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فريادش تمام اتاق رو گرفت...صداش پيچيد و پيچيد و پيچيد و مثل يه سيلی محکم خورد به گونه ام..متعجب نگاهش
کردم..نا باور...خون توی رگهام منجمد شده بود....فريادش همراه شد با پرت شدن گلدان بلوری که تکه تکه شد و هر تکه
اش با صدا به گوشه ای افتاد..صورتش قرمز بود  :تو....تو چی کار کردی؟؟..خيانت !!!..خيانت به من؟؟؟....من چه
....اشتباهی مرتکب شده بودم؟؟؟
سرش رو خم کرد..مرد عصبانی رو به روی من حاال سرش رو خم کرده بود و سعی داشت اشکی که داشت از چشماش
......................می ريخت رو پس بزنه  :جز عاشقت بودن...جز پرستيدنت...؟؟؟
اين جمله رو گفت و به سمتم حمله کرد...پايين دامن پيراهن سفيدم رو به دست گرفتم و پريدم روی سکوی انتهای اتاق با
...صدای لرزان و وحشت زده  :به همين ؼروب آفتاب ...به بزرگی و عشقت قسم دروؼه
....رگ گردنش بيرون زده بود دستش رو برد تا ضربه ای بهم بزنه تو خودم جمع شدم
دلش سوخت شايد....برای خودش؟؟؟...برای تن ظريؾ زنی که رو به روش بود؟؟..برای عشقش؟؟....رو دو زانو افتاد :
...شديم نقل محافل...شديم سرگرمی زنانی که سبزی پاک می کنن...شديم مثال مادران برای دخترانشون
اشک ريخت اشک ريختم...دستم که به سمت صورتش می رفت برای نوازش رو نيمه راه نگه داشتم..جز سکوت چه
...داشتم بگم
تو من رو نابود کردی...دوستم نداشتی..؟؟؟...به دنبال عشق دوره نوجوانی بودی..چرا با من ازدواج کردی؟؟؟....چرا _
گذاشتی اين طور دوستت داشته باشم؟؟؟
!!!!!دوباره عصبانی شد و از جاش پريد و فرياد زد  :هااااااا؟؟؟؟!!!!! چراااااااا؟؟؟!؟؟
....من بی گناهم_
بی گناه...ها....بی گناه....زنی که بوی تن مرد ديگری رو می ده....زنی که پشت درخت های توت ته باغ با عشق _
کودکيش قرار می ذاره بی گناهه...؟؟؟؟
...و من فقط يک جمله دارم برای تکرار و تکرار و تکرار  :من بی گناهم
نگاهی به چشمان خيسم می ندازه  :چه کنم؟؟...ديگه از من کاری بر نمياد..بزرگان شهر حکمت رو دادن .....و اشک می
ريزه و اشک می ريزه
و من...خيره در نگاه پر از ؼمش دستهام رو از هم باز می کنم...فرياد می زنم  :ای اهالی جهل...ای مردمان دون و پست
بنگريد به من و خوشبختی ؼبطه بر انگيز من بنگريد و سرم رو به سمت مردی که عاشقش بودم..روزی زمانی
...ميچرخونم و محکم ميگم  :مرا به صليب بکشيد اگر اين گونه اين چشمان پر خشم خالی می شود..مرا بسوزانيد اگر قلب
....مرد من با خاکستر تن من آتش درونش خاموش می شود
....از فرياد آخرم ته گلوم می سوزه و تمام بدنم خيس می شه از عرق

 ....از پايين صدای تشويق اومد
...سهيل  :بچه ها عالی بوديد...عالی....اصال فکرش رو هم نمی کردم
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نگاهی به مرد گوشه صحنه سمت چپم انداختم که لبخندی به لب داشت به سمتم اومد و نگاهم کرد و بعد به سمت کارگردان
...و عوامل صحنه که داشتن باال رو نگاه ميکردن  :نمی شه هم بازی اين خانوم خانوما باشی و تو حس نری
کار گردان به سمتم چرخيد  :دختر تو بی نظيری...خيلی از استاد اميری ممنونم که بهم معرفيت کرد..تو تمرين سوم و اين
...پرفورمانس؟؟
از چشمای کار گردان خوش تيپمون خوشحالی و رضايت می باريد ..به هم بازی خوش قلبم نگاهی کردم و لبخندی از سر
...شرم زدم...اين مرد تو اين کار حرفه ايه..سری توی سرا داره و حاال
سرم رو چرخوندم يه دورکامل ...دور تا دور فضای پالتو...لبخند زدم...من همون جايی هستم که بهش تعلق دارم..که بايد
.....باشم

