کرد ...ی میر خاموش بود   و خودشم تو هپروت سی وی نشسته بود ... اما تی وی تیجلو

 کاناپه بود کهکمی جلویز می که رویلش موبامت زنگ خورد ... چنان هجوم برد سیشگوش

   شماره سروش با سرعت جواب داد:یدن ... با دیز میمونده بود پرت بشه رو

- چه خبر سروش؟!

 زده از جا بلند بشه:یجان خوشحال سروش باعث شد هصدای

!یافتیم- مژده بده احسان که خانومت رو 
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:ید داد کشیبلا دست به دست کرد و تقریشو زد، گوشی اراده سر جا چرخبی

!!! حرف بزنی؟ ... سروش مردیام! سالمه؟!!! کجا بی؟!! کجاست؟!! کی؟ گی- راست م
!یگهد

 آدم حرف هم بزنه؟!!!ی دی بابا! تو امون می- ا

 ...یگه- د بنال د

 از مرز ردیخواسته می احسان خانومت دم مرز بازرگان وقتین- دستتون درد نکنه واقعلا! بب

 کهی دن   مردی میر بهشون گی شن بهشون و وقتی مشکوک میا خوره! گوی میربشه ت

 کنه با گروگان گرفتن خانومتی می باشه سعیح زنم همون مسیهمراهش بوده و حدس م

 دارن و بهیر خبر نداشته اونجا   همه حق تیگه رو به نفع خودشون تموم بکنه ... اما دیهقض

 گناهه اما توی بودن خانوم تو بیده فهمیی جورایه هم بگم که ینو کنن ... ای هم رحم نمیکس

   که آورده ... احسان ... گوشت با منه!ی تونستن بکنن ... تنها شانسی نمی کاریتاون وضع

الو احسان ...

 از دستشی خورده ولو شده و گوشیر طناز تید که فهمی با همون جمله اول سروش وقتاحسان

 ...ید دی! طناز رو از دست رفته و خودش رو تباه   شده مید شنی نمیزی چیگهافتاده بود ... د

 داشت ... اون چه کرده بود؟ اونیازطناز ازش دلخور بود ... طناز دلش شکسته بود ... بهش ن

 کهیی کار کرده بود با طناز؟!!! چطور نتونست از   نامسش دفاع کنه؟!!! تا جای چیعوض

 :ید دفعه ز جا بلند شد و با همه وجودش عربده کشیه کردن ... یداشتن از مرز ردش م

- لعنت به تو ... لعنت به تو احسان ...لعن...

ی دو زانو ... کف دستاش رو گذاشت روی ... با هق هق نشست روید کار بغضش ترکوسط

 کرد بازمی   میه نداشت تو عمرش اونطور زار زده باشه ... اما اگه خون هم گریاد ... ینزم

 فقطی و اون احمق عهد قجریدنحقش بود ... طنازش از دست رفت ... ناموسش رو دزد

یکه اون مرتید نشون بده و تعصبات کور کورانه اش رو ...   چرا نفهمیشو خرکیرتتونست غ

 نشد بفهمه اون کفتاریگیر شه؟!!! چرا ازش مراقبت نکرد؟!!! چرا پیداره مزاحم طناز م
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!! چرا طنازش رو   فرستاد تو دهن گرگ ؟ چرا نابودشیه؟ از کجا اومده و هدفش چیعوض

 از جا بلند شد وید که به جنون رسیدن و چرخیدن ذهنش چرخی فکرا توین اینقدرکرد؟!!!! ا

ی ... درد رو نمیوار دی توید سرش رو چند   بار محکم کوبید کشی که عربده مینطورهم

ی بود طنازش از دست رفته!!! خون روین اید فهمی که میزی کرد تنها چی ... حس نمیدفهم

ینطور ... همید شنی زنگ رو مای ... صدیوار سر خورد ... ناله کنون   افتاد گوشه دیشونیشپ

ی نداشت ... با خدش فکر کرد هر خریستادن ... اما قدرت ایشو زنگ خوردن گوشیصدا

 رو بشنوه!ی کسی خواست صدای ... نمینه رو ببی خواست کسی ره!   نمی ذاره و میباشه م

 زنگمتد می از دستش داده بود؟!!! صدایشه همی واقعلا برایعنی شده بود؟!!! یطنازش چ

 حال از جا کنده شد و بهی ... کرخت و بیاد سرش به وجود بی شد   حس انفجار تویباعث م

ی چه خاکیقا دقید فهمی مید در رو باز کرد ... بایار اختی سروش بیدن رفت ... با دیفونسمت آ

 خورد .... خودش رو به در رسوندی رفت و تلو تلو می میج گیبه سرش شده ... سرش حساب

   که سروشید سول نکشیزی در شد ... چیزون داد و آویهو بازش کرد ... همونجا به در تک

 احسان با وحشت جلو اومد و گفت:یدن راه پله ظاهر شد و با دیتو

 احسان؟!!!!ی- چه کرد

ی .. سرش بدجور مین زمی در نشست روی دستش رو از در کند و همونجا جلواحسان

 بازوشو گرفت و گفت:یر زید ... سروش دوید کشی میرسوخت و ت

یم بریفت!! راه بیه؟ کارا چین!!! چه مرگته احسان؟!!! ای؟!!! خودت کله تو پکوندی- روان
 ...یمارستانب

:ید جون نالی حال و بی باحسان

- طناز رو کجا بردن؟!

 کرد احسان رو از خونه خارج کنه گفت:ی که تلش مینطور همسرشو

 ...یگه دیفت ل راه بیا- سر قبر من! د 

:ید باز نالاحسان

- طناز ...
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 احسانی چشمای که زل زده بود توی قبل در حالی تر از سریم و ملیستاد سروش ااینبار
گفت:

 باشه! حالش خوبه پسر!!! چته تو؟!!! چرایده تا الن رسیدم تهران ... شایارنش ی- دارن م

 ... نگرانیمارستان نخورده ... زود هم رسوندنش   بیر حساسش تی به جایدم شنی؟خودتو باخت

 تره ...یم تو ا زاون وخیتنباش! فعل وضع

 وید ... خندید شده ... وسط آه و ناله هاش خندیده حس کرد روح دوباره به کالبدش دماحسان

جون گرفت ... جون گرفت و گفت:

ی رو مینا خوشحال کردن من ای برای داریا- جان من؟! سروش طناز زنده است؟ زنده است 
!!ی؟گ

 سمت پله ها و گفت:ید خنده اش گرفت ، احسان رو کشسروش

 کنه آخه؟!! معلومهی خدا عشق آدمو تا چه حد خر می! ایا حرف بزنی الن جون نداشتین- هم

یه کلتو هم   چهار تا بخین ایمارستان برمت همون بی ... میم گم نفله! بزن بریکه راست م

 ...یبزنن بلکه آدم بش

 و فرمانبردار دنبال سروش راه افتاد ... احساسیع بره مطیه ین نکرد و عی مخالفتیگه داحسان

 همونی داد بزنه! تصور از دست دادن   طناز توی کرد و دوست داشت از خوشحالیشعف م

 بودن طناز امای آورد ... الن هم ناراحت بود ... بابت زخمی ساعت داشت از پا درش میه

 ضرب المثل بهینی حرفا بود ...   مصداق عین از ایشتر بیلی زنده بودنش خبت بایشخوشحال

 بشه شده بود ... اگه به مرگ طناز فکر نکرده بود حال به خاطری تا به تب راضیرمرگ بگ

 تونست خدا روی اون لحظه فقط می زد ... اما   توی میش شدن طناز هم به آب و آتیزخم

 و بس!ین کشه ... همی است و نفس مدهشکر کنه که طنازش هنوز زن

 همه شونیی جواب نهایگه بار دیه و رو کرد و یر دستش زی رو تویشات آزمای برگه هادکتر

ی رو   از رویکش بدون فرم بارینک مطمئن شد عیصش از تشخیرو چک کرد ... وقت

 گردنش بود بمونه ...یزون که آویچشماش برداشت، دسته هاشو تا کرد و گذاشت رها به بند

360



faridbook.blog.ir                  goldjar.blogfa.com                goldjar2.blogfa.com

ی توسکا و چشماید نا   امی چشمای تویره و خیز می روذاشت هم قفل کرد گیدستاشو تو

 گفت:یحانه ریدوارام

 تونم بگم شما بچهی به زمان داره ... الن نه قطعا میاز ... مشکل شما نی خانوم مشرقینید- بب

 اما بهیستم! من خدا   نین قدرت رو ندارین نکرده ای تونم بگم خدای ... نه مین شیدار م

ه بهتون بگم کیتونم امکانات و فهم بشر میشرفت که به مدد خدا آموختم و به مدد پیواسطه علم

 دویکی دوره یک ید ... شاین دارو رو مصرف   بکنی سریه ... ین مدت رو صبر بکنیه یدبا

یا تونم بفهمم آی و اونوقت من مین دی رو انجام میگه دیش آزمای سریکماهه ... بعد از اون 

یچ که به هیی کم شدن کسایلی نه ... که   مسلملا هست. الن خیامشکل قابل حل شدن هست 

 تونن بچه دار بشن!میعنوان ن

 دکتری و سرش رو بال گرفت تا بتونه اشکاشو مهار کنه ... درسته که حرفاید کشی آهتوسکا

ی نمی حرفیچ خونده بود   هیاس یه خودش آی روزا براین که اینقدر ای کننده بود ولیدوارام

ی نمیزی چیگه مشغول صحبت با دکتر شد اما توسکا دیحانه کنه ... ریدوارشتونست ام

 گفت:یحانه بلند شد و رو به را ... از جیدشن

 خونه ...یام ی کم قدم بزنم ... خودم میه خوام ی- مامان من م

 نگران گفت:ریحانه

 ...یا جواب بدیتو گوشی- باشه، ول

ید از دکتر از مطب خارج شد ... شالش رو کشی لبیر تکون داد و بعد از تشکر زی سرتوسکا

ید کله پالتوش   رو هم کشیرون که از مطب رفت بین نشناستش و همی جلو که کسیجلو

 بود که هوا مرتب گرفتهی سوز داشت ... چند روزی ماه بود و هوا حسابی سرش ... دیرو

 شستنی افتادن ... می   میه دفعه به گریه خوردن و بعد ی هم گره متوی یاه سی ... ابرایشدم

 کهی و ساختمونا ... اما با وجود اون همه پاکیابوناهمه گرد و غبارا رو از دل درختا و خ

 گرفت ... درستی میلی خی   بارونی دل آدما تو ساعتاین زمی آورد برایبارون ارمغان م

ی بتونه جلوینکه شست ... قبل از ای رو مین و زمید باری مممثل دل توسکا... بارون نم ن

ی تویچید و پید ... لبشو رو جویخت صورتش   ری و اشک روید ترکیرهبغضش رو بگ

361



faridbook.blog.ir                  goldjar.blogfa.com                goldjar2.blogfa.com

 شلوارش تا زانوی شد اما پاچه های نمیس داشت که خی ... پالتوش جنس خاصی بعدیابونخ

یت توجه به وضعی شده بود ... بمع آب جی رو   بدجوریاده پی شده بودن ... توی و گلیسخ

 عطسه روین خواست بره ... اولی کرد فقط می بدنش نفوذ می که داشت توییپاهاش و سرما

 شده بود و اون هنوز داشتیک سرما خورده   اما بازم براش مهم نبود ... هوا تاریدکه زد فهم

 ... دوست نداشتباش بایدم دونست مامانشه ، شای خورد .. می زنگ میش رفت ... گوشیم

یش صفحه گوشی رو رویر که اسم و عکس آرشاویی روزایجواب بده   ... دلش تنگ بود برا

   خودشی خودش .. صدای از آهنگایکی هم مخصوص خودش بود .. ینگتونش ری حتید دیم

 داره با تمومیر دونست آرشاوی بهش زنگ نزده و توسکا خوب می وقت بود حتیلی... اما خ

 شه کهی   حفظ می احترام تا زمانین دونست ای ذاره ... و می احترام میمشوجود به تصم

 گردوند خونه ...ی شده به زور کتک برش میر زد آرشاوی از طلق نزنه ... که اگه میحرف

ی دونست باباش   پشتشه اما مامانش لوش می بکنه ... می اقدامید ترسی بود که مین همیبرا

ی براید غلط! بای درسته چی دونست چی کرد ... کم آورده بود ... نمی مبداد و کار رو خرا

لل دست   نگه داره ... میم نه؟! تصمیا کرد یطلق اقدام م  خواست به خودش وی گرفت فع

ی می دکتر هم نه قطعین فرصت چند ماهه رو بده تا درمانش تموم بشه ... اگه از این ایرآرشاو

 راه بود براش ...ین بهترین کرد ... آره   ای اون موقع اقدام میدشن

****

 من به حس تو مثل نماز عاشقاستیاز- ن

 حساب عاشقا از همه آدما جداستمیگن

 بلند شد:یار داد مازصدای

 ! حواستی خونی فالش می ... همه رو داریرون بیا ... اصل بیر آرشاوی خواد بخونی- نم
کجاست تو؟

یر زی رو از دم گوشش برداشت پرت کرد اونطرف و بعد هم لگدی گوشیض با قآرشاویر

 و   تکه دادین زمی که پشت سرش بود زد ... رفت ته اتاقک کوچک ضبط، نشست رویصندل

 لخت وی موهای داد به زانوش و انگشتاش رو فرو برد تویه ،آرنج هاشو تکیواربه د

   کننده گفت:یم تنظی از بچه هایگه دیکی کرد و رو به ارسلن ی پوفیار ... مازیاهشس
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یگه؟ روز دیه واسه یم بذاریم؟ کار کنی چی گی- م

 داد و گفت:ی چرخیشو صندلارسلن

 آهنگ رو بخونه ...ین عمرلا بتونه امروز این حالشو ... اینی بی! نمیدونم- چه م

 و گفت:ید کشی آهمازیار

ی مینم! بذار برم ببیم بکشی جوریه پسر ین از دست اید که هر روز بای- بسوزه پدر عاشق

 کنم؟یق ذره حس بهش تزریهتونم 

 بالیاره سرش رو بینکه بدون ایر حرف رفت سمت در اتاقک و داخل شد ... آرشاوین دنبا ابه
گفت:

 بخونم ...یتونم ... نمیار مازین کنیل- تعط

 و گفت:ین زمی رفت جلوش چهار زانو نشست رومازیار

 چه مرگته؟! دلت تنگه؟!ینم- خوب الن بگو بب

 زد سر شونه اش وی دستیار زانوش ... مازی و سرش رو گذاشت روید کشی آهآرشاویر
گفت:

 با توسکا حرف ...یبا بگم فری خوای- م

 سرش رو بال آورد و گفت:یع سرآرشاویر

 دخالت کنه ...ی خوام کسی- نه! نم

 کرد و گفت:ی پوفمازیار

 که به اخریا خودت رو نباز ... دنینجوری توام ای کنه! ولی دخالت نمی خوب کسیلی- خ

ین اون موقع ها که قهر کرده   بودیست نیادت آهنگ رو درست بخون ...ین ... پاشو ایدهنرس

 ...یکرد و اونم همه ش رو گوش می خوندی توسکا میاد رو به یخوندی آهنگ میهر چ

 زدهیو   همه چید روز عقدش به خاطرت قینکه ایل از دلیکی گفته هت بعدلا ها بیخودت گفت

 همینبار وقت بهش اجازه نداده فراموشت کنه ... چرا ایچ آهنگا و حس صدات بوده که هینهم
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!! بخون و براش بفرست ... همه   آهنگات رو براش بفرست تای؟ کنیهمون کار رو نم

دلتنگت بشه و برگرده ...

 زد و گفت:ی لبخند تلخآرشاویر

ی! توسکامو خوب میقراره کنم ... دل کوچولوش بی الن هم دلتنگه ... حسش مین- هم

 من آروم باشم ...یعنی کشه که یشناسم ... اما داره زجر م

 و گفت:ید رو کشیر از جا بلند شد ، دست آرشاومازیار

 ...یستی بخون ... بخون تا بفهمه تو آروم نیادش- پس پاشو ... پاشو و بخون براش ... به 

 فکری دی ... چرا اجازه   می زنگ هم بهش نزدیه مدت ین ... تو که ای داریازبفهمه بهش ن

 مرد ...یار!!! کم نیر؟ آرشاوی شناسی!!! تو زنا رو نمی؟ و باهاش موافقیکنه فراموشش کرد

 رو روشن کردن ... نکنه اون با سکوتش به توسکا اجازهیر انگار ذهن آرشاویار مازحرفای

داده باشه که فراموشش کنه؟!!! نکنه ...

 و گفت :یکروفون و هجوم برد سمت مید جا پراز

 ...یار- برو ضبط ماز

 لبخند زد ... زد سر شونه اش و گفت :مازیار

 ...ی دونستم عاقلی- م

 چشماشی که بلند شد چشماشو بست ... حال با همه وجود توسکا رو جلویقی موسصدای

 تونست با همه احساسش براش بخونه ...ی کرد و میتصور م

 من به حس تو مثل نماز عاشقاستیاز- ن

 حساب عاشقا از همه آدما جداستمیگن

 و کوچه ها خلوت بود ...یابونا پر دار و درخت ... همه خی کوچه فرعیه داخل یچید پتوسکا

   پدر پاهاشوی رویاده ناقوس مرگ شده بود ... اون همه پیه شر شر بارون براش شبیصدا
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 که حالشینقدر ای دونست تب داره ولی سوخت و خوب میدر آورده بود ... از درون داشت م

 داشت بای   خانوم چادریه بره ... از روبروش ید دونست از کدوم سمت بای نمیبد بود حت

یاریش خواست خودشو برسونه بهش و ازش کمک بخواد اما پاهاش ی ... میومد یسرعت م

 رفت!ی میلی کردن و کم کم داشت پینم

 توسکا بغض کرد، اما نذاشت صداش بلرزه و محکمیده و کشیاه سی چشمای تویره خآرشاویر
خوند:

 شدنی تموم جاده ها هم قدم تو می- وقت

 منیر تو به غی نگفت برای ترانه اهیشکی

 منیر تو به غی من برایر تو به غبرای

ین ... درست عیدن رقصی صورتش می بارون روی و با قطره هاید چکی از چشماش ماشک

 گونهی   بارون روی اشک و قطره های وقته از هم دور موندن قطره هایلی که خییدلداده ها

 شدنی گونه اش محو می رویق عمی هم آغوشیه کردن و با ی کرده توسکا همو بغل میخ یها

ین رفت ... ای میج از   لحظه قبل گیشتر و سرش هر لحظه بداشت توان نیگه... پاهاش د

 بود ... کاشیر داد درد از دست دادن آرشاوی از مادر نشدن عذابش میشتر که بیروزا درد

 کم ...یه کم خودخواه باشه! فقط یه ی تونستیم

 رو قطع کنه ویک موزیومد دلش نیار ... باز آهنگ خراب شد ... اما مازید ترکیر آرشاوبغض

 هم با هق هق خوند:یرآرشاو

 کنهی بارون چشم تو چشم منم تر می- وقت

 کنهی گونه هات دردمو بدتر می رویزه رمی

یی که تو خود توی از تو گفت وقتیشه نمهیچی

یی اون که رها شده تویرشم که من اساونی
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 روی رفت ... لحظه اخر زن چادری میاهی ... چشماش سین زمی حال نشست روی بتوسکا

 حال با   حرکت لبش فقطی دوه به طرفش ... چشماش خود به خود بسته شد و بی که داره میدد

 رو صدا کنه و از حال بره ...یرتونست آرشاو

 ... از جا بلند شد و رفت سمت اتاقیچید پی دوزاده شب بود ... مثل مار به خودش مساعت

   از شرکی که به چشمش خورد پوستر بزرگیزی چین ... در اتاق رو که باز کرد اولینآتر

ین تخت خوابش چسبونده بود ... بغض چونه اش رو لرزوند ...دوشب بود که آتریبود که بال

 سرشینقدر هوا بود و   دوست داشت ای رویش بود ... آرتان قهر کرده بود ... زندگیدهرو ند

 افکار جور واجور و آزار دهندهین تا مغزش از هم بپاشه و از شر ایوار دیرو بکوبه تو

ی رو مین تن آتری بغلش ... بوی   توید و لحافش رو کشینخلص بشه ... نشت لب تخت آتر

ی از آرتان دلتنگ پسرش بود ... چطور میشتر کرد ... بمی ی قراریداد. قلبش بدجور ب

 ... چرایومد ی سر کنه   از تصورش هم نفسش بند مین رو هم بدون اتریگه ه شب دیتونست

 دونستی کرد؟!!! در برخورد با آرتان واقعا نمی کار می چید سنگدل شده بود؟ باینقدرآرتان ا

لل نمیحه صحیچه کار یلی بهش زنگ بزنه چون خید ترسی شناختش ... می ... انگار که   اص

 ...ید خوابین تخت آتری ... همون جا رویکنه میخش ی دونست که آرتان سنگ رویخوب م

 رفت خونهی تونست شب رو به صبح برسونه صبح میم کرد   بخوابه ... اگه ی می سعیدبا

 لب صلوات فرستاد و عطر تنیر زینقدر ... چشماشو بست و اید دی رو مین جون و آتریلین

 ساعت از خوابشیک که بالخره خوابش برد ... هنوز ید هاش کشیه ری رو   توینآتر

ید ... خواب دید کشیغ و با همه توانش جید از جا پری کابوس وحشتناکیدننگذشته بود که با د

ینطور ... همیاورد طاقت نیگه بغل آرتانه ... دی تصادف کرده و جنازه غرق خونش توینآتر

ی شماره آرتان رو گرفت ...   داشت میار اختی برداشت و بیشو کرد گوشیکه هق هق م

:یچید پی گوشی خواب آلود آرتان تویمرد ... با بوق پنجم صدا

- الو ...

 هق هق کرد:ترسا

- آرتان ...

 شد ...یار آرتان هوشصدای
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یی؟- ترسا! تو

:ید با ضجه نالترسا

- آرتان تو رو خدا ...

:ید و کلفه و مضطرب و نگران داد کشی عصبآرتان

 شده؟!!!ی- چته؟!!!! چ

- آرتان ...

:ید عربده کشیبا قبل تقری و بلند تر از سریاورد طاقت نیگه دآرتان

 افتاده برات؟!ی شده؟!!! اتفاقی!!! چی؟ کنی میه گری! چرا داریگه- د حرف بزن د

 هق هق کرد و گفت:ترسا

 ...یدم- نه ... نه خواب ... خواب د

 اتاقی بود تویده جون که از ترس داد و هوار آرتان پریلی رو به نید، کشیقی نفس عمآرتان

   جون غر غریلی نی. وقتیرون و بعد هم اشاره کرد بره بیست نیزی چیعنی تکون داد یدست

 آرتان گفت:یرون،کنان از اتاق رفت ب

!!ین؟- هم

 خوبه؟!ینم- آرتان ... آتر

 و خونسردانه گفت:ید که با ترس و اضراب سر جاش نشسته بود دوباره دراز کشآرتان

 ...یده- خوبه ... خواب

 با عجز گفت:ترسا

ی! به خدا نفسم بال نمیری؟ گی بکن ... چرا بچه مو ازم می بکنیه منو تنبیخوای- آرتان م

 ترسم آرتان ... من نگرانشم ... بچه م ...ی ... میدم ... خواب بد دیاد
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 سکوت گذشت گفت:ی ... به کم که توید کشیقی به هق هق افتاد و آرتان نفس عمباز

 ...ی کنی زندگین بدون آتریری بگیاد ید- با

 گرفته بود ...یه ترسا از زور گرصدای

! من خودم کم عذابی؟ کنی مینجوری تونم! چرا باهام ای تونم ... لعنت به تو نمی- نم

!ی؟ رحم شدی بینقدر!!! آرتان چرا ایدم؟کش

 آرتان بلند شد:داد

!!! چند بار ازت خواهشی؟ رحم نشده بودی مدت بین ای شدم مثل خودت! مگه تو تویقلا- دق

 خودتی تا رفعش کنم. با   خودخواهی و اجازه بدی بگی شدیت باعث دلخوریزیکردم اگه چ

 که انتخابش کردهیه همون زندگیقا دقین تنت کن. ایسا ... حال هم پاش وای و دوختیدیتنها بر

. ازش لذت ببر ...ی کردی داشتنش اصرار مای و بریبود

ی رو انداخت روی بگه آرتان قطع کرد و ترسا با هق هق گوشیزی ترسا بتونه چینکه از اقبل

 دونستی و خوب   مید کشی فرو برد ... داشت عذاب مین بالش آتری و سرش رو توینزم

 همون حالت موند ...ی توی ساعتیم نید عذاب رو خودش براش خودش درست کرده ... شاینا

ی آشپزخونه   ... قهوه جوش رو روی برد ... پس از جا بلند شد و رفت توی خوابش نمیگهد

 و اصل دوست نداشتید ترکی خودش قهوه درست کنه... سرش داشت میگاز گذاشت تا برا

ی آرامبخش رو می خوب   مضرات قرص هایلی خیگهقرص آرامبخش بخوره ... حال د

 کرد وی بهتر شدن سر دردش قهوه بخوره ... هنوزم هق هق می داد برای میحشناخت و ترج

 از وجودش کم شده ... تازه داشت بهی   کرد تکه ای حس می. به خوبید لرزیچونه اش م

 روین ... اگه آرتان آتریگرفت کرد. اگه طلق می بکنه فکر میخواست که میعواقب کار

 بمونه؟!!! باز بغضنده زین تونست بدون آتریم داد ... اگه ... اگه ...   اگه ... چطور یبهش نم

 نشستیز به خودن قهوه هم نداشت ... همونجا سر میلی میگه ... قهوه آماده شده بود اما دیدترک

 غرق غم وینقدر و وجودش هم ... ایدن لرزی دستاش ... شونه هاش مینو سرش رو   گرفت ب

 ...ید باز شدن در رو نشنیغصه هاش شده بود که صدا

ی؟ کردیدار منو بی چی دوستت ندارم ... برایگه! اصن دیاد ی- بابا من خوابم م
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یره تصور که توهم زده سرش رو متعجب بال اورد و چند لحظه به روبروش خین با اترسا

 ...یومد یموند ... صدا از پست سرش م

- کو مامان ؟

 ... اصل متوجه نشدید دیمن رو درست وسط نشین و آرتان و آترید به سرعت چرخترسا

 که روش نشسته بود پشت سرش واژگون   شده!ی صندلید نفهمی ... حتیدچطور از جا پر

 در اومد:ین بغلش، داد آتری تویدش و کشین چطور هجوم برد سمت اترید نفهماصل

 ...ی مامان! لهم کردی- آ

 و گفت:ید رو محکم بوسین کم از فشار دستاش کم کرد، گونه اتریه ترسا

 مامان قربونت بره ...ی- اله

 و گفت:ید چشماشو مالآترین

 کرد ...یدارم مامان ... بابا به زور بیاد ی- باشه ... خوابم م

 هنوزینکه ایعنی ین رفت سمت اتاق مطالعه ترسا و ای سمت آرتان ... داشت مید چرخترسا

 رو به   خودش چسبوند وین بود و قصد داشت به رفتارش ادامه بده ... ترسا بازم آتریدهنبخش

گفت:

!ی؟ خوابی مامان میش- امشب پ

 با تعجب گفت:آترین

 مردیگه مامانش بخوابه! نه مامان ... من دیش گفت زشته پسر پی! اون که می؟ بابا چی- ول
شدم ...

 زد و گفت:ی لبخند تلخترسا

!ی؟ مواظبم باشی خوای نمیستی؟ ترسه؟! مگه تو مرد من نی مامان می اگه بدونی- حت
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 چند لحظه به در بسته اتاق ترسا و آرتان نگاه کرد و بعد نگاشو چرخوند سمت ترسا وآترین
گفت:

! آخه خودش بهم گفت ...یست؟- پس بابا کو؟! مگه اون مواظبت ن

 و گفت:ین مشتاق زل زد به دهن آترترسا

 گفت مگه؟ی- چ

ی جون باشم ... گفتم مامن تنها میلی تو ... دوست نداشتم خونه نیش پیام خوام بی- گفتم م

یه دونم   ... گفت ی گفت؟ نمی نباشم ... چیزترسه! بابا گفت خودش مواظب توئه و من ... چ

 نباشم ...یزیچ

 خنده اش گرفت و گفت:ترسا

- لبد گفته نگران نباش ...

 گفت:ی با شادآترین

 گفت ...ینو- آره هم

 رو فشار داد به خودش و گفت:ین آترترسا

 تختی رویم ری کرد رفت بخوابه ... من و توام می- راست گفته ... اما الن سرش درد م

 ... قبول؟!یم خوابیبزرگه م

 خمار شده از خوابش گفت:ی شد و با صدایزون از شونه ترسا آوآترین

- قبول ...

 بهیاز بود و نی که تنش بود لباس راحتی بغلش کرد و رفت سمت اتاق خواب ... لباسترسا

 سرین.   آترید گردنش بال کشیک تخت و لحافشون رو تا نزدی نداشت. خوابوندش رویضتعو

 باز کرد وی چشماشو باز کنه دست و پاهاشو به شکل پروانه اینکهجا تکون خورد و بدون ا

.یرون   و رفت از اتاق بید فرو کرد ... ترسا خنده اش گرفت، تلخ خندلش بایصورتش رو تو

 کردی رفت سمت اتاق مطالعه اش ... پشت در اتاق مکثیحال آهسته و بیی و با قدماید کشیآه
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 که با آرتان فقط هم خونه بودن ...ی افتاد به   زمانیادش سست شد ... یره دستگیو دستش رو

 خواست بره سمت اتاق آرتان استرسی اون موقع هم هر وقت مبش لی نشست رویلبخند تلخ

 و در باز شد ...ید کشیین رو پایره باشه، دستگی   کرد قوی گرفت! درست مثل الن! سعیم

 نفره گوشه اتاق ... دستش رو بهیه تخت ی بود رویده بود و آرتان دراز کشیکیاتاق غرق تار

 دونست آرتانی شد ... میک چشمش ... ترسا آروم به تخت نزدیشکل قائم گذاشته   بود رو

 و آروم صداش کرد:یستاد سرش ای ... بالید فهمی میدنش نفس کشیتم ... از ریدارهب

- آرتان ...

 و گفت:ید کشیقی صورتش برداره ، نفس عمی دستش رو از روینکه بدون اآرتان

- بله؟

 و گفت:ید بکشه ... لبش رو جویق نوبت ترسا بود که نفس عماینبار

 ...ی رو آوردین- ممنونم که آتر

 آروم آرتان ...ی صداو

- خواهش ...

ی که باهاش بازینطور دستش و همی از موهاش رو گرفت توی نشست لب تخت ... تکه اترسا
 کرد گفت:یم

 ...ی- هنوزم ... هنوزم باهام قهر

ی روشنش زل زد توی صورت آرتان رو کدر کرد ، دستش رو برداشت ... با چشماپوزخند
 کدر شده ترسا و گفت:یچشما

 خانوم ... قهر؟!!!ی رو ساده گرفتیه قضیلی- خ

 گفت:ی با ناراحتترسا

 کردم ... نکردم؟!ی- من که ... خوب ... خوب من که عذر خواه

 به در اتاق اشاره کرد و گفت:آرتان
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 خوامی حال هم که می زابراهم کردی بخواب .. خسته م! نصفه شبیر- ترسا پاشو برو بگ

 ... برو ...یم زنی! بعدا حرف می؟ ذاریبخوابم نم

 ازیشتر بیگه روند ... دی بست .. داشت اونو از خودش میه چند ثانی چشماشو با درد براترسا

 حرف رفت   سمت در ...ی کنه ... از جا بلند شد و بیک تونست خودش رو کوچی نمینا

***

 شد ... در اصل تا خود صبح خوابش نبرده بود ... مدامیدار و آرتان بین زودتر از آترصبح

ی خواب از جا بلند شد و رفت تویخیال شد ... ساعت هفت بی و بد خواب مید پریم

 آرتان بود کهی موز و خرمایرآشپزخونه تا صبحانه رو حاضر کنه ... مشغول آماده کردن ش

 ...شنیدصداشو از پشت سرش 

- سلم ...

 کرد شب قبل رو فراموش کنه ...ی کرد لبخند بزنه ... سعی ... سعید چرخسریع

 ...یر- سلم ... صبح بخ

 و گفت:یز پشت منشست

!ی؟ فنجون قهوه به من بدیه یشه- م

 شه ...ی- چرا قهوه؟ الن صبحانه اماده م

 فنجون قهوه ...یه ندارم ... فقط یل- م

 به ترسا بندازهی نگاهینکه آرتان ... بدون ای حرف قهوه رو اماده کرد و گذاشت جلوی بترسا
گفت:

!ی؟- امروز دانشگاه دار

ی دونست که برای رو هم خوب مین دونست که آرتان کل برنامه اش رو حفظه و ایم ترسا

 گرفت سر به   سرش بذاره ویم تصمین همی وانمود کنه، برای اونجوریخوادحرص دادنش م

به دروغ گفت:
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- آره ... تا غروب ...

 دونست که کلس نداره ... نتونستی سرشو آورد بال و با تعجب به ترسا نگاه کرد ... مآرتان

خودشو کنترل کنه و گفت:

یست؟- مگه امروز دوشنبه ن

 نشون داد ویی چایختن ... خودشو مشغول رینه پشتش رو به آرتان کرد که لبخندشو نبترسا
گفت:

- چرا ... دوشنبه است ...

 ...ی- تو که دوشنبه ها کلس نداشت

ی جلوی از خنده اما با بدبختید ترکی شده بود و داشت میطون ... باز شیز نشست پشت مترسا

خودش رو گرفت و گفت:

 گفته؟!!! من از اول هم دوشنبه ها صبح تا شب کلس داشتم ...ی- نداشتم؟ ک

 از کوره در رفت و گفت:آرتان

!یست؟ نیادم ی بگی خوای میعنی!!! ی؟- منو احمق فرض کرد

 و گفت:ید .. غش غش خندیره خودش رو بگی نتونست جلوینبار اترسا

 کنم تایتت اذینجوری!! حقته ای؟ پرسی من کلس ندارم چرا می دونی و میادته- خوب تو که 

 ...ی کنیت منو اذی هوس نکنیگهد

 گذاشت از جا بلند شد و گفت:یز می قهوه اش رو روی کرد ... فنجون خالی پوفآرتان

 ...ی شی ... وقت ... بزرگ ... نمیچ- تو ... ه

 شمرده حرف زدن آرتان حرصش گرفت ... از جا بلند شد ... راه افتاد دنبالش و گفت:از

 ...ی شی ... وقت ... آدم ... نمیچ- توام ... ه
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 به سمتش .. انگشت اشاره اش رو گرفت بهید چرخیظ شده بود با غی عصبی که حسابآرتان
طرفش و گفت:

- درست صحبت کن!

 مشتش و گفت:ی ... محکم گرفت توید هوا قاپی انگشتش رو روترسا

 شه خوردت! آقا جان ... من اشتباه کردم ... ا ش تی من عسل هم نمیه- چته خوب آرتان؟ با 

 انصاف   نباش ...ی بینقدر شدم ... ایه هم تنبی! به اندازه کافیگهب ا ه کردم! بس کن د

ی اتاقش که لباس عوض کنه ... ترسا همونجا روی پوزخند زد و بدون جواب رفت توآرتان

:یدکاناپه ولو شد و با حرص به خودش غر

 باهات رفتارکنه؟ د احمق!ینجوری ده ای که اون به خودش اجازه می کار کردی- مگه تو چ

ی که   خلصت مید دی میدت از گرد راه رسیهو با داداش یت وضعین ایاگه اون تو رو تو

 از تو داره؟!!!ی ... حال چه انتظاری بدیح توضی داد بخوایکرد! اصل وقت نم

 و آراسته جلوشیک آرتان بلند شد ... شی زد که صدای تو دلش به خودش و آرتان غر مداشت
 بود:یستادها

 ... موهاشو زد پشت گوشش وید از جا پریهو برمش ... ی میام ی رو اماده کن مین- شب آتر
گفت:

- کجا؟!!!

 شونه بال انداخت و گفت:آرتان

 باشه ...ید که بایی- همونجا

 شد و گفت:ی عصبترسا

 ...ینجاست- خونه اون ا

 ...یم نداریی جاینجا ایگه دین خونه توئه ... من و آترینجا- نچ نچ اشتباه نکن ... ا

 جلوش و گفت:ید بره به سمت در که ترسا پرخواست
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 بچهی ببری خوای!! کجا می؟ کنی ها؟!! چرا تمومش نمی مسخره بازین ای چیعنی- آرتان 
مو؟!

 اش و گفت:یده ترسی چشمای زل زد توآرتان

 ...ی رو تو شروع کردی بازین- ا

 گفت:ی با ناراحتترسا

- خودمم تمومش کردم ...

 با منه ... تو براش شروعش از منیانش اما پای ... تو شروعش کردینجاست- نه! اشتباهت هم

 اتمامش از تو نظر بخوام!ی که من براینظر نخواست

 گفت:ید لرزی که از زور حرص داشت مترسا

!!!ی؟ طلقم بدی خوای می جدی!! تو جدی؟ چیعنی حرف ین!! الن ای؟ چیعنی- 

یدن ترسا و شنی به چشمایره نفسش رو فوت کرد و بعد از چند لحظه سکوت و نگاه خآرتان

 نفس نفس هاش گفت:یصدا

- آره ...

 روی گفت کاری می ... نگاهش نا باور بود ... آرتان وقتید کنار کشیار اختی وا رفت ... بترسا

 کار کرده بود؟! فقط چون به خاطر حفظ   غرورش سکوتی کرد! اما مگه ترسا چی کنم میم

 لحظه ترسا به خودش اومد ... صداشیه لحظه فقط یهکرده بود؟! آرتان رفت سمت در ... 

زد :

- آرتان ...

 بشنوه ... بازم طلبی زد قراره چی ... منتظر شد تا بشنوه و حدس هم مید ... اما نچرخایستاد

 ...یدبخشش! اما بر خلف تصورش شن

 کهی ... تا وقتی از خونه بری طلقم بده ... اما حق نداری- باشه ... طلقم بده ... اگه تونست
 ...ی گردی خونه است! پس شب بر مین همی جات تویمزن و شوهر
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 بده از خونهی جوابیچ هینکه نوبت آرتان بود که بلرزه .... فکش منقبض شد و بدون ااینبار
 ...یدخارج شد و در رو به هم کوب

***

!ی؟ شما که باز تکون خوردی- خانوم

 غر زد:ویولت

 آراد ...یگه! غر نزن دیام خوام برم تا مستراح و بیم ... یچیه- بابا مگه چم شده؟! کله م باند پ

 خنده اش گرفت و گفت:آراد

- خوب بذار کمکت کنم ...

 به سمتش، انگشتش رو تکون داد و گفت:ید چرخویولت

 کنم بچه شدم ...ی! احساس می ام کردیچاره نگران من نباشا! بینقدر- ا

 کم صداشو بال برد و گفت:یه بعد

 ...ی ذاره من برم دشوری شوهر خواهرتو جمع کن ... نمین ایا- داداش وارنا! ب

 شد و گفت:یولت با خنده وارد اتاق آراد و ووارنا

 با خواهرم؟ی کار داری- چ

 با خنده گفت:آراد

 ذاره ...ی گم بذار کمکت کنم نمی! می شناسی- خواهر سرتقت رو که بهتر از من م

 سالمه تخسید که فهمین کرد دکتر مرخصش کنه! همی خواست بذار که اصرار نمی- اگه م
 شروع شد ...یشباز

 زد و گفت:یولت به کمر ودستی

 دنبالت ...یاد ی- برو بابا ... نم

 در آورد و رفت ... وارنا با خنده گفت:ی شکلکویولت

 ...ی آراد! حالمونو بد کردیگه نباش دیل زن ذلینقدر- توام ا
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 با خنده گفت:آراد

 تکه ...یا! تو دنیلشم کنم که ذلی- افتخار م

 و گفت:ید کشی آهوارنا

 بپرسم؟!یزی چیه تونم ی- م

 نشست لب تخت و گفت:آراد

- بگو ...

 هم نشست کنارش و گفت:وارنا

 مسلمون شده ... مگه نه؟!یولت- و

 و گفت:ید موند ... وارنا خندیره جا خورد و با بهت به وارنا خآراد

ی تویگه دینکه که کرده ... اییراتی! از حجابش ... از تغیدن- تعجب نکن ... مامان بابا هم فهم

 اتاقیه ی ره توی زنه و   می میبش شه غی دم اذان که میقا دقینکه رقصه ... ای ها نمیمهمون

 ...یمارستان تو بیدمش ... خودم در حال خوندن قرآن دینا بنده ... علوه بر ایدرو م

 و فقط گفت:ید صورتش کشی توی دستآراد

- خودش خواست ... من مجبورش نکردم ...

 حرفیچ بار هیر کنه و زی دونم بابا ... اون هر کار دلش بخواد می! میولت- اجبار؟!! اونم و

ید   خودش بایولت قانعش کرد که ویزا شده بود ... اما لی عصبیلی ره ... پاپا خی نمیزور

یه ... پاپا هم یچیم به پر و پاش بپید بوده نباین کرده و حال که انتخابش ای رو انتخاب مینشد

 ازیلی نداره ... به   خصوص الن که خیکم غر زد اما معلوم بود خودش هم براش فرق

 اوردن ...یمان ایولت وی به خوشبختیلازدواجتون گذشته و همه فام

 شد و گفت:یره سرش رو بال گرفت ... به سقف خآراد
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 امر بهیکرد می روز آراگل سعیه من ... ی اسوه است تو زندگیه فرشته است! یه یولت- و

ین کرد   خدا چنی وقت فکر نمیچ ... هیره گی میراد که به آراگل ایولتهمعروفش کنه حال و

 کنه و اگه هر روز و هر ساعت هم شکر بگم بازم کم گفتم ... وارنا ...یم رو بهم تقدیموجود

 بهتید   کار تو بوده ... بایتش تربیشتر مطمئنم بیی جورایه تو بود و یر تحت تاثیلی خیولتو

 بگم ... کارت حرف نداشت ...یزاددست مر

 لبخند زد و گفت:وارنا

 کهی تو بود ، تو بودیش پیفاکس که هالیی اون سالی- نه بابا! اون دست پروده خودته ... تو

 با   خودت ... حالی مخصوص زندگی ... تو اونو ساختی رو به اون روش بکنین از ایتونست

!ین؟ نداریبهم راستش رو بگو ... با هم مشکل

 و گفت:ید خندآراد

 ...یم داری مشکلیه- چرا 

 گفت:ی با نگرانوارنا

!ی؟- چه مشکل

 ...یم عاشق همیادی- ز

 بلند شد:یولت وی و خواست جواب بده که صداید خندوارنا

ی ره ی تشک فرو مینین منو هم گرفتن ... صد دفعه گفتن لب تخت نشی! چه جاینم ببین- پاش

 کنم کف اتاق ...ی شه شبا من سقوط می میهور

 بلند شد:یرون از بیا ماری به هم کردن و خنده شون گرفت ... صدای و وارنا نگاهآراد

 ... دانشجوهات هستن ...ی جان ... مهمون داریو- و

 چشماشو گرد کرد و گفت:ویولت

 مانتو و شال به من بده ...یه زحمت ی بیزم... آراد عزین پاشین خاک بر سرم! پاشی- وا
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 رو به دستش داد و کمک کرد تایولت مانتو و شال ویع رفت و آراد سریرون از اتاق بوارنا

 از اماده شدنش مطمئن شد در اتاق رو باز کرد و رو به   دانشجوها که چهاریبپوشه ... وقت

نفر بودن گفت:

 ...ین خوش اومدیلی کنم ... خی خواهش میید- بفرما

 بود راه افتاد جلو و گفت:یه که سر دسته بقاشکان

- سلم استاد ... بل دور باشه ...

 با لبخند گفت:آراد

 ...ی تو ... سلمت باشیید- سلم ... بفرما

 پسرین کلس رفتن تو ... بعد از اونا خر خون تری از دخترایکی و به دنبال اون اشکان
 آراد رد   بشه بای خواست از جلویم ی و آخر از همه مرجان ... وقتی صفدریکلس آقا

 گفت:یفی ضعیصدا

- سلم استاد ...

 رو آماده کنه ... هریرایی پذیل تا وسایرون جوابش رو داد و از اتاق رفت بیه آراد هم مثل بقو

یولت   شدن ... ویولت کنار تخت نشستن و مشغول خوش و بش با وی مبل هایچهار نفر رو

ی میخ اشکان می بار رویه داد ... نگاش هر چند لحظه ی خوش جواب همه شون مییهم با رو

   شاپ رفتن مسخره ... اشکان همی بود؟ و اون کافی عکسا چیان دونست جری نموزشد ... هن

 باشه و گفت:یعی کرد طبی گرفت ... سعی میولت نگاه از ویبیبه شکل عج

 مامان خوب هستن؟! داداشت چطورن؟!ی؟- مرجان جان خوب

 زد و گفت:یحی لبخند ملمرجان

 کنه ...ی دعاتون میشه- همه خوبن استاد ... سلم دارن خدمتتون ... مامان که هم

ی سر شماها باشه ... کاش آبجی شون بالیه سال سای- زنده باشن! انشال که سالها

 ...یدمشون دی من می اوردیکوچولوهات رو هم م

 داد و گفت:یچ هم پی انگشتاش رو تومرجان
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 روز سر فرصت ... الن که وقتش نبود ...یه- چشم استاد ... انشال 

 بود مرجانیادش که یی چقدر دوست داشت در مورد چادر مرجان ازش بپرسه! تا جاویولت

 گفت؟ی   می چیومد ی هم بهش میلی حجاب سفت و سخت که از قضا خین نبود! اما ایچادر

 اولیولت مثل ویقا اومد تو اتاق و دقیرایی پذیل مناسب نبود ... آراد با وسایتش که موقعیفح

ی   پسر نداشت ... فکر مین نسبت به ای را نشونه رفت ... حس خوبشکاناز همه نگاهش ا

ی آقا بوده ... به خصوین کنه همین بدبیولت خواسته اونو نسبت به وی که میی از کسایکیکرد 

 کهیشه ...بر عکس همیومد ی   ازش در نمیی و ساکت شده بود و صدایر هم سر به زیلیکه خ

 تر شد و بازیر خورد! آراد که اومد تو مرجان هم سر به زی زد و مخ همه رو میمدام فک م

 شروع کردید که سکوت جمع رو دی صفدری بلندش   شد ... آقایمشغول ور رفتن با انگشتا

 افتضاحشی ازشون امتحان گرفته بود و نمره هایولت وی که به جایبه حرف زدن و از استاد

 شدهی صفدری خارج شده و محو حرفای و   آراد هر دو از اون فاز منفیولتگفت ... و

بودن ...

ی گفتن ... وقتی نمیچی سکوت خودشون غرق شده بودن و هی مدت اشکان و مرجان توتموم

 به مرجانیگه مرجان ... سه نفر   دی هم بلند شدن به استثنایه آهنگ رفتن زد بقی صفدریآقا

یر توجه باز سر به زی!! و مرجان بیای؟ ی مگه نمی؟ که چرا نشستی معنیننگاه کردن به ا

 کردن و با بدرقه آرادی پس ازش   خداحافظیرون اونو به زور بندازه بیتونست نمیشد ... کس

 که اتاق خلوت شد مرجان سرش رو بال آورد و بهین رفتن ... همیبه سمت در خروج

 جواب لبخندشو دادیولت که مشخص بود خسته   شده لبخند زد ... ویولت ویدهصورت رنگ پر

و بالخره گفت:

!ی ... خانوم شدیاد ی- مرجان جان! چقدر چادر بهت م

 لبخند زد و گفت:مرجان

 استاد ...ی- مرس

 خوبه ...ی صدام کنیولت استاد! همون وی به من بگیست لزم نیگه دینجا- ا

 گرد شده گفت:ی با چشمامرجان
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 تونم!ی نه استاد! من نمی- وا

 و گفت:ید خندویولت

 تو دانشجوین روز هم عیه دارم که سختته؟ منم مثل خودتم ... ی- مگه چقدر باهات تفاوت سن
بودم ...

 پوست لبش رو گاز گرفت و گفت:مرجان

 ...ین- چشم ... هر طور شما راحت باش

 جلوش کرد و گفت:یوه به ظرف می زد ... اشاره ای در جوابش لبخندولوت

 کن ...یرایی- از خودت پذ

 دهنش کمتری خشکی دهنش گذاشت تا بلکی انگور برداشت و توی سکوت حبه ای تومرجان

یزی خواد چی مونده! مطمئن بود   می چی تا بفهمه مرجان برایرد می داشت میولتبشه ... و

 نشد ...یبگه ... اما اصل دوست نداشت خودش بپرسه ... سکوت مرجان چندان هم طولن

 تازه کرد و گفت:ینفس

ی در مورد مسئله اید ... اما ... اما من بایست نی دونم الن فرصت مناسبی جون ... میولت- و

 ده و ... فقط   هم من ازشی هست که بدجور داره آزارم میزی چیهباهاتون صحبت کنم ... 

خبر دارم ...

 گفت:ی با نگرانویولت

 شده مرجان ... من خوبم ... بگو ...ی- چ

 با استرس گفت:مرجان

 دانشگاه؟!یاین ی می کینم خواستم ببی- نه نه ... الن نه ... م

!ی؟ تا اون موقع صبر کنی خوای! میگه ماه دیک حدود ید دانشگاه! شایام- اوووه کو تا من ب

 گفت:ید لرزی استرس گرفته بود و دست و پاش می که حسابمرجان
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 کنم ...ی دانشگاه صحبت مین کنم ... هر موقع اومدی- بله ... بله صبر م

 دستاش و گفت:ی ... دستشو گرفت تویولت رفت سمت وبعد

ینجا شم ای نفهمن ... اگه حاضر نمیزی چیاراد موضوع استاد کین کنم از ای- فقط خواهش م

 شه! خواهشی بد   میلی ... خیلی بفهمن ... اگه بفهمن ... خیشون که اینه بگم از ترس ایزیچ

 ...ین ... همین کنم زودتر خوب بشیم

 سرشو تکون داد و گفت:ی با نگرانویولت

 دختر ...ی بگم ! نگرانم کردی- چ

 کرد خونسرد باشه ...ی سعمرجان

 ...ی به زودین فهمی ... میست نی مهمیز- چ

 اتاق و گفت:ی بگه آراد اومد تویزی بتونه چیولت وینکه از اقبل

 ...ین- چقدر با معرفتن ا

 تموم رها کرد و گفت:یمه و مرجان حرفشو نیولت حالت ویدن دبا

 مزاحم شدم!یا- گو

 و گفت:ید از جا پرمرجان

 ...یم زحمت دادید رفتم ... ببخشی داشتم میگه- نه نه ... من د

 با استرس آشکارش ازی سر سری خداحافظیه و با ید هوا بوسی رو رویولت شد گونه وخم

 شد و گفت:یره رفتن مرجان خیر ... آراد به مسیرونخونه زد ب

 شد؟!ی- جن

 بال انداخت و با خنده گفت:ی شونه اویولت

 کم استراحت کنم؟!یه شه من ی چشه ... خسته م آراد ... میدم بود ... اما نفهمیزیش چیه- 

 لبخند زد ... مانتوشو هم در اورد و گفت:یولت رو برداشت . ویولت وی شال روسریع سرآراد
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 فکر نکن ...یچی و به هیزم- بخواب عز

 خسته شدهیلی بالش چشماش بسته شد و به خواب فرو رفت ... خی روید که سرش رسهمین
بود ...

***

 کنم ...ی سفارش نکنما! حواستون جمع باشه ... خواهش میگه ستوده ... دی- آقا

 پلک سمت راستش گذاشت و گفت:ی روی دستنیما

 ...یم گردی و بر میم زنی دور میه چشمم خانوم دکتر! حواسم هست ... ی به روی- ا

ین، قفل کنی رو با قفل مرکزین نرمال نشده ... خواهشلا در ماشیتش- خانوم شما هنوز وضع

 دونم   باهاش مخالفتی مید اگه حرف زد که بعین، ناراحتش نکنین،اعصابش رو متشنج نکن

 ...یننکن

 بار هزارم گفت:ی برانیما

- چشم!!

 زد و گفت:ی لبخنددکتر

 ..ینش ببرین تونی- فکر کنم پرستار آماده اش کرده باشه ... م

لل با اجازه ...یلی- خ  ممنون خانوم دکتر ... پس فع

 نگاشیشه ... مثل همید دست تو دست پرستار دیده اتاق که خارج شد طرلن رو لباس پوشاز

ی و رفت به سمتشون ... پرستار دست   طرلن رو توید کشی فروغ بود ... آهی روح و بیب

 قرار داد و گفت:یمادست دراز شده ن

 منه ...ی سوگولین ... این- مراقبش باش

 دست طرلن رو فشار داد و به طنزیما و رفت ... نید حرف گونه طرلن رو بوسین از ابعد
گفت:

 داره! بچه پرو ...ی- چه از سهم منم بر م
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 و طرلنید روبرو بود ... دستشو کشیره گوشه چشم به طرلن نگاه کرد ... نگاه ماتش خاز

 ها ویغ   جیغ جیاد وقتا که ی حرف دنبالش راه افتاد ... چقدر مظلوم شده بود ... بعضیب

 همون طرلن باشه! انگار اون رفتهین شد ای افتاد باورش نمی گذشته اش میستریکحرکات ه

یرون ... مقصر خودش بود   ... طرلن رو تا بید جاش اومده بود ... آه کشدیگه یکیبود و 

 رو باز کرد و گفت:ین برد ... در ماشین ماشیکمحوطه و نزد

 ...یزم- سوار شو عز

 متوجهیما شد ... نیره خین حالت همراه با ترس به ماشیه از جا تکون هم نخورد و با طرلن
 شد و گفت:یشحالت دفاع

 فداتین ... خودمون دو تا! بشیما ... مثل قدیم بزنی دوریه یم بریم خوای گلم ... مین- بش
بشم ...

ین وادار به نشستنش کنه ... همیک هل کوچیه تونست با یما کم بدنش رو شل کرد و نیه طرلن

 از در سمت خودش سوار شد و گفت:یعکه نشست در رو بست و سر

 ببرمتون؟ین کجا دوست دارین بگیر به من حقین- خوب ... خانوم خانوما حال افتخار بد

 عکس العملیه ... بالخره یاره کم مونده از خوشب بال در بیما و نید در جواب آه کشطرلن

 رو روشن کرد   و گفت:ین ماشی بود ... با خوشیا دنیه براش ین بود و همیدهاز طرلن د

 خوام ببرمتی. میکنم انتخاب میرو منم خودم مسی، سکوتت رو بشکنی دی- شما که افتخار نم

یه ... پایعت به دل   طبیم دو تا دختر پسر هجده ساله عاشق بزنین عیی دوتایدیهپارک جمش

!!ی؟ا

 رو روشن کرد و راه افتاد ... بهین بشنوه ... ماشی ... انتظار هم نداشت جوابید نشنجوابی

   هر چه کهیر مسین نشه! بیر موقع غافلگیه رو هم زد که یطور نامحسوس دکمه قفل مرکز

 ... از دانشگاه ... ازی تونست با طرلن حرف زد ... از کارش گفت ... از شرکت مانیم

 کدوم خبریچ وقت   بود از هیلی مدت ... از دوستاشون که خین ای بودنش توکر و پیافسردگ

 خواستی عنوان نمیچ ... به هیاورد از ترسا نی اسمیچنداشت جز آرتان ... گفت اما ه
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یچ حرف زد که دهنش   کف کرد ... اما طرلن هینقدراشتباهات گذشته رو تکرار کنه ... ا

 نشون نداد ...یواکنش

 بشه ... نگاه طرلن بهیاده رو پارک کرد و خودش کمک کرد طرلن پین ماشیدن رسوقتی

 طرف اون   طرف روین و اید چرخی کم عوض شده بود و مردمک چشمش میهدور و برش 

 باز بلند شد :یما نی و نگاهش در گردش ... صدایما کرد ... دستش تو دست نینگاه م

 زردی! به پرنده ها و چرنده ها؟ به درختای؟ کنی نگاه می- خانوم خوشگل خودم ... به چ

 ... آخه قربون اون   چشمات برم دلمی! شفقتی رحمیه ذره هم به من نگاه کن ... یهشده؟ بابا 

 پات بنداز ...یر نگاه هم زیه ره ... طرلنم خانومم یبرا نگات داره ضعف م

 تکه سنگ و گفت:یه سمت ید نگرفت ... دستشو کشی جواببازم

 طرلن ...ینجا این- بش

 رو در آورد و گفت:یش .. گوشینه کرد رو وادار کرد بشی که مات داشت نگاش مطرلن

!!!ی اند هنریرم عکس بگیه خوام ازت ی مین- بش

ی عکس رو گرفت و واقعا هم عکس قشنگیما شد ... نیره خین زمی حرف روی بطرلن

 تاب رفت به   سمتش...ی بیما ... ... نین زمی مونده بود رویرهشد ... نگاه طرلن که خ

 انگشتاش گرفت و فشرد ... سرشین بلندش رو بینشست کنارش ... دستشو جلو برد و انگشتا

 گفت:طرلنرو جلو برد و کنار گوش 

 دلتنگته ...یلی ... خیاوش- ن

 وضوح تکون خودن طرلن رو حس کرد و ادامه داد:به

یچ خواد ... اون خونه بدون تو هی ... مامان طرلنش رو میره گی- هر شب سراغت رو م

 سر   کردنیی خسته م ... از نبود تو خسته ام! از تنهایلی نداره ... طرلن خییرنگ و بو

یدم فهمیر دوش تو بوده ... طرلن دی روی بار اون زندگیشتر نصف بیدمخسته م ...تازه فهم

 براتینبار   خواد ای میما نینی! خوب شو طرلن تا ببیمونم ... اما پشیدم فهمیرخانومم ... د

 دلم ... فقط خوب شو !یزسنگ تموم بذاره عز
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 رویلمایی از فیکی رو که دستش بود بال آورد ... یش گوشید ازش ندی عکس العملیچ هوقتی

   صورتی کرد و گرفت جلوی غذا خوردن گرفته بود پلین حیاوش از نیشکه چند شب پ

طرلن ...

 تو هم ...یچیده هات پی- بابا دست پخت تو رو دوست ندارم! ماکارون

 اومد که با خنده گفت:ین از پشت دوربیما نصدای

 ذارم جلوتی هم می ... هر چی طرف من باشید ها! بای مردیعنی تو! ی- چه پدر سوخته ا

 جلو مامانت!یگه دو روز دی نکنی! آدم فروشیهبگو عال

 شفته شدهی های و مشغول گوله کردن ماکارونی ماکارونیس دی رفته بود توی دو دستنیاوش

 بود ... در همون حالت گفت:یک کوچیبه شکل توپ ها

 ...یم بهت بخندینقدر! اونوقت ایاد- بذار مامانم ب

 و گفت:ید غش غش خندنیما

 ذره مراعات کن ...یه!!! بابا !!! یاوش- ن

 کنم؟!!ی- چ

 حال منو هم بکن!یت رعایعنی- 

یاد؟ ی می تو رو دوس ندارم ... مامانم کی خوام ... اصن من غذاهای- هان ... نه ... نم

!ی ... به زودیاد ی .. گفتم می! باز شروع کردیاوش- ن

ینا ای رفتم خونه عمو مانی ... حوصله م سر رفت هی ... همه اش سر کاریستی نیچ- آخه تو ه

 کنه ... دوستش ندارم ... مامان که باشه   همه اش با منی زنه موهامو می میغ... درسا ج

 برتم مهد ... غذاهاش خوشمزه است ...ی کنه ... می میباز

 با خنده گفت:نیما

!یگه دی باره بگو منو دوست نداریه- خوب 
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 گفت:یع سرنیاوش

 خورم ...ی هم دوستت دارم ... اصن من غذا نمیلی ... خیرم- نخ

 نشست ...ینه و دست به سیز می دستش بود رو شوت کرد روی توی حرف گلوله این دنبال ابا

 ...ی کردیف! دستات چرب بود لباست رو کثیا- اا ن

 پس غر نزن!ی بشوریستی ... توام که بلد نیست- مامان که ن

 بهت زده شده بود با خنده گفت:یاوش که از زبون دراز ننیما

!!ی؟ رفتی به کیده!!! ورپری؟ زبونه تو دارین- ا

- به تو ...

ی و با لحن مظلومین زل زد به دوربیاوش که گفت هر دو خنده شون گرفت و بعدش ناینو
گفت:

!!ینه؟ بی مامان میلمو فین که ای گی- راست م

:یومد ی میما نی طرلن بال اومد ... صدادستای

 ...ینه بی- آره م

یاوش نی ... صدایرون بید رو از دستش کشی و گوشیما دست نی طرلن نشست رودستاط
اومد:

 بهش بگم؟یزی چیه شه ی- م

 ...یما نی رو سپرد به طرلن ... صدای با بهت گوشنیما

- آره بابا ... بگو ...

 مظلومانه گفت:یاوش ... نی با همه وجود چشم شده و زل زده بود به صفحه گوشطرلن

ی ... قصه هایا!! دلم برات تنگ شده ... مامان بی؟! خسته نشدی- مامان چقدر مسافرت موند

 کنم ... منی خوام با تو   بازی خوام ... می تو رو می دوست ندارم ... قصه هایگهبابا رو د
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 ناراحتتیگه کنم ... دی نمیطونی شیگه ... دید مامان؟!!! خوب ببخشی کردم که رفتیکار بد

 دم ... برگرد مامان   ...ی ... قول می کنیه گری بزنیغ که جکنم ینم

 از دست طرلن سری نداشت ... گوشیلمبرداری توان فیگه دیما قطع شد چون اون لحظه نفیلم

   دفعه صورتشویه به طرلن مونده بود ... یره با همه وجود خیما ... نین زمیخورد افتاد رو

 ... به هق هق افتاد و شروع کرد بهید دستاش پوشوند و از جا بلند شد ... بغضش ترکینب

 :ید   دنبالش ... داد کشید رو برداشت و دوی از جا بلند شد گوشیع سریما ... نیدندو

- طرلن ...

 نگهش داشت ... شانس آوردیره فاصله بگیلی بتونه خینکه نکرد ... قبل از ای طرلن توجهاما

 ...ید   چرخیما و هق هق زد ... نیستاد حرف ایپارک اون موقع خلوت بود ... طرلن ب

 کرد ...یی ... سر طرلن از ته دل زار زد ... زار زد و انگار که عقده گشایستادروبروش ا

یمای با نیما نین کرد   ای دونست چرا اما حس می کرد ... نمی سال ها رو خالینعقده ا

 تونست حرف بزنهی وقت بود که میلی فرق داره ... دوست داشت حرف بزنه ... خیشگیهم

 با خدا! اما الن حسی ... با خودش ... با آدما   ... حتیما خواست ... قهر بود ... با نیاما نم

 تو وجودش فرق کرده بود که محبتش همیزی چیه با قبل فرق کرده ... یلی کرد شوهرش خیم

ی میداش پیما بود که الن تو وجود نی   آرامشینرنگش عوض شده بود و طرلن دنبال هم

کرد ... وسط هق هق هاش بالخره سکوتش رو شکست و گفت:

 ...یما بچه م نیش- منو ببر پ

 ...یس هیس- ه

 به در اتاقی و سرش رو بال گرفت ... سروش اشاره اید با حلقه اش کشی دست از بازاحسان
طناز کرد و گفت:

 ...ینش ببی خوای هم بالست ... برو اگه میاریش- به هوش اومده ... هوش

 و گفت:ید از جا پراحسان

 به هوش اومد؟!!ی- ک
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 شه ...ی می ساعتیک- 

 احسان گرد شد و گفت:چشمای

!!!ی؟ پس چرا صدام نزدیکه- مرت

 هم چشماشو گرد کرد و گفت:سروش

 نه؟!!یا یم کردی میی اول ازش بازجوید و ... ل اله ال ال ! بای خودتیکه- مرت

 راه افتاد سمت اتاق طناز و گفت:احسان

!یدن اونو دزدین دونستی چنده! شماها که میلویی کیگه دیی- بازجو

 بود گفت:یستاده که ایی از همون جاسروش

- بالخره لزم بود ...

ی بیده و رنگ پری حالی اتاق طناز ... طناز با بی راست رفت تویه نداد و ی جوابیگه داحسان

 موند ...یره تختش شد و بهش   خیک شده بود ... احسان نزدیره رو به رو خیوارروح به د

 پاشی بهت بود ... از صداین ایل بلوند طناز دلی شد! موهای طناز بهت زده میدنهنوزم با د

 ...ی کرد ... دلخوری میداد   بیزا چیلی رو چر خوند و نگاش کرد ... تو نگاش خرشطناز س

ی نازک اشک رویه لیه خودشون رو به شکل ینا ... خشم ... و همه ای ... ناراحتینهک

 شد عسل خوشیچشماش نشون دادن ... لنز ها رو از چشمش در آورده   بودن و حال بازم م

ی کرد ... دست طناز رو گرفت توی میکه تیکه قلب احسان رو تین و همیدرنگ چشماشو د

:ید گرفته اش نالی ... طناز چشم   ازش برداشت و با صداید بوسیار اختیدستش و ب

 شده باشه؟!یر کارا دین ای برای کنی- فکر نم

 ...یزم- طناز عز

 نکرد وی و باعث شد اخماش در هم بشه اما توجهید کشیر ... کتفش تید دستش رو کشطناز
گفت:

 کنم ...ی خواهش میرون بشنوم ... برو بیزی خوام چی- بس کن احسان ... نم

 نفسش رو فوت کرد و گفت:احسان
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 من هزار بار ...ی مدت که نبودین- طناز جان ... من اشتباه کردم! باور کن ... باور کن ا

 بود افتاد، صداشو بال برد و گفت:یده که کشیی زجرایاد که باز طناز

 ...یرون- احسان فقط برو ب

 و گفت:ید صورتش کشی توی شد ... دستی هم عصباحسان

 سوال ازت دارم ...یه رم! فقط قبلش ی- باشه ... باشه م

 شدهیره رو برو خیوار تفاوت به دی ... بید ... اما نپرسی بود طناز ازش بپرسه چه سوالمنتظر

یخیال   تونست بی احسان نمی و تنهاش بذاره ... ولیرونبود و منتظر بود که احسان بره ب

 زد و گفت:یا داد .. پس دلش رو به دری بشه که داشت روحش رو خراش میسوال

 باهات نکرد طناز؟!!!ی شرف ... اون که ... کاری- اون ب

 نگاه پر از خشم گفت:یه گردنش به فغان افتادن و بعد از چند ثانی چنان نگاش کرد و رگاطناز

 که زنتو اون موقعیی تو مهمه؟!! توی باهام کرد! اما مگه برای که فکر کنی- چرا ... هر کار

 که ... اصنیی و ...   تویرون که بزنه از خونه بی کنی میوونه وحشتناک دیشب با اون حرفا

یگه که طناز دی کردی فکر مین به اید بایرون از خونه رفتم بی داره! من وقتیبه تو چه ربط

 گرده ...ی بر نملمسا

:ید افتاد و نالیه گربه

!!!ی- لعنت به تو احسان ... لعنت به تو ... فقط برو ! برو لعنت

 دونست حرفاشوی موند ... نمیره کرد خورد شده با بهت به طناز خی که احساس ماحسان

 کرده   بود؟! بهی بهش دست درازیح مسی جدیعنی تلخ؟!! یقت حقیه یا یش دلخوریبذاره پا

ی رویختن طناز ری عقب عقب رفت که محکم خورد به در ... اشکاینقدرزن احسان؟!!!! ا

 ... شکستن و خورد   شدنش روینه که احسان رو نبخوندصورتش ... صورتش رو چر

 ...ینه ... رفتنش رو نبینهنب
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یع که سروش سرین رفت! کم مونده بود بخوره زمی میلی پیبا که از اتاق خارج شد تقراحیان
 بازوهاش رو گرفت و گفت:یرز

- احسان! احسان چته؟!!!

:ید با بهت نالاحسان

- آره سروش؟!

 گفت:یخبر از همه جا بسروش

 زد تو سرت؟! البته حق داره ...یزی شد؟! چی اون تو چی آره؟!! رفتی- چ

:ید بلند داد کشی با صدااحسان

 کار کرده سروش؟!!!ی شرف با زن من چی بیح- مس

 نکرده بود! طنازی کاریچ هیح که اون خبر داشت مسیی ... تا جاید به سقف سروش چسبزبون

 حال و روز احسان   ... دست احسانین! اما ایفتاده براش نیخودش به مامورا گفته بود اتفاق

 و گفت:یدکه رنگ به رو نداشت رو کش

 تو! اون گور به گوری گی می خون از کله شکستت رفته! چی ... تازه کلینم ببینجا- بتمرگ ا

 ازش سر نزده!ی دونم عمل ان چنانی که من مییشده تا جا

 دستاش و گفت:ین شده اش رو گرفت بیچی سر باندپاحسان

 گه سروش؟!ی می- پس طناز چ

 خنده اش گرفت ... نشست کنار احسان و گفت:سسروش

 مو به مو شرح بده چه به روزشیم که موفقم شده! ما ازش خواستیاره- خواسته جزتو در ب

 فقط کتکش   زده ... چونیا و کجا بردنش و بعدم گویدنش کرده که چطور دزدیفاومده ... تعر

 رسهی هم گفته اونور مرز به هدفش میحخانومت هر طور بوده از خودش دفاع کرده ... مس

 شه ...ی میخیال که بینها

 شد به سروش و گفت:یره برق افتاده خی با چشماناحسان
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!!ی؟ گی- راست م

- آره بابا ... همه حرفاش صورت جلسه شد ...

- پس ... پس موهاش .. چرا موهاش رو رنگ کردن؟!

 براش ساخته بودن ... به خاطریگه دیافه قیه هم گذاشته بودن ... اصل ی- تو چشماش لنز آب

 ...ی جعلیت اسم و هویه که براش ساخته بودن با یدیپاسپورت جد

 موهاشو چنگ زد و گفت:احسان

 کنم ممکن بود از مرز ردش کنن ...ی فکر می من! وقتی خدای- وا

 کار رو بکنه ...ین تونست ای عمران می گاگول گاگول بوده! از راه قانونیارو- محال بود! 

 انداخته   خواسته ازیر! مثل گاو سرشو زیده شد ... فکر کنم ترسی وارد عمل می قاچاقیدبا

 کنهی می کاریه ینه شی سر و صدا نمیمرز بازرگان ردش کنه! خوب معلومه خانوم توام ب

 کردم ... اونورمی! گند زده ... پرونده اونورش رو   بررسیدنش نشون بده دزدولینکه به مسئ

 اسمش ... اون همه جا همراهش بوده و ذهنیته فاب داشته ... اسمیق رفیهگاگوله ... فقط 

ی مورد خواسته زرنگین شده ... تو همه خلفا اون   کنارش بوده ... تو ایمتفکرش محسوب م

 شد عاقبتش!ینم اکهکنه تنها اومده 

 داد و گفت:یه تکیوار از پشت سرشو به داحسان

 بشنوم ... همون بهتر که به درک واصل شد وگرنه خودمیزی مورد چین خوام در ای نمیگه- د
 فرستادمش اونور ...یم

 دست احسان رو فشار داد و گفت:سروش

 خبر به روزنامه و مجله هایم شد نذاشتی که میی گذشت ... تا جایر- خدا رو شکر که به خ

 ...ی نشیده دور و بر پرسه نزن که   دین ایلی آرومه ... خودت هم خی کنه ... همه چیدادرز پ

 خونه.یش ببری تونی شه ... میفردا مرخص م
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ی تویدش محکم کشیستاد که سروش این و همید از جا بلند شد ... دست سروش رو کشاحسان

بغلش و در گوشش گفت:

 ... انشال که بتونم جبران کنم برات ...یونتم عمر مدیه ... یق- نوکرتم رف

 به کمر احسان زد و گفت:ی ضربه اسروش

 مکهی حاجی ... دوباره هم نرو حاجین همی وقت مشکل نداشته باشیچ- چاکرتم ... انشال که ه

 معروف!ی آقایر خبر از من بگیه ی... هر از گاه

 به ساعتش کرد و گفت:ی داد ... سروش نگاهیلش تحوی و لبخندید خودشو کنار کشاحسان

 توپ امادهی منت کشیه ی برای برم اداره ... مراقب خودت باش و خودتو هم حسابید- من با
کن ...

 و گفت:ید خنداحسان

! بچه پرو ...یگه- گمشو د

 و گفت:ید هم خندسروش

 برسون ... بچه ها تازه به خونواده طناز و خونواده خودت خبر دادن ...ینا- سلم به مامانت ا

 ...ینجا ای رسن به زودیم

 ... برو به سلمت ...ی- سلمت باش

- قربونت ... فعل ...

 از دلید و به فکر فرو رفت ... چطور بای صندلی از رفتن سروش احسان ولو شد روبعد
 آورد؟!!یطناز در م

***

 خنده آتوسا بلند شد:ی به خودش انداخت ... صداینه اخر رو تو آنگاه

 خواهرمو!!ی- خورد
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 سمت آتوسا و گفت:ید استرس چرخبا

 عوض شدم!!یلی خی آتی- وا

 ...یگه دی عوض بشی خواستی- خوب توام م

 ... به خصوصیومد ی بهش میلی خی مشکی ... موها و ابروهاینه سمت آید دوباره چرخترسا

 زد ... اما نگران عکس   العمل آرتان بود!ی تو چشم میشتر رنگ چشماش هم بینجوریکه ا

آتوسا گفت:

ی عالیگه که دی! اگه مدل پسرونه بزنی؟ ذره کوتاش کنیه یخوای- موهات هم بلند شده ها! م
 شه!یم

 ... ترسا چشماشو گرد کرد و گفت:ید کوتاه پسرونه خودش کشی موهای توی همزمان دستو

 ده!ی! آرتان طلقم می؟ چیگه- د

 تو دلش گفت:و

 خواد بده!ی النش هم مین- هم

 گفت:آتوسا

یگه دیکی ندونه من ی زنه ... هر کی سکته رو مینتت- آرتان تو رو طلق بده؟! امشب بب

 دونم چقدر دوستت داره!یخوب م

یق تا خودشو دقینه آی قرار داد و کامل خم شد تویشگاه آرایز کف هر دو دستش رو لب مترسا

تر بر انداز کنه و گفت:

ی می تکراریم داریگه دادن ... دی- خواهر گذشت اون دوران که شوهرامون برامون جون م
 براشون.یمش

 پا انداخت و گفت:ی پا روآتوسا

ی روزمرگیر بود که اسین همیدم ترسی از ازدواج میل که من اوایلی از دلیکی ی دونی- م

 نواخت بشه   درسا اومد و بعدیه خواست یمون ذره زندگیه خدا رو شکر ... تا یم! اما نشدیمبش
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ی می هر چیعنی ... یم نشدی دچار روزمرگیگه شد که دید و جدیجان پر هیمون زندگینقدرهم ا

 شه به درسا ... اولی هم   مربطو میشترش افته ... بی مید اتفاق جدیه بشه تکراریخواد 

 رهی میگهدندون در آوردنش بعد راه افتادنش ... حرف زدنش ... حالم که چند وقت د

یزی وقت چیچ مرده!   اونقدر هم عاشق هست که هیلی ... خی شناسی هم که میمدرسه ... مان

 ...ینطوره هم که من از آرتان دارم اونم همی ده ... با شناختی نمقرار یترو جز زنش تو اولو

ین آتری داریت آرتان اهمی که تو براینقدر که ایدم دینه .. چون به   عیتازه تو از من بهتر

 زنه ...ی از عشق نسبت به تو برق میشه باشه و چه نباشه اون چشماش همیننداره! چه آتر

 نشون بده اما بای که بتونه محبتش رو علنیست نی گن! شوهرت ادمی گم   همه می من نمینوا

 تای باشیده خود خرت نفهمینکه فهمن چقدر دوستت داره! مگه ایهمون کاراش هم همه م

الن ...