گاز محکمی به ساندويچ فالفلم می زنم و شالم رو که در حال سقوط آزاده می کشم جلو...نگاهی به سياوش دوست داشتنی
...ميندازم که کنارم نشسته ..رو سکوی رو به روی درب اصلی تئاتر شهر
لقمه دهنم رو قورت می دم و زل می زنم به شلوؼی و هم همه مردم اطراؾ درب اصلی..زمزمه ها رو که گوش کنی..اين
...جا نبض اصلی طبقه متوسط رو به باال..با يک عالمه ادعای روشن فکری دستت مياد
 ...پاهام رو که آويزونن تکون می دم
...سيا  :يه روزی معروؾ ميشم سوپر استار می شم
..تو هيچ وقت هيچی نمی شی_
بی توجه به متلکم حرفش رو ادامه می ده  :ديگه با تو مگه ميام اين جا فالفل گاز بزنم؟؟؟..دست يه لعبتی رو ميگيرم می
...ريم از اون رستوران با کالسا می شينيم ؼذاهای لوکس سفارش ميديم از اونايی که نمی دونيم توش چيه
...جمله اش رو که تموم می کنه با يه لبخند که نشان از شنا کردنش تو رو ياهاشه يه گاز گنده از ساندويچش می زنه
 ....مگه االن می دونی تو اين چيه؟؟..بی چاره اسما فالفله_
...از ته دل به چشمای گردش و لپای پر و پيمونش..می خندم...ميخنده
امشب اجرا داری؟؟_
...به سمتم می چرخه و به ساعتش نگاه ميکنه  :نه ندارم...منتظر گلنارم بياد می ريم
باقی مونده ساندويچم که در حقيقت فقط سه گاز به سرش زدم رو بر ميگردونم تو کيسه اش..همون کيسه های سفيدی که
...چند تا ساندويچ سوسيس قرمز رنگ از روش به آدم لبخند احمقانه می زنن
بابات هنوزم شاکيه نه؟_
...لبخندی می زنه  :ولش کن..اون هيچ وقت راضی نمی شه
به چشمای مهربون و دوست داشتنيش نگاهی ميندازم.....و بعد به ساعتم نگاه ميکنم  :من برم سيا.ديگه داره دير می
....شه
!!!اخماش می ره تو هم  :بازم ميخوای بری اونجا؟؟؟
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زهر خند می زنم  :مگه چاره ای هم دارم...؟؟

کالفه ميشه  :اين چه بازيه..؟؟...دختر داری خودت رو از بين می بری...از اين جا تا اون جا رو هر شب هرشب طی
ميکنی...گاهی هم که برات بازی در ميارن...مگه جونت رو از سر راهت آوردی؟؟...بعد هم که نصؾ شب بر ميگردی
...خونه
اون ساعت نصفه شبه؟؟_
نيست؟؟ 11...شب برای يه دختر تنهای  23-22ساله نصؾ شب نيست؟؟_
جوابی ندارم که بدم...هيچ چيز..واقعا هيچ چيز...نگرانی های خودش...گلنار...نگرانی های همه به جاست...اما کار من
..هم به جاست..مجبورم..يه اجبار زيبا
می چرخم به سمتش و لبخند می زنم  :سيا اخما تو باز کن...مجبورم می فهمی؟؟
....نه نمی فهمم...نمی فهممت_
 ....لبخند تلخی می زنم  :اميدوارم هيچ وقت نفهمی