 سمت آتوسا و گفت:ید با خنده چرخترسا

 شو ادامه بده ...یه بکش و بعد بقیق نفس عمیه ... ی- نفست بند اومد آت

 و گفت:ید خندآتوسا

 !یاقت لی- گم شو ب

 از جا بلند شد و گفت:بعد

 کردن ...یچاره رو بیز تا الن عزین ... درسا و آتریگه دیم- بر

 رفت سمت مانتوش و گفت:ترسا

 هم دارم ...ید ... من خریم- آره بر

ی چشم ازش بر نمین خونه خودشون شد ... آتری از خونه پدرش راهین از برداشتن آتربعد

ی و به خنده   مید پرسی رنگ موهاش ازش سوال میضداشت و مدام در مورد تعو

 عوض نشده بود و آرتانیچی گذشت اما هی هفته از برگشتن آرتان به خونه میهانداختش ... 

ی کرد تا   آرتان باهاش آشتیاده تونست پی گذاشت ... هر ترفندیهنوز هم براش طاقچه بال م

 اتاقی رفت توی راست میه خونه و یومد ی وقت میر نداشت ... آرتان هر شب دیدهبکنه اما فا

   خواب باشه و متوجه قهر بابا وین که آتریومد ی می زمانیحا ... ترجید خوابیمطالعه م
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 گرفت به کل ظاهرش رو عوض کنهیم گرفت ... تصمیدی جدیممامانش نشه ... ترسا هم تصم

   نمونده بود که امتحان نکرده باشه ... به خونه کهی .. چون راهیارهتا آرتان رو به زانو در ب

 با ذوق مدامین رفتن بال ... آترین همراه آتریدهاش و برداشتن خرین بعد از پارک ماشیدنرس

 بروزید مامان جدیه چه طور شعفش رو از داشتن دونست ی   و نمید پلکیدور و بر مامانش م

بده ..

!ی شدیا- مامان شکل مامان شنت

 که تند تند مشغول درست کردن شام بود گفت:ینطور همترسا

یه؟ چه شکلیا- مگه مامان شنت

 همه شو تو صورتش ...یزه ری ... بعد تازه میاهه الن تو سین- موهاش ع

 و گفت:ید خندترسا

 داره!ی- چه مامان فشن

 مامان؟ی- چ

 داره ...ی تون الن پلنگ صورتین قربونت برم ... پاشو برو بزن کانال پرشیچی- ه

 ... ترسا هم تند تندیرون از آشپزخونه بید کانال مورد علقه اش افتاده بود پریاد که تازه آترین

 بود   رو از داخلیده که خریدغذاشو اماده کرد و رفت سمت اتاقشون ... بلوز و شلوار جد

 همراه با تاپی خارج کرد و با صبر و حوصله تنش کرد ... شلوار خاکستریلونشنا

یش بود ساده رها کرد دورش   و مشغول آرایده رو که سشوار کشیاهش سیهمرنگش ... موها

ی بکنه ... برایش ها آرای مهمونی خونه و برای گرفته بود فقط تویاد آرتان یلقهشد ... طبق س

 خواستی ذاشت و   هر جور که دلش می کرد کم نمی میش خونه آرای که تویی وقتاینمهم

 به خودش انداخت ...ینده آی توی کامل شد نگاهیشش آرای کرد ... وقتیصورتشو درست م

 غرین خوردن ... آترین و همراه آترید شده بود! ساعت ده شب شام رو   کشیگه نفر دیهواقعلا 

 بمونه اما چشماش از زوریدار خواست بی باباش تنگ شده بود ... می زد ... دلش برایم

 شد ...یهوش که شد بیم و نیازده کنه و ساعت مل سوخت ... آخر هم نتونست   تحیخواب م
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یه اتاقش خوابوندش ... بعد از اون ی بغلش کرد و برد تویزیون تلوی کاناپه جلویترسا از رو

 اتاق   مطالعه ...یراست رفت تو

 دونست آرتان حوصلهی تخت آرتان. می روید خوابیطنت موهاش فرو کرد و با شی تودستی

یرادی سر به سرش   بذاره! چه ایومد ی خوشش میلی ها رو نداره ... اما خی مسخره بازینا

ید جدیوه شیه کنه؟ سر به سرش بذاره و هر بار به ی وقتا زن با شوهرش بازیداشت که بعض

   به دوازده بود که در خونه بازیقه خنده اش گرفته بود ... پنج دقودش کنه؟ خیزشسورپرا

 دونست کهی سمت اتاقا ... ترسا میاد ی خش خش لباساش نشون داد که داره میشد ... صدا

ی داد بعد می و شامش رو میاد موند تا   آرتان بی میدارالن تعجب کرده! هر شب ترسا ب

 آشپزخونه ...ی تویز می بود گذاشته بود رویده آرتان رو کشام ... اما امشب شید خوابیرفت م

 در اتاقی جلوید آرتان که متوقف شد فهمی پایخودش هم رفته بود بخوابه مثل ...   صدا

 نایا ... در اتاق رو از قبل قفل کرده بود که آرتان نتونه سرک بکشه ... گویستادهخوابشون ا

 ...ید خندیز ریز ... ترسا رین شد و رفت سمت اتاق آتریشتر شد چون سرعت   قدماش بیدام

 بغلش و سرش روی بودش تویدهپشتش رو به در کرده بود و لحاف رو کنار زده بود اما کش

 نشه ... چراغ خواب رو هم روشن گذاشته بود کهیده اون   فرو کرده بود که صورتش دیتو

 بشه ...یدهقشنگ د

 و در اتاق رویده اتاق خوابی که ترسا هم تویال خین مطمئن شد با این از بودن آتری وقتآرتان

ی کنار در رویفشو به تخت نگاه کنه   کینکه اتاقش شد ... بدون ایاز لج آرتان قفل کرده راه

 شد کهی باز کردن کرواتش متوجه زنین گذاشت و کتش رو در آورد ... درست در حینزم

 شد ویک قدم بهش نزدیه سر جا خشک   شد ...یر بود ... متحیده تخت خوابی رواونپشت به 

آروم گفت:

- خانوم!

 محال بود!!! چونی از دوستاش رو دعوت کرده خونه! ولیکی خودش فکر کرد نکنه ترسا با

   خوابه! زنی مینجا دونست آرتان شبا ایم گفت ... ترسا که ی صورت قبلش بهش میندر ا

 شد و تازه اون لحظه بود که متوجه گردنبندیک بهش نزدیگه قدم دیهتکون نخورد ... آرتان 

 کاری ترسا چید لحظه   فهمیه گردن زن شد ... گردنبند ترسا ... اما پس موهاش!!! تو یتو
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 ممکنه خواب باشه بازوهاش رو گرفت و محکمینکهکرده ... رفت به سمتش ، بدون توجه به ا

لل غافلگیدشکش  سر جاش ...ینه شد و با فشار دست   آرتان مجبور شد بشیر ... ترسا کام

:ید زد ... غری مق آرتان از زور خشم بریچشما

 ترسا؟!ی کار کردی- با موهات چ

 خودش رو جمع و جور کرد و گفت:یع سریلی خترسا

 کردنه؟!!!یدار چه وضع بین- ا

 تکونش داد و گفت:آرتان

!!ی؟ موهاتو رنگ کردی رفتی گم با اجازه کی- با توام! م

:ید غرین و در همون حیاره آرتان در بی دستاین کرد بازوهاشو از بی سعترسا

 عادت از سرت افتاده ... به توین!! فکر کردم ای؟ بازوهامو کبود کنی خوای- ولم کن! باز م

 ...ی ... آی کار ... آیچه که من چ

 شه ... اما بذاری کبود میک فشار کوچیه دونم با ی!!! آره می؟ شی- بشكنم دستاتو راحت م

!ی؟ موهاتو رنگ کردی چیبشه! حقته! گفتم برا

لل فکر نمید ترسی کم کم داشت مترسا  ناراحت بشه ... آب دهنشینقدر کرد آرتان ای ... اص
رو قورت داد و گفت:

 شده؟!ی- حال مگه چ

 منمی بودیده بار ازم پرسیه!!! ی؟ کنی سر خود مو رنگ می شده؟!!!! به چه حقی- مگه چ

 ...ی چی ... پس برای رنگ موهاتو عوض کنیگفتم حق ندار

 تخت بلند شد ... وسط اتاقی از رویع خودشو از دست آرتان نجات داد ... سری با بدختترسا
 و گفت:یستادا

 ... دوستیم!! من و تو که قراره از هم جدا بشی؟ کار داری- اصل کردم که کردم! تو چ

 کنم!یداشتم موهامو مشک
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 قدم جلو اومد و همزمانیه قدم رفت عقب ... آرتان یه شد و ترسا یک قدم بهش نزدیه آرتان

 ترسا رو گرفت که نتونه بره عقب تر ... ترسا هم سرتقانه زل   زد تویدوباره بازوها

 بم ، خشن اما آرومی آورد و با صدایینچشماش و چشماشو هم گرد کرد ... آرتان سرشو پا

گفت:

 آره؟!ی خواستی برام؟!!! از خدا می- هنوز که طلقت ندادم ... دم در آورد

 آرتانی کردن ... وقتی دلش داشتن نقل و نبات حراج می نگفت اما تویچی در جوابش هترسا
 هنوزم دوستش داشت .. ... آروم گفت:ینکه ایعنی شد یخشن م

 خوب!ی- آرتان ... دستمو باز کبود کرد

 به نوازش شد ..... ترسا آب دهنش رو قورت داد و گفت:یل دست آرتان کم شد و تبدفشار

! هان؟! از همونا ...ین؟ زننا ... تمکی می حرفیه ید- مراجع تقل

 کهیکرد دلش اعتراف می اورد ... داشت توی خودش نمی خنده اش گرفته بود اما به روآرتان

ی ترش می   عصبین و ایومد ی بدجور بهش می مشکیترسا هزار بار خوشگل تر شده! مو

کرد ... ترسا باز لوس کرد خودشو و گفت:

 . ...یس علقه بشر! توام ننوی پایسم نوی- نم

 ... اراده اش شکست ... سرش روی وقت دورینهمه مرد ... بعد از ای خودش داشت مآرتان
 برد و گفت:یینپا

 باشه ! فقط نیازه ...یادت- 

 رو سرکوب کرده بود ... علقه اشیاز نین دونست که آرتان سالها ای خوب میلی ترسا خو

 ... درست   مثل خودیاره کم بیاز نیبود که تونست اراده اش رو بشکنه ... محال بود جلو

ترسا ...

 سرش محکم کرد و گفت:ی مقنعه اش رو روویولت

!!ی؟ به من نگاه کنی اونجورینی بشی خوای می- تا ک

399



faridbook.blog.ir                  goldjar.blogfa.com                goldjar2.blogfa.com

 کرد و گفت:ی پوفآراد

!ی برداری که دست از لجبازی- تا وقت

 ... من کارم رو دوست دارم!یست نی لجبازین ایزم!! نه عزی؟- لجباز

!یا خواست استاد بشی که دلت نمی- تو بود

 و گفت:ید خندویولت

!یگه ... بسه دیدم- خوب حال به دانشجوهام وابسته شدم ... دو هفته خوردم و خواب

 ...یرون ماه بشه بعد بزن از خونه بیک بذار یولت- و

 ندارم ...ی- دکتر گفت مشکل

 کرد و گفت:ی پوفآراد

 هنوز قرصاتو قطع نکنه ...ی- ول

 کنار آراد و گفت:یت نشی با ناراحتویولت

 باشه ...ی قرصا دائمین مصرف اید که گفت شایدی- د

 شونه اش و گفت:ی سمت خودش ... سرش رو گذاشت رویدش کشآراد

 ... مهم تر از همه! نفسینی بی ... می زنی ... حرف می ری ... که راه می که سالمینه- مهم ا
 ...ی کشیم

 شونه اش جا به جا کرد و گفت:ی چسبوند به آراد ... سرش رو رویشتر خودشو بویولت
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 که گفت ممکنه حافظه م دچار مشکل شده باشه ...یدی- د

 و گفت:ید خندآراد

!!ی؟ شناسی الن منو نمیعنی- 

 و گفت:ید شونه اش کوبی توی سرس رو برداشت ... مشتویولت

!ی- گمشو ... خر عوض

 و گفت:ید غش غش خندآراد

- مرده اون فحش دادنتم!

 از جا بلند شد و گفت:ویولت

ی رو هم میدم ترم جدی دم اگه شد برنامه کلسی سر و گوش آب میه رم دانشگاه ... ی- من م
 گردم ...ی و بر میرمگ

 بلند شد و گفت:آراد

 ...یم ری! صبر کن آماده بشم با هم می- فکر کن بذارم تنها بر

 ...ی برنامه ت رو هم گرفتی رم خودم ... تو که کارات رو کردی- آراد، خوب م

 کرد و گفت:ی اخمآراد

 ...یام ی منم میگه دیقه ... دو دقیرون- حرف نزن! برو ب

 ...یرون بهش زد و رفت از اتاق بی لبخندویولت

 کهین گرفت ... با ایل رو تحوی و برنامه کلسید زود به اتمام رسیلی خی دانشگاهکارای

 رفت و   احساسی بار نمیر استراحت کنه زیشتر خواستن بی دانشگاه هم ازش مینمسئول

 که از دانشگاه خارج بشنینگ که با آراد راه افتادن سمت پارکین کرد ... همی میسرحال

 کتابخونه نشسته   و مشغل مطالعهی که تویدش کتابخونه دیشهمتوجه مرجان شد ... از ش

 چهیعنی که اون حرف رو بهش زده بود ذهنش به کل مشغول شده بود که یاس ... از وقت

 خواست هر طور شده   همون روز باهاش حرفی تونه باهاش داشته باشه؟ می میکار
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 آرادی طوریه ید زنه ... پس بای حرف نمیگه دینه دونست اگه مرجان آراد رو ببیبزنه ... م

 و گفت:ید کشی ... آهیچوند پیرو م

 هم تو کتابخونه داشتم ...ی کاریه- آخ آراد ... من 

 به ساعتش کرد و گفت:ی نگاهآراد

 گفتیثم ... می برم گالرید شده بایرم ... الن من دیزم عزیگه روز دیه ی- خوب بذارش برا
 ...یاد ی می بمانیآقا

 تو دلش ذوق کرد و گفت:ویولت

 دنبالم ...یا کارت تموم شد بی کنم ... وقتی رم کارمو می- خوب تو برو ... منم م

- ا تنهات بذارم؟!!

- آراد!!!!

 خنده اش گرفت و گفت:آراد

 هم بفهمینو! حالت هم خوبه ... اما من عاشقتم ... من نگرانتم!!! ایستی دونم! بچه نی- بله م
لطفا ...

 و گفت:ید گونه آراد رو بوسیع کس نبود ... سریچ به دور و بر انداخت ... هی نگاهویولت

 کنن ...ی شناسنت زود خبرت می بشه همه می دلم ... برو ... اگه طوریز- نگرانم نباش عز
مطمئن باش ...

ی کار تو رو انجام میم ری ... می گالریخیال رم ... بی! اصن نمیر- اا ! زبونت رو گاز بگ
 ...یمد

 گفت:یع سرویولت

 کنم!ی! برو ... خواهش میگه- آراد خوب باهام مثل بچه ها رفتار نکن د

 کرد و گفت:ی پوفیاد ی هم بر نمیولت دونست از پس وی شده بود و میرش دی که حسابآراد

 دنبالت .. باشه؟!!!یام ی نرو ... میی جاینجا- باشه ... پس از ا

- چـــــشم!!!
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 و کم کم از نظرش پنهانینگ کرد رفت به سمت پارکی نگاش می که با نگرانینطور همآراد

 جلوش بود و در   ظاهر غرقی رفت سمت کتابخونه و وارد شد ... مرجان کتابیشد ... با شاد

ی صدایدن کتاب ... با شنی بود که گذاشته بود لی عکسیکتاب بود اما در اصل مشغول تماشا

 جوابینکه و   مرجان بدون این زمی که کتاب و عکس افتادن روید جا پراز چنان یولتو

 رو بده با استرس خم شد هم کتاب رو برداشت و هم عکس رو که به پشت افتادهیولتسلم و

 و تازه گفت:یفش کیبود ... هر دو رو چپوند تو

- سلم استاد ...

 با تعجب گفت:ویولت

!!!ی؟ هول شدینقدر- چته! چرا ا

 آرود و گفت:یین صداش رو پایولت از اطراف بلند شد ... ویس هیس هصدای

 بوفه کارت دارم ...یم- پاشو بر

 شونهی رو رویفش کید لرزی که دست و پاش از استرس می بلند شد و در حالیعانه مطمرجان

 رفت سمت در کتابخونه و   مرجان هم بهیولتاش انداخت و چادرش رو مرتب کرد ... و

 هول شده بود ... داشت تند تندی برخورد رو نداشت و حال حسابیندنبالش راه افتاد ... انتظار ا

 غرقینقدر   اومده که بشنوه ... ایولت دونست ویم کرد چون ی ذهنش مرتب میحرفاشو تو

 داد ...ی و فقط سرش رو تکون مید فهمی رو هم نمیولت وی کلمه از حرفایهافکارش بود که 

یز وارد شد و مرجان هم به دنبالش ... میولت به خودش اومد پشت در بوفه بودن ...   ویوقت

 زد وی لبخندیولت هم قرار گرفتن وی رو در روی انتخاب کرد و نشست ... وقتیولترو و

گفت:

 حرف زدن انتخاب نکردم ...ی رو برای! فکر کنم زمان مناسبیستی- انگار رو به راه ن

 گفت:یع سرمرجان

- نه نه .. خوبم استاد ...

 کرد و گفت:ی اخمویولت
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 استاد دختر خوب!ی- باز که گفت

 زد و گفت:ی لبخند محومرجان

 جون!یولت- و

 از جا بلند شد و گفت:ویولت

!یرم؟ بگی خوری می- حال شد! چ

 و گفت:ید از جا پرمرجان

 ...یرم گی تو رو خدا خودم مینین شما چرا؟!! بشی- وا

 با دست مرجان رو به زور نشوند سر جاش و گفت:ویولت

!یخوری؟ خورم ... می نسکافه میا تا حال فقط قهوه یی از زمان دانشجویام ی که مینجا- من ا

 انداخت و گفت:یر سرششو زمرجان

 دم ...ی میح رو ترجیی- چا

 ویز مرجان رو گرفت و برگشت سر میی قهوه خودش و چایع سرشو تکون داد و سرویولت
گفت:

!!یخته؟ تو رو به هم رینقدر که ایه چیه قضی بگی خوای- خوب خانوم خانوما ... حال نم

 بگه و ازی خواد چی دونست می شده بود و حال خوب می ... حرفاش دسته بندید آه کشمرجان
کجا شروع کنه ... گفت:

 دارمی اومده که من هیش از اول ترم پیانی جریه جان ... یولت! وید- راستش استاد ... ببخش

 بگمیاراد زد به سرم که به   استاد کی وقتا می نگم! بعضیا که به شما بگم یچم پیبه خودم م

 کهیی که از حرفاین خوام قسم بخوری مینم همی ... برایترسم ... هنوزم میدم ترسیاما م

!ین نگیزی زنم به استاد چی منبهتو

 شد و گفت:یره با بهت به مرجان خویولت

 خورم!ی کل قسم نمیعنی خورم ... ی شده مرجان؟!! من قسم نمی- چ
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 برد ...یش دستش رو پیولت ... ویز می گوشه ناخنش رو به دندون گرفت و زل زد رومرجان

 دستش گرفت و گفت:یدست آزاد مرجان رو تو

 گم ...ی نمیچی شه هی گفتنش به آراد باعث دردسر مینم ... مطمئن باش اگه ببیزم- بگو عز

 چند لحظه چشماشو بست و بعد از باز کردنشون گفت:مرجان

یگه دی گم و اگه جای شما می رو فقط و فقط براینا کنم... من ای حرف شما حساب مین- رو ا

ی ترسم ... چون اشکان   اگه بفهمه حرفی کنم چون میمجبور بشم بازگوشون کنم کل انکار م

 کنه ...ی میت! خونواده م رو اذیاره یبه شما زدم پدر منو در م

یولت وی موند ... مرجان هم که خوب از اثر حرفاش رویره بهت زده به مرجان خویولت

 داشت ادامه داد:یآگاه

ین اشکان رو از کلس اخراج کنین خواستی سر کلس ما و مین- از همون جلسه اول که اومد

 در اتاقتونی   از لی نخ شماست و بارها وقتی توی که چه جوریدم دیجرقه اش زده شد ... م

 که از شمایدم من فهمید زد مچش رو گرفتم ... فهمی مید و شما رو دید کشیبه داخل سرک م
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 وقتا ازمی بعضی به   شما بگم ... حتیزی کرد که حق ندارم چیدم تهدی ... کلهخوشش اومد

یه تر بکنه ... اما من هر بار یک بکنم تا بتونه خودش رو به شما نزدی باهاش همدستیخواستم

 بهش گفتمین زن و شوهر هستیاراد شما و استاد کیدم   فهمی دست به سرش کردم .. وقتیجور

ید نبای زنیچ داده ... هیاد رو بهم یزایی چیهتا دست برداره ... چون بالخره ... بالخره مامانم 

 گناهینو چشم به زن شوهر دار بدوزه! من اید هم نبای مردیچبه مرد زن دار نگاه   کنه و ه

 است!یوونه داره ... اما اون دی کردم دست بر می دونم به اشکان هم گفتم ... فکر می میرهکب

ین شاپ که بودی که باهاش تو کافیی عکسا رو ... همونایان دونم جری ... نمسرشزده به   

ازتون گرفتن ...

 که مبهوت مونده بود فقط تونست سرش رو تکون بده و مرجان ادامه داد:ویولت

 جلو ...یاد گرفت شما رو از چشم استاد بندازه تا استاد طلقتون بده و بعد خودش بیم- تصم

 اشکان کم مونده بود خودش رو بکشه!ین شدیض شما مریوقت

 و گفت:ید بغضش ترکید که رسینجا ابه

یلی ... خیرم کردم جلوش رو بگی سعیلی ... من خیرم تقصی جون ... به خدا من بیولت- و

 کنم اما نشد ... آخه ... آخه من خودم عاشق اشکانم ..یمونش کردم پشیسع

یی گذاشت و به هق هق افتاد ... نگاه همه کسایز می نتونست ادامه بده ... سرش رو رودیگه

 خود بلند شد   ... رفت سمتی از خود بیولت بود به سمتشون ... ویده بوفه بودن چرخیکه تو

 وید نبود ... دستش رو کشیز اونجا جایشترمرجان ... دستشو گرفت و بلندش کرد ... موندن ب

   بزنه! از خودش بدش اومدهی حرفیچ دادن بهش هی دلداری تونست برای ... نمبیرونبردش 

 کردم که اشکان به منی شد! حتما من کاری جمله تکرار مین ذهنش ایبود ... مدام تو

   کرد ... نشست و مرجان رو همیدا بلند پی پشت شمشاد های خالیمکت نیهدلبسته ... 

 بند اومده بود اشکاش رو پاک کرد و گفت:ش ایهنشوند ... مرجان که گر

ی خرابتون بکنه ... اون دست از رفتاراش بر نمین ... اجازه ندین بکنی کاریه- تو رو خدا 
داره ...

 بالخره دهن باز کرد و گفت:ویولت
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ی از دستم بر می دانشگاه برم نه کارین تونم بکنم؟!! نه موقعتشو دارم که از ای کارش می- چ

ی   به من شک نمیطی شرایچ از بابتش راحته آراده ... اون تحت هیالم که خیزی ... تنها چیاد

یلی ... خیدم خندی کلیی آورد به خودم نشون داد و دوتاید عکسا رو دی که وقتینطورکنه ... هم

 ...یدیم که فهمیانه جرین پشت ای کیم بفهمیمدوست داشت

 دستش رو دراز کرد و گفت:یع سرمرجان

 که خودت باین ... شما همین نزنیاراد به استاد کی حرفیه قضین جون تو رو خدا از ایولت- و

 ذارهی دمش   رو میاره تونه به دستت بی وقت نمیچ و اون بفهمه هیاشکان بد بخورد بکن

 ره ...ی کولش و میرو

 شده بود از جا بلند شد و گفت:ی عصبی که حسابویولت

 اونروز چرت و پرتیدم که برم باهاش حرف بزنم ... دینه کار این کنم بهتری- خودمم فکر م
 بوده ...ی چیان داد! پس بگو جری من میلتحو

 هم بلند شد و گفت:مرجان

 ...ین که خودتون باهاش حرف بزنینه راه این- بله بهتر

 کنم؟!!یداش پید- کجا ... کجا با

 و گفت:ید کشی آهمرجان

یی گرفته .... من مطمئنم نقشه های ترم مرخصین ایدم دونم استاد ... از بچه ها شنی- نم
براتون داره ...

 صداش رو بال برد و گفت:یار اختی ... بید رمان افتاد و وجودش لرزیاد ویولت

!!!ی؟!!! آدرس خونه شون رو ندارینمش ببید من بای- ول

 به چپ و راست تکون داد و گفت:ی سرمرجان

 شماره دارم که اونم خاموشه ...یه- نه متاسفانه ... من فقط ازش 

 بغض کرد و گفت:بعد
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یده چون فهمیه ... اما از دست منم فرارینمش ببیا خواد باهاش حرف بزنم ی دلم میلی- خ
دوستش دارم ...

 دستاش گرفت و با افسوس گفت:ین اراده صورت مرجان رو بی بویولت

 دختر؟!!!ی کم داری! مگه تو چیاقت لی- پسره ب

 و گفت:ید نگاهشو دزدمرجان

 ...ین- خجالتم ند

 عقب رفت و گفت:ی قدمویولت

 کار کنم!ی چید دونم بای- نم

 چادرش رو صاف کرد و گفت:مرجان

 رو نگرانیاراد دم. فقط شما استاد کی گم ... قول می بهتون میارم بیر ازش گی- اگه خبر

 کار   جبرانیه شن و ممکنه ی میرتی غیلی موارد خین که مردا تو این دونی ... میننکن

 بکنن ...ینشدن

 براش مثلی کرد ... دکتر گفته بود هر شوکی ... داشت احساس درد مید سرش رو چسبویولت

   و از درد نالهیمکت نی کرده بود ... ولو شد رویتش حرفا بد جور اذین مونه و حال ایسم م

کرد ... مرجان هول شد و گفت:

 جون!!!!یولت خدا مرگم بده ... وی جون! وایولت- و

 با زحمت دستش رو بال اورد و گفت:ویولت

 جا که بتونم دراز بکشم ...یه- خوبم مرجان ... خوبم ... فقط منو ببر 

 رو گرفت و کشون کشون با خودش بردش سمت نمازخونهیولت وی بازویر زیع سرمرجان

ی میولت از دخترا هم اومدن سمتشون و کمک کردن   ... ویگه راه دو سه تا دیندانشگاه ... ب

ی نمیدونست آراد هنوز کارش تموم نشده و زود بود که بخواد زنگش بزنه ... از طرف

 تشنجی درد   ها حالت هاین بره ... ای دونست الن خوابش ممیخواست نگرانش بکنه ... 
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 بودن که دکتر قبل در موردش باهاش صحبت کرده بود و گفته بود بعد از اون به خوابیمانند

 رو دست مرجان دادیش   بکنه ... گوشیدارش بید نبای ساعت خوابه و کسیک ره و حدود یم

 بشه و خودش بهیدار بیولت دست به سرش کنه تا ویتا اگه آراد زنگ زد جواب بده و جور

خواب فرو رفت ...

 کهی دست به دست کرد و در اتاق رو باز کرد. مانیفشو کید، موهاش کشی توی دستنیما

 از جا بلند شد و گفت:یدنشمنتظرش بود با د

ی؟ برادر! چطوری- به سلم ... آقا

 بود ... دو برادریستاده که ای بعد از بستن در به قدماش سرعت داد و رفت به سمت ماننیما

 گفت:ی رو در آغوش گرفتن و مانیگر همدیمانهصم

 ... خدا رو شکر!یما نی کنم سر حالی- احساس م

 و گفت:ید با خنده خودشو کنار کشنیما

 چند وقته ...ین بهتر از ایلی ... حالم خی- درست حدس زد

 اشاره کرد و گفت:یزش می جلوی به مبل هامانی

 ...ی ... خوش خبر باشینم ببین- بش

 گفت:یما هم نشستن و نی دو روبروهر

- چه خبر از شرکت رم؟

 سرش رو تکون داد و گفت:مانی

 ...یم بکنی سرکشیه یم بریکیمون ید ... اما باز بایست بد نی- ا

 گفت:یما دفعه نیه سکوت کردن و ی دو لحظاتهر

 چه خبر از طرلن ؟ی- راست

 شکفت و گفت:یما نی لبای رولبخند
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 خوبه!یلی- خوبه ... خ

 با شعف گفت:مانی

- حرف زد؟

 سرش رو تکون داد و گفت:نیما

 خواد برگرده خونه ... دکترشی کرد ... هم گله کرد ... میه- آره ... هم حرف زد ... هم گر
 امروز و فردا مرخصه!ینگفت هم

 و گفت:ید دو کف دستش رو به هم کوبی با خوشحالمانی

 خوبه!یلی که خین ای؟ گی- راست م

 گرفتم ...یماتی تصمیه اومدم ... ین همی- فوق العاده است ... امروز هم برا

!یماتی؟- چه تصم

 نفسش رو فوت کرد و گفت:نیما

 کنه. خاطراتی میتش اذینجا ببرم ایران خوام طرلن رو از ای خوام منتقل بشم رم ... می- م

 کس نتونه باعث   آزارش بشه ...یچ که هیی دم ببرمش جای میح ... ترجیران نداره از ایخوب

ی میمی تصمی شناخت وقتی رو خوب میما شد! نی شد ... باورش نمیره خیما مبهوت به نمانی

 از اشکال نبود   ... غربت ...ی هم خالیم تصمین برگرده اما ایمشگرفت محال بود از تصم

 روز وی ... اون زن همه دعایاره رو تاب بیما از نی ... مامانشون محال بود بتونه دوریدور

 کرد وی بغض میدنش بود. هر بار با   دیزش پسر عزی به زندگی خوشبختتنشبش برگش

 ... دستاشو تو هم گره کردیاد تونست کنار بی چطور میت وضعین لرزوند .. حال با ایچونه م

و گفت:

!یما؟ نی گی می- چ

 زد و گفت:ی لبخندنیما

 ...ی رو گرفتم مانیمم- تصم

410



faridbook.blog.ir                  goldjar.blogfa.com                goldjar2.blogfa.com

 چنگ انداخت:یدش امین به آخرمانی

!ی؟ کنی کار می!! با دانشگاه چیست- تو که کارت فقط کار تو شرکت ن

 چپش انداخت و گفت:ی پای راستش رو روی خونسردانه پانیما

 کل دانشگاه حرف زدم ... هر وقت کارامیاست رو گرفتم ... با ریمم- در اون مورد هم تصم
 دم ...یدرست بشه استعفا م

!یمــــــــــــا- ن

 زد و گفت:ی لبخندنیما

 که من منصرفی همه تلشت رو بکنی خوایم و الن هم ی دونم که جا خوردی می- مان

! من با دکتر طرلن و آرتان مشورت   کردم. گفتنی شناسی خوب میلیبشم ، اما توام منو خ

 خوام ببرمش تا به آرامش برسه. اون حقی! می کاره ... طرلن روحش داغونه مانین بهترینا

 کمیلی کنم براش خی کنه و خوشبخت باشه.   حس می بعد با آرامش زندگه بینداره که از ا

 آل برسونم.یده ای زندگیه وقتشه که اونو به یگهگذاشتم ... د

ی شما بودم ... تو هر کاری! من که شاهد زندگی؟ براش کم گذاشتی کنیم- چرا ... چرا حس 

 ...ی اون زن انجام دادی تا الن برایومده یاز دستت بر م

 زد و گفت:ی لبخند تلخنیما

 من ... اگه حال طرلن خراب شد و کارش بهی دونم هم خدای ... هم من می- نه مان

 تونستم جلوش   روی می گم صد در صد مقصرم ... ولی من مقصرم ... نمید کشیمارستانب

 خوام کمبود ها رو جبران کنم.ی ... میرمبگ

- با رفتنت ؟

. فقط خواهشلا هر چه زودتر برام اقدامی نکن منصرفم کنی رو برات گفتم ... سعیلش- دل
 بشه ...یر خوام باز هم دیکن ... نم

 دستاش گرفت و گفت:ین سرش رو بمانی

 نداره؟!ی راهیچ آخرته؟! هیم- تصم
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- نه ...

!ی؟ کنی- با مامان چه م

 نفسش رو فوت کرد و گفت:نیما

 ... راحتیا باشم چه اون سر دنینجا خواد ... چه ای منو می دونم که مامان خوشبختی- م
 ...یاد یباهاش کنار م

 جذاب برادرش موند و بعد گفت:ی به چشمایره سرش رو بال گرفت ... چند لحظه خمانی

 ...یدوارم- ام

 هم بلند شد و گفت:ی از جا بلند شد ... ماننیما

!ی؟ بری خوای می زودین- به هم

 خوام برم دنبالش ببرمش رستوران ...ی مامانه. میش داده ... پیتزا زنگ زده دستور پیاوش- ن

 به ساعتش کرد و گفت:ی نگاهمانی

 دوست داره ...یلی خیتزا ... درسا هم پیم- پس بذار با هم بر

 سرش رو تکون داد و گفت:نیما

- باشه ... چه بهتر!

***

ی موهای ... هر دو دستش رو تویستاد مهمون بست و پشت به در این آخری خونه رو رودر

ی شد ... عکسش بزرگش انگار   بهش دهن کجیره روبروش خیوارپر پشتش فرو کرد و به د

 درمونده بشه ... طناز رو سه چهارینقدر کرد که ای وقت فکرش رو هم نمیچ کرد. هیم

ی   کرد. علنلا بهش کم محلی اش میوونه طناز دی. اما رفتاراونه شد آورده بودن خی میساعت

 مراقبتی شک خواسته بود برای کرد و توجه همه رو جلب کرده بود ... مامان طناز با کلیم

 کهیی مهمونایناز طناز بمونه اما احسان با هزار کلک همه رو   فرستاده بود برن ... آخر

 بود. احسان لبیده تخت خوابی اتاقشون روی توناز طناز بودن. طیرفتن مامان و بابا
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ی شکلیه به ید خودش رو از در کند و   راه افتاد سمت اتاق ... بالخره باید، رو مکیرینشز

ی کرد ... جلوی درست می شکلیه که زده بود رو ی آورد و گندیدل طنازش رو به دست م

 قراره بهشی دونست تا کی نمسید، تری طناز می مکث کرد. از   کم محلیدر اتاق لحظه ا

 اتاق. طناز بهی و رفت توید کشی ... آهیرتش بگیدهمحل نذاره ... عادت نداشت که طناز ناد

 بلوند شده لبخندی با اون موهایدنش بود. با دیده حرکت خوابیخاطر پانسماناش طاق   باز و ب

ی تختشون نشست ... دلش ملب اش فرق کرده بود! رفت جلو و یافهنشست کنج لبش ... چقدر ق

 گرفته اما مصمم گفت:ی چشم باز کنه با صداینکه عشقش ... طناز بدون ای   برایدلرز

 احسان ...یرون- برو ب

 برد، و گفت:یین ... سرش رو پایاورد کم نی جا خورد ... ولاحسان

- طنازم ... خانومم ...

:ید ... چشماش رو هم باز کرد و غرید سرش رو کنار کشطناز

 ...یرون!!! گفتم برو بیستم؟- مگه با تو ن

 طناز و گفت:ی چشمای نفسش و فوت کرد و صاف نشست ... زل زد تواحسان

 دلم . ...یز- عز

:ید کشیاد فریبلا بلند تقری دستاشو بال برد ... گذاشت دم گوشش و با صداطناز

 گفتم!!یرون خوام صداتو بشنوم ... برو بی- نم

 گوشاش برداشت و گفت:ی طناز رو با خشم گرفت از روی شد ، دستای عصباحسان

 من و تو مال من وی دعوای گفتی روز نمیه! مگه ی؟ خوای می- چته تو؟!! هان؟!! چته؟! چ

   شکر آبه؟!ینمون بفهمه بی کسیم بذارید نبای گفتی خبردار بشه؟! مگه نمید نبایتوئه و کس

 دفعه؟یه شد یپس چ

 پوزخند زد و گفت:طناز

 فهمن ...ی منو هم می کارایل شده دلی همه بفهمن چیگه تا چند وقت دی- وقت
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 چشماشو گرد کرد ... نفسش از زور خشم گرفت و گفت:احسان

!ی؟ چیعنی ی که گفتین- ا

 زد و گفت:ی پوزخندطناز

 خوامی نکن ... الن هم تنهام بذار میر ... خودت رو درگیست نی مهمیاد زیز ... چیچی- ه
بخوابم ...