مترو شلوؼه..البته به شلوؼی هميشه نيست...صندلی پيدا می کنم و می شينم..سرم رو به شيشه پشت تکيه می دم و نفس
عميقی ميکشم...بؽل دستم خانوم نسبتا مسن و چاقيه که ؼرقه توی کتاب مفاتيج توی دستش..توی دلم لبخندی ميزنم..ياد
کتاب مفاتيح بنفش رنگی که برای مادر خريده بودم ميوفتم..کتابی که مادر با دريافتش اشک توی چشماش جمع شد و بعد
....گفت دختر رنگ از اين سنگين تر نبود
خوب رنگ سنگين تعريفش با رنگ سبک فرق ميکرد..کال آدم ها هم سنگين و سبک دارن...به دختر اخم آلودی که کتاب
زبانش رو محکم بؽل کرده بود نگاهم افتاد ..مثال اين خانوم سنگينه...اما اون يکی خانوم که تو آينه دستی داره به خودش
...لبخند ميزنه سبکه
چشم از مردم گرفتم..همه تنم درد ميکرد..گلوم از همه بيشتر...نبايد بيمار می شدم..تمرين داشتيم و بعد اجرا...کيؾ پولم
رو باز کردم..دوتا اسکناس ده تومنی..اخمام در هم شد..تا پيان تمرين ها بايد با حداکثر  6تا از اينها سر ميکردم...و اين
يعنی فاجعه..تو خونه گوشت نبود...مهم هم نبود البته طی ميشد...خواستم کيفم رو ببندم که چشمم به عکسهايی خورد که
....بهم لبخند می زدن...گلنار هميشه می خنديد ميگفت کيؾ پول نيست که آلبومه
....گلنار چه می فهميد که من مجبورم به حمل اين آلبوم
آهی کشيدم و کيفم رو بستم....قطار مترو خنک بود و اين باعث می شد بدجور خوابم بياد...از زير چشمم تبليػ موبايل
...نوکيا که به صورت يه سری نگاتيو پشت هم مثل انيميشن رو ديوار تونل مترو می افتاد نگاه کردم
....استفاده از هنر هفتم..هميشه..همه جا....صدای استاد اميری بود که تو گوشم می پيچيد

لگد محکمی به در فلزی زدم...اه اه اه...سه بار تکرار اه به تمام وقايع چند ساعت گذشته هم دلم رو خنک نکرد..اصال چه
طور ممکن بود بشه اين دل آتيش گرفته من رو خنک کرد...کليد رو چرخوندم و در رو باز کردم...در رو با صدا
بستم..بدون رعايت کسی..تکيه دادم به ديوار شالم رو از سرم کندم ..اين کار باعث شد موهای فرم بيشتر در هم بره...به
..جهنم
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..به جهنم بلند ديگه ای گفتم

شالم رو انداختم روی نرده های قديمی آپارتمان به همون نرده های گل و بلبلی که يه زمانی زيبا بودن...پاهام ذوق ذوق
ميکرد از صبح سر پا بودم...نگاهی به کفش های آل استارم انداختم و در امتداد اونها چشمم افتاد به موزاييک های سفيد و
...سياه کؾ خونه...همون موزاييک هايی که يه زمانی تو اوج کودکی جای بازی ما بود برای لی لی
...يک بار ديگه با مشت کوبيدم به ديوار..حتی اندکی هم از خشمم کم نشد
فکر ميکنم که خيلی سر و صدا راه انداخته بودم که الی در آپارتمان طبقه همکؾ باز شد...دو تا چشم آبی مهربون چشم
....دوختن به من....تو تاريکی سعی داشتن تشخيصم بدن...دستش رو برد به سمت ديوار و کليد رو زد
روشنايی که همه جا پخش شد..با ديدنم اخم هاش از هم باز شد  :همراز تويی؟؟؟؟
...چه قدر لهجه با مزه و شيرينش رو دوست داشتم ....با بؽضی که همراه تمام اين چند وقتم بود  :بله منم
سالم...چرا اونجايی ؟؟..چرا انقدر پکری...؟؟_
....داستان هميشگی_
اين داستان به قدری تکراری بود..به قدری که مطمئنم ديگه از بر شده بود...سرش رو به نشانه تاسؾ تکون داد :...بيا ؼذا
...حاضر دارم بخور
مخالفتم باهاش سودی نداشت..تنها بود...مثل من...دوستم داشت مثل من...يه روزی روزگاری تو شرايط متفاوت سرگرمی
و شؽلش هم مثل من بود...کفشام رو در آوردم و همراهش شدم : ...مرغ عشقات خوابيدن مادام؟؟
....لبخندی زد  :اونا هم از درد تنهايی من بی سر صدا شدن دخترکم
در و ديوار خونه حتی بوی تنهايی می داد..مادام همسايه ارمنی دوست داشتنی من با اون هيکل تپل و موهای يه دست سفيد
....و لهجه دوست داشتنيش..رو ميز ناهار خوری کاسه ای گذاشت  :گرسنه ای بخور..بورش پختم
نگاهی به ظرؾ انداختم..ؼذای مورد عالقه ام نبود..اما چاره ای هم نبود...مادام دستهای تپل و سفيدش که هنوز حلقه
ازدواجش رو تو انگشتش داشت و پر از لکه های قهوه ای رنگ دوره پيری بود روی دستم گذاشت  :خدا خودش جوابش
...رو می ده
قاشقی از ؼذا رو توی دهنم گذاشتم..مهم نبود که اين ؼذا رو دوست نداشتم..به هر حال بعد از مدتها ؼذای گرم خونگی
....وارد بدنم شده بود
مادام يه صفحه قديمی از دلکش رو توی دستگاه گذاشت و روی صندلی ننويی نشست و بافتنيش رو به دستش گرفت  :بچه
...بودی..تازه می رفتی کالس اول..همون روزايی که با مقنعه سفيد چونه دارت از ته کوچه خنده کنان ميومدی
...با خنده اضافه کردم  :همون روزايی که چونه مقنعه ام هميشه فرق سرم بود
...ريز خنديد  :آره همون روزا می نشستيم با مادرت برای زمستونت ژاکت می بافتيم
..همون روزايی که زندگی هنوز برای من يه زير يه رو نبافته بود...همه چيز بافت رو داشت..
...اشک توی چشمم رو عقب زدم
...نگفتم بؽض کنی..ؼذات رو بخور..برات خوبه...داری با خودت چه ميکنی همراز؟؟؟_
...با خودم فکر کردم تو اين چند وقت چند نفر..به چند صدا..با چند لحن مختلؾ دقيقا همين سئوال رو از من پرسيده بودند
....شانه ام رو به نشانه نمی دونم باال انداختم چشمای آبيش پر بؽض شد

صفحه 5

برای

دانلود

رمان

های

بیشتر

به

سایتbehtoop.com
مراجعه کنید

رمان

بانوی قصه
...من هم به همه دقيقا همين جواب رو داده بودم

...کفشهام رو نپوشيدم پام رو کردم توش و کيفم رو روی دوشم انداختم و صورت ماهش رو بوسيدم  :مرسی مادام
...دستای چروک حوردش رو به سمت گونه ام آورد و لمس کرد  :نکن همراز..نکن..خدا خودش جوابش رو ميده
...لبخندی زدم و با شيطنت ذاتی هميشگيم  :خيلی دوست دارم با اين خدا يه جلسه بحث و گفت گو داشته باشم
....صليبی روی سينه اش کشيد  :از دست تو...آدم با همه چيز شوخی نمی کنه

دستم رو گذاشتم زير سرم و زل زدم به سقؾ...تو سکوتی که گه گاه با صدای اگزوز يه موتور شکسته می شد بد جور
خسته بودم....تو شيش و بش همه چيز مونده مونده بودم...چرا اين طور ميکرد..چرا نمی ذاشت ببينمشون...چرا بايد هر
...چند وقت يه بار با من اين کار رو ميکرد
به پهلو چرخيدم...به عکس خندانشون روی ميز پايين تختم..لبخند می زدن : ...قول می دم بهتون...قول ميدم خيلی زودتر
....از اون چيزی که فکرش رو بکنيد بيارمتون پيش خودم
 ....لبخندی به آرزوی خودم زدم

زير لب آواز می خوند و با قاشق ؼذای توی ظرؾ رويی روی گاز رو هم ميزد...روی دوشش يه حوله انداخته
بود...گاهی با آهنگ زير لبش يه قر هم ميومد
...حاضر نشد سيا.؟؟.دل و رودمون تو شکممون به هم رحم نکردن _
 ...برگشت به پشت  :گلنار بدجور شکمويی
..گلنار تکه کوچيکی از نان لواش برشته روی ميز رو به سمتش پرتاب کرد
...من  :وای گلنار عجب تنبيه بدی..نمی دو نستی تنبيه بدنی کودک منسوخ شده..دختر چرا زمين رو کثيؾ ميکنی آخه
...گلنار لبخندی زد  :ببخشيد..اعصابم رو