 تخت خواب ... طناز با بهت گفت:ی توید از جا بلند شد ... خزاحسان

!ی؟ کنی کار می- چ

 برق رو زد و گفت:ید کلید، بدنش رو کشاحسان

 ...ینجاست ... جام ایگه خوابم دی- م

 پروند سمت احسان و گفت:ی لگد آرومطناز

 ...یرون گم برو بی!!! دارم بهت مینم- پاشو برو بب

 صورتش و گفت:ی دستشو قائم گذاشت رویه چشماشو بست ... احسان

 ...یر ... شب بخینجاست- منم بهت گفتم جام ا

 با زحمت از جا بلند شد و گفت:طناز

 !یر رم ... شبتون بخی- اا؟ خوب پس تو بخواب ... من م

:ید کشیغ دستش رو گرفت، طناز جیع احسان سریین که خواست از تخت بره پاهمین

 خوام برم!ی زنم ... گفتم ولم کن می میغ- ولم کن احسان! به جون مامانم ج

:گفت

 جا آروم بخواب!! ... تکون نخور که پانسمانت جا به جا نشهین خانومم ... همیششش- ه

 ...یزم عزیگیرهزخمات درد م
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 جونی کرد بی که مصرف میی مسکن هایر تونست بکنه.. بدنش تحت تاثی نمی کاریچ هطناز

 که داشتینطجو کرد ...   همی انجام بده ... فقط زبونش کار می تونست کاری نمیلیبود و خ

 احسان ...ی لبای نشست روی آرامش آروم به خواب رفت ... لبخندیر زد ، تحت تاثیغر م

 شناخت ... اون فقط دلخور بود   ... اگه قصد داشت طنابی رو مزش خوب طنایلیاون خ

 حال که اومده بود مشخص بودی خونه ولین ای رو ببره محال بود دوباره برگرده تویشزندگ

یه تنبین بار ایر حاضر بود زیل احسان بود ... و احسان با   کمال می و گوشمالیهفقط قصد تنب

بره ...

ی رو در اورد ... می بالش فرو کرد و گوشیر حال دستش رو زی بیلش موبایبره حس وبا

 آورد   که همهی داشت بهش فشار مینقدر ای بود دلتنگیدوار اما بازم امیستدونست اون ن

یدی از هنر جوهاش با نا امیکی شماره آتنا یدن برده بود ... با دیاد اش رو از یگه دیدردا

جواب داد:

- الو ...

 زده آتنا بلند شد:یجان هصدای

!ین؟- الو ... استاد ... خودتون هست

 زد و گفت:ی لبخند محوتوسکا

 شده؟ی ... چی- خودمم آت

 سر شمایی گه چه بلی به ما نمی! کسیم- سلم استاد ... بل دور باشه ... ما که همه سکته کرد

 ها   رو برینه اومدن در موسسه رو بستن و هزیان پارسی آقاینجوریاومده ... هم

 ...یم شده استاد؟!! کلس به درک! ما نگران خودتون هستیگردوندن ... چ

 ابروهاش رو فشار داد ... چقدر خودخواه شده بود!ین نشست لب تخت و با دو انگشت بتوسکا

   ... آروم گفت:یچید پی برده بود و فقط به خاطر درد خودش داشت به خودش میادهمه رو از 

- از بچه ها چه خبر آتنا؟
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 درو رومون بازی اما کسیم دم در خونه تون هم رفتید- همه دلتنگتون هستن ... استاد من و نو

   وقتام که خاموشی ... بعضین دادی جواب نمیم هم هر چقدر زنگ زدیتوننکرد ... به گوش

بود ...

 زد و گفت:ی لبخندتوسکا

 کم کسالت داشتم ... شرمنده م واقعا ...یه معرفتتون بشم ... ی- فدا

ین؟- دشمنتون شرمنده باشه استاد ... الن خوب هست

 بغض کرد و گفت:توسکا

 ... خوبم ...یزم- خوبم عز

 ...یایم با بچه ها بین آدرس بدیه- استاد ما دلمون براتون تنگ شده ... تو رو خدا 

 وسط حرفش و گفت:ید پرتوسکا

 موسسه؟!!ی توی بچه ها رو جمع کنیگه تا دو ساعت دی تونی جان ... می- آت

 زده گفت:یجان هآتنا

 موسسه که بسته است استاد ...ی ... ولی- آره ... ول

 کنم ... منم دلم براتون تنگ شده ...ی درو باز میام ی- نگران نباش ... منم م

 گفت:یع بشه سریمون که نگران بود توسکا پشآتنا

 ...ی کنم ... مرسی- چشم استاد ... چشم ... الن همه رو جمع م

 به توسکا نداد ... توسکا با لبخند از جا بلندی رو قطع کرد و اجازه خداحافظی گوشین از ابعد

 رو از خودش دور بکنه ... خسته شده بود ... زمان   از دستش دری کرد دلمردگیشد و سع

 آشپزخونهیر خونه مامان باباشه و دائم مسی چقدر وقته که تویقا دونست دقیرفته بود ... نم

ین داشته باشه تا از ای کنه ... دوست داشت با بچه ها   جلسه ای می و اتاقش رو طشوییدست

 خارج کرد وی چرم قهوه ای پالتویه خلص بشه ... رفت سمت کمدش لباسش ... یدلمردگ

یش کرمیف همراه با کیشو کرمی   بوت هایم رنگش تنش کرد ... نیهمراه شلوار قهوه ا
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 که همراهیحانه ... ریرون هم سرش کرد و رفت از اتاق بی شال کرم قهوه ایهدستش گرفت، 

 و گفت:ید کردن از جا پری تماشا میلم نشسته   بودن و فیزیون تلوی جلویرجهانگ

- کجا مادر؟!

 گشت و گفت:ینش ماشیچ دنبال سوئیفش داخل کتوسکا

 کردن؟!ی وقته درش بسته است ... هنرجوها چه گناهیلی سر به موسسه بزنم ... خیه رم ی- م

 راه افتاد سمت لباساش و گفت:ریحانه

 ...یام ی مادر منم میسا- وا

 گفت:یحانه نگاه کرد و خطاب به ریر با عجز به جهارنگتوسکا

!یاین؟ بین خوای کنم! شما کجا می- مامان خواهش م

 بغض آلود گفت:ریحانه

 باشه که جنازه ت روی کسیست معلوم نینبار که دوباره حالت بد بشه؟!! ای- بذارم تنها بر

 ...یاره یازکنار کوچه جمع کنه! نه مادر من دلم طاقت نم

 شد و گفت:ی عصبتوسکا

 بارون راه رفتم ... سرما خوردم فشارمم افتاده بود ...ی تویلی- مامان ... اون روز من خ

لل   خوبه ...ی مین .. علوه بر اون دارم با ماشیست نیامروز هوا بارون  رم ... حالمم کام

 کاسه سر چوخوند و گفت:ی چشماشو توبعدش

!ین- البته اگه بذار

 گفت:یحانه قبل از رجهارنگیر

!ی؟ نداری مشکلی- حالت خوبه بابا؟! مطمئن

 دوشش و گفت:ی رو انداخت رویفش کتوسکا
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 بود ... من مراقب خودم هستم. باوری اتفاقیز چیه یضی اون مرین- خوبم بابا ... باور کن
 ...ینکن

 اشاره به در کرد و گفت:جهانگیر

 زنگ به منیه بزن کنار و یست حالت خوب نی خوب برو ... فقط هر وقت حس کردیلی- خ
بزن ...باشه؟

 کهینه دونست همه اش به خاطر ای پدر مادرش هم کلفه شده بود هم می که از نگرانتوسکا

 لبخند   گفت:یه نکنه و با ی که تندیره خودش رو بگی کرد جلویدوستش دارن ، سع

- چشم ...

 بهش اشاره کرد سکوت کنه و در همونیر دخالت کنه که جهارنگی خواست با ناراحتریحانه

 چشمش گذاشت و گفت:یحالت دست رو

 دست ما ... برو به سلمت ...یری- چشمت سلمت بابا ... تو امانت آرشاو

 ... بغضش رو فرو داد و رفت ازیخواست رو میرش ... دلش آرشاویخت توسکا فرو رقلب
 ...یرونخونه ب

 اشیه روحی هنرجوهاش تا حدودیدن بارون ... بازم بغض ... بازم دلش گرفته بود ... دبازم

ینش سست راه افتاد   سمت ماشی کم نکرد ... با قدمایش از دلتنگیزیرو بهش برگردوند اما چ

 دو تا کوچهیکی رو ینش مجبور بود ماشیشه موسسه همی جلویک باریابون... به خاطر خ

ید و قدماش رو تند تر   کرد ... سر کوچه که رسید کنه ... شالش رو جلوتر کشک تر پاریینپا

 ... از جا تکونید ... بدجور هم لرزید اش لرزینه سی احساس کرد فلبش تویی صدایدنبا شن

 ارادهید ترسی باشه ... بدتر از اون میا   روید ترسی ... میتش بر نگشت که ببنینخورد ... حت

:ید بشه ... بازم صداش رو شنی همه چیخیال و بهاش در هم بشکن

 دلم ...یز- عز

 ... له لهیاورد طاقت نیگه ... دید قطره اشک از گوشه چشماش چکیه چشماشو بست ... توسکا

 بزنه كناریرجه چرخش   شیه بم و گرفته مردونه ... دوست داشت با ی صداین ای زد برایم

 ...ید شد ... باز شنی می خودش کار کرده بود چی که روی همه مدتینهمسرش اما پس ا
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!ینی؟ مجنونتو ببی خوای نمیگه من ... نکنه دی- توسکا

 خنده گرفت و گفت:ین بغض آلودش طنی صدابعد

ی؟ بذارم برات خانومیابون- سر به ب

ی چند روزه رویش صورت گرفته و ریدن ... با دید طاقت چرخی هم لبخند زد و بتوسکا

 برجسته که انگار لغر تر شده و   برجستهی قلبش فشرده شد ... گونه ها یرشصورت آرشاو

 و بایستاده جلوش ای سورمه این شلوار جیه و ی سورمه ایور پلیه دادن ... با یتر نشون م

 قدم رفت جلو ... با هم جنگ که   نداشتن! اگه هم جدا بودنیه ... توسکا د کریلبخند نگاش م

 کرد صداشی کرد صداش نلرزه ... سعی کرد بغض نکنه ... سعی بود ... سعیفعل تفاهم

 جهت بوده ...ی بیش حرف زد متوجه شد   همه سعی وقتینشون نده چقدر دلتنگه ... ول

ی؟ کنی کار می چینجا- تو ا

 در اومد از گلوشیی صدایه کرد بخنده ... ی داد سعی که گلوشو فشار می وسط بغضآرشاویر

 «هه» و دنبالش گفت:یهشب

ی رو نداشتم دق میحانه اگه مامان ری! ولیا دعوا کنی دنبالتم ... نریه وقته مثل سایلی- من خ

 باهاتم که ل   اقل کمتریه ... منم مثل سای ری می و کی ری گه کجا میکردم. اون بهم م

دلتنگت بشم ...

 بهت زده گفت:توسکا

 چرا؟!!ی!! ولی؟- تو دائم دنبالم بود

 خلوت بود ... بای و کوچه به خاطر بارندگیابون رو پر کرد ... خینشون فاصله بآرشاویر

دستاش صورت توسکا رو قاب گرفت و گفت:

 چرا؟!!ی دونی- نم
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 گرفت ... چشماشو با لذتیش سوزانش حس کرد آتی ... از کف دستایر نگاه گرم آرشاواز

بست و زمزمه کرد:

 دونم ...ی- م

 بلندش حس کرد وی مژه های رو رویر بسته نوازش انگشت شست آرشاوی همون چشمابا
:یدشن

 ...ی دونی- خوبه که م

 که تا اون لحظه بهی رعد و برق پر سر و صدا بارونیه و بعد از ید دفعه آسمون غریه

یاه سی   چشمای شدت گرفت ... توسکا چشماشو باز کرد ... نگاش توید باریصورت نم نم م

ی اراده از شلق دونه های گره خورد ... خودش هم خنده اش گرفت و بیرو خندون آرشاو

 و گفت:ید کشیغبارون ج

 ...ی ! چه بارونی- وا

 دستشو گرفت و گفت:آرشاویر

 خانوم کوچولو ...ی تا سرما نخوردین ماشی تویم- بدو بر

 شد و رفتیده کشیر بکنه دستش توسط آرشاوی خودش اشاره این بتونه به ماشینکه از اقبل

 پارک شده بود.   در که باز شدیابون خی کنایقا که دقیر رنگ آرشاوی مشکBMW X6سمت 

یه نشه ... اصل حوصله یس از اون خیشتر انداخت که بین ماشی خودش رو تویعسر

 که تازه سواریر افتاد و رو به   آرشاویگش سرماخوردیاد رو نداشت ... یگه دیسرماخوردگ

 شده بود گفت:ینماش

!!یگفت؟ تو می رو برای- مامان همه چ

 رو زد و گفت:ی بخاریع رو روشن کرد و بعد از اون هم سرین ماشآرشاویر

 ...یزم- آره عز

 هم تاب داد و گفت:ی انگشتاشو توتوسکا
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!ی؟ دونستی منو هم می سرماخوردگیان جریعنی- 

 پارک خارج بشه با تعجبی که فرمون رو چرخونده بود و راهنما زده بود که از جاآرشاویر

 سمت توسکا و گفت:یدچرخ

!ی؟- ک

 ...یش هفته پیه- حدودلا 

 گفت:ی با نگرانآرشاویر

 بارون؟!!! آره توسکا؟!!!یر زی لباس رفتی!! بی؟ به من نگفت ... چرا سر ما خوردیزی- چ

 زد و گفت:ی لبخندتوسکا

 ...یده- کار باباست که به گوشت نرس

 اضافه کرد:ی با دلتنگبعد

 خواستم ...ی ... اون روزا تو رو میشم پیای دوست داشتم بیلی- خ

 فرمون رو به حالت قبل برگردوند ... صاف نشست ... با بهت به توسکایفتاده راه نآرشاویر
 شد و گفت:یرهخ

 نباش تا آروم باشم ...ی ... گفتیدی باشم ... تو خودت ازم بری ... تو خودت نخواستیزم- عز

 ....یخواستم به خواسته تو بها بدم. علوه بر اون ... من ... من خبر نداشتم تو سر   ما خورد

 بودم ...یده ... اگه فهمی بگیک آخ کوچیه که طاقت ندارم ی دونیم

 مشخص نبود و توسکا مطمئنیرون ها کامل بارون خورده بودن و بخار گرفته بودن. بشیشه

 قرار بود . ... مگه   اون چقدر توانی تاب بود ... بی ... بیست هم مشخص نینبود داخل ماش

 خواست که بخواد ...دستش روی خواست هم نمی ... هم میاره خواست کم بیداشت؟!!! اما نم

 خواننده به   حال خرابش دامن زد ...ی کرد و روشنش کرد ... صدادرازبه سمت ضبط 

ی کمتر اگه بودیکم- 

 کردمی عادت نمبهت
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ینجا! که من ای؟ رفتکجا

 گردمیا  تو می پدارم

 مونده بود ... دتسش رو به سمت دستیره ، توسکا بهش خیر ... نگاه آرشاوید آه کشتوسکا
توسکا دراز کرد ...

یندازه میه منو به گریا  بارونی- هنوز روزا

 باشی که هستیی هرجاتو

 خونه روت بازهینا  ادر

 باشی که هستیی هرجاتو

 علوه بر قلب همه بدنش رو لرزوند:یر لرزون آرشاوی خونه روت بازه... صداینا  ادر

ی متوقف میا دنیستی نی شم ... وقتی می کارارو توسکا ... دارم روانین- نکن ... نکن با من ا

 تونم   توسکا ...ی تو نمی بیگه ... دیه الن .. جات همه جا خالیشه ... دلتنگتم حت

 دلم اونجاستیی هرجاتو

 بدجور وابسته ــامبهت

یشم منتظر می جوریه

 هستمی تو باور کنکه

 کرد ...ی لبخند زد ... حس همسرش رو درک میر انگار ... ... آرشاوید لرزی... دستاش م

 کرد ... آروم زمزمه کرد:ی که خودش هم داشت باهاش دست و پنجه نرم میحس

- برم خونه نفسم؟!!

:ید نالتوسکا

- نـــــه ...

ا  دلشوره همه دنین اداره یره گی و میام حس
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ی برگردی ترسم روزمی

یره دی واسه عاشقکه

 ... توسکا نفسش رو فوت کردید کشیقی نفس عمآرشاویر

 بودیازم که نی احساست وفا دارم به حسبه

 فقط عشقتیا دنین اتو

.بودیازم امتتنها

ی کمتر اگه بودیکم

 کردمی عادت نمبهت

ی کمتر اگه بودیکم

 کردمی عادت نمبهت

 که گفت:یی جاتا

 ...یر- برو خونه آرشاو

ا  شهر و میدنتا  دبرای  گردمی دارم تموم

ا  دلشوره همه دنین اداره یره گی و میام حس

ی برگردی ترسم روزمی

یره دی واسه عاشقکه

(عادت - هلن)

***

 ...ی بریگه ذارم دی- نم

 کنم برو کنار ...ی من ... خواهش میر ... آرشاویزم- عز
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 توسکا و گفت:ی قلبش بود زل زد به چشمای که توی با همه ناراحتآرشاویر

یاه روزگارمو سی خوای!! چرا باز می؟ بری خوای رم ... کجا می رم توسکا ... نمی- نم

ی خوام!!!!   چرا نمی خوام ... بچه نمی از هزار بار گفتم نمیشتر!! د تو چته دختر؟!!! بی؟کن

!!ی؟فهم

 باز بغض کرد و گفت:توسکا

 اوردم ...ی جلوت کم مید کار دستم داد ... نبای لعنتی دلتنگین ... ایر- برام سختش نکن آرشاو
!یدمت دی میداصل نبا

 کنار در و گفت:یوار توسکا رو چسبوند به دی حرصآرشاویر

 خوام! فقطی باهات حرف بزنم هان؟!! من ... فقط ... تو رو ... مید بای- دختر با چه زبون
خودتو ...

 کنه و گفت:یری اشکاش جلوگیزش سرش رو بال گرفت تا از رتوسکا

یدوارم درصد هم امیک ی دکتر آخرین ... اگه ایر نداره ... مهلت بده آرشاویده- اصرارت فا
 دم ...ی گردم ... قول میکنه بر م

 گفت:ید شدی با اخمآرشاویر

- و اگه نکنه؟!!

 مورد نبود ... اما از دستین انداخت ... الن وقت حرف زدن در ایر سرش رو زتوسکا

 تونست خلص بشه ... با من من گفت:ی هم نمیرآرشاو

 تا آخر عمر اسم تو ...یخوام ازت .... چون ... چون طاقتش رو ندارم .. میرم گی- طلق نم

 بار   هم که به منیه رم کنار ... چند وقت ی میت شناسنامه م باشه ... اما ... اما از زندگیتو

 رو ...یگه نفر دیه رم که بدون عذاب وجدان ... راحت ... ی ... میه ... برام کافیسر بزن

ی مشت شد ... با چشمایر دست آرشاوی حرف توسکا تموم نشده بود که چونه اش توهنوز

 اشیده به هم   چسبی دندونای از لیر شد ... آرشاویره خیر خشن آرشاویترسون به چشما

 :یدغر

424



faridbook.blog.ir                  goldjar.blogfa.com                goldjar2.blogfa.com

 وقت تا حال نکردم ....یچ کنم که هی رو می جمله ت رو کاری- ادامه بد

:ید با بغض نالتوسکا

 ...یر- آرشاو

 ... به در خونه اشاره کرد و گفت:ید با خشونت دستش رو کشآرشاویر

 خوبیزا چی سریه به ییت ... فقط برو و تو تنهای به کجا برسی خوای مینم- برو ... برو بب

 ... بهیست کم   نی دونی ... به علقه من که میم تا به هم برسیدیم که کشیفکر کن ... به زجر

حسم ... به حست ... به خودم و خودت خوب فکر کن ... برو توسکا... برو ...

 و هق هق کنون به سرعت از خونه خارج شد ...یره اشکاشو بگی نتونست جلویگه دتوسکا

***

 ...ین ... آتریش ... هین- آتر

 آروم پچ پچی سمت ترسا و با صداید برق افتاده بود چرخیجان که از زور هیی با چشماآترین
کرد:

- بله؟!

 با خنده گفت:ترسا

 ...یاد ی ... بابات الن مینم من ببیش پیا- ب

 کهی نوک پنجه خودش رو به ترسا رسوند و در حالی روی پلنگ صورتیه درست شبآترین

 بغل ترسا جا کرد ... ترسا با خنده چلوندش به   خودش وی خودش رو توید خندی مینخود

گفت:

 گفتم؟!!ی- حواست هست که بهت چ

- آره مامان ...

 ...یما کنی می بازیش نمایم- دار
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!یشه؟ دونه همه اش نمای- بابا م

 و گفت:ید خندترسا

 نگو ...یچی دونه! اما تو هی- معلومه که م

 باز سر تکون داد ...آترین

 بهشی رو ول کرد و بعد از زدن چشمکین آتریع که بلند شد ترسا سرید قفل و کلصدای

همونجا گوشه آشپزخونه ولو شد ...

ی می شد ... بعد از اون وقتیکه بود که پارچ از دستش افتاد و هزار تیش ساعت پیک درست

 نبود که خطر   داشته باشه امایق ... البته اونقد عمید بد بریلیخواست جمعش کنه دستش رو خ

 نقشه روین از رفتار آرتان ،دلخور بود ای خون آلود کرد ... ترسا که حسابی رو حسابینزم

 اجراش کنه ...ین خواست به کمک آتری و حال میدکش

 به سمتش و گفت:ید که دوید رو دین که وارد خونه شد آترآرتان

- بابا ... بابا، مامان ...

 داده بود از ذهنش رفتهیادش که ترسا یی هایالوگ دیه بگه ... نصف بقینو تونست همفقط

 خون ازش   رفته ... دارهی ... دستش زخم شده ... کلین رفت بگه مامان خورد زمیادشبودن. 

یف بود ... کی آرتان همون دو کلمه کافی ... فقط تونست همون دو کلمه رو بگه و برایره میم

 خودش رو   انداخت وسط آشپزخونه کهیعاز دستش ولو شد و با سه چهار قدم بلند و سر

 بسته حس کرد کلی و چشمای ترسا با دست خونیدن بود ... با دینانتهاس انگشت آتر

ی به سمتش   و کنارش زانو زد ... صداش که مید دویع سرش ... سریآشپزخونه آوار شد رو

 کرده اش و صداش کرد:یخ ی دستاین گرفت برو شد ... صورت ترسا ی می عصبیدلرز

!!!ی؟ شنوی ... ترسا ... ترسا صدامو می- تر

 در آشپزخونهی که جلوین بغلش و رو به آتری توید با ترس ترسا رو کشید نشنی جوابوقتی

 که اون لحظه در توانش بود بگه:ی لحنین تریم کرد با ملی سعیستادا
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 ...یار مامان رو بی بدو مانتوین- آتر

 ورجه وورجهیشه و نمای بازیه کرد وسط ی فکر می جدی که خنده اش گرفته بود و جدآترین

 سمت اتاق ترسا و آرتان ... آرتان با ترس بازم ترسا رو صدا کرد:یدکنون دو

 ...یزم- ترسا ... عز

:ید رفته نالیل تحلی با صداید نشنی جوابوقتی

 دختر؟!!!ی- چه به روز خودت آورد

 ..ید ترسی بود ... میادی نگاه کرد ... خون زین زمی خشک شده روی و به خون هابرگشت

ید بدن داغ ترسا و حس   ضربان شدیش باشه ... تنها دلخوشیده رسیر دینکه ازاید ترسیم

 بدنی و انداخت روید مانتو رو از دستش کشیرون از اتاق اومد بین که آترینقلبش بود ... هم

 کرد براش به اندازهی   لمس میشو که نگرانین مرد از خنده ... . همی داشت ماترسا ... ترس

یعی کرد بازم طبی ترسوندش اما سعید پرسین که آرتان از آتری ارزش داشت ... سوالیادن

باشه ...

 شد؟!!!ینجوری ای مامان کین- آرت

 بلند گفت:ین همی سوال آماده نبود و براین ای براین شد ... آتری مید شد اونچه که نباو

 ...ی ندادیاد رو بهم ینجا بگم؟!! ای!!! مامان چی؟ شدینجور ای- مامان ک

 خودش روی در اومد ترسا با وجود ترسش نتونست جلوین جمله از زبون آترین که اهمین

یره   ترسا خی چشمای خورده با خشم توی بازید و به قهقهه افتاد ... آرتان که تازه فهمیرهبگ

:یدشد و غر

!!!ی؟ کردی می بازیلم- بازم ف

 و دستش روین زمی حرکت گذاشتش رویه شد ... با یره به ترسا خینه کی با خشم و اندکآرتان

:ید کشیغ جین سمت اتاق خوابشون ... آتریدکش

 ...یم بخوریتزا پیم- اا مامان ... مگه قرار نبود بر
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 از ترسا آرتان جواب داد :قبل

 ...یرون بیای اتاقت . تا صدات نزدم نی توی که فعل بری به شرطیریم- م

 سمت اتاقش و گفت:ید دویجان با هآترین

- باشه ...

 قدم اومد سمت ترسا .. ترسا که حسیه اتاق ... در اتاق رو بست و ی توید ترسا رو کشآرتان

 به سرش زد و گفت:ی دستیعکرد هوا پسه سر

 شه ...ی تکرار نمیگه ... دیگه دید- آرتان ... آرتان جونم غلط کردم ... ببخش

 قابل کنترل ... تا سر حدیر بود و غی واقعا عصبی ... آرتان ولید خندی گفت می رو ماینا

ی از گناه ترسا بگذره   ... برای راحتین و نگران شده بود ... نمس تونست به ایدهمرگ ترس

 نزنه گفت:یرون داشت ولومش از اتاق بی که به شدت سعیی با صداینمهم

!!! ... تجربه بهش ثابت کرده بودی؟ کنی می من بازی هایت که با حساسی داری- تو چه حق

 و جواب بده و کل کل راه   بندازه بهیره آرتان جبهه بگیت مواقع خشمو عصبانیاگه تو

ین آرتان رو گرفت بی و مشکی رفت سمت آرتان ... کروات خاکسترین همیضررشه ... برا

 کرد گفت:ی می بازاهاش که بینطوردستش و هم

 خواستم علقه اتی ... می ازم بگذری تونی خواستم بهت نشون بدم که نمی ... فقط میزم- عز

 ... اگه نباشم ...یرم کنم. تصور کن اگه من بمیادآوریرو بهت 

:ید کشیاد فرآرتان

- خفه شو!!!

 با خنده گفت:ترسا

 از فکرشم ...ین- بب

 رفت وسط حرفش و گفت:آرتان
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 ...ی شه تو حرف از مرگ بزنی نمیل که بخوام طلقت بدم دلین- ا

 شد ... و زمزمه کرد:یث خبترسا

 ل علج ..یماری بیه یا ... یرم بمیفتم فردا بین خوام بزنم ... اصل فکر کن همی- م

:ید شد ... نالیر ارتان اسی دستاین حرفش تموم نشده بود که بازوهاش بهنوز

 منو هم خودتو خلص کن هم منو ...ی بازوهاین آرتان ... بکن ای- آ

:ید دندوناش غری از لآرتان

 نه؟!!یا ی کنی- تمومش م

 بازم از رو نرفت و سرتقانه گفت:ید کشی داشت درد مینکه با اترسا

 نبودم چقدر ...ین و من زرت سکته کردم! تصور کن ... ببیم ... اومدیزم عزیقیته- خوب ح
!!!!یآ

 داد ... دستی ترسا رو فشار می متوجگه باشه داشت بازوینکه با همه قدرتش بدون اآرتان

یطونش شی   چشمای تویره دست در دهنش رو گرفت و خیه با یاره ی ترسا کم نمیدآخر که د

گفت:

!!!!ی ... حق نداری حرف از مردن بزنی- تو حق ندار

 به زور دست آرتان رو پس زد و گفت:ترسا

 ...ی- جون خودمه آقا به تو چه ربط

 دهنش رو گرفت و گفت:ی باز جلوآرتان

 وقتهیلی خی زنی که ازش حرف می جونین .... ایز گفته؟!!! جون تو ؟!!! نه عزی- اا! ک

 مال منه ... تا ابد ....یشه ... همی چه نباشیمتعلق به منه ... چه زن من باش
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ی برد ... اون اگه می لذت میت نهای علقه اش بود بیر آرتان که تحت تاثی منطقی از بترسا

 ذره به   صورتیه ... یرون انداخت بی رو هم از خونه شون میل عزرائیتونست با قلدر

 شد و گفت:یکآرتان نزد

 ...یرم تو بمی خوام برای ... میرم- پس اگه مال توئه بذار برات بم

ی شد ... اگه بازم کم می مینطوری اید .... . نبایطونش شی چشمای شده بود تویره خآرتان

 خواد انجام بده رو درست انجام بده پس با   همهی رو که می تونست اون کاریاورد نم

 که از خودش سراغ داشت از اتاق و بعدی سرعتین و با بال تریدقدرتش خودش رو کنار کش

 ...کردهم از خونه فرار 

 نبود،یا دنین ای کرد. انگار توی ها رو حلقه حلقه میج نگاه خشک شده به روبرو داشت هوبا

یزیون نشسته بود و چشم   به تلویزیون تلوی آراد خشک شده بود ... آراد جلویچشماش رو

 سریگه عالم دیه ی. هر دو تویست حال خودش نیدوخته بود اما مشخص بود که اون هم تو

 کردن ...یم

 بودیده نبریلی. خید درهم انگشتش رو چسبی سوزش انگشتش چاقو رو رها کرد و با اخمابا

   شد ... هنوزیره به آراد خی خراش، همونطور که انگشتش رو گرفته بود با نگرانیهدر حد 

 کرد. رفت سمتی نمیولت حرف زدن با وی هم برای تلشیچ بود که هیب فکر بود ... عجیتو

 انگشتش وی زخم برداشت، بعد از شستن دستش چسب رو   چسبوند روب چسیه و یخچال

 همون حالت غر غر کرد:یتو

!یعنی؟ شده قوز بال قوز ... چشه ینم دارم! ایال- من خودم کم فکر و خ

ی دوران متاهلی کرد اگه توی وقت فکر نمیچ بود، هیده از بابت اشکان امانش رو برنگرانی

ی اش میچاره حد عذاب آور باشه ... احساس گناه داشت   بین بهش وابسته بشه تا ایکس

 بازینکه از ایولت هم خاموش بود. ویش و گوشیومد ی شده بود! کلس نمیبکرد ... اشکان غ

 کردی اوقات هوس می که   گاهید ترسی مینقدر بشه واهمه داشت ... ارار تکین رامیانجر

 قابلمه و زمزمه کرد:ی تویخت ها رو ریج خونه. هوی توینهاستعفا بده بش
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 سختی امتحاناین ای تو اما توی به رضایم راضیا ... خدایومده- انگار آرامش به من ن

   بشم ...یاه و رو سیارم ترسم کم بی خدا ... میترسمحواست به صبر بنده هات هم باشه. م

 داشت بره با آرادیم قابلمه رو گذاشت، دستاش رو شست و با حوله خشک کرد ... تصمدر

 بود ازش غافل شده بود ... همه اش   هم به خاطری! چند وقتیه مشکل اون چینهحرف بزنه بب

 کهیشفکر کردن به اشکان بود ... از آشپزخونه خارج شد و رفت سمت آراد ... به دو قدم

ید اپن. همزمان با   خودش سر آراد هم چرخی ... گذاشته بودش روزد زنگ یش گوشیدرس

 شماره ناشناسیدن ... با دی به آراد زد و رفت به سمت گوشی لبخندیولت ... ویسمت گوش

 اش متفکر شد و جواب داد:یافهق

- الو ...

 استرسینقدر دونست چرا ای نمیولت لحظه سکوت اون طرف خط رو پر کرد ... وچند
داره ... باز گفت:

 ...یید- الو ... بفرما

:ید شنیفی ضعصدای

!یان؟- استاد آوانس

 از دانشجوهاش بود ...یکی ... ید کشی نفس راحتویولت

- خودم هستم ...

 ...یقه- استاد ... چند دق

 به سرفه افتاد ... چند تا سرفه محکم کرد و ادامه داد:ید که رسینجا ابه

 استاد ...ینمتون ببید- با

 بزنه و گفت:ی کرد لبخندی سعید دی خودش می که نگاه متعجب آراد رو روویولت

- شما؟!!

 شد و ...یده سرفه شنی صداباز
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 ...ی- اشکانم استاد ... خسرو

 ازیکی ی بود که روین که تونست بکنه ای پاهاش سست شد و تنها کارید لرززانوهاش

   وید از جا پریع سریولت ویت وضعیدن ... آراد با دینه گردان کنار اپن بشی هایصندل

:یدپرس

یولت؟ ویه- ک

 گرفته اشکان ...ی آراد همزمان شد با صداسوال

!ین؟ شنوی منو می- استاد ... صدا

 ...یست نیزی که خوبم و چیعنی با دست به آراد اشاره کرد ید کشیق چند بار نفس عمویولت
بعد زمزمه کرد:

!!!یای؟ ی ... چرا دانشگاه نمی خسروی شده آقای- چ

 شده بود ...یره گرد شده به اون خی حواسش به آراد هم بود که با چشماهمزمان

 ... حتملا ...ینمتون ببید بای کم کسالت دارم ... ولیه- استاد 

 صحبت کنم ...یانی جریه و باهاتون در مورد ینم شما رو ببید- اتفاقلا من هم با

ی آورد ... توی سر از خشم آراد در نمیولت و ویره رو بگی آورد که گوشیش دستش رو پآراد
 زمزمه کرد:یگوش

 لحظه ...یه ی- گوش

 و گفت:ید رو محکم چسبی گوشی دهنبعد

 آراد؟!!!یه- چ

:ید با خشم غرآراد

 ...یدارشم مشتاق دی... حسابینم رو ببی! بده من گوشیارو؟ ین گه ای می- چ

 با بهت گفت:ویولت
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 شده؟!!!ی- چ

:ید داد کشآراد

 گم ...ی رو می- بده به من گوش

ی گوشی ... چنان تویرون بید رو از دستش کشی بکنه گوشی بتونه کاریولت وینکه قبل از او

 بال ...ید پریولتگفت الو که و

- الو ... الو ...

 و گفت:یولت رو گرفت سمت وی گوشبعد

 که قطع کرده!ین- ا

ی رو میان گرد شده فقط شونه بال انداخت ... نکنه ... نکنه آراد هم جری با چشماویولت

 از مبل ها   ویکی رو پرت کرد سمت ی کرد ... آراد گوشی مینجوریدونست؟!!! چرا ا

 گفت:ی به نرمیولت ... وید از مبل ها و سرش رو چسبیگه دیکی یخودش هم ولو شد رو

- آراد ...

یلی نه ... خیا رفت که دوباره صداش کنه ی ... داشت با خودش کلنجار مید از آراد نشنصدایی

ین   پشت ای محکمیل دونست حتما دلی خشن بشه ... مینقدر که آراد ایومد ی میشکم پ

 و خواست دوباره صداش بکنه که آراد سرش رو بال آورد و درید کشیقیحالتشه ... نفس عم

 در هم   رفته گفت:ی کرد با اخمای اشاره میولت وی به گوشت که با دسیحال

 به تو زنگ بزنه؟!!ید بای چی پسره ... براین ... این- ا

 با تعجب گفت:ویولت

 دانشجو ها ...یه- خوب ... مثل بق

 موهاش و گفت:ی از جا بلند شد ... جفت دستاشو فرو کرد توآراد
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یه شماره مون رو به بقی موارد اورژانسی بود که فقط توین!!! آره؟!!! قرارمون ایه؟- مثل بق

 بود؟!!ی اورژانسیشون ... مگه نه؟!!! حال مورد ایمبد

 آب دهنش رو قورت داد و گفت:ویولت

 از دانشجوهایگه کدوم دیچ ... چته؟ باور کن من شماره م رو جز مرجان به هیزم- آراد عز

 کارم ...ی از کجا شماره م رو آورده و اصل چین دونم ایندادم ... نم

ید بلند شد ... نگاه هر دوشون چرخیش اس ام اس گوشی حرفش تموم نشده بود که صداهنوز

 نفسش رو فوت کرد و گفت:یولت ... ویشسمت گوش

 لطفا ...یه کین- بب

 شد ...یوونه به اس ام اس کرد و باز دوباره دی رو از گوشه مبل چنگ زد ، نگاهی گوشآراد
:یدغر

- همون پسره است ...

 بال انداخت و گفت:ی شونه اویولت

 گفته!ی چین فهمم ... خوب باز کن ببی تو رو نمیختگی همه به هم رین ایل- من دل

 نوشته بود:یرش آدرس بود و زیه اس ام اس رو باز کرد ... یع سرآراد

یه مهمونیه آدرس ... ین به ایاین شماست ... آخر هفته ساعت هشت بی دستای تویم- استاد زندگ

!ین کنم به دادم برسی... استاد خواهش م

ید رو محکم کوبی شد و گوشیوونه دید خوند ... به آخرش که رسی اس ام اس رو بلند مآراد

 در اومد و گفت:یولت ... داد وین زمیرو

- آراد چته؟!!!

 نگران بود ویلی هنوزم خی از جراحی طولنی ... با وجود گذشت مدتیولت اومد سمت وآراد

ید شدیلی خودش بود هم   خی که روی ... اما فشاریاره نیولت به وی کرد فشاری میسع

:ید رو گرفت و نالیولت ویبود ... شونه ها
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!! هان؟!!ی؟ از ناموس من بخواد باهاش بره مهمونید!! چرا بایولت؟ گه وی می چین- ا

 دونست کهی دونست . می نمیز جاین از ایشتر نفسش رو فوت کرد ... سکوت رو بویولت

یقت   خواست حقی وسط خراب بشه. مین خواست خودش ای تر بشه اما نمیوونهممکنه آراد د

 رو بگه ویز خواست همه چی .. میه همه خشم و عتاب آراد چین ایلرو بگه تا بلکه بفهمه دل

 از پسش بریی نبود   که به تنهایزی موضوع چین رو حل کنه. اکلبعد با کمک آراد مش

 کرد و گفت:یش بغلی ... پس اشاره به صندلی کردن نه احساسی حلش می منطقید ... اما بایادب

 کنم ...یف تا برات تعرین ... بشین- بش

 رویز گفت ... همه چیولت ... و ویولت نداشت و زل زد به دهن ویوونگی تا دی که مرزآراد

 کرد ...یف شدن اشکان و همه و همه رو   تعریب که با مرجان حرف زده بود و غیاز روز

 فرو رفت ... تایق هپروت عمیه ی آراد تویولت که حرفاش تموم شد برعکس تصور وینهم

 شد تکونش بده ...ر مجبویولت که وییجا

 باور کن ...یزم- آراد ... عز

 به سمتش و گفت:ید چرخی دفعه ایه دآرا

 ...یه بفهمم چید لنگه ... من بای وسط مین ایزی چیه .. یزی چیه- 

 برداشت ... خدا روین زمی رو از رویولت وی خم شد گوشیولت متعجب وی چشمای جلوبعد

 که   اشکان باهاش تماسی شماره ایع نشده بود ... سریزیش فرش افتاده بود چیشکر چون رو

گرفته بود رو آورد و گفت:

 ...یه چیه بفهمم اصل قضید ... باینجا ایاد امشب بید پسره باین- ا

 اتاق خواب شد تا با اشکان حرف بزنه ...ی راهیولت متعجب وی چشمای هم جلوبعد

***

 زد و گفت:ی اقهقهه

- خدا خفه ات نکنه تارا ...
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 کاناپه و انگوری لم داده بود رویظ ... احسان با غید کشی همون حال ناخناشو هم سوهان مدر

 بود ...یش خورد . اما همه حواسش سمت طناز و مکالمه تلفنیم

!!یم؟ قراره بری تارا؟!! کی گی می- جد

 خواست بره ؟ی سمت طناز و نگاش کرد ... کجا مید چرخاحسان

 رو راه بندازم دنبالم ...ی ... حوصله ندارم کسیام ی- نه تنها م

 زد و گفت:ی اقهقهه

 ...یم عشق و حال کنی روز دور هم مجردیه- برو بابا بذار 

 خودش رو مشغول نشون بده مشغول بالینکه ای رو برداشت و برایزیون کنترل تلواحسان

 آورد ... طناز که حالت   احسان روی ازشون سر در نمیچی کردن کانال ها شد ... اما هیینپا

 و ادامه داد:یاورد خودش نی شناخت خنده اش گرفت اما به رویخوب م

 خواد بای ... امروز رفتم پانسمانمو باز کردم ... آره بابا ... شهل میگه- زخمام خوب شدن د
!ی؟! ... تو چیاد؟شوهرش ب

 ... طناز ادامه داد:ید پوست لبش رو جواحسان

 هست حال؟!! به شهلی گذره ... قرار کی بهم خوش میشتر بیی ... من تنهایارین- خوب شما ب
 ...یاره بیونشوبگو قل

 رفت ...ی کم کم داشت از کوره در ماحسان

 همه جا دنبال ما باشه؟!ید پسره چسب باین تارا! ای کنی- اوه اوه! چاخان م

 قهقهه زد و گفت:باز

!! مگه احسان نگهبان منه ؟!!یر دادم. نکبت ! ... بمی- زهرمار! خوب کردم بهش جواب منف

 از خودم ...یکه اون مرتی تونم جلویخودم م
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 و قطع شد ... بهت زده سرشیرون شد بیده از دستش کشی حرفش تموم نشده بود که گوشهنوز

 کرد. تازهی بود و نگاش   میستاده سرش ای غضب آلود بالیافهرو بال گرفت! احسان با ق

 تلفن و گفت:یز می دستش رو پرت کرد روی سوهان توید شده ... از جا پری چیدفهم

 معلومه تو چته؟!!!یچ!! هی؟ کنی- تلفن رو چرا قطع م

:ید داد کشاحسان

!! هان؟!!ی؟ ذاری قرار می داری- خودت معلومه چته؟!! با ک

 شناخت، باهاشونی رو خوب میپ اکین زد. ای حرف می دونست طناز با کی خوب مالبته

 جمع   کهی از پسرایکی از یر بودن ، البته به غی رفتن، بچه ها خوبی میادگردش ز

 داد امای از خودش نشون نمی که پسره رفتار بدی طناز بود و با وجودیمیخواستگار قد

 رفت سمت اتاق خواب و گفت:از روش حساس بود! طنیداحسان شد

یادت یشه همین! ای من دخالت کنی شخصی زندگی توی ... تو حق نداریست- به تو مربوط ن

!!یدی؟ ... فهمیره آدم رو ازش بگی شخصی تونه زندگیباشه، ازدواج نم

 هم راه افتاد دنبالش و با پوزخند گفت:احسان

!!یده؟ جدی- فتوا

 احسان هم کلفه شده بود هم خنده اش گرفته بود گفت:یز و گریب که از تعقطناز

 کشه تا بفهمنش!ی ... طول میر- نخ

 و گفت:ید خندی عصباحسان

!یدم- جالب بود ... خند

 نشست لب تخت و گفت:طناز

!!ی؟ ذاری احسان؟!! چرا منو به حال خودم نمیه- درد تو چ

 هم نشست کنارش و گفت:احسان
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 ...ی- چون زنم

 خوام باشم ...ی- نم

 ...ی کنی میجا- ب

 خودم؟!!ی به چه دردت می نداری به من اعتمادی- وقت

 کرد و گفت:ی کلفه پوفاحسان

!!!ی؟ داری- آقا جان ... من بگم غلط کردم دست از سرم بر م

 زد و گفت:ی پوزخندطناز

ی که منو ول نمیی وقته دست از سرت برداشتم ... تویلی- من دست از سرت بردارم؟!! خ
 ...یکن

:ید از کوره در رفته داد کشاحسان

!!یه؟ بچه بازی واسه خودت؟!! مگه زندگی گی می- چ

 احسان و گفت:ینه سی انگشت اشاره اش رو فرو کرد توطناز

 !یز عزیرومند نی ... آقای کردی فکر مینجاش به اید به حال خودم بای- اون موقع که ولم کرد

 گفت:ی دست طناز رو گرفت و عصباحسان

 ...ی لعنتینو- من ولت نکردم ... ولت نکردم! بفهم ا

 به در اشاره کرد و داد زد:بعد

 و من گمتی ... تو رفتیدم ! اما بهت نرسیدم پا شدم دنبالت دویرون از خونه بی زدی- وقت

یدات لحظه هم نتونستم بخوابم تا   پیه شدم ... یچاره!!! از همون شب بی؟ فهمیکردم!!! م

کردم ...

- باور کنم؟!!

- از سروش بپرس ...
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 داد به دستاش و گفت:یه از پشت تکطناز

 بشم حرف اون شبتیخیال هم که بینو ... ایستم ... من مثل تو شکاک نی گی- باشه تو راست م

 که!ی فهمی ره ... می نمیادمرو 

 و گفت:ید کشی آهی با ناراحتاحسان

! حق با توئه ... من زر مفت زدم ... هر چقدر هم کهی گی من ... تو درست میز- طناز عز

 با اون   اعصابیط اون شرای کنم بابتش ... اما درکم کن ... من توی می عذر خواهیبخوا

 دعوا که حلوا ...ی گفتم ... توی چیدمداغون!!! اصل نفهم

:ید وسط حرفش و داد کشید پرطناز

!!! توی؟ فقط من بودم؟!!! تو نبودی اون غار لعنتی دم!!! مگه توی دم بهت! نمی- حق نم

!!! همه کاره من بودم؟!! فقط من خواستم؟!! من خراب بودم؟!   آره؟!!ی؟ نکردی کاریچه

اگه خراب بودم ...

 دست و پا زد ... اما نتونست خودشو آزاد کنه ویغ طناز گرفت ... طناز با جیع سراحسان

 گلوش ، کنار گوشش گفت:ی بغض تویه شبیزیاحسان با چ

ی از هر کسیان اون جری خانومم ... من توی گی طناز ... تو راست می گی- تو راست م

   جنبه بودمی کم آوردم ... من سست عنصر بودم ... من بیت تو و خانومیمقصر ترم. من جلو

 ... ببخش و تمومش کن ...یزم... اصل من خراب بودم. اما با عشق تو پاک شدم ... ببخش عز

 احسان جمع کرده بود تا در صورت لزومینه سی رو رویش عصبی که مشتاینطور همطناز
:ید اش نالینهبکوبه به تخته س

! هان؟!ی؟- تو ... تو قبل از ازدواج با من چند تا دوست دختر داشت

 و گفت:ید متعجب کنار کشاحسان

!!ی؟- چ

 خوام بدونم ...ی ... میدی که شنین- هم
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 آب دهنش رو قورت داد و گفت:احسان

 بودن ...ی چند نفریه- خوب ... خوب قبل هم بهت گفتم ... 

:ید غرطناز

 گم چند نفر؟!!ی- م

 پاش و گفت:ی شد به فرش جلویره زانوش ... خی روید با مشت کوباحسان

 بودن ...ی دونم ... پنج شش نفری- چه م

 سمت طناز و گفت:ید چرخیع سربعد

 کردن ... خوبی میک خودشون رو بهم نزدیادی زی- طناز جان ... من به خاطر شغلم دخترا

 که ...ی بودی کسین چسب بودن ... اما باور کن تو اولیلی هاشون هم خیبعض

 زده احسان و گفت:یجان صورت هی دستش رو بال آورد ، گرفت جلوطناز

 انتظار داشتهید باشه ، اصل و ابدلا نبایطنت اهل شیش مجردی زندگی که خودش توی- مرد

 باشه! خدا خودش تو قرآن گفته که جفت هر کس   رو متناسبیدهباشه که زنش آفتاب مهتاب ند

 ...یب دختر نجیه ی بره دست بذاره روی مرد بد، بعد از عمریه ده ... اگه یبا خودش بهش م

یگه دیز هرچیا ... یا رفته ...   یاد زی آبیر دختره زیا لنگه ... ی کار می جایه شمطمئن با

 قانونه ...یه ین ... اما ایا

 از جا بلند شد و گفت:بعد

 اصلین نقطه ضعف من و ای روی شدم از تو حرکتت ... تو دست گذاشتین- من دل چرک

انصاف نبود ... فکر هم نکنم بتونم ببخشمت ... پس منو به حال خودم بذار احسان   ... خواهش

 کنم ...یم

 حرف از اتاق خارج شد و احسان رو مبهوت تنها گذاشت ... دست احسان مشت شدین از ابعد

 تشک ... زمزمه کرد:ی شد رویدهو کوب
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 شدم ... کاش ...ی- خودم کردم که لعنت بر خودم ... کاش لل م

یجان هیغ جی در رو باز کرد ... صداید رو به اون دستش داد و با کلیرینی جعبه شیجان هبا

 بود که خونه اش مثل   قبل شدهی لبش ... چند وقتی لبخند اومد روید رو که شنیاوشزده ن

 باز شاد شده بود و خودش احساسیاوش و پر از عشق ... نیجانبود .. پر از گرما ... پر از ه

یدن زده وسط دویجان   هیاوش کرد ... اومد تو و در رو با پاش به هم زد ... نمی یجوون

:ید کشیغ و جیستادا

!!یدی؟ خریتزا ... پیی- سلم بابا

 طرلن خنده اش گرفته بود گفت:یدن که از دنیما

 تو رگ ...یم گرفتم بزنیرینی من ... شیطون- نه ش

 با خنده اشاره به طرلن کرد و گفت:بعد

 ...ی کردیختی رین- مامان رو چرا ا

 گفت:ید خندی که هنوز داشت مطرلن

 ...ی جان ... خسته نباشیما- سلم ن

 که محکم بسته شده بود به چشماش روی رفت به سمتش ... دستش رو جلو برد تا روسرنیما
باز کنه و گفت:

!!ی؟ دلم ... چرا چشماتو بستیز ماهت عزی- سلم به رو

 و گفت:ید چشماش بال کشی رو از جلوی خودش کمک کرد و روسرطرلن

یداش هوس کرد من با چشم بسته پیم کردی می وروجک ... گرگم به هوا بازین- از دست ا
کنم!

 رو برداشت ، انداخت اون طرف و دست طرلن رو که دو زانو نشستهی با لبخند روسرنیما

   گرفته بود ویما رو از دست نیرینی جعبه شیاوش گرفت و بلندش کرد ... نین زمیبود رو

 گفت:یماافتاده بود به جونش که بازش کنه ... ن

!!یزم؟ عزی- خوب
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 تکون داد و گفت:ی با لبخند سرطرلن

 ... خوب خوب!یزم- خوبم عز

 به سقف کرد و گفت:ی نگاهنیما

 ...یزم- خدا رو شکر عز

 آروم کنار گوش طرلن گفت:بعد

 ...یم هستیتالیا انشال ایگه ماه دیک درست شد خانومم ... تا یزامون- و

 و گفت:ید بهت زده خودش رو کنار کشطرلن

!!یگفتی؟ می جدی ... تو ... تو داشتیما- ن

 خنده اش گرفت و گفت:نیما

 دانشگاهی امروز هم توین سر به سرت گذاشتم؟!!! همی گفتم فکر کردی- معلومه که راست م
استعفامو دادم.

 ناراحت بشه ... با تته پته گفت:یا دونست بخنده ی نمطرلن

 سرعت؟!!ین چطور با ای ... ولی- ول

 با خنده گونه طرلن رو نوازش کرد و گفت:نیما

.یم کردی گذاریه ... اونجا سرمایم داریتالیا ای شرکت تویه رفته که ما یادت انگار یزم- عز

ی. هم خودمون هم خونواده هامون هر   موقع که میم هستیصاحب اون شرکت هم من و مان

 ماهیک ین کردم. ای رو اوکیزا راحت ویلی دادن ... الن هم خی میزا بهمون ویم بریمخواست

ی ، چون بهت قول نمیم   کنی و با اقوام خداحافظیم رو جمع کنیلمون که وسااریمهم فرصت د

 ...یران ایایم بیم بار بتونیه ی از سالیشتردم ب

 با بغض گفت:طرلن
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 از خونواده ت ... از شغلت ... از کشورتیتونی ... تو ... تو چطور میزم ... عزیما- ن

   خوام بهی حساس نشم. نمیگه کنم که دی من ... من همه تلشم رو میما نیخیال!! بی؟بگذر

 و ...ی بگذریزتخاطر من ... از همه چ

 صورت طرلن رو قاب گرفت و گفت:یع سرنیما

یزم همه چیست!! من قرار نی؟ استرس گرفتینقدر .. آروم ... چرا ای خانومیشششش هیشش- ه

   برمتون ... طرلن مای ... دارم با خودم میاوش و نی من تو هستیزرو بذارم و برم ... همه چ

یم ری میگه دی پس جایاوردیم به دستش نینجا. ایم به آرامش داریاز نیمون زندگیتو

 شه ...ی درست می نباش گلم همه چگرانسراغش ... ن

 و گفت:یما نی چشمای زل زد توطرلن

 تو کشورت رو ...یما ... نی رو دوست داشتیس .. تو تدریما نی- ول

 با خنده گفت:نیما

 کار ها رو کرد ... تازهین شه همه ای! اون طرف هم میریم که بمیم ری- دختر خوب! نم

 تلشی کنم   برای میدا پیشتری من قدرت بین هستیش آسای تویاوش که حس کنم تو و نینهم

 ... مطمئن باش رفتن به نفع هر سه مونه ...یشتر بی هایتو موفق

 صورتش ... زمزمه کرد :ی روید اشک چکی اقطره

 عاشقتم؟!!یشتر بیلی خیدلا کنم جدی- چرا حس م

 دلش گفت:ی با لبخند تونیما

 ...ینطور- منم هم

 به ساعتش کرد و غر زد:ی نگاهترسا

!!یومدن؟- اه! پس چرا ن

 خسته شده بود گفت:یستادن جا ایه هم که از آترین
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 ...یسیم واینجا خوام ای ... نمیم بریا سوار بشم ... بیری خوام برم تاب زنجی- مامان ... من م
خسته شدم ...

 بود گفت:یستاده اینه کنارشون دست به سیگاردها بادیه که درست شبآرتان

 ...یان عمو و خاله هم بید- صبر کن بابا ... با

 شدن ...یدا و آتوسا و درسا پی کردن شد که از دور مانیه و آماده گرید کوبین زمی پا روآترین

 بغلش و گفت:ی توید رو کشین حرکت آتریهترسا خم شد با 

 ...ی بازین ری اومدن ... حال با درسا با هم مین آترین- بب

 زدن ...یغ درسا و جی همون بال شروع کرد به دست تکون داد براآترین

- درســــــآ ... درســــــــــــا ...

 روین ... ترسا آترید رو رها کرد و به سرعت به سمتشون دوی دست مانین آتریدن با ددرسا

   توجه بهی بیدن که به هم رسین سمت درسا ... همید هم دوین و آترین زمیگذاشت رو

ی سر سریک سلم علیه و بعد از یدن هم رسی ها ... آتوسا و مانی سمت بازیدنبزرگترا دو

ی به بچه ها رسوندن که گم نشن ... آرتان   هنوزم مثل گذشته ها جلووبه سرعت خودشون ر

ی شد ... توی دلش آب می قند تویم کرد و ترسا هم مثل قدی رفتار می عالیلیجمع با ترسا خ

 زود بچه ها رو سواریلی و چون صف   کوتاه بود خیستادن کودکان ایریصف تاب زنج

 ویغ دادن و هم پاشون جی بچه ها دست تکون می برازده یجانکردن ... ترسا و آتوسا با هم ه

 با   چند قدم فاصله مشغول صحبت بودن ... اون روز ها همی کردن ... اما آرتان و مانیداد م

 داشت از حال خرابی رفتن ... مانی برایمش و تصمید چرخی میما بحث حول نیشترب

 اوضاع بهتریما بود با رفتن نامیدوار که یتالیا گفت و اوضاع   داغون شرکت ایمادرشون م

بشه ...

 ... ترسایگه دی شدن و بعد از اون هم چند بازی برقین بچه ها سوار ماشیری از تاب زنجبعد

یریز که به   دستگاه فین کردن ... همیو آتوسا حوصله شون سر رفته بود و داشتن غر غر م

 زده گفت:یجان ترسا هیدن رسیب

 خورم ...ی تکون نمینجا از این نکنی بیریز بچه ترم ... تا منو سوار فی- آقا من از هر بچه ا
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 کرد و گفت:ی اخمآرتان

 به خاطر بچه ها !ی شهربازیم- فکر کنم اومد

 هم دخالت کرد و گفت:آتوسا

 مخصوص بزرگسالنه ... مثلی شهربازی- وا مگه ما چمونه؟!! بعدش هم نصف دستگاه ها

 سواریم   خوای من و ترسا می! ولیست نی حرفین ترسی ... شماها اگه می بیریز فینهم

 ...یمبش

 به بچه ها کرد و گفت:ی اشاره امانی

!!یم؟ کار کنی وروجک ها چین- با ا

ی بشن ... مانیگه دی بازیه که برن سوار یدن کشی رو می ها داشتن به شدت دست مانبچه

 دستش و گفت:یدست درسا رو گرفت تو

 کنن ....ی برم بازی ... من بچه ها رو مین سوار بشین- شما بر

 گفتن:یع و آتوسا سرترسا

- هـــــو ترســـــــو!!!!

 خنده اش گرفت و گفت:مانی

 ... من که رفتم ...یید فرمای- بله شما درست م

 زده گفت:یجان به آرتان کرد و رفت ... ترسا هی اشاره ابعد

 ...یا بیر بگیط تو صف تو بلیم ری- آرتان من و آتوسا م

 اخم کرد و گفت:آرتان

 ...یم شی بعد سوار میریم گی میط بلیم ری- لزم نکرده ... هر سه م

- اا آرتان خوب ...
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 به ترسا رفت و گفت:ی چشم غره اآرتان

 همه پسر مجرد و الوات درستین افته ... با ای نمی اتفاقی سوار بشیرتر دیقه- حال چند دق
 ...ین تنها بمونینجا شما ایستن

 دنبال آرتان راه افتاد ... آتوسا با خنده دم گوشش گفت:یزون با لب و لوچه آوترسا

 حفظ کرده ها!یشو خرکیرت شوور تو هنوز غین- ا

 و گفت:ید آتوسا کوبی پهلوی توی با خنده مشتترسا

- خفه شو ... عشق منه!

 و گفت:ید هم خندآتوسا

 بدبخت ...یل خوب بابا! شوهر ذلیلی- خ

 گرفت و گفت:یط اونا داشته باشه بلی به حرفای توجهینکه بدون اآرتان

 ...یم- بر

 با ذوق گفت:ترسا

 کاش زود نوبتمون بشه ...ی- وا

یچ دستگاه شدن ... هیابی مشغول ارزیجان . آتوسا و ترسا با هیستادن صف ای سه رفتن توهر

 آرتان بودینشون داشتن ... خونسرد   تریجان هیکدوم تا به حال سوار نشده بودن و حال حساب

ی اطراف بود ... جلوی صوت مشغول تماشای رویفی با اخم ظرینه توجه و دست به سیکه ب

 لحظه متوجه شد کهیه ی بودن ...   آرتان تویستاده دو تا خانوم با سه تا پسر اوساترسا و آت

 از پسرا عوض شد و پسره بدجور خودش رو كنار ترسا كشید...یکی از خانوما با یکی یجا

 به جاش ... پسره بایستاد عقب و خودش ایدش لحظه رفت سمت ترسا به شدت   کشیه یتو

 خودش و آتوسا وین قدم رفت جلو تر ... آرتان ترسا رو نگه داشت بیه اراده ی آرتان بیدند

یان شد ... اما ترسا متوجه جریره بده با اخمش به آسمون خیح رفتارش رو   توضینکهبدون ا

شده بود!
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 محو نگاه همینقدر چشماش ترسا و ای اخمش رو از کنه زل زد توی ذره اینکه بدون اآرتان

 رفتنیعشدن که متوجه نشدن صف حرکت کرده ... با سقلمه آتوسا به خودشون اومدن   و سر

 نوبت اونا بود که سوار بشن مسئول دستگاه در رو بست و گفت دستگاه پری وقتیقاجلو ... دق

 ...ی بعدتشده شما نوب

 کرد و گفت:ی پوفترسا

- اه! بخشکه شانس ...

 کرد و گفت:یش به گوشی نگاهآتوسا

 کجا موند؟!!ی- مان

 گفت:آرتان

 کنن ...ی بچه هاست ... حال حال ها ولش نمیر گی- اون که حساب

 بزرگ بود که دور تا دورشیره دایه ربه دستگاه شروع به حرکت کرد ... یه از گذشت بعد

   ساختی نود درجه میه رفت و زاوی میین داشت ... اولش پاندول وار بال و پایصندل

ی هم میعنی ... یدن کرد به سرعت چرخی صبا ... بعد از اون شروع می کشتیهدرست شب

 سمتین ایومد ی رفت اون سمت و از اون سمت   می سمت مین هم از پاندول وار از ایدچرخ

 اش نود درجه شدیه که کم کم زاوین شدن به دستگاه ... همیره زده خیجان... ترسا و آتوسا ه

 آتوسا رو چنگ زد و گفت:یترسا بازو

 ره بال ...ی میلی خی ... آتی- وو

 طرف اونطرفین که بدون تکون دادن سرش با حرکت مردک چشماش اینطور هم همآتوسا

 کرد گفت:یرفتن دستگاه رو نگاه م

 رن تو آسمون!ی- آره ... اوناکه اون نوک نشستن قشنگ م

 کرد و با وحشت گفت:ی طرف اون طرف مین سرش رو ای بر عکس آتوسا هترسا

 ره؟!ی کنده بشه تا کجا مین- به نظرت ا
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 گفت:یت هم تو همون وضعآتوسا

 برج شما ...ی بالیفتیم- فکر کنم ب

 مردم همزمانیغ جی ... صدایدن دفعه شروع کرد به چرخیه زل زده بودن به دشتگاه که جفت

 ترسا رو چرخوند سمت   خودش و گفت:ی بازویع اراده ترسا بلند شد ... آرتان سری بیغبا ج

 ...یم ری نمی ترسی اگه میترسی؟- م

 بشه و گفت:ی کرد عادی سعیع سرترسا

 بالست فقط ...یجانش- نه نه ... خوبم ... ه

 بود با ترس گفت:یستاده شدت چرخش و بال رفتن دستگاه راست ایدن که چشماش از دآتوسا

 بده ها!یلی!! خیم؟ نریخوای- ترسا ... م

 آب دهنش رو قورت داد و گفت :یاره خواست کم بی عنوان نمیچ که به هترسا

 ...یم شی می خالیم زنی میغ چهار تا جیم ری ... میست که نیزی- نه بابا چ

 و ترسش کمتر بشه ... بالخرهینه دستگاه رو نبیگه انداخت که دیر از اون سرش رو زبعد

 نفریه   بود که ین که به استرسش اضافه کرد ایزی شدن ... چیادهدستگاه متوقف شد و همه پ

 بود. همون جا شلنگ آماده داشتن ویده دستگاه حالش بد شده بود و همه جا رو به گند کشیتو

 گفتن:ی کردن و با خنده به هم   میز دستگاه تند تند همه جا رو تمینمسئول

 نفر حالش بد نشه!یه بار یه- نشد 

 از زور استرس حالت تهوع گرفته بود ... اما باز مصر بود که سوار بشه ... بالخرهترسا

 داد که اگه   قبلشی گرفت اخطار می هاشون رو میط که بلیدرها رو باز کردن و مسئول

 دست آرتانیت نخورده بود اما حالت تهوع داشت ... با هدایزی خوردن سوار نشن ... چیزیچ

 ها نشست ... سمت راستش آتوسا بود و سمت   چپش آرتان ... آتوسالی از صندیکی یرو

 خوند ... ترسا که کلی هم می الکرسیه و همزمان داشت آیین پاید سرش رو کشیاهرم بال

 و دارهیده کشیین آرتان   اهرم رو براش پاید لحظه به خودش اومد دیهذهنش قفل شده بود ... 

 همون حالت آروم گفت:توی کنه ... یکمربندش رو سفت م
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 ...یم شی میاده پی ترسی ... سرتق نباش دختر اگه میده- ترسا رنگت پر

ی ... آرتان هم سرید اهرم رو چسبی که واقعا لل شده بود فقط ابرو بال انداخت و دو دستترسا

 مسئولینکهبه افسوس تکون داد نشست کنارش اهرم خودش رو هم محکم کرد ... بعد زا   ا

یلی رفت و دستگاه رو روشن کرد ... اول خیروندستگاه همه اهرم و کمربندها رو چک کرد ب

 پاندول وار شروع به عقب جلو رفتن کرد ...   ترسا که از همون لحظه بهصورتآروم به 

 گفت:ی ... آتوسا کنارش عصبید کشیغ زده بود بلند جیخ بود و همه بدنش یدهشدت ترس

- زهرمار ... چه مرگته؟ هنوز که بال نرفته ...

 داد ...ی بود چشماشم بسته و با قدرت فشار میده محکم اهرم رو چسبترسا

 آرتان روی دستای سمت خودش ... گرمید دستش قرار گرفت و دستش رو کشی رودستی

 شناخت ... با خودش زمزمه کرد:یخوب م

! نترس .. نترس ...یشته ... آرتان پیشته- آرتان پ

یزی چینکه ای بیگه شد. دی میشتر رفت و ترس ترسا لحظه به لحظه بی بال تر می هدستگاه

ین   گرده ... همی دل آسمون و بر می ره توی کرد هر بار می زد ... حس می میغبشنوه فق ج

 ترس ترسا هم دوبرابر شد و با همه وجودش گفت:یدنکه دستگاه شروع کرد به چرخ

 مامان غلط کردم ...ی- آرتـــــــان ... غلط کردم ! وا

 ... اما ترساید خندی زد و می میغ بود و با همه وجودش جیخته برعکس ترسا ترسش رآتوسا

 شدنیخ ...   آرتان که ید لرزی ترس از ارتفاع داشت همه بدنش می آرزو کمیانکه بعد زا جر

 سمت ترسا و شروع کردنید کرد خودش رو کشی حس میدست ترسا و لرزشش رو به خوب

 علقه هر دو نفرشون ...موردبه زمزمه کردن آهنگ 

 شدینجوری شد که ای دونم چی- نم

یشم پیستی دونم چند روزه ننمی

ی گم که فقط بدونی ماینارو
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 شمی میوونه دیواش یواش دارم

 بلند شعر رو بخونه ... ترسا کهی صداش به گوش ترسا برسه مجبور بود با صداینکه ابرای

 برد   ... دست آرتانیاد لحظه همه ترسش رو از یک ی و براید بود شنیکسرش به آرتان نزد

:ید و نالید دستش محکم چسبیکیرو با اون 

- آرتان ...

 که بتونه بشنوه گفت:ی باز کنار گوشش طورآرتان

 شه ...ی خوب فکر کن ... الن تموم میزای چشماتو ببند ... به چیششش- ه

 گفت:یاره کرد هر ان ممکنه بال بی که حس مترسا

 خوره ...ی شه آرتان ... الن حالم به هم می- نم

 ...ی تریک فکر کن که چقدر به خدا نزدین شه ... به ای شه ... می- م

:ید کشیغ ترسا با همه وجودش جو

- خــــــــــــــــــدا!

ی برده بود ... فقط خودش رو حس میاد آتوسا رو از ی شد، به طور کلیشتر دست آرتان بفشار

 ویخت گرفت که ترسش   ری از دست آرتان و قدرت اون انرژینقدرکرد و آرتان رو ... ا

 شد ... بالخرهی نمیاد رفتنش زیینچشماشو باز کرد ... به خاطر چرخش دستگاه متوجه بال پا

 ... دست ترسا   هنوزم تو دست آرتان بود ...یستاد اینکه ... کم و کمتر ... تا اشدسرعتش کم 

 سمت ترسا و گفت:ید که دستگاه توقف کرد آرتان چرخینهم

!!ی؟- خوب

 تر شده ویک کرد به آرتان نزدی بود ... حس میده لبخند زد ... چقدر اون ترس بهش چسبترسا

 گشاد   شد و گفت:یشش دستگاه شده ... نین نبود که چرا سوار ایمون اصل پشین همیبرا

 خوبم ...یلی- خ
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 لبخند بسنده کرد ... دست ترسا رو ول کرد اهرم خودشیه خنده اش گرفت ... اما فقط به آرتان
رو باز کرد و گفت :

- آره مشخص بود ...

 و گفت:یستاد اهرم خودش رو کنار زد بلند شد ایع هم سرترسا

 خودم رو بدونم ...یف از الن بگو تا من تکلیری برام دست بگی خوایم اگه ین- بب

 زد و گفت:یثی لبخند خبآرتان

 قصد رو هم دارم ...ین همیقا- دق

:ید کشیغ جترسا

 کشمت ...ی- آرتان م

 آتوسا متوقفش کرد:ی دنبالش که صدایفته بخاست

! شوهرم منو سپرده به شما دو تا ...یستا بد نین ذره به منم توجه کنیه- بابا 

 دو نفر بگشتن سمت آتوسا ... ترسا با خنده گفت:هر

 ده ...ی آرتان منو حرص مین ... ای ببخش آتی- وا

 سه راه افتادن و آتوسا گفت:هر

 بهم خوش گذشت ... دوست دارم بازمیلی ... من که خی شده بودیت مین- حقته! چت بود؟!! ع
برم!

 نازک کرد و گفت:ی پشت چشمترسا

- چه غلطا ..

ی بود دستیستاده فاصله کنار بچه ها ای که با کی مانی توجه به کل کل اون دوتا برای بآرتان

ین ایتونست   میا به فکر فرو رفته بود ... آیقا عمیتکون داد و رفت به سمتشون ... ترسا ول

 اونوی سردید باز هم بایا بخششش بذاره!؟ ی آرتان رو پای هایرت و محبت ها و غیتاحما

 خواست ... قبولی سابقشون   رو می زندگی خسته شده بود ... دلش گرمیلی! خیکرد؟تحمل م

یشنهاد رو خراب کرده بو اما راه آباد کردنش رو هم بلد نبود .... به پیزداشت که خودش همه چ
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ی میتزا پیشه خارج شدن ..   بچه ها طبق معمول همی شام از شهربازیآرتان همه برا

 رفتن ... اون شب چند بار ترسا مچ آرتانی فروشیتزا پیه همه با هم به ین همیخواستن و برا

 گرم شد ... مطمئن بود آرتان اونوی نگاه کردن به خودش   گرفت و دلش حسابینو رو در ح

 بده و ترسا حاضر بود تا هر وقت که دل آرتانیش کم گوشمالیه ... فقط قصد داره یدهبخش

 به حالت اولی بالخره همه چی روزیه که ی   بده ...به شرطیه تنبین بشه تن به ایراض

برگرده ...

!!ین؟- استاد استرس دار

ی رو تویش و پولک دار نقره ایک کوچی دستیف به اشکان کرد .... کی با خشم نگاهویولت
دستش فشرد و گفت:

 هم خوبم ...یلی شما خی! از صدقه سریر- نخ

 انداخت و گفت:یولت به وی شرمنده نگاهاشکان

 کردم ...ی همه تلشم رو مید استاد ... من باین- بهم حق بد

 کنه بایاط قدم گذاشتن احتی شد توی پاشنه بلندش باعث می شد.کفشایک قدم بهش نزدیه ویولت

 هم فشرد و گفت:یخشم دندوناشو رو

 شه؟!ی می من چی زندگیف- بله اما تکل

 گفت:ی با ناراحتاشکان

 ...ین هستیان ... خودتون که در جریفته شما بی برایست قرار نی اتفاقیچ- استاد ه

 با اعصاب داغون راه افتاد سمت در خونه و گفت:ویولت

ی ایشه کنم ذهنم قفل شده ... اشکان با دست به در شی دونم ... حس می نمیچی- فعل ه
ساختمون اشاره کرد و گفت:

 استاد ...یید- بفرما

ی ایشه لباس بلند و ساده اش رو جمع کرد و از پله ها رفت بال ... اشکان در شیین پاویولت

ی برای رو شکافتن.   زنیت جمعینرو باز کرد و همراه هم وارد شدن ... هر دو با نگاه ب
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 کوتاه کرم رنگش رو دری صورتش پالتوی با اخم رویولتگرفتن پالتوهاشون جلو اومد ... و

   بود شالش رو همیده پوشی دست خدمتکار گذاشت. لباسش به اندازه کافیآورد و رو

یولت و بلند خوش دوختش رو به خدمتکار داد و رو به وی مشکیبرنداشت ... اشکان هم پالتو

گفت:

 اون جا ...ینیم استاد ... بشیید- بفرما

 زرق و برق دار دور و برش شده بود گفت:ی که محو آدماویولت

 هنوز؟!یومده- ن

 ...ینمش بی- نه ... نم

 بای به آدما دور و برش نگاه کنه نشست ... مدام نگران بود که کسیلی خینکه بدون اویولت

ی از آراد   هم نبود. می در آورد و چکش کرد. خبریفش از داخل کیشو. گوشینتشاشکان بب

 حالش بد شه ...ی وضعتین همچی خواست توی حالش بد بشه و باز خوابش ببره ... نمیدترس

ی داشت خودش رو آروم نگه داره ... اشکان   که تا اون لحظه توی سعم مداین همیبرا

سکوت کناش نشسته بود بالخره دهن باز کرد و گفت:

 ...ی- استاد ... اومد ... ول

ی شد ... مرجان و آراد کنار هم وارد شدن ... صدایره از جا بلند شد و به سمت در خویولت
 رفته اشکان بلند شد:یلتحل

 کنن؟!! مرجان چرا با استاده؟!!ی کار می چینجا ایاراد استاد کی- ول

 و گفت:یولت سمت وید شده بود ... اشکان چرخیره با لبخند به آراد خویولت

 اومدن؟!!ی چی برایاراد استاد کین دونی- استاد! شما م

 مضطرب اشکان انداخت و گفت:یافه به قی نگاهویولت

 خودته!ی همه اش به خاطر سادگی ... ولی خوردی- متاسفم اشکان ... تو بدجور باز
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 هم زل زد به مرجان ... پالتوشو داد به خدمتکاریولت شد ... ویره خیولت بهت زده به واشکان

 بود ... شالش رو هم برنداشت ...   پوزخند نشستیده کت بلند همراه شلوار پوشیه یرش... ز

 و اشکان ... نگاهشیولت به وید تا رسید ... نگاه مرجان دور سالن چرخیولت وی لبایرو

یولت سمت آراد   ... با دست به سمت ویدبرق زد ... اما خودش رو ناراحت نشون داد و چرخ

یولت زد ... اما نگاه وی به آراد گفت ... مرجان داشت تند تند حرف میزی اشاره کرد و چیناا

 زد کهی مونده بود   ... مرجان هنوزم داشت حرف میره کننده به هم خیره برق خیهو آراد با 

 داشتی ... اشکان هم سعینا ایولتآراد دستش رو به نشونه سکوت بال آورد و اومد سمت و

 نقشه اون و عشقش بود ...ین گفت ... ای نمیچی هیولت اما   ویه چیانهر ور شده بفهمه جر

 توش دخالت داشته باشه ... بس بود هر چقدر که باهاشونی ایگه بشر دی بنیچ داد هیاجازه نم

 نگاهش رو ترسان کرد و آرادیولت به هم ویدن که رسین کرده بودن   ... همیباز

:ید ... غرینخشمگ

!!ی؟ کنی کار می چینجا- تو ا

 تته پته کرد:ویولت

 ...یزم دم عزی میح- آراد ... برات ... برات توض

 سمت اشکان و با خشم گفت:ید چرخیولت توجه به وی بآراد

 گه!!!ی کردم مرجان دروغ می ... من ... من فکر می عوضی- تو

 بهت زده گفت:اشکان

!! شما که ...ین؟ گی می- استاد ... چ

 به سمتید خواست اشکان حرفش رو ادامه بده دستش رو گرفت و به سرعت کشی که نمآراد

 عجز و لبه کنون و   مرجان هم بایولت فاصله ازشون قرار داشت ... وی که با کمییراهرو

 راهرو رو باز کردی توی از اتاق هایکی شدن ... آراد در یده دنبالشون کشی ساختگیبهت

 و بعد هم مرجانیولت اتاق و خودش هم وارد شد ... به دنبالش   وداخلاشکان رو شوت کرد 

 در بود قفلش کرد ... مرجانی که رویدیوارد شدن ... آراد رفت به سمت در و با کل

 پا انداخت ... آرادی اتاق بود و   پا روی که توی تنها صندلیخونسردتر از همه نشست رو
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 روید مهربون کلی ... جلو رفت و با لبخندیولت وسمت ید در برداشت و چرخی رو از رویدکل

 ...یفش رو گرفت و انداختش داخل کید هم با لبخند و چشمک   کلیولتگذاشت کف دستش ... و

یده پری هم با رنگیچاره بود ... اشکان بیره اونا و حرکاتشون خیمرجان بهت زده به لبخند ها

 و گفت:یستاد بودنش رو ... آراد وسط اتاق اجا اونیل   دلی دونه! حتی نمیچی کرد هیحس م

 قصه بگم ...یه خوام براتون ی مین ... راحت باشیزم عزی- خوب دانشجوها

 قدرتیگه بود اشاره کرد ... اشکان که دیستاده حرکت وسط اتاق ای با دست به اشکان که ببعد

یش آرایز میه اون اتاق   فقط یل ... وساین زمی رو نشست رویوار نداشت رفت کنار دیستادنا

ینه خواست بشی بود و هر کس می شش متریچه قالیه بود ... کف اتاق موکت و ی صندلیهو 

 داد ویه تکیوار اشکان   و مرجان به دی هم روبرویولت ... وین زمی روینه بشدمجبور بو

 کرد ... مسلما اونی شد ... استرس مرجان رو حس میرهخونسرد به مرجان و اشکان خ

یره در بگیولت آراد و   اشکان و بعد هم آراد و وین بین خونی دعوا جنگین ایانتظار داشت تو

 هم گرفته بودی فرق داشت ... بنده خدا چه ژستیلی با تصورش خید دی که میزی... اما چ

ی توید و زانوهاش رو کشین زمی .... آراد همونجا سر   جاش نشست روی اون صندلیرو

شکمش و گفت:

 کهینه بی رو می قبل از وارد شدن به کلس دختری اشکان خسروی- روز اول مهر ... آقا

 رخ   دختر رویم گرده ... فقط نی و از قضا داره دنبال کلسش میستاده تابلو اعلنات ایجلو

یدا دانشگاه پی تصور که جفتش رو توین با ایگه دی و خوب ... مثل همه دختر پسراینه بیم

   خوام ... البته اول هدفشی گه خودشه! همونه که من می بازه و می دختر دل مین کنه به ایم

 دختر هم کلسه ...ین فهمه با ای کردن بوده ... بعدش میدا و دوست دختر پیطنت کم شیهفقط 

 کنه توجه اون دختر روی می هاش سعیکه دوبار با   تیکی شکسته ... ی با دمش گردو میگهد

 ده ... هرچه اونی سخت در اشتباهه و اون دختر دم به تله نمینه بی اما مبکنهبه خودش جلب 

ینه بی که میی شه ... تا جای ازش دور میشتر ره سمت اون دختر ،   اون دختر بی میشترب

 پرهی روز میه و یره گی! حرصش میده ندی درست و حسابیاون دختر اصل اونو تا حال حت

 کنه؟!!!ی میافت دری کنه ... چی می درخواست دوستازشسر راه دختره و علنا   

 زل زد به مرجان و گفت:ید که رسینجا ابه
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یه محکم ... و یلی خیلی سیه کنه ...ی میافت دری چین دونی- مرجان خانوم ... شما خوب م

 ...ی با حراست طرفی مزاحمم بشیگه بار دیهجمله محکم تر! اگه 

 روح سرکش آقا اشکانیلی سین تموم شد؟!! نوچ ... تازه اولشه ... با این کنی فکر مخوب

 کشهی مدت اشکان   میه خوام ... ی دختر رو مین گه ال و بل ای شه و میسرکش تر م

کنار ...

 داد اشکان بلند شد:ید که رسینجا ابه

!یم دونی رو مینا ؟ همه مون این گی مین داری چی رو براینا- استاد ا

 دستش رو بال آورد و گفت:آراد

 اش گوش کن ...یه ... به بقی دونی! ساکت باش اشکان ... تو فقط نصفش رو میششش- ه

 مرجان از جا بلند شد و گفت:اینبار

 کنن!!!یر خوان من و تور و تحقی مینا- اشکان ... ا

 شد و گفت:یره خیولت با نفرت به وبعدش

 خانومتونی دونم بابت کارای که براتون قائلم و خوب می! با همه احترامیز عزیاراد- استاد ک

 اتاقین   خوام از ای ... من مین کنیر دم من و اشکان رو تحقی ... اما اجازه نمین هستیعصب

 الن ...ینبرم ... هم

 و گفت:ید غش غش خندویولت

 حال مرجان جان ...ی- بود

 با نفرت گفت:مرجان

 حرف نزن!یگه! تو دی کاره ای- تو که معلومه چ

 اشکان بهت زده گفت:یولت از آراد و وقبل

 چه وضع حرف زدن با استاده؟!!!ین- مرجان .. ا
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 کار کنه ... فقط تونست بگه:ی چید دونست بای کم اورده بود ... واقعا نممرجان

 دم ...ی میح ... فعل دخالت نکن! بعدا برات توضی دونی نمیچی- اشکان تو ه

 و گفت:ید خندآراد

!!ی؟ کس دخالت نکنه تا تو راحت باشیچ هی خوای- م

:ید کشیاد دفعه فریه بعد

 حرف نزن ...ین بشیر- بگ

 چندیدن اراده دوباره نشست و آراد بعد از کشی کرده بود بی آراد غالب تهیاد که از فرمرجان
 ادامه داد:یقنفس عم

 کرد ... از اون اصرار و هریله مدت سکوت باز دوباره پیه آقا اشکان بعد از ین گفتم ... ای- م

 کرد ...ی اخر و ازش   خواستگاریم آقا اشکان زد به سینکهبار از مرجان خانوم انکار ... تا ا

 کار کرد؟!ی خانوم چین ای کردی خواستگاری وقتیادته اشکان؟! یادته

 آراد مونده بود گفت:یق که بهت زده از اطلعات دقاشکان

 جواب رفت ...ی- سکوت کرد و چند لحظه نگام کرد ... بعد هم ب

- و بعد؟!!

 از جا بلند شد ... چند قدم راه رفت و بعدش گفت:ی عصباشکان

 بکنم ...ی کاریه- ازم خواست ... خواست 

!!!ی؟- چه کار

 گفت:یولت وینبار انداخت ... ایر سکوت کرد و سرش رو زاشکان

ی کافیم با هم بری کنیم. راضی کنم اشکان ... ازت خواست با من حرف بزنی- من کمکت م

 تا مسلمون بشم ... نه؟!یشاپ ... بعد مخمو بزن

 و گفت:ید کشی آهاشکان
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 همین همی مسخره بود به نظرم ... برایلی جا خوردم! خیدم شنینو ای خودمم وقتین- باور کن

 پام ... خواستم هر طور که شده   خواسته اش روی اندازه جلویفکر کردم که داره سنگ م

انجام بدم ...

- و؟

یادمه .البته من موفق نشدم اما خوب ین خوب.من از شما دعوت کردم.شما هم اومدیچی- ه

   بکنه اونیگه درخواست دیه خواستم به مرجان بگم نشد، وازش بخوام ی با شرمندگیوقت

 موفق شدم!ی چی تویدم وقت نفهمیچ وبعد هم رفت ومن هی گفت تو موفق شدی و شادیجانباه

 ...ید کشیرون بیفش که همراهش آورده بود و بسته عکسا رو از کیفی رفت به سمت کآراد

گرفت سمت اشکان و گفت:

 پسر ...ی موفق شدین ای- برا

 عکساین شد! ای شد ... باورش نمیره عکسا رو گرفت و بهت زده به تک تکشون خاشکان

 سمت   مرجان وید بهت زده چرخید ثابت کنن؟!! چند تا از عکسا رو که دیو چیخواستنم

گفت:

 مرجان ؟!!یه چینا ... اینا- ا

 کرد ... بغض آلود گفت:ی می بازیلم هنوزم داشت فمرجان

 دونم اشکان ...ی مگه؟!! به خدا نمیه- چ

 کف اتاق و گفت:ید عکسا رو کوبیت با عصباناشکان

!!!ی؟ چیعنی ینا- ا

 سر شونه اشکان زد و گفت:ی از جا بلند شد ... دستآراد

 گم ...ی من برات مین- بش

 و گفت:ید کشیقی شد به دهن آراد ... آراد نفس عمیره نشست و منتظر خاشکان
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یولت به ویشتر من ... اما من که از چشمام بی نفر فرستاد گالریه عکسا رو ین- همون روز ا

 داشتم   ازش سر دریم در کاره ... تصمی نقشه ایه دونستم ی ... میدم داشتم فقط خندیمانا

 بهیشه ... اما همیرم دنبالش رو بگیگه اومد و نشد دیش پیولت ویماری بیان که بعدش جریارمب

یدا من علقه پیولت کردم   تو به وی. حس میرمت نظر بگیر خواستم زیتو شک داشتم و م

 نداشت ... البته ناگفتهی ایگه دیل ... دلی کار اونو از چشم من بندازین با ای خوای و میکرد

یان جرین داشت شک داشتم ... ای هم که از گذشته با ما   دشمنیگه دی بنده خدایهنمونه که 

 وقتیچ اشکان ؟ تو هی دونی افتاد ... میگه اتفاق دیه باز دوباره ینکه تا اگذشتگذشت و 

 مرد زن دار شده بود!یه   که عاشق ی دختریچه ... بازی شدیچه بازیدینفهم

:ید داد کشاشکان

 ممکنه؟!!!یر ؟ غی گی می- چ

:ید سمت مرجان و داد کشید چرخبعد

 گن مرجان؟!!ی راست مینا- ا

 کنه ... آراد که ازی رفت و فقط تونست با حرکت سرش نفی داشت از حال میبا تقرمرجان

 شده بود گفت:ی مرجان عصبیسفت

 بهیشتر گفت؟!! گفت حواسمو بی بهم چی دونی خانوم اومد سراغ من ... مین ایش- چند وقت پ

 که توجهی پلکی دور و برش   می دارینقدر و ای شدیولت جمع کنم ... گفتم تو عاشق ویولتو

! گفتم محاله باور کنم ... البته ناگفته نماند حرفشیدم ... من خندیاونو هم به خودت جلب کرد

یولت اثبات حرفش ... اما به وی بود   برایلیرو در مورد تو باور کردم! اون عکسا هنوزم دل

 کنم کهیدا پی راهیه خواستم هر طور شده یهرگز شک نداشتم ... ذهنم مغشوش شده بود و م

یر عمل کنم از زی خواستم احساسی عمل   نکنم ... اگه می باشه و احساسیاستهمراه با س

 بود که چند نفرین تونستم ای که می کارین کردم! اولی کردم و لهت می میداتسنگم شده بود پ

 ... رفتهی شده بودیب نه! اما تو غیا ی پلکی واقعا   دور و بر زن من مینمرو مامور کنم بب

 ... منیومدی ی و نه دانشگاه می دادی که ازت داشتم رو جواب می ... نه خطین زمیر زیبود

ی و بعدم اس ام اسیولت به وی خودت زنگ زدینکه تا ایپیچیدم به خودم مرداشتم مثل   ما
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 رو برامی همه چینکه رو تحت فشار گذاشتم تا ایولت ... من وی رو گفتی مهمونیانجر

ین هم رفته بود و عیولت مرجان خانوم سراغ وین بود؟!! ای چیه قضی دونیگفت   ... م

 که به من زده بود رو به اونم زده بود ... اما ...ییحرفا

 با لبخند ادامه داد:یولت واینجا

ی هر کاری نزن! به من تذکر داد که تو حاضری حرفیچ به من گفتن به آراد هیشون- اما ا

 کنم ...یت با تو حرف بزنم و   راضی جوریه خواست ی من و آراد رو به هم بزنین تا بیبکن

 واضح بودینقدر ایز ... همه چید دو زانو و سرش رو چسبی له شده بود ... نشست رواشکان

ی بپرسه ... خودش حس کرده بود   درخواست هایزی خواست از مرجان چی نمیکه حت

! آراد ادامه داد:یبهمرجان عج

 اومدهیش پی تصور که سو تفاهمین خونه مون تو با ایا- اون شب که بهت زنگ زدم و گفتم ب

 اتفاقاتیان ما هم رد   جری خواستی می ... از طرفی خودت رسوندیع سریولت من و وینب

 ترفندین و با ای از جانب ما نداشته باشی نگرانیگه و تو دیم که راحت تر بهت کمک بکنیمباش

 به تناقضش بردم و تو ذهنمی   پیولت وی حرفایدن ... من با شنی کنی رو راضان مرجیبتون

 مرجانی و گفتی تو اومدی باشه ... وقتیده کشی نقشه اید که مرجان بایدم رسیجه نتینبه ا

ی بشی مهمونین و باهاش وارد ای دعوت   کنی مهمونین رو به ایولتوادارت کرده که و

یولت ... چون درست همون شب قبل از تماس تو مرجان به من خبر داد که ویه چیه قضیدمفهم

 کردم داشتمی ... من باور نمی مهمونیادگول اشکان رو خورده و باهاش قرار   گذاشته که ب

 رو نسبت به تو بدیولت وینقدر مطمئن بود و ایولت از اومدن وینقدر شدم! مرجان ای میوونهد

 و بعد از من خواهش کردیای ی می مهمونین به ایولت وهکرده بود که حتم داشت   تو همرا

یدم تو رو شنی حرفای ... من اون شب وقتیریم و مچتون رو بگیایم بی مهمونینهمراه هم به ا

 رو بایزا چین کنم .. الن هم واقعا بهت کمک کردم اشکان ... همه ایبهت گفتم   کمکت م

یه ی وسط کمک هاین ... اما ایم بردماجرا به اصل ی تا پیم هم بازگو کردی برایولتو

شخص سوم هم بود ...

 سمت مرجان که سرخ شده و آماده انفجار بود و گفت:ید چرخید که رسینجا ابه
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ی گالری حدس زدم ممکنه اونم بدونه ... تویدم رو فهمیانات جری! برادرت ... وقتیثم- م

   که بهشین تو مخالف بوده ... همی اون بنده خدا هم با همه کارایدمخفتش کردم و تازه فهم

ی شدی کرد ... که تو! عاشق مردیف رو برام تعریز بدون زور خودش همه چیه چیانگفتم جر

ی بود برایم عاشقه! قصدت نابود کردن من   و زندگی دونستی زن داره! متی دونسیکه م

 توی دادن های و بازی اشکان و خواستگاریان برام کل جریثم ... می خودت صاحبش بشینکها

   کردنت و گرفتن مچت وادارتیب بار بهت شک کرد و با تعقیه کرد ... گفت که یفرو تعر

ی خواسته تو رو منصرف بکنه! حداقل اون بی به در اونم مر ... دی براش بگیوکرده همه چ

 که براش کردم رو دونست ... امایی ! اون قدر   کارایست نی ... اون عوضیستچشم و رو ن

 کم به تو محبت کرد؟!!! هان؟!!!!یولت!! وی؟تو چ

:ید کشیغ مرجان جید که رسینجا ابه

!!!! تمومش کن ...یگه- بسه! بسه د

:ید ... داد کشید لرزی از جا بلند شد ... داشت مویولت

یز شوهرم تی به تو فروخته بودم که دندون طمع برای تریزم- خوب حرف بزن! من چه ه

!! با احساس اون   چرای؟!! اصل من به درک ... اشکان بدبخت رو چه طعمه کردی؟کرد

!!! اون که باهات روراست بود ...ی؟ کردیباز

 گوشش و گفت:ی دست گذاشت رومرجان

 دونستم!ی دونستم ... نمی ... من نمین ... همه تون خفه بشین- خفه ش

 و با هق هق گفت:ین زمی دو زانوش روی ... نشست روید دفعه بغضش ترکیه

 ... تنها بود ... دلمی شد ... تو نبودی میاده پینش داشت از ماشیدم- روز اول که آراد رو د

یه   حسرت ی. من از بچگیدم فهمینش ... علوه بر اون پولدار بود ... از ماشیدمش تا دیدلرز

 مرد رو مالین خوردم ... اون لحظه با خودم عهد کردم ای پولدار رو میپشوهر خوش ت

یدم حلقه تو دستشه! همه فکر و ذکرم شده بود   اون ... بعد فهمیدم ... ندیدم ... ندکنمخودم ب

 که کل کلس عاشقشن زنشه ... بعد تازه حلقه ش رویحی استاد مسیدماستادمونه ... بعد فهم

یولت که ویدم روز شنیه بشم .. فحش دادم به شانس گند   خودم. یخیال گرفتم بیم ... تصمیدمد
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یلی خونه درندشت و خیه به یدم کردم رسیبش ... تعقینا ره خونه مامانش ای داره مگفتبهت 

 نهی کم نداشته ... نه تو مجردیچی هی دختر تو   زندگین ایدمبزرگ ... حرصم گرفت ... فهم

 که ازش کم نبودم ... از سر ویافه کم داشتم؟!! از قی ... گفتم چرا من نه؟!!! من چیتو متاهل

 شد ...ی ازش کم نمیچی داد هی گرفتم.   اون اگه تو رو از دست میمو ... تصمینطورزبونم هم

 پول در آوردن حاضر بودی که داداشم برای!!! منی؟ شد ... اما من چیصد تا بهتر قسمتش م

 جایچ که هی کردن ... منی نگاه میکلم رفتم سر کار اول به هی که   هر جا میآدم بکشه! من

 هاف هافو بشم که چند تا همیرمرد پیه زن ید دونستم اگه شوهر پولدار بخوام بامیجام نبود! 

 خواستم برم دنبالی خواستم خودمو حروم کنم. دلمو باخته بودم و میبچه   داشته باشه ... نم

 بشم و بگذرم ... اما نشد ...   پسیخیال ... بیرم خودم رو بگی کردم جلوی سعیلیدلم ... خ

نگذشتم ... پس همه تلشم رو کردم ...

 هقش شدت گرفت و گفت:هق

 خواستم!!!ی ... میولت تو بنا کنم وی زندگی خرابه های رویاهامو خواستم کاخ روی- آره م

ی ... مین چون حقم بود ... حق من و امثال منو تو و امثال تو   خوردیدم ترسی هم نمیچیاز ه

 ...یرمخواستم حقمو پس بگ

:ید وسط حرفش و داد کشید پرآراد

ی کردی من چقدر عاشق زنمم؟ فکر میدی فهمی احمق به تمام معنا! تو نمیه! ی احمقیه- تو 

 فکرین نگاه کنم؟ چطور   چنی تونم به کسی بعد از اون می کنیرون بیماگه اونو از زندگ

!! هان؟!!ی؟ من بشیولت ویگزین جای تونی که مید به ذهنت رسیاحمقانه ا

:ید کشیغ باز جمرجان

 تونستم ...ی رفت من می داشتم! اگه اون میمان تونستم ... من به خودم ای تونستم ... می- م

 زد و گفت:ی پوزخندویولت

یه ی سال تویک ... اون ی که همسر منو خوب نشناختینجاست اشتباهت کجاست؟! ای دونی- م

 کشوری ... تنها همزبون هم   تویم کرد ... هر دو تنها بودی میخونه کنار خونه من زندگ

 ... الن که مسلمون شدم شر و شورم فقط مخصوص همسرمین نبینجوری ... منو ایبهغر
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لل خ  و بعدای کردم. اما اون   با وجود آزادی ها می دلبریلی کردم ... خی کارا میلیشده ... قب

!!! شوهر منی؟ فهمی انگشتش رو هم به من نزد! می به وجود اومد حتینمون که بیعلقه ا

 شه مرجان جان ...ی مکر زنونه نمیراس

:ید از جا بلند شد و با خشم رفت سمت در ... غرمرجان

 خوام برم ...ی- م

 رو گرفت و آروم گفت:یولت با لبخند دست وآراد

 شده ...یه تنبی ... به اندازه کافیزم- در رو براش باز کن عز

 روید مرجان بتونه کلینکه .... قبل از اید کشیرون رو بید رو باز کرد و کلیفش در کویولت

 حال داغون خودش بود   رفت سمتش وی اشکان که تا اون لحظه سکوت کرده بود و تویرهبگ

 بم شده گفت:ی و با بغض و صدایستاد در ای ... بعد جلوید رو قاپیدکل

 کم داشتم برات؟!!ی خوام بدونم ... چرا من نه؟!! چی رو میزی چیه- فقط 

 زد و گفت:ی پوزخندمرجان

ی مامانم ... نمیه شد شبی میم آس و پاس تر از خودم بشم زندگیکی خواستم زن ی- من اگه م

 بسازم ...یمو تازه زندگیخواستم با بدبخت

 زد و گفت:ی لبخند تلخاشکان

!!ی؟ کنی پرسم ... با من ازدواج می بار آخر ازت می من برای- باشه ... ول

 زد و گفت:ی بود؟!! مرجان هم پوزخندیوانه گرد شد ... اشکان دیولت آراد و وچشمای

ی که حاضر باشه با نداری رو دارم ... برو با کسیده- نه بچه جون ... من هنوزم همون عق
بسازه ...

 اگه قول بدم خوشبختت کنم؟!!ی- حت

ین پوله که تضمین ای گن ... ولی مینا- قولتو بذار در کوزه آبشو بخوره ... الن همه پسرا هم
!یاره یم
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 باز پوزخند زد و گفت:اشکان

 من آس و پاسم؟!!ی دونی- از کجا م

 شد ... مرجان هم بایره به منظور اشکان برد و پوزخند زد و منتظر به مرجان خی پآراد
 و تمسخر گفت:یپوزخند

 ارزه ...ی که سر تا پاش دوزار نمی ره ... پسری دانشگاه و میاد ی که با موتور می- پسر
 دانشگاه معلومه آس و   پاسه ... منویاد ی میپ دست لباس و تیه که از اول تا آخر با یپسر

احمق فرض کرد؟

 دستش چرخوند و گفت:ی و توید باز هم پوزخند زد ... کلاشکان

 تموم شد ... فقط قبل از رفتن بهترهیگه فرصت رو هم بهت دادم ... اما دین ... من آخری- اوک

یلی خی که چشمت   رو روی کور شدی به قدریاراد استاد کیدن ... تو با دی رو بدونیزایی چیه

 کارخونه دار معروفی ، پسر احمدرضا خسروی خانوم ... من اشکان خسروی بستیگه دیها

 اونیدی! اگه دیه   خودش غولی هستم ... بابام چهار تا کارخونه داره و براهداشتیلوازم ب

 بود کهین واسه ایدم وقت مثل بچه پولدار ها نچرخیچ هیدی دانشگاه ... اگه دیام ی میجور

 خواستم امثال تو ...ینم

 مرجان چشم دوخت و گفت:ی به سر تا پایر با تحقید که رسینجا ابه

ی ... خواستم هر کس منو مینطور طرفم ... نه تنها دخترا! که پسرا هم همیان- به خاطر پول ب

ینخواد واسه خاطر خودم بخواد نه شهرت و ثروت و اعتبار بابام ... محض   اطلعاتت ماش

 دست لباس رو دویه کنم ... هرگز ی دانشگاه ازش استفاده میر پوشه است که مواقعغیهخودم 

ی پا گذاشتم ... هر کشوریر تهران   رو زی پوشم جز واسه دانشگاه ... تمام رستورانایبار نم

 شه ... وی به نام من می پدرم به زودی از کارخونه هایکی رو رفتم ... و در ضمن یکه بگ

 شه ... چرا؟!!   چون تک فرزندم ...یکم کم همه اش مال من م

 کردن بودی مرجان که در حال قالب تهیافه قفل چرخوند و به قی رو توید کلید که رسینجا ابه
با خنده گفت:

 ...ی نبودیقش بار بهت مهلت دادم ... اما لین آخری خانوم پول پرست! من برای- حال هر
 کن ...یدابرو شاهزاده تو پ
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 چرخه ... حال اشکان هم بهتر از اونی داره دور سرش میا کرد کل دنی حس ممرجان

 که بهی ...   دختریست واکس زدن کفشاشم نیق دختر لین دونست ای میگهنبود ... اما حال د

 که قلبشو بهشی و علنا به پسریگه زن دیه ی خراب کردن زندگی نقشه بکشه برای راحتینا

   ...یست نی زندگیق لی خوامت چون آس و پاسی کرده بگه نمیمتقد

 در رویره دو زانو و با دستش دستگی که مرجان از اتاق خارج شد اشکان افتاد روهمین

 کنارش زانو زد و گفت:یعگرفت که ولو نشه ، آراد سر

!ی؟- اشکان جان خوب

یولت ... ویومد ی زد، انگار که نفسش بال نمی اش رو چنگ مینه بدون جواب قفسه ساشکان
 جلو اومد و گفت:یبا ناراحت

 ...یره گی می نفس تنگیشه ناراحت می- آراد فکر کنم مثل من وقت

 همون حالت گفت:ی اشکان رو صاف کرد و مشغول ماساژ دادن کمرش شد و تویع سرآراد

 ...یدی زود فهمینقدر بود که ایار نشده که ... خدا با تو ی- اشکان آروم باش پسر ... طور

 که به زور از حنجره اشیی ... با صداید لرزی بغض کرده بود ... چونه اش بدجور ماشکان
:ید شد نالیخارج م

- چرا ... چرا من؟!! چرا من آخه؟

 تونست کمی سوال مین با همیومد ی که سرش میی سوال آشنا بود ... هر کس هر بلین با اآرد

 هم باین همی گرفت ...   برای افراد رو میبان که گری سوالینکم خودش رو نابود کنه ... بدتر

آرامش گفت:

ی به نوعیش اشکان ... هر کس تو زندگی خوب بدونید! تو که بایی؟ فقط توی دونی- از کجا م

 رو ازیزش نفر   عزیه ... یست درد نی کس بیچ شد ... هی مدلینغم و غصه داره ... مال تو ا

 فکرینطور اون بل فقط سر اون اومده؟ چرا ای کنی ناله چرا من؟! فکر می ده و میدست م

ی هایلی که واسه تو افتاده   براشون افتاده ... خی اتفاقین هم ایگه دی هایلی که خی کنینم

 بحران رو ... پاشو اشکان ... پاشو پسر! درسته که اون ازتین هم پشت سر گذاشتن ایگهد
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 ... همهی پا گذاشته   اما توام با چند تا جمله نابودش کردیرسو استفاده کرد و احساسش رو ز

 ... شک نکن!ی گرفتپسغرورت رو 

 با لبخند گفت:ید آرامش رو دی که تو نگاه اشکان کمین جلو اومد و همویولت

 نداشتیاقت! لیچی هیگه شد ... اون که دیخ لحظه مو به تنم سیه تو ی- باور کن منم با حرفا

اشکان ... به خاطرش غصه نخور ...

 و گفت:ید کشی آهاشکان

 اون دانشگاه؟ی تونم پا بذارم توی چطور میگه- د

 گفت:ویولت

 ... با رفتاریفتاده نی اتفاقیچ رفتار کن که انگار هی طوریا نشده که ... بی!! طوری؟- چرا نتون

خودت شرمنده اش کن اشکان ...

 زد و گفت:ی از جا بلند شد ... نفسش جا اومده بود ... لبخند تلخاشکان

 کنه ...ی سوزه ... افکارش نابودش می براش میلی- دلم خ

 به نشونه افسوس تکون داد و گفت:ی هم سرویولت

ی مادرش غصه می زنه و برای در و اون در مین داداشش به ای چطور برایدم دی می- وقت

 نبود ...ی تونم بکنم تا به آرامش برسه ... اما اون به کم   راضی میخوره قسم خوردم هر کار

 ...یست در انتظارش نی روشنینده بمونه قطعا آینجوریاگه بخواد ا

 و رفت سمت در ... لحظه آخر برگشت و گفت:ید کشی آهاشکان

 که ناخواسته توشون سهم داشتم شرمندهی خوام ... بابت همه اتفاقاتی- از هر دوتون معذرت م
م ...

 به آراد انداخت و گفت:ی نگاهبعد

 شد ...یت که اذیرتی- بابت غ
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 ...یولت سمت وید چرخنگاهش

 دلتون افتاد ... من شرمنده ...ی که توی- بابت ترس

ید نداد که اونا حرف بزنن و به سرعت از اتاق خارج شد ... آراد با لبخند چرخی هم مهلتبعد

 و گفت:یولتسمت و

- خوب ...

 هم با لبخند سرش رو کج کرد و گفت:ویولت

- خوب ...

 گوشش گفت:یر ... زیولت اومد سمت وآراد

 گذشت ...یر هم به خیه قضین- ا

 زد و گفت:ی لبخندویولت

 کنم! هر کسی با همه وجودم بهت افتخار میه؟ چی دونی- خدا پشت و پناه ماست آراد ... م

 ... اما تو ...یکرد تو بود با اون همه مدرک و شاهد شک می جای ایگهد

 گفت:آراد

یشه ... علوه بر اون همیست اصل تو وجودت نیانت ... خیزم- من تو رو بزرگت کردم عز

 که با همه وجودش به خدا اعتقاد داشته باشه محاله قدم کج بر   داره ... چونیاعتقاد دارم کس

ی خدا رو بزنید اول قید بای کنیانت خی کنه ... تو اگه بخوای داره نگاش میشه دونه اون همیم

 روز دلت رو بزنه   ...یه و ممکنه ینیه زمیز چیه... عشق من که 

 غر زد:ویولت

- چرت نگو ...

 و گفت:ید رو بوسیولت وی موهای لبخند زد ... روآراد

 وقتا دوست دارم خودمو لوس کنم ...ی- دوست دارم ... بعض
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 و گفت:ید خندویولت

 نازتو بکشم؟!!ید بایعنی- 

- بله ...

 ...یستم- شرمنده بلد ن

 کشم ملوسک من ...ی ... خودم فقط نازتو میست هم نی روزگار! باشه طوری- ه

- آراد ...

- جون دلم؟

 شه؟!ی می اونا چیان- به نظرت جر

!یا؟- ک

 ...یگه- اا اشکان و مرجان د

 و گفت:ید کشی آهآراد

 شناسم ...ی ساله میلی اشکان رو خی دونم ... مرجان پشت پا به بختش زد ... من بابای- نم

 باشه ...ی بابام بود و بعد هم خودم ... البته شک داشتم اشکان پسر همون   خسرویمیمشتر قد

 که زدیی زنگ زد ... باباش بود ... از حرفایش اون شب که اومد خونه مون گوشینکهتا ا

 همونه ...ین ایدمفهم

یهو بده ها ... یلی چزم! خی چقدر مینم بی ذارم به جاش می مرجان ... خودمو که میچاره- ب

 اما هری   خواستی بوده که میزی همون چیقا وقت خواستگارت بوده دقینهمه که ای پسریبفهم

 ...ی پشت سرتو خراب کرده باشی از پلیکی کردنش یربار با تحق

 وقتیچ بخشمش ... چون معلومه هی وقت نمیچ اشکان باشم هی- اوهوم ... البته من اگه جا
 خواد ...یخودمو نم

 ... پس نظر نده ...یستی اشکان نی بگم وال ... حال که جای- چ

 رو محکم فشار داد و گفت:یولت لبخند زد ... وآراد
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 ...یم نداری کارینجا ایگه؟ خونه دیم من ... بری- حسود کوچولو

 بود؟ی چیانش!! اصل جرینجا؟ بود ای کی مهمونیدم ... اصل نفهمیم- بر

 گفت:یفش رفت سمت کی که مینطور جدا شد و همیولت از وآراد

 ... مرجانیاد رو بی مهمونین خواد باهاش ای- تولد دوست اشکان بود ... اشکان از مرجان م

 ... بعدم بهشیاد کنه که با   تو بی بکنه اونو وادار میاده واسه ما پیگه نقشه دیه ینکه ایهم برا

ی ماضی که اشکان رینه کنه ... ای حتما باهاش ازدواج میاد رو با تو بی مهمونین گه اگه ایم

شه ...

- بنده خدا اشکان!!

 و گفت:ید کشی آهآراد

- واقعا ...

ینقدر دلشون ممنون خدا شدن که عشقشون ای بار توین هزارمی دو به هم لبخند زدن و براهر

 قابل گسستنه ...یر و غیمحکم و قو

***

 جان ...یما- ن

- جانم؟

 ها!ی رو دعوت کنینا آرتان و ترسا ای نره دوستایادت- 

 اش انداخت و گفت:ینی بی روینی چنیما

 ...یاراد ... آراد کیرومند ... احسان نیان پارسیر ... آرشاوین- فکر کنم همه رو نوشتم ... بب
 ؟ نه؟یگه دینههم

 و گفت:ید خندطرلن
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ی ها خودمونی! حال تا بود مهمونیمون تو مهمونیاد ... چقدر آدم معروف قراره بینان- آره هم

 خورن ...ی ... همه جا می همه دعوتین با ای مهمونینبود ... اما واسه ا

 پاکت ها شد و گفت:ی مشغول جا دادن کارت ها تونیما

 افته ...ی می مشخص بود که چه اتفاقاتیگه شد دیگر بازیلتون طناز تو فامی- نه بابا! وقت

 زد و گفت:ی هم لبخندطرلن

 ازت تشکر کنم ...ید بای تونم چه جوری ... من واقعا نمیما- ن

ی و چشمک اشاره ایطنت سمت طرلن و با شید هم قرار داد ... چرخی کارت ها رو رونیما
به گونه اش کرد ...گفت:

- قربون خانومم برم ...

 و چشماش رو بست ... چندیما نینه سی آرامش بخش سرش رو گذاشت روی با لبخندطرلن

 آرامشین خواست   ای نرفته بود و با همه وجود از خدا میش بود که آرامش از زندگیوقت

 بشه ...یابد

 ظرفشون و رفتی کرد توی دستش بود رو خالی که تویی زنگ تخمه های صدایدن شنبا

 رو برداشت   ...یفون اش متفکر شد و آیافه قیبه چهره مرد غریدن ... با دیفونسمت آ

- بله؟!

یرومند؟ نی- منزل آقا

 ...یید- بله بفرما

 ...یرین بگیل تحویاین ... خواهشا بین بسته داریه- آقا 

 بال انداخت و گفت:یی ابرواحسان

- بله ... الن ...

 زد:یاد فرید، رو چنگ زد پوشیرهنش دم در ... پی سمت چوب لباسرفت

 گردم ...ی رم دم در و بر می میقه دقیه اومده من ی- طناز پستچ
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 کم بهتر شدهیه ... به سرعت رفت سمت در و از خونه خارج شد. رابطه شون ید نشنجوابی

   گرفتش ...ی نمیده داد و نادی اوقات جوابش رو می که طناز بعضیبود ... اما فقط در حد

 غار و خاطرهیه همون قضیشه طناز همی های دوریل دونست دلی!. احسان الن خوب مینهم

 رابطه رو بهتر بکنه بدتر   بمب زده بود و سوطش وین اینکه ای به جاانبدش بوده ... احس

 داشت با ساختن و دم نزدن اعتمادیم رفت ... اونم تصمی بارش نمیر عمرا زیگهطناز الن د

طناز رو دوباره جلب بکنه ...

یکیش گرفت و بعد از دادن دو تا امضا که یل بود تحویک پاکت کوچیه در بسته رو که جلوی

 خونه و   بسته رو باز کردی بابت شهرتش برگشت تویکی گرفتن بسته بود و اون یلبابت تحو

 زد و در خونه رو بستی لبخندیاوش و طرلن و نیما نی پارتی کارت دعوت گودبایدن... با د

 بلند گفت:ی... با صدا

 ...یم دعوت داری مهمونیه ... پاشو که ی- طناز خانوم

 چارچوب در و گفت:ی اومد توطناز

!ی؟- چه مهمون

 هوا تکون داد و گفت:ی کارت رو تواحسان

... دختر خاله آرتان و شوهرش ...ی پارتی- گودبا

 زد و گفت:ی لبخندطناز

 هست؟ی- آهان ... آره طرلن بهم گفته بود ... ک

 ...یم ... حاضر شو بریگه- سه شنبه ... سه روز د

 اخم کرد و گفت:طرلن

- کجا؟!!

 ...یگه دیم لباس بخریم- بر
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 تر شدن بهیک نزدی بود اما حال برای فرارید خنده اش گرفت! احسان اصول از خرطناز

 کرد ... برگشت سمت اتاق و گفت:یطناز چه کارها که نم

 خونم حوصله ندارم ...ی- فعل دارم کتاب م

 پشت سرش وارد اتاق شد ... از پشت سر گرفتش و گفت:یع سراحسان

 اون شب؟!!ی بپوشی خوای می ... چیگه دیم بریا ... بیزم- اا عز

 گفت:یطنت با شطناز

 ...یمو- لباس آلبالوئ

 احسان بایا با هم رفته بودن آنتالی رنگش رو وقتی احسان در هم شد ... لباس آلبالوئاخمای

 بود ...یدهانتخاب خودش براش خر

 نبود ...ی جالبی- شوخ

 شونه بال انداخت و گت:طناز

 گفتم ...ی- جد

ید من از دست تو سفی مدت موهاین منو حرص نده ... تو اینقدر ایم- طناز برو لباس بپوش بر
شد!!!

 و گفت:ینه که احسان لبخندشو نبید چرخیع سرناز

 منو!ی تا آماده بشم ... کشتیرون خوب برو بیلی- خ

 ... تو بپوش ...یگه- من غلط بکنم ... بعدش هم کجا برم؟! نشستم د

 در هم به در اشاره کرد و گفت:ی با اخماطناز

 ...یرون- احسان برو ب

 هم اخم کرد و گفت:احسان

 رفته؟!!یادت ... آره؟!! ی رفته زن منیادت کنم ی وقتا حس می- طناز بعض
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 قدم رفت عقب و گفت:یه یع بود سریده که از جلو اومدن احسان ترسطناز

 ...یزه چی- نه ... نه ... ول

 ...یرون حرف از اتاق رفت بی و بید کشی ترسه ... آهی که ناز هنوزم ازش مید فهماحسان

 ،یست نی دونست رفتارش   عادی لباسش شد ... میدن و مشغول پوشید کشیطناز نفس راحت

 دونست حق به جانبی که احسان رو مقصر میی شه اما از اونجای دونست باعث آزار میم

 و   آماده از اتاق خارج شد ویده وجدان نداشت ... لباس پوشذاب شد و اصل احساس عیم

 احسانیدنشونهمراه احسان که اونم آماده شده بود از خونه خارج شدن ... تمام ول لباس خر

 خواستمی کرد که هر طور شده توجه طناز رو به   خودش و علقه اش جلب کنه ، می میسع

ی رو به سنگ میرش تفاوت طناز هر بار تیبازم اعتماد طناز رو داشته باشه اما رفتار ب

 همراه باید رنگ خری لباس بلند مشکیهزد ... آخر سر با وجود وسواس   فراوون احسان 

 کهی رفتن ... احسان خسته بود ... نه جسمیرون و کفش همرنگش ... بعد هم شام بیفک

 آروم ویب روزا عجین اما اي زنیروحش خسته بود ...   خسته بود و دلتنگ ... دلتنگ برا

 شده بود ...یرسر به ز

***

 رو انجام داده و جوابشیی نهایش زد ... بالخره آزمایرون زده از مطب دکتر بیجان هتوسکا

 گوشش بود:ی دکتر هنوزم توی دکتر برده بود ... صدایرو برا

یچ! هین نداری مشکلیچ!! شما هین؟ گفتم نگران نباشیدین ... دیز عزی- خوب خانوم مشرق

 همسرتونی   قبلی هایش ... آزماین باردار بشیگه دی از آدمایلی مثل خین تونی ... و میمشکل

 کهینطور ... این به زمان داریاز ندارن ... فقط نی هم مشکلیشونرو هم که چک کردم ا

 ... پس صبور باش   و هر ماه به من سر بزنی اومدیا به دنیر خود توام با تاخت گفیمادرت م

یه شبی مامانی نی نیه بهت ی که فکرش رو بکنیری زودتر از اونچیلی دم خی... بهت قول م

 بدم ...یلخودت تحو

 با ذوق سرش رو گرفت رو به آسمون و گفت:توسکا

473



faridbook.blog.ir                  goldjar.blogfa.com                goldjar2.blogfa.com

 شکرت!یا- خدا

 رویش حس کرد و گوشیبش جی رو تویلش موبایبره بود که ویاورده نیین سرش رو پاهنوز

   وقت بودیلی زده شد هم تعجب کرد ... خیجان هم هیر شماره آرشاویدن آورد .. با دیرونب

 سراغش رویگه که رفته بود خونه دی بعد از اون روزی زد ... حتی بهش زنگ نمیرآرشاو

 کم نگران شد و جواب داد:یه ... رفت گیاز مامانش هم نم

- الو ...

 همه تنش رو گرم کرد ...یر گرم آرشاوصدای

 دلم ...یز- سلم عز

!!ی؟ ... خوبیر- سلم آرشاو

 درصد ... هر چند که نبودت ...یه تو رو بشنوم و بد باشم؟!! فک کن ی- صدا

 و گفت:ید کشآهی

- سخته ...

 و گفت:ید آروم خندتوسکا

!ی؟ وقت به من زنگ زدینهمه شده بعد از ای- حال چ

 اخم کرد و گفت:آرشاویر

 ننداز ...یکه تی که مسببش خودتیزی چی- برا

 ...یید- چشم ... بفرما

 شاده ...ی جور خاصیه کنم صدات ی ... چرا حس می- خانوم

 و گفت:یاورد خودش نی احسنت گفت ... اما به رویر به حس آرشاوتوسکا

 کم حال و هوام عوض شده ...یه یرون- نه ... فقط اومدم ب

!ین؟- هم
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 ...ین- هم

 ...یم ما هم در رکابت باشی ... افتخار بدی شاد باشیشه- انشال هم

 و گفت:ید خندتوسکا

 ... حرفت رو بزن ...یر- آرشاو

 زد و گفت:ی لبخندآرشاویر

!ی؟ مهمونیان دن باهام بی افتخار میزم همسر عزینم خواستم ببی- م

 با تعجب گفت:توسکا

!ید؟! واسه عی؟! چه مهمونی؟- مهمون

 نمونده بود ...یشتر بید تا عیشتر اسفند ماه بود و هفت هشت روز بآخر

 ...یماست به مناسبت رفتن طرلن و نی ... شب چهارشنبه سوریزم- نه عز

- طرلن خودمون؟!!

 ...یگه- آره د

 خوان برن؟!!ی- کجا م

 ...ی دور همین آخری برای پارتی- وال ننوشته ... فقط نوشته گودبا

 چه خبره ...ینم زنگ بزن به ترسا ببید!! بای؟- جد

 نه؟!یا ی دی افتخار می ... نگفتیخیال- حال اونو ب

 خوادی رو بگه و بگه که میان جریر خنده اش گرفت ... خودش قصد داشت به آرشاوتوسکا

 گفت:یهویی فکر یهبرگرده خونه اما با 

!یگه ... سه روز دیام ی می- اوک

!یریم؟ لباس بگیم دنبالت بریام بی خوای- م
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 رم ...ی ... با مامان میزم- نه عز

 صداشو مظلوم کرد و گفت:آرشاویر

 شه منم باشم ؟ی- نم

 خنده اش گرفت و گفت:توسکا

 ...ینمت بی- برو بچه پرو ... سه شنبه م

 و گفت:ید هم خندآرشاویر

 ...یو ی- باشه خانوم لجباز ... س

 تموم شده بود ...یی اش ... جداینه سی رو چسبوند روی کرد و گوشی آروم خداحافظتوسکا

 همسرش ...یش تونست بازم برگرده پیم

***

- آرتــــــــــــــــــان ...

 زد و گفت:یرون از اتاق کارش بیمه سراسآرتان

 شده؟!!ی!! چیه؟- چ

 دستش جلو اومد و گفت:ی پاکت تویه در خونه با ی ترسا جلویدن دبا

!یه؟ چین- ا

 بغض آلود گفت:ترسا

 به خدا!یشوعورن بیلی- خ

 و بعد ازیرون بید ترسا کشی انگشتاین بپرسه پاکت رو از بی ایگه سوال دینکه بدون اآرتان

 بال انداخت و گفت:ییخوندنش ابرو

 کردن؟!ی رو اوکیط- بالخره بل

 گرد شده گفت:ی با چشماترسا
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!ی؟ دونستی- تو م

 کرد ...ی از اولش با من مشورت میما- آره ... ن

 :ید کشیغ جیبا و تقرین زمی روید پا کوبترسا

 ره؟!!!ی داره میمایی آخر از همه بفهمم نید کشه!!! من بای تو منو می راز دارین- آرتان ا

ی؟ زده به سرش؟!!! تو چرا جلوش رو نگرفتی فکر احمقانه این چنی چی براینا

 همزمان با ابروهاش شونه هاش رو بال انداخت و گفت:آرتان

 کردم ...یقشون اونا بود ... منم تشوی انتخاب براین بهترین- ا

 کشون رفت سمت اتاق ...یغ جترسا

 خوام بره ...ی کشمش ... نمی- چرا به من نگفت؟!!! م

ی نگه ... الن وقت بحث کردن نبود ... میچی داد هیح شد ... اما ترجی می داشت عصبآرتان

 گه   ... اما مهمی بهش میاد از دهنش در بی و هر چیما زنه به نیدونست الن ترسا زنگ م

ی توی ساعتیک ... یومد ی کنار میان جرین کرد و با ای می خودش رو خالیدنبود ... ترسا با

یما خود نیا کرد ...   اما گویه و گرید کشیغ جیما ربع اول تا تونست سر نیه و ونداتاق م

 شد ... آرتان دوستی کرد ... فقط از اتاق خارج نمی نمیه گریگهآرومش کرده بود چون د

ید   موضع خودش رو حفظ کنه نباینکه ای شد ... برایداشت همون موقع بره سر وقتش اما نم

 حرف رفت سمتی اومد و بیرون ساعت ترسا از اتاق بیک رفت سراغش ... بعد از یم

 ... زنگ خونه رو زدن ... آرتان از جا   بلند شد بره در رو باز کنه که ترسا مثلییدستشو

 و گفت:یرون بید پریس با دست و صورت خییترقه از دستشو

- با من کار دارن ...

 رو برداشت و گفت:یفون با تعجب بهش نگاه کرد ... ترسا آآرتان

 بال لطفا ...یارین ... بی کاظمی- بله آقا
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 زد ... آرتان با سر اشارهیی رو گذاشت برگشت سمت آرتان و لبخند دندون نمایفون که آهمین

 بال انداخت و گفت:ی ترسا هم شونه ایه؟کرد ک

 ...ی فهمی- الن م

 ...یستاد در منتظر ای سر و تنش و جلوی روید در بود کشی رو که جلوی هم شال بلندبعد

 گرفت و انعامش رو داد ... آرتان   هنوزم سر جایل تحوی کاظمیبسته مورد نظرش رو از آقا

 ... ترسا اومد تو در رو بست و گفت:یکرد و منتظر و متعجب به ترسا نگاه میستادها

- چته خو؟

!یه؟- اون چ

 کردم ...ی کار می چید دونم بای جون رو نداشتم نمیلی ... من اگه نین ... بشی فهمی- الن م

ینبار ایخواست داشته باشه! دلم   می مهمونی آمادگید کنه آدم بای احمق اصل فکر نمیمای نینا

 همیگه بار دیه ... یاطه همون دوستش که خیش پیم جون که بریلیلباس بدوزم زنگ زدم ن

 ژورنالش رو برامین آخریاطه زنه   خی زنگ میم بریست جون گفت لزم نیلی ... نیم بودتهرف

 اون خودشیم فرستی با رنگ مورد نظرمون براش میم کنی جا انتخاب مینبفرسته ... هم

 بار برم   پروش کنم ...یه ید دوزه ... فقط بای خره و میپارچه م

 کرد ... نشست سر جاش و گفت:ی پوفآرتان

!ی؟ شد لباس آماده بخری شه ... نمی میزیتون چیه- شما زنا 

 ، اومد نشست کنار آرتان و گفت:ی چوب لباسی شال رو شوت کرد روترسا

 توی کنی بدوزم ... شما هم لطف میلم باب میزی چیه خواستم ی مینبار شد ... ای- نه نم
 ...ی کنیانتخاب کمکم م

ی از روانشناسایکی ی مستند از زندگیلم فیه ... یزیون توجه زل زد به صفحه تلوی بآرتان

 مبل و   ژورنال روی کرد ... ترسا چهار زانو نشست رویبزرگ گذاشته بود و داشت تماشا م

 آرتان و گفت:ی پای روید کوبیباز کرد ... هم زمان ضربه ا

 ...یگه دیا آقاهه ... بی- ه
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 ...ینم بی میلم- ترسا حرف نزن! دارم ف

 و گفت:ید کنترل رو از دست آرتان قاپترسا

 خوب ...ینور ایا بیقه دقیه و مرض! یلم- ف

 نگاش کرد و گفت:یده بال پری با ابروهاآرتان

یجان خواد بره! الن هی میما که نی زدی زار می الن داشتین مهمه؟!! تو تا همینقدر- ا

 حق داشت از شناختن کل زنا عاجز بمونه ها! شماها   واقعاید!! فروی؟لباست رو دار

 ...ینناشناخته ا

 حوصله گفت:ی چشماشو تو کاسه سرش چرخوند و بترسا

ی لباس میه من نکن ... ی هم براید مروید به رخ نکشا! فروی رو هیت- اطلعات روانشناس

 ... فعل آبروم مهم تر از آبغوره گرفتنه ...یم با هم انتخاب کنیمخوا

 خودش رو گرفت و گفت:ی خنده اش گرفت ... اما جلوآرتان

 که ...ینم ببی رو پاز کن! نذاشتیلم فین- حداقل ا

 حرفی ولو شد آرتان و ژورنال رو باز کرد ... هر دو بی وریه رو پاز کرد ... یلم فترسا

 گرفت ...ی چشمشون رو نمی لباسیچ گذروندن ... هیصفحات ژورنال رو از نظر م

 زده گفت:یجان لباسي هیدن ژورنال ترسا با دیوسطا

 ...یکه نگاه ... چه شینو- آرتان ا

 آب دهنش رو قورت داد و گفت:ید خشن آرتان رو که دنگاه

 که همه خانوم هستن ... نه؟یی های مهمونی گم که قشنگه ... اما مثل برای میعنی- 

 بازم سرزنشگر نگاش کرد ... ترسا سرش رو به نشونه نه بال انداخت و گفت:آرتان

 اصل قشنگینم بی کنم می نگاه میه زاوین ... اصل الن که از ایگه- نه؟!! خوب نه د
!یخت ری ... بیستن
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ی ایگه هم زد صفحه بعد ... آرتان خنده اش گرفت .... چند صفحه بعد ترسا از لباس دبعد

   داشت ... همی ایده جرئت نکرد نشونش بده ... لباسه بال تنه پوشیگهخوشش اومد ... اما د

ی پارچه براق مشکیه اش بسته بود ... هم کمرش محفوظ بود ... تا دو وجب بالتر از زانو یقه

 رنگی تور مشکیه   اش یه زانو تا دم مچ پا بقیرنگ بود پز از پولک ..! از دو وجب بال

 کهین دونست همی خاص و قشنگ بود اما میلی نداشت ... مدلش خیبود که بود و نبودش فرق

 ، وسط کوچه ...یین طبقه پایست کنه از   بی لباس آرتان شوتش مین ایدست بذاره رو

 همون صفحه گذاشت و گفت:ی لباس رد بشه که آرتان انگشت رویخواست از رو

- صبر کن ...

 ذوق زده به آرتان که متفکر زل زده بود به لباس نگاه کرد ... آرتان بعد از چند لحظهترسا

سکوت بالخره دهن باز کرد و گفت:

ی ... نه از دو وجب بالیین که تور از لب زانو کار بشه به پای قشنگه ... به شرطین- ا
 بدوزتش؟!!ینجوری تونه ایزانو .... م

 هم بد نبود! ذوق زده گفت:ی زل زد به لباس اونجورترسا

 زنم بهش ...ی تونه ... چرا که نه؟ الن زنگ می- آره م

 زنگ زد که ژورنال رو پس بفرسته ...ی موتوریک اون ، به پیید و تایاط از تماس با خبعد

   آرتانی رو برایه قضیجان بده ... خواست با هیلقرار شد لباس رو دو روزه بهش تحو

 صداش پشت در اتاقیدن ... راه افتاد سمت اتاق ... با شنیست هال نی توید کنه که دیفتعر

 زد ...ی داشت با تلفن حرف مرتانمکث کرد ... آ

 حوصله ندارم ... بهت گفتمیگه! من دیدی؟ برسه به دستش فهمیع سریلی خید بایه احضارین- ا

 ...ی کنی کار   می چینم تر انجام بشه ... ببیع بکن که روند طلق سری تونی میهر کار

 ... خداحافظ ...ی ... مرسینده هفته آین همی تویحاترج

 که برده بود بال تا در اتاق رو باز کنه ... پس آرتان هنوزی شل شد کنار بدنش ... دستدستش

یه طاقت نداشت   ... اگه تنبیگه حرف خودش بود ... بغض به گلوش چنگ زد ... دیهم رو

!! چرا ؟!!!یومد؟ ی نبود؟!! چرا آرتان کوتاه نمی کافیهم بود بسش بود ... چند ماه کم محل
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***

 درخت های شده رویده کشی هایسه اطراف باغ و ری نور چراغ هایر زینا ایما بزرگ نباغ

 شد و   چند لحظهی مهمونا رد مین دست در دست طرلن از بیما ... نید درخشیچون روز م

 شبیمه زد .. پرواشون ساعت شش صبح بود و قرار بود بود تا نی با هر کدوم گپ میا

 بایاوش   بدرقه اونا ... نی و بعدش همه با هم به فرودگاه برن براشه ادامه داشته بایمهمون

 داد و ازی جمله هاش پز سفر خارجشون رو مین با بچه ها بود و مدام بی مشغول بازیجانه

 کرد بارها با پدرشی بود ادعا میده تا به حال اونجا رو   ندینکه زد ... با ای حرف میتالیاا

 ... بچه هایش زد و بزرگی دونست دم می ازش نمیچی که هیرفته و اونجا گشته ... از خونه ا

 به سمتید کردن ... طرلن چرخی کردن و   به حرفاش گوش میهم همه با حسرت نگاش م

در و گفت:

 آرتان و ترسا اومدن ...یزم جان ... عزیما- ن

 به طرلن انداختی چشمیر زی ترسا و آرتان نگاهیدن سمت در ... بعد از دید هم چرخنیما

 زد ... اونم لبخند زد ... طرلن حساس نشده بود ... هر   دو دستیهنوز شاد بود و لبخند م

 ... کل موهاش رو بال جمع کردهید چرخیدر دست هم رفتن به سمتشون ... ترسا مثل ستاره م

 به چشم اومده بود ...ی رنگ   حسابی و لباس فوق العاده سورمه ایت لیش اون آراابود و ب

 و کروات بنفش فوق العاده شدهی سورمه ایرهن رنگ و پیآرتان هم با کت شلوار سورمه ا

 شونه اش کار شدهی که رنگ کرواتش رو با تک   گل لباس ترسا که رویبود ... به خصوص

 سر شونه آرتان زد و گفت:یما دستیبود ست کرده بود ... ن

 ...ین خوش اومدیلی- خ

 گوش آرتان و با خنده گفت:یر سرش رو خم کرد زبعد

 کن ...ی دلبریا بزن بیپ تی جورین نگاه کن بعد ایه شه ها! به سنت ی- داره چهل سالت م

 زد و گفت:ی لبخند محوآرتان

 حرف بزن ...یا بعد بی بزنیل باغچه خودت رو بی- هر وقت تونست
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 و طرلن گفت:ید غش غش خندنیما

 وید اونجور که بایم نتونید و شایاده ... امشب مهمون زین کنیرایی- تو رو خدا از خودتون پذ
 ...یم کنارتون باشیدشا

 با لبخند گفت:ترسا

 ...ین کنم طرلن جون ... راحت باشی- خواهش م

 زد ویا شده بود دل به درین که دو سه روز بود با آرتان سر و سنگی از رفتن اونا با وجودبعد
گفت:

 اصل نگامم نکرد ...یزیشه؟ چیه با من یما نی- توام حس کرد

 بالی شد ... پس شونه ای دونست اما گفتنش به ترسا فقط باعث آزارش می رو میلش دلآرتان
انداخت و گفت:

 حق داره ... حساس نشو ...یط شراین- تو ا

یلی خیما گفت ... نی نگفت ... اما حسش بهش دروغ نمیچی بال انداخت و هی هم شونه اترسا
عوض شده بود ...

یت موقعیل و توسکا و احسان و طناز بودن ... با هم اومدنشون به دلیر آرشاوی بعدمهمونای

 دچاری زده بشن   و مهمونیجان بار هیه که جمع فقط یان دادن با هم بیح بود. ترجیشوناجتماع

 داشت.یادی زیجان زدن چون وارد شدنشون به جمع هی نشه ... درست هم حدس میآشفتگ

یدن! آخر از همه تونستن کنارشون برن و   خوش آمد بگن ... توسکا با دیبا و طرلن تقریمان

 رو به اون سمت کج کرد و گفت:یرشترسا و آرتان مس

 طرف ...ین ایاین- بچه ب

 وارد شدن علوهیولت آراد و وی کردن و نشستن کنار هم ... وقتی با هم دست و روبوسهمه

 و طرلن توسکا هم رفت به سمتشون که بعدش ببرتشون سمت   خودشون ...یمابر ن

 گرد بزرگ حلقه زده بودن ... همه شاد بودن به جز ترسا که هنوزم ازیز میه با هم دور همه

 طلقیه منتظر باشه که   احضارید بای دونست تا کی و نمید لرزی تلفن آرتان دلش میادآوری
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 ... با تکونی بشی جدی شوخی شوخی همه چید ترسی ... مید ترسیبه دستش برسه ... م

دست توسکا به خودش اومد:

 خوشگل خانوم؟!!یی- کجا

 لبخند زد و گفت:ترسا

ی؟ گفتی ... چید جام ببخشین- هم

یدی؟ ... خریکه گفتم لباست چقدر شی- داشتم م

 و گفت:ید به لباس پر از پولک و منجقش کشی دستترسا

- نه ... دوختم ... قابل نداره خانوم سوپر استار ...

 و گفت:ید خندتوسکا

 رفتم ...یادها از یگه بابا ... سوپر استار کجا بود؟!! من که دی- ا

 من بود لبد!ی براین وارد شدی وقتیجان ... اونقدر هین داریار- اخت

 گرفتن دلم نسوزه ...یل ذره تحویه و احسان و طناز بود ... منم یر آرشاوی- نه بابا ... برا

 اونا بود گفت:ی که حواسش به حرفاطناز

!ی- تو غلط کرد

 سمت ترسا و گفت:ید چرخبعد

یان ی ... میشتره اون از من بی هنوزم طرفدارایرون بیم ری با هم می- ترسا باور کن وقت

 ...   دلمون براتیگه دیلم فیه! تو رو خدا فقط ی؟ کنی نمی بازیگه پرسن چرا دی میدورش ه

 بله ...یم ... چهره ات اله ... بله جیهتنگ شده ... حست عال

 و اعتراض کرد:ید خندتوسکا

- طناز!!!

 تو اخر من ...ی دی- مرض ... دق م
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 گوشش گفت:یر آروم دست طناز رو فشار داد و زیز میر از زاحسان

 شه فقط؟!ی میطون شینه بی من دوستاشو که میطون- ش

 همین همی تونست ... برای نمیه بقی خواست دلخور به احسان نگاه کنه ... اما جلوی مطناز

 گوشش فرو برد و گفت:ی زد ... احسان باز سر تویدنخودش رو به نشن

 سوزه برام؟ی!! دق کنم خوبه؟ دلت نمی؟ با احسانت آتش کنی خوای ... نمی- خانوم

 و گفت:ید احسان گرفت ... احسان خندی از پای نشگون محکمیر از زطناز

 کنم؟!ی جمع ازت عذر خواهی جا جلویهمین ... دوست داریکوست از دوست رسد نی- هر چ

 سمت احسان و گفت:ید اراده چرخی بطناز

!یوونه- اا احسان ... د

 اراده چشمک زد ... طناز هم خنده اشی شد و بی از عکس العمل طناز غرق خوشاحسان

 مدتین تونست ...   همی عشق احسان سرد باشه ... نمی تونست جلوی ... نمیدگرفت و خند

ی دونست به خاطر دلش چاره ای ... مینطور خودش هم همی بود ... برای براش کافیکم محل

یزشون میک نزدی   زده پسریجان هی دوباره اعتماد کنه ... با صداان به احسینکهنداره جز ا

 ...یدنگاه همه شون به اون سمت چرخ

 ...ین برامون بخونین افتخار بدید حرفا امشب باین بدون ناز و ایان پارسی- آقا

 گرد به پسره نگاه کرد و گفت:آرشاویر

 وسط؟!!ین- ا

 و گفت:ید خندپسره

ین هم که بخوای جاشون رو به شما بدن ... هر سازی ایقه چند دقیه ... به ارکستر گفتم یر- نخ
 ...ین بخونید رو بایدتون آلبوم جدی از آهنگایکیموجوده ... 

 مردد به توسکا نگاه کرد و توسکا آروم گفت:آرشاویر
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 رو بشنوم ... بخون برامون ...یدت آلبوم جدی ... منم مشتاقم آهنگایزم- عز

 و گفت:ید دستش بود بال آورد ، نرم بوسی دست توسکا رو که توآرشاویر

 چشم ...ی به روی- ا

 رفت بهیر اطرافشون بلند شد و آرشاوی هایز دست و سوت می از جا بلند شد ... صدابعد

 قرار داشت رو   در آغوشین زمی که اونجا رویتاری مخصوص ارکستر ... گیسمت سکو

 شب خوب براشون گفت:یه ی بعد از سلم کردن به همه و آرزویکروفون میگرفت و تو

 آلبومی از ترک هایکی خونم اسمش هست بارون گرفته حالمو ... ی که براتون می- آهنگ

   کنم بهیمش خوام تقدی شاده ... میتمش کم ریه ... یاد ی به بازار می که به زودیدمهجد

 ...ین کنیهمسرم ... خواهشلا با دستاتون با من همراه

 شروع کرد به زدن ... توسکا با همه وجودیر دست و سوت بلند شد و آرشاوی دوباره صداباز

 مرد   بگذره؟!!ین تونست از ای ... چطور میرچشم شده بود و زل زده بود به آرشاو

 به توسکا شروع به خوندن کرد:یره هم خیرچطور؟!! آرشاو

- بارون گرفته حالمو ... قفس شکسته بالمو

یالمو خیر هنوز ... ازم نگیالتم از خپر

 مهربون ترهیشه مهربونت از همنگاه

 بهم که فکرت از سرم نرهی زل زدی جوریه

 بار بست و باز کرد ...یه لبخند زد چشماشو توسکا

 ...ی هامو حل کنیه چشات گلیسی خوام تو خمی

 ...ی و شبو پر از عسل کنی ها بخندی تلخبه

 اگه دلت نخوادی حتی منو جا بذارباید

 منو بده به دست باد. احسان آروم زمزمه کرد:یت گندمی موهامثل
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 ...یگه- ببخش د

 نشست ...ینه و دست به سیر با لبخند سرشو انداخت زطناز

 گرفته حالمو ... قفس شکسته بالموبارون

یالمو خیر هنوز ... ازم نگیالتم از خپر

 مهربون ترهیشه مهربونت از همنگاه

 بهم که فکرت از سرم نرهی زل زدی جوریه

 خودش بود ... اشتباه کرده بود ...ی ... اما تو حال و هواید کوبی آروم دستاشو به هم مترسا

 ...ید رسی به ذهنش نمی فکریچ هیگه جبرانش دیاشتباه ... و برا

یش آتی اونطرف تر جوون تر ها به کمک خدمتکارها مشغول درست کردن تپه هاکمی
بودن ...

ی تو مسافریشه ام ... همی من موندنهمیشه

ی بری خوای موندن تو دلخوشم توام فقط مبه

ی کردن آروم سر جا تکون می نگاه میر زده به آرشاویجان که هینطور و طرلن همنیما

 شد باهاش در جا زد ... علوه   بر اونا ،یخوردن ... آهنگش در حد رقص شاد نبود ... اما م

ی میق و تشویر زده آرشاویجان زدن و هی از افراد هم سر جاشون در جا میگه دیلیخ

 زده شون   کرده بود ... اونمیجان هین اومده بودن و همی کنسرت مجانیه نبود یکردن ... الک

 کشور ...ی خواننده هاین از محبوب تریکی یان پارسیرکنسرت آرشاو

 اگه دلت نخوادی حتی منو جا بذارباید

 منو بده به دست بادیت گندمی موهامث

ی هامو حل کنیه چشات گلیسی خوام تو خمی

ی و شبو پر از عسل کنی ها بخندی تلخبه

 اگه دلت نخواد ...ی حتی منو جا بذارباید
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 منو بده به دست باد ...یت گندمی موهامثل

 رویکروفون ... میستاد با لبخند ایر کر کننده بلند شد ... آرشاویغ جی که تموم شد صداآهنگ

برداشت و ضمن تشکر گفت:

 و گاهلای هم گرفته و ابریی روزایه و گرمه و ی آفتابی روزای روزایه همه ما ها ی- تو زندگ

 گرم وی به   روزایدن رسید رو به امی بارونی اون روزایم ... چه خوبه همه بتونیبارون

 ...یاریم ... چه خوبه کم نیم پشت سر بذاریآفتاب

 جوون کرد و بهی اشاره به زوج هایر و دست بال رفت ... آرشاویغ سوت و جی صداباز

 آلبومش کرد ...ید جدی از آهنگایگه دیکیافتخارشون شروع به خوندن 

 زارم تو خونهی ... چترم و جا می روزا از سر لجبازیلی- خ

 حالم تــــورو برگردونهید بشم تو بارون ... شایض دارم مردوست

یره دلگیم وقته زندگیلی وقته تو خودم کز کردم ... خخیلی

 رهی کم کم داره از دست میگه کنم احساسم ... دی روزا حس ماین

یده عذابم میی ... حس تنهای بارونی وقته روزاخیلی

یده منو تنها دیابون خین ... اییز تــــو چند تا پای دونم بنمی

 رنگمی ژاکت آبیب بار دستکشت جا موندش ... تو جآخرین

 چقدر دلتنگمی دونی ... آخ نمیده دستاتــــو هنوزم معطر

یده عذابم میی ... حس تنهای بارونی وقته روزاخیلی

یده منو تنها دیابون خین ... اییز تــــو چند تا پای دونم بنمی

 آروم کنار گوش طرلن زمزمه کرد:نیما

 تموم شدن طرلن ... مگه نه؟!یمون زندگی بارونی- روزا
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 و گفت:یما نینه داد به سیه تکیرین شی با لبخندطرلن

ینبار با کمک هم مثل ایم داشته باشی ... تموم شدن ... اما اگه بازم روز بارونیزم- آره عز
 ... مگه نه؟!یم کنیردش م

 و گفت:ید طرلن رو بوسیشونی پنیما

 ... حتما ...یزم- آره عز

 دستش محکم فشرد و گفت:ی رو تویولت دست وآراد

 ... نه؟!!یم بارونا چتر داشتین ایر- فکر کنم من و تو ز

 و گفت:ید خندویولت

 اش هم خودیه بقی ... برایمش ما بود ... پشت سر گذاشتی زندگی بارونی من روزایماری- ب
 سرمون ... مگه نه؟!یخدا چتر گرفت رو

 و درسا کرد که در حالین و آتریاوش به نی اشاره ایولت با لبخند سر تکون داد ... وآراد
 بودن و گفت:یباز

!ی؟ باشم که بچه دوست داشته باشیدوار تونم امی- آراد ... م

 و گفت:ید خندآراد

ی؟ از راه به درم کنی خوای- نه به اندازه تو ... م

 و گفت:ید هم خندویولت

 خوام بابات کنم ...ی- نه ... م

 جمع گم شد ...یاهوی هین خنده شون بصدای

یک راه افتادن ... اکثرا داشتن یش آتی همه از جا بلند شدن و به سمت کومه هایما نی صدابا

 ...یدن کشی زده کل   میجان من از تو ... بزرگترها هی تو از من زردی سرخیخوندنصدا م

 ازیگری پس از دیکی دخترونه ی آوردن و با هل هله و اداهایپسر ها کت هاشون رو در م

   کردن ... احسان دست طنازی ها رو بلند می سوت پشت سری و صدایدن پری میش آتیرو

رو گرفت و گفت:
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!یزم؟ عزیم- بپرس

 به لباس بلندش کرد گفت:ی نگاهطناز

 کفشا؟!!ین لباس؟! با این- با ا

 و گفت:یره گی نمیلم فیلش اون جمع با موبای توی که خاطرش جمع بود کساحسان

 ...یم- بزن بر

:ید کشیغ زده ، جیجان هطناز

- نه احسان تو رو خدا!

 احسان راه رویدن افتاده بودن و ارتفاعشون کم شده بود ... همه با دیه اولیجان ها از هآتیش

 زده شدن که کم مونده بود   حنجره هاشونیجان حالت اون دو نفر هیدن از دینقدرباز کردن و ا

رو پاره کنن ... احسان آروم گفت:

- منو محکم بچسب ...

یش آتین هفتمی از روی ... وقتیشا آتی از رویدن دو سه جمع شروع کرد به پریک بعدش با و

 ها و بزرگشون   کنن ... همهیش آتی رویزن بریزم و اجازه داد دوباره هید کنار کشیدپر

 وید کشیرون احسان بینه سی کردن .. طناز سرش رو از توی میقشون زده داشتن تشویجانه

گفت:

!یم؟- سالم

 و گفت:ید خنداحسان

 من ...ی کوچولوی ... ترسویزم- آره عز

 و گفت:ید احسان کوبینه به سی مشتطناز

 ...یستیما نی ره ما عادی میادت وقتا ی! بعضیوونه- د

 و گفت:ید کشی آهاحسان
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 بودن ...ی عادی شه برای وقتا دلم تنگ می ره ... اما بعضی نمیادم- 

 تكیه داد به ارادو گفت : نگار نه نگار که زمستونه ... هوا چه خوبه!ویولتسرشو

 ... وگرنه هوا که سرده ...یزم بالست عزیجان- ه

 بپرم ...یش آتی- چقدر دوست دارم از رو

 نگاش کرد و گفت:آراد

 ...یزم- خوب بپر عز

 و گفت:ید لب ورچویولت

 آخه؟ینجوری- ا

 لباسش کرد ... بعد گفت:یت به وضعی اشاره او

 بپر بپریه گرفتم بال و ی آوردم ، لباسامم تا زانو می- اگه مثل گذشته ها بودم کفشامو در م
 انداختم ...ی راه میحساب

 سرشو کج کرد و گفت:آراد

!یمونی؟- پش

 چشماشو گرد کرد و گفت:ویولت

 ارزه ...ی مینا داشتن تو به همه ایه؟ چیمون! پشیوونه- نه د

 زد و گفت:ی لبخندآراد

 ...یام ی لحظه من الن میه یسا- وا

 رویولت وی بعد برگشت بازویقه بپرسه آراد رفت ... پنج دقیزی بتونه چیولت وینکه از اقبل
 و گفت:یدکش

 من ...ی کوچولویا- ب

 با تعجب گفت:ویولت
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 ...ینجان! همه ایم؟- کجا بر

 ...یم بریا گم بی مین همی برایقا- دق

 آبشاریه و یک برکه کوچیه یل به دست هم ساختمون باغ رو دور زدن ... پشت ودست

 از خدمتکارا درستش کرده   بود ویکی که یکی کوچیش آتیدن با دیولت بود ... ویمصنوع

 زده گفت:یجانمشغول جمع و جور کردن دور و برش بود ه

! آراد ...ی- وا

 با خنده گفت:آراد

 به دل عشقم بمونه؟!یزی ذارم حسرت چی- مگه من م

 و گفت:ید کشی آهویولت

 بگم!!!ی محبتت چینهمه مونم در جواب ای وقتا واقعا می- بعض

 و گفت:ید دستش رو کشآراد

 ...یم بپریش آتی از رویی دوتایا نگو ... فقط بیچی- ه

 جلو اومد و رو به آراد گفت:خدمتکار

- خوبه آقا؟!!

 بهش داد و گفت:ی انعام قابل توجهآراد

 ...ی بری تونی ... حال میه- عال

 وقت رو تلف نکرد ...یولت انعامش رو گرفت و به سرعت رفت ... وی با خوشحالپسر

   توجهی کف باغ مور مور شدن ... اما بی هایزه سنگ ریکفشاشو در آورد ... پاهاش رو

 آراد رو گرفت وی هم بازویگه دست بال گرفت، با دست دیه رنگش رو با ییلباس بلند طل

:یادهر دو با فر

 تو از من ...ی من از تو سرخی- زرد
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 رو به گوش خدایشون خوشبختی و صدایدن ... داد کشیدن ... پریدن پریش آتی رواز
رسوندن ...

 کهی در حالی ... دنبال اونا آتوسا و مانیدن پریش آتی از رویاوش و طرلن به همراه ننیما

یر ... توسکا و   آرشاویدن رو پرین دست آتریکی دست درسا رو گرفته بود و اون یکیشون

 شدی نمیش کاریچ داشت و هی بلندیلی دادن تماشا کنن چون لباس توسکا دنباله خی میحترج

 اومدن وی جلو میکی یکی لحظه تنهاش بذاره ... همه   یه ی هم حاضر نبود حتیرکرد، آرشاو

یش آتین هفتمی از روی جوون وقتی ... زوج هایدن پری میش آتی بار هم که شده بود از رویه

 کهی کردن ... اون وسط تنها کسی رو با هم   قسمت میشون زده خوشحالیجان هیدن پریم

 پله و زل زده بود به آرتان که درست دو پلهی بود رویستادهدلش خون بود ترسا بود ... تنها ا

 از پسره هایکی کرد ... همون موقع ی نگاه میه بقی بازیش بود و به   آتیستاده تر ازش ایینپا

 ویدن ترکی آسمون ... می رفتن توی ... می رنگی آبشار هایشروع کرد به روشن کردن ها

 شد وی می رنگیه آوردن ... صورت آرتان هم هر بار ی در مرنگی یههر بار آسمون   رو به 

 گرهی در هم ... اون اخمایافه ... اون قید کشی به رخ میشتر رو بیتشاز نظر ترسا جذاب

یش آتی داشت که با آرتان از روینو فشرده شده ... چقدر هوس ایلیخورده ... اون فک مستط

   با اون باشه ویخواست ... نمید کشیبپره ... اما آرتانش عوض شده بود ... خودش رو کنار م

 شدن دستش به خودشیده کنار گوشش و کشیغی جی کشت ... .با صدای داشت ترسا رو مینا

اومد ...

 گوشه !یه یسادی! وایرزن خاله پینم ببیا- ب

 نفسش رو فوت کرد و گفت:یا تانیدن با دترسا

 ...یا- ول کن تان

 شه ...ی ازش بلند نمی ... آرتان که بخاریم بپریش آتی از رویم بریم خوای- چشــــــــــم! م

 توجه به ترسا مشغول تکوندنی آرتان بی و به آرتان نگاه کرد ... ولید اراده چرخی بترسا

یا با تانی ترسا بغض گره خورد ...   مجبوری شده بود ... باز تو گلوی بود که خاکینلباس آتر

 جون ویلی داد کنار نی میح ترجیشتر هم از اول جشن حضور داشت اما بیاهمراه شد ... تان

 براش چندان سختیش   آتی از رویدن بمونه ... با لباسي که تنش کرده بود پرجونپدر 
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 همرنگی جفت کفش عروسک نارنجیه پاشنه بلندش رو هم با ینبود ... به خصوص که کفشا

 کم جمعشون کردیه لباسش کرد ... یین   پای به تورهایلباسش عوض کرده بود... ترسا نگاه

 تونستیم با کفش پاشنه بلند راه رفته بود که حال هم ینقدر با کفشاش نداشت ... ایبال ... مشکل

 روین سمت آرتان ... آرتان آترید   باهاشون بپره ... دوباره چرخیش آتی راحت از رویلیخ

! بغضش رویست بود ترسا نیده اصل نفهمیدبغل کرده و مشغول حرف زدن باهاش بود ... شا

 شد ... چقدریدن مشغول پرید کشی میغ زده جیجان که هیا دست تانیقورت داد و   دست تو

ی شد ... که اون نگهش می آرتان دور مچش حلقه می دستایا تانی دستایدوست داشت جا

 رو بهیره خواست ... کم مونده بود سرش رو بگیداشت ... اون هواشو داشت ... آرتانش رو م

یج سرش گیهو   ید که پریش آتین هفتمی بده! از روسآسمون و داد بزنه خـــــــــدا آرتانمو پ

 کرد بای شد ... سعیدن پریین هم دستش رو ول کرد و مشغول بال پایارفت ... همون لحظه تان

 ...ین زمی   دفعه ولو شد رویه نتونست و ی ولیفته رو چنگ بزنه که نیادستش لباس تان

 رویا تانیغ جی هم فشار داد ... صدای توجه فقط چشماشو بست و رویزانوش سوخت اما ب

 ...یدشن

 ...ینم!! پاشو ببی؟ شدی- ترسا ... ترسا جونم چ

 متوجهشونی داشتن ترسا رو بلند کنن ... اما توانش رو نداشت ... کسی سعیا تانیف ظردستای

 دوه بهی خواست بچرخه و آرتان رو صدا کنه که متوجه شد داره به   سرعت میانشده بود ، تان

 زانو زد کنار ترسا و گفت:یع سریاسمتشون ... تان

 خوره ...ی دوست داره الن آرتان منو می ترسا! پاشو جون هر کی- وو

 داد آرتان بلند شد:ی همونم شد چون صداو

!!! خوبه بهت گفتم مراقبش باش ...ی دست و پا چلفتیای- تان

 و صداش کرد:ین زمی رو کنار زد و کنار ترسا نشست رویا محکم تانبعد

 خورد ...یچ! پات پی؟! چرا چشماتو بستی؟- ترسا خوب

 کم بهتر شده بود ... اخمیه اش یجه آرتان چشماشو باز کرد ... سرگی صدایدن از شنترسا
 کرد و گفت:یفیظر
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- مگه برات مهمه؟!

 بدتر از ترسا اخم کرد و گفت:آرتان

!ی؟ شد افتادی ... چیست حرفا نین- الن وقت ا

 و گفت:ید سرش و چسبترسا

 رفت ...یج- سرم گ

 کرد و گفت:یا به تانی اشاره اآرتان

 جا ...یه ینه بشید بازوش رو ... بایر زیر- بگ

 حالهی کرد بدنش بی می دست آرتان و از جا بلند شد ... حی وزنش رو انداخت رویشتر بترسا

 آرتان بلند شد:ی صدای صندلی که نشست روین... هم

!ی به حالت اگه جم بخوری براش ... وایارم کنارش تا من برم شربت قند بین بشی- تان

 غر زد:یا تانو

 ..یگه بابا! خوب دی- ا

 نشست کنار ترسا و گفت:یجان با هیا که رفت تانین خنده اش گرفت و آرتان رفت ... همترسا

 ذاره خبرش؟!ی هنوز داره واسه تو طاقچه بال مین- ا

 کرد نشون نده چقدر داغونه و گفت:ی سعترسا

!یگه- آرتانه د

 پا انداخت و گفت:ی با حرص پا روتانیا

 ترسا رو ببریا ره ... الن به من اس ام اس زد بی د اره واسه تو جونش در مین- غلط کرده! ا

 دونم و تو ...ی اما هواشو داشته باش وگرنه من مین بپریشبا هم از رو آت

 و گفت:یا سمت تانید ذوق زده چرخترسا

!ی؟ گی- راست م
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 کرد و گفت:ی پوفتانیا

 ... النم که ولش کنم منویاره ی کنه هم دلش طاقت نمی خواد بهت کم محلی- وال ... هم م
 بلعه ...یزنده زنده م

یده؟ آرتان اخماش در هم شد ... چه فایم تصمیاداوری چند لحظه خوشحال بود اما بازم با ترسا

   کرد ترسا روی هوس می جدی داد اما اگه جدی نشون می علنیرباز داشت محبتش رو غ

 نتونست تویاد کرد ... زی کار می چید! اون وقت بای؟ چیره رو هم ازش بگینطلق بده و آتر

 رو بخوره ...یوان شربت قند برگشت و وداراش   کرد کل لیوان چون آرتان با لهفکر فرو بر

 با اخم گفت:یاتان

 خوام برم برقصم ...ی- زنت دستت سپرده ... من م

 نگاش کرد و گفت:ی چپ چپآرتان

 ...یید- بفرما

 آرتان نشست کنار ترسا و گفت:یا از رفتن تانبعد

!ی؟- خوب

- بهترم ...

 ... هست؟یست شدنت نیض رفت؟! الن که وقت مریج- چرا سرت گ

 دستش محکم شد و گفت:ی تویوان شد ... انگشتاش دور لیره به روبرو خترسا

- نه ...

!یه؟- پس مشکل چ

 و گفت:ید کشی آهترسا

 شم ..ی خوب میچی- ه
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 کرد ...ی حال همسرش رو درک میی جورایه مظلوم گفت که قلب آرتان فشرده شد ... اینقدر

 که وسط در حال رقص بودن انداخت و گفت:ی به افرادینگاه

- رقص آخره ... قبل از شام ... آره؟

 هم بهشون نگاه کرد و گفت:ترسا

- آره ... فکر کنم ...

 گذاشت و گفت:یز می رو از دست ترسا گرفت ... رویوان لآرتان

!!ی؟ که برقصی- اونقدر خوب هست

 زد و دستش روی لبخندید چشماش ندی توی شوخی ذوق زده به آرتان نگاه کرد و وقتترسا

 رقصم و غرور خورد شده اش   رو جمع کنهی خواست بگه نمی دستش گذاشت ... دلش میتو

 خواست همه تلشش روی کنه ... می تونست از آرتان دوری نمیگه تونست ... دی... اما نم

ی به آتوسا میشه زد   ... همی گوشش زنگ می مامانش تویبکنه که از دستش نده ... صدا

گفت :

ی من باشه تا سنگ رویم نید شوهرت بای کنن ... اگه تو منی تونن زندگی- دو تا من با هم نم

ی و   حقتون رو مین شی خور می تو سرین من باشیمسنگ بند بشه ... دو تاتون هم که ن

 ... از خودت و غرورت بگذری من باشیم کن نی روز شوهرت من بود تو سعیهخورن ... اگه 

 ...ی کنی زندگیتا بتون

ی گفت ... آتوسا من موند ... مانی بهش مینو غد و لجباز بود مامانش ایشه بس آتوسا هماز

 من بودن با   آرتان مشکلیم سر من و نیشه ترسا همی من شد ... اما تو زندگیم نیچارهب

 کوتاهید اوقات هم اون ... اون لحظه هم بای و گاهیومد اوقات آرتان کوتاه م یداشت ... گاه

 ...یومد یم

 ... اگهیدن رقصی جوون کنارهم می خوندن و همه زوج های میم آهنگ ملیه داشتن ارکستر

 خواست از همه اش استفاده کنه ...ی لحظات با هم بودنشون بود مین آخرینا
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***

 خودش رفت ...ین کردن و هر کس به سمت ماشی همه از هم خداحافظیما اوج گرفتن هواپبا

 آمادهید عیلت   تعطی خواستن برن برای کرده بودن و حال می رو کنار هم سپریشب خوب

بشن ...

 رو روشن کرد و با اخم گفت:ین ماشآرشاویر

ی می الناس تو زن منیها کار کنم توسکا؟! بابا ای چید- من اگه نخوام تو رو ببرم خونه تون با

ی   خوام ... می خوام ببرمت خونه بابات ... من زنمو می ... نمیخوام تو خونه خودم باش

!!ی؟فهم

ی جلویدن غر زد تا رسینقدر خواد غر بزنه ... ای دلش می هر چیر اجازه داد تا آرشاوتوسکا

 بشه   که دستیاده در و خواست پیره توسکا ... دستش رو برد سمت دستگیخونه بابا

 غرق در اشکش دلشی چشمایدن با دیر سمت آرشاوید که چرخین مانعش شد ... همیرآرشاو

:ید ... نالیختفرو ر

 تو خونه منیا خوام حله؟!!! تو فقط بی بدم بچه نمی- نرو خوب توسکا ... آقا من تعهد محضر

ی   اونجا زندگیا زنم خوب؟!! تو فقط بی ... اصل ... اصل بهت دست هم نمین ... ببین... هم

 سخته ...یلی برام خین به کارت نداشته باشم ... توسکا به جان آرشی دم کاریکن ... قول م

 سخته ...یلی خخیلی

 رو نوازش کرد و گفت:یر لبخند زد ... آروم صورت آرشاوتوسکا

 گردم ...ی لحظه بمون ... الن بر میه- 

 خونه ... قبل ازی شد و رفت تویاده بگه به سرعت پیزی بتونه چیر آرشاوینکه بعد قبل از او

 با بابا وی رو جمع کرده بود که آخر شب برگرده خونه شون ...   حتیلش همه وسایمهمون

 کرده بود و حال هر دو خواب بودن ... آروم و آهسته چمدونش رویمامانش هم خداحافظ

 لحظه   سر جا خشک شد امایه توسکا یدن با دیر ... آرشاویرون خونه بزبرداشت و زد ا

 همهیای زده رفت سمت توسکا ... اون چمدون گویجان شد و هیاده پینبعدش به سرعت از ماش
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 گذاشتشیر ... آرشاوید   نکشه و فقط خندیغ دهنش رو گرفت که جی بود ... توسکا جلویزچ

 با گفت:ین زمیرو

- به خدا نوکرتم توسکا ... نوکرتم ...

 با خنده گفت:توسکا

 ...یم کنی ها رو زابراه میه که الن همسایم بریا و بیار داره ... فعل چمدونم رو بیی- فدا

 زده چمدون رو برداشت و گفت:یجان هآرشاویر

 به چشم ... شما جون بخواه ...ی- ا

 به سرعت راه افتاد و گفت:یر که هر دو سوار شدن آرشاوهمین

 رو به عرشیر بنده حقین دفعه ایه شد ی حقو دارم که بدونم چین دلم ... ایز- خوب عز
ی؟رسوند

 و با لبخند گفت:یر دست آرشاوی لبخند زد ... دستش رو دراز کرد گذاشت روتوسکا

یادته؟ ی رو بدی خبر مهمونی- اون روز که بهم زنگ زد

 لبش و گفت:یک دست توسکا رو گرفت ... برد نزدآرشاویر

 ...یزم- آره عز

یم بچه دار بشیم تونی ... اون گفت ... گفت ما میرون- همون روز از مطب دکترم اومدم ب

یم به درمان مداوم و زمان داریاز ... فقط نیرآرشاو

 زده گفت:یجان هآرشاویر

!!ی؟ گی می- جد

 ...یم شی ... اما بالخره می کیست ... البته معلوم نیزم- آره عز

 آروم دست توسکا رو فشرد و گفت:آرشاویر
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ی بر می تو دارینکه ... اما نه به خاطر بچه ... به خاطر ایاد زیلی دلم ... خیز- خوحشالم عز

 بازم   توسکا خودمینکه ... به خاطر ایدوار و امی تو خوشحالینکه خونه ... به خاطر ایگرد

 ...یشد

 کهینطور همینم همی محضه ... برایقت گه حقی که می هر چیر مطمئن بود آرشاوتوسکا

 شونه   اش وی ... سرش رو گذاشت رویر سمت آرشاوید خودش رو کشید کشی میازهخم

گفت:

 ...یاد زیلی دوستت دارم .. خیلی- خ

:ید شنیداری خواب و بین رو بیر جواب آرشاوو

 ...یشتر بیلی ... خیشتر- من ب

 کرد گفت:ی رو پارک مین که ماشینطور همآراد

 خبر برات دارم ...یه یولت وی- راست

 شده؟!ی- چ

یدم فهمیزی چیه ین رامیا بودم که عکسا کار اشکانه ین در مورد ایق تحقیر- اون موقع که درگ

 ...ین... در مورد رام

 سمت آراد و گفت :ید زده چرخیجان هویولت

 شده؟ی- چ

 خدا جا حق نشسته؟یدی ... دید عملش رسی هم به سزاین- رام

 شده مگه؟ی- خوب چ

 شه ...ی دخترش دوست می از هنرجوهایکی با یا زده بود ... گویگری- بهت گفتم کلس باز

 بهی   ولیام ی گه می ده که دختره بره خونه شون .. دختره هم می میشنهادبعدش بهش پ

 کشونه تو خونه شون وی دختره رو می قول الکیه هم با ین .. رامی ازم نخوایزی که چیشرط

ی ...   اما دختره که برایاره که سر تو آورد رو سر دختره بیی بلهمون یره گی میمتصم
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یشو بدی کنه ... و متاسفانه جای می رو زخمین زنه رامی چاقو برده بوده میه با خودش یاطاحت

 کنه ...ی میهم زخم

 و گفت:ید غش غش خندید که رسینجا ابه

- در به در اخته شده !

 مونده بود ... آراد با خنده به دریره گرد شده به آراد خی با چشمای حرفیچ بدون هویولت
اشاره کرد و گفت:

 کرد رو ازش گرفت ...ی میتشون که اذیی دخترای سزای- حقشه ... خدا خوب جور

 شد و گفت:یاده کرد پی پوفویولت

 ترسم ...ی همه عدالت خدا مین وقتا از ای- بعض

 و گفت:یولت رو قفل کرد ... دست انداخت دور کمر وین در ماشآراد

 اش رو بسپریه ... بقی وقت حق بنده خدا رو نخوریچ کن هی! سعیزم؟ عزی هستی- نگران چ

 اندازه نداره ...یشبه خدا ... مهربون

 ...یگه تو رو دارم دینم همی دونم ... برای- م

 زد و گفت:ی نگاه هم غرق شدن ... آراد لبخندی دو چند لحظه توهر

 به استراحت داره ...یاز من نی که کوچولویم- چشمات غرق خوابه ها! بر

 بار پلک زد و گفت:یه با خنده ویولت

- اوهوم ...

 و گفت:ید رو بوسیولت ویشونی پآراد

 من ...یای دنیم- بر

***
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ی همه شون رو بالیره کرد ... با چند گی بود و موهاش رو باز میستاده اینه آی جلوطناز

   نشسته بودی کرد ... احسان هم با لباس راحتیسرش جمع کرده بود و حال داشت بازشون م

 توشون فرو کرد و گفت:یلب تخت و زل زده بود به طناز ... بعد از باز کردن موهاش دست

 احسان ...ی خوابی- چرا نم

 شد و گفت:ینه دست به ساحسان

 خوام تو رو نگاه کنم ...ی ... الن میاده خواب زی- وقت برا

 کشو و گفت:ی مو رو انداخت توی هایره ... گید خندطناز

 ...یدی- انگار تا به حال منو ند

 هم با لذت گفت:احسان

 بازم کمه ...ینم- تو رو هر چقدر هم بب

 احسان بلند شد ... هر دو با تعجب چند لحظه به هم نگاهیل زنگ موبای لحظه صداهمون

 بال انداخت   و گفت:یی شماره عسل ابرویدن... با دیلشکردن و بعد احسان رفت سمت موبا

- عسله!

 از جانب طناز باشه جواب داد:ی منتظر حرفینکه بدون ابعد

 خسته ام طنازیلی ... شرمنده عسل جان خی!!! ... خسته نباشی؟ شده؟! ... چی- الو عسل ... چ
 حلش کن ... قربونت ...   خداحافظ ...ی جوریه ... خودت یام تونم بیهم خونه تنهاست نم

 مونده ... خنده اش گرفت و گفت :یره که با دهن باز بهش خید قطع کرد طناز رو دوقتی

- چته؟!!

 زنگید دی دونست چشه ... عسل عادت داشت نصف شب اگه خواب بد هم می که می حالدر

 افتادی که می توجه بود ، اما کم کم هر   اتفاقی احسان بیل! اوایشش زد به احسان که بره پیم

 طناز تعجب کرده بود ...ین همی اگه نصف شب بود! حال برای رسوند ... حتیخودش رو م

 کرد و گفت:از لباسش رو بیپز
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 گفت؟!ی- چ

 ...یر پس بگیمو گوشیا گرفته ازش ... گفت بیشو شده گوشیدار تو نت بوده مامان بیش- با گوش

 به تو زنگ زد؟!ی- پس با چ

- با اون خطش ...

!ی؟- خوب .. چرا نرفت

 ...یاد ی کاراش هم بر نمین تریک به من وابسته باشه ... از پس کوچینقدر نداره ایل- چون دل

 کنم. ظلمه ...ی که بهش میست لطف نین ایدم فهمیدلاجد

 زد و گفت:ی پوزخندطناز

!یدی؟ رو فهمین شد که ای- و چ

 زد و گفت:ی لبخنداحسان

 شم ...ی ذره شعار دادم ... اما در هر صورت حس کردم دارم از تو دور میه ید- خوب ... شا

 خودم ... به زن خودم ... مگه نه؟!ی بچسبم به زندگیدمن با

یض متعجب احسان مشغول تعوی چشمای نکرد و با لبخند جلوی برعکس قبل مخالفتطناز

 گرد شده گفت:یلباسش شد ... احسان با چشما

- طناز ...

 ... احسان دوباره گفت:یاورد خودش نی خنده اش گفت ... اما به روطناز

 ...یزه- طناز ... چ

 و گفت:ید و قهقهه زد ... احسان از جا پریره خودش رو بگی نتونست جلوینبار اطناز

- حاج خانوم ...

 با غش غش خنده برگشت و گفت:طناز
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- جانم حاج آقا ...

 زد و گفت:ی چشمکاحسان

- آره؟!!

 داد و گفت:یل تحوی هم در جوابش چشمکطناز

- آره ...

 ...یستاد طناز ای چشماش شده بود ... جلویطنت شین اومد به سمتش ... لبخند جانشناحسان

آروم با کف دستش صورتشو نوازش کرد و گفت:

!ی؟! که باز بهم اعتماد کردیدی؟ منو بخشیگه باور کنم که دیعنی- 

 با لبخند چشماش رو باز و بسته کرد و گفت:طناز

یگه دیاری رو به روم بی اون غار لعنتیه قضی بخوایگه بار دیه- آره ... اما بار آخره ... اگه 
 ...یارم یطاقت نم

 گفت:یع سراحسان

 ...یه هفتاد پشتم کافی ازم در اومد که برای دفعه پدریه ین- من غلط بکنم! هم

 و گفت:ید خندطناز

ی ... ... با همه وجودش عطر موهاشو توین- حاج آقا ... در مورد خودتون درست صحبت کن
 ... گفت:ید هاش کشیهر

 نکن احسان ... باشه؟!ینکارو با من ایگه- د

 و گفت:ید کشیقی نفس عماحسان

 ...یاد زیلی دوستت دارم طناز ... خیلی- خ

 زد و گفت:ی لبخندطناز

 ...یزم عزینطور- منم هم
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 و با تعجب به احسانید از جانب اون ندی حرکتیچ از اون منتظر بود احسان ببوستش اما هبعد

 بهش نگاه کرد ...   احسان کناری ... با چشماش سوالیدنگاه کرد و نگاه پر از خنده اونو د

 و گفت:یدکش

 که من دارم روی ... اون کششی داری احساس بدیه نسبه به رابطه هامون یدم وقته فهمیلی- خ

 دم اول تو روی   میح ترجینم همی غاره ... برایانه دونم همه اش به خاطر جری و میتو ندار

ببرم دكتر ...

 چشماشو گرد کرد و گفت:طناز

- نه احسان!!!

 طناز رویشونی داره ... احسان با لذت پیقت حقیان جرین دونست ای که خودش هم می حالدر
 و گفت:یدبوس

 روینجوری ای همه مشکلی روزا جلسه هاین .. ایست نی- نگرانش نباش ... مشکل خاص

 توام   به اندازهی تونی زود میلی ... خیم ری و با هم میرم گی کنن ... برات نوبت میحل م

 رابطه ...ی ... پس تا اون موقع رابطه بیمن لذت ببر

یه برده و یه قضین به ای بود که احسان پیب شد ... براش عجی چشماش پر از قدردانطناز

 بود چشماشو   ببنده ...ین که تونست بکنه ای شرمنده اش شده بود ... تنها کارییجورا

 شه ...ی پر از آرامش میش شه ... و زندگی خلص می زود از اون درد لعنتیلی خیدونستم

 لبش ...ی روشست اراده لبخند نیب

***

 بود ... در همون حالت بلند بلند با خوانندهی تخته ایتزاهای پیر حرص مشغول رنده کردن پنبا
 خوند :یم

 گذرم که تنها شمی جلب اعتماد تو از همه مبرای

 تر باشمیر ارزه که به خاطرت تو جمع از قبل سر به زمی

 زد:ی لب غر میر دادن ... زی حرصش میکدن چی که از چشماش فرو ماشکایی
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 ...یتزاست پیر احمق! پنیست که نیاز- پ

یرم می به من می باورم کردن تو شک کنیشه همهمه

 ترسمی از افتادن می ولیدم وقت از ارتفاع نترسهیچ

ی ... نمید ترسی هم میلی ... خید ترسی مید شدیفته از چشم آرتان بینکه ... از اید ترسی مآره

 کرده بود ... به   آرتان علقه شید رسی کار کنه ... هر کار به ذهنش می چید بایگهدونست د

 نکرده بود ...ی فرقیچ ... اما هینطوررو نشون داده بود ... علقه خودش رو هم

 گفت:ی لبیر تصور که آرتانه زین زنگ در با ای صدایدن شنبا

 داره ...ید- وا! آرتان که کل

 خودش رو کناریع پشت در سری کاظمی آقایدن رفت سمت در و در رو باز کرد ... با داما
 و گفت:یدکش

 لحظه ...یه ین- اا صبر کن

ی دست آقای در ... بسته ای سرش و برگشت جلوی رویدش رفت سمت شالش کشسریع
 ترسا گفت:یدن بود ... با دیکاظم

یدم ... چون ندین جواب ندادی آورد ... زنگتون رو زدم ولی پستچینو- سلم خانوم دکتر ... ا

 گرفتم آوردمش بال ...یرون بیناز خونه بر

 بسته رو گرفت و گفت:ی با کنجکاوترسا

 ...ین ... لطف کردیدم ضبط بلند بوده نشنی صدای کاظمی آقای- مرس

یا پاکت حس کرد دنی روی دو ترازویدن در رو بست ... با دی ایگه حرف دیچ هم بدون هبعد

 بالخره اومد ... همون   جا پشت دری لعنتیه چرخه ... بالخره اومد ... احضاریدور سرش م

 تونست پاکت رو باز کنه ...ی نمی ... حتین زمی و سر خورد رویوار اش رو داد به دیهتک

 زانو   گذاشت و هق هق کردی اش گرفت ... سرش رو رویه ... باز دوباره گرزید لریتنش م

 خوند ...ی... خواننده هنوز م
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ینجوری قانون خودمو واسه تو حاضر شدم بشکنم امن

ی ازم دوریلی که خیی وقتایستی بدونه نیشکی هنذاشتم

یرم می روز قهر تو میه معتادم که با ینقدر به صدات امن

 ...یرم گی آروم می هم باشم صدام کنیط شراین بدترتو

 پاش برداره ...ی سرش رو از روی باز شد ... اما ترسا نتونست حتیکی تی با صدادر

یکم اتاق تاری توی فهمم حتی هر نگاتو ممعنی

یکم نرفته اسم کوچیادت بزن تا مطمئن باشم صدام

 ..ی لحظه برگردیه خواست ی دلم میم پله ها بودی شب که رواون

ی کردی از فرصت استفاده مید بغل کردن من باواسه

:ید مضطرب آرتان رو شنصدای

!!یزم؟ شده عزی شده ... چی- ترسا ... ترسا چ

ینجوری قانون خودمو واسه تو حاضر شدم بشکنم امن

ی ازم دوریلی که خیی وقتایستی بدونه نیشکی هنذاشتم

یرم می روز قهر تو میه معتادم که با ینقدر به صدات امن

یرم گی آروم می باشم صدام کنیطم شراین بدترتو

:ید پاش برداشت و غری شد ... سرش رو از رویوونه دیزم لفظ عزیدن شنبا

 ... نگو!!!!یزم- به من نگو عز

 آرتان و گفت:ینه سی توید رو کوبیه احضاربعد

 ... حق روی ... بالخره کار خودت رو کردی ... تو فرستادی برام فرستادینو!!! این ببینو- ا

ی   کار می چید بایگه رفت آره؟!!! دیش تا طلق پیهت ... تنبیدی ... منو نبخشیبه من نداد

 کار؟!!!یکردم؟!!! چ
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 ... نشست کنار ترساین زمی بدون حرف پاکت رو از دست ترسا گرفت ... گذاشت روآرتان

 و خونسردانه گفت:ین زمیرو

 ...یم- آروم باش ... بذار حرف بزن

 با خشم خواست از جا بلند بشه و گفت:ترسا

 نمونده ... منو به کلی حرفیچ هیگه دی نشون دادیه احضارین مونده؟! با ایم حرفیگه- مگه د
 ...ی کردیداز خودت نا ام

 و گفت:ید دست ترسا رو کشآرتان

 ...ی گوش کنید ... باین- بش

 پر اشکش زلی حرف نشست و با چشمای در برابر تحکم آرتان موش بود بیشه که همترسا

 و گفت:ید کشیقی روبرو ... آرتان نفس عمیوارزد به د

 تو کوتاهیا که یم داشتیی جر و بحثایه اوقات ی ... بعضیم نداشتی مشکلیچ- من و تو با هم ه

ی بحثاین   که ایاده زی علقه مون به هم به قدری دونستی دونستم و می من ... میا یومدی یم

ز که منو تا مری بعد از تصادفیقا ... دقی دفعه تو سرد شدیه کنه ... اما ی سردمون نمیککوچ

 بعد از تصادفید ...   بعد گفتم شای دونی منو مقصر مید گفتم شای میل کشوند ... اواینابود

 کردمی تونستم سعی که میقی دادم و اط هر طری ... هر اختمالی اختلل شده باشیهدچار 

 ... با خودم گفتمی منو نابود کردیت با مطرح کردن بحث طلق همه   ذهنینکهدرمانت کنم تا ا

 ... اما بعد با خودم گفتمی زنی حرف طلق رو می راحتین ارزشه که به ای بیمون زندگدرچق

 از محبت من مطمئنینکه ای برای کنی   کار رو مین ای خودتو لوس کنینکه ای برایدشا

 ... تویه شد به اومدن احضاریده کردم ... اما جواب نداد ... کار کشیشتر ... محبتم رو بیبش

!یه دردت چی کردم بگی چقدر ازت خواهش می؟ تریادته ...   یدی کشعملحرف رو به 
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ی می تنه داشتیه و بچه مون یمون توجه به من و زندگی ... اما تو بیم با هم حلش کنیبذار

 به خاطر اون باشهیز شد همه چی کمرنگ بود تو ذهنم که باورم نمی به   قدریا ... تانیتازوند

 همیزی مطب من زننده بود ... من خودم هم بهش تذکر دادم. چی تونیا... قبول دارم رفتار تا

 جلو ...یاد بود که بین شناختم ای که میی نبود ... اما توقع من از ترسای کمیز چیدکه تو   د

یه دهن من ... چهار تا فحش بهم بده و بعد بذاره بره تا اقل من بدونم درد زنم   چیبکوبونه تو

 کابوسیمو کار کردم! چند ماه زندگی چی نگفتیو بتونم از خودم دفاع کنم ... تو به من حت

   ... بازم شده بودی درست بشید تو باینکه فکر کردم ... ایز چیه فقط به یدم فهمی ... وقتیکرد

ین که ای دونی ... خودت هم خوب می انجام داده باشی به من بگینکه رو بدون ایکه کار

ین بدتری ... حتیم کنی رو از هم   مخفیزی گفته بودم دوست ندارم چهت ... بیاخلق رو دار

 ...یزاچ

 :ید کشیاد فرترسا

 داشته باشه ...یت واقعیترسیدم ... می خواستم غرورم رو له کنی- نم

ی به بچه ات هم فکر مید ... تو بای فقط به خودت و غرورت فکر کنی- ترسا! تو حق ندار

ین   درصد چنیه ... هان؟!!! چرا ی که تو اشتباه کرده باشی دادی درصد احتمال میه ...یکرد

 به درک! چرا بهی به من داری کردی که ادعا می من به درک ... اعتمادی؟ ندادیاحتمال

 ...ی که چرا منو   خورد کردیست نین!!! حرف من ای؟ غرورت نگذشتازخاطر بچه ات 

ی ... چرا چشمت رو روی ... چرا زود قضاوت کردی گرفتیمچرا بدون مشورت با من تصم

ی اگه جدا مینی ... ببینی ... من فقط خواستم   ببیست نینا ... نه! حرف من ای بستیمونزندگ

 و بهیه درد تو چیدم فهمی وقت میچ ... اگه من هنشوندی ی می ... اگه حرفت رو به کرسیشد

 شد ...ی می چه شکلیت شد ...زندگی می باهات صحبت کنه ... اونوقت   چیاد گفتم بی نمیاتان

ی کنم برایتت حد اذین تا ایاوردم ... اما طاقت نینالبته قصد داشتم نه خودم باشم نه آتر

 ممکنهی اگه حرف نزنی ... اومدم اما محبتم رو ازت   گرفتم ... فقط خواستم بفهمیدنتفهم

ی کنم می ... وگرنه منم آدمم ... درکت مینی خواستم با چشم ببی به کجاها بکشه ... میتزندگ

 حالتی اون صحنه لعنتیدن از دینقدر فهمم ای میدی   فهمم زجر کشی میفهمم ناراحت شد

ی وقت خودم رو نمیچ هیومد ی سرت مایی و اگه بلی تصادف کردیعیخراب شد که به اون فج

 رو ازیز چیچ هیگه تا دی گرفتی درس عبرت مید فهمم ... اما! بای رو مینا ...   همه ایدمبخش
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 که   باهاشی مردیومدم ی میدم دی اون صحنه می تو رو توی ... من اگه روزی نکنیمن مخف

 باین قدر غد نباش ... داشتی تو خودت ... دختر ایز!! نری؟ فهمی کشتم! می رو میبود

!!ی؟ فهمی ... می کردی رو نابود میمون زندگیتغدباز

 هق هق کرد:ترسا

 رو .ی درخواست لعنتین و ایومدی! چند بار بهت بگم ... اما تو بازم کوتاه نیدم ... فهمیدمفهم
-
 با لبخند گفت:آرتان

ی مورد تویه ... واسه منه ... یست واسه تو نیه احضارین من ... ای نکن خانوم کوچولویه- گر

 زنه ... زنه   جرئت نداشتی دارم که شوهرش به شدت در حد مرگ کتکش مینممراجع

 ...یشه دادگاهی کارایر روزا هم درگین گرفتم و ایلدرخواست طلق بده ... خودم براش وک

یدی! دین کنم ... همیید نداشتن شوهرش   رو تایه دادن که برم و تعادل روانی منم احضاریبرا

 ...ی باز اشتباه برداشت کردیدی ... دیباز عجول شد

 ذهنشی شد ... آرتان لبخند زد ...د ... همه حرفاش رو تویره با دهن باز به آرتان خترسا

ی دفعه از جا بلند شد و با خشم رفت سمت اتاقش ... حق رو به   آرتان میهمرور کرد و بعد 

ا کرد ... آرتان هم از جا بلند شد ... با لبخند راه افتاد دنبال ترسی میش عصبیشتر بینداد و هم

و گفت:

 ... قهر نکنیرون بیم خوام شام بری رو دک کنم! مین امروز تونستم آترین- ترسا خانوم ... هم
 ...یگهد

 با خنده وارد اتاق شد و در اتاق رو بست ...بعدش

 همیز است و درمان نیار از دردم

 همیز او شد و جان نی فدادل

 قبر ... چشماشی تفاوت افتاده بود روی ... اما بید کوبی میفش به شدت شلق به بدن نحبارون

 براش مهمیچی   هیگه ... دیره بود ... براش مهم نبود بمیفبسته بود ... نبض داشت اما ضع

 نون خور کمتر ... از دانشگاه انصرافیه نداشت ... یتی کس اهمیچ هینبود ... وجودش برا

یمون بود ... پشیده بشه که   همه رو کوبی تونست چشم تو چشم کسانی نمیگهداده بود چون د

509



faridbook.blog.ir                  goldjar.blogfa.com                goldjar2.blogfa.com

یف ... اون ضعیست نیقش بود که واقعا لیده رسیجه نتیننبود از رد کردن اشکان ... به ا

 بار آوردهینطور اونو ای ... اما زندگی عقده   ایلی ... خی ... و عقده ایف ضعیلیبود ... خ

 اوقات از دست روزگار ... اونی شد و بعضی می اوقات از دست خودش عصببعضیبود ... 

 براش مهم نبود ...   سر قبر باباش توبه کرد ... التماس کرد خدا ببخشتش ...یچی هیگهلحظه د

یگه کنم ... اما دی استخوناش نفوذ می حال شد حس کرد سرما داره توی بیه از زور گریوقت

یچی بارون جونش رو هم بشوره و ببره ... هیخواستقدرت بلند شدن هم   نداشت ... فقط م

 از زور سرما به هم خوردن تا ثابت شدن ...ینقدر نازک ... دندوناش ای مانتویهتنش نبود جز 

 خواست به باباش ملحقی آزاد شد ... آزاد و رها ... می هم و از هر فکریپلکاش   افتادن رو

   زدنشیخ تا یزی که چی ... وقتیده بریا از دنیگه کرد دیم که حس تی ... وقیتبشه ... به ابد

ی که به سمتش مینطور مرد ... همیه یه اومد ... سایرون درختا بین از بیه نمونده بود سایباق

   ... اون دختر هنوزمید کشیرون رنگش رو از تنش بی بلند و خوش دوخت مشکی پالتویددو

 هاش ...ی همه بدوجود مهم بود ... با ی کسیبرا

ی ... بری بزنیا که دل به درینه شه ... مهم ای می آفتابی ابری رن ... هوای می بارونروزای

 بارون تن و بدنت رو بشوره و لذت رو   به جونتی و بذاری بارون ...دستاتو باز کنیرز

 شدنیس پاشه بهت ... از خی که می ... از آب و گلی دائم غر بزنینکه ای کنه ... به جایقتزر

 ... ازینکت عی   هایشه شدن شیس مدل موهات ... از خیختن ... از به هم راتلباس

 غرینقدر ... خلصه ای و زمان گله کنین و اتوبوس ... از زمی ... از کمبود تاکسیکتراف

یه و ی سر درد اساسیه ... که بعد از تموم شد بارون جز   ی ... غر بزنی ... غر بزنیبزن

 ...ی روز از عمرت رو هدر داده باشیه نمونده باشه ... فقط اقی برات بیچیروز کوفت ه

 و بس! پس به بارون لبخند بزن ...ینهم

پا یا ن/  بشه ...ی آفتابی با سلمتیت بارونی خدا باش تا همه روزابا

03/07/92 حق ... یا
ی ص.پور اصفهانهما

92 : بهمن انتشار
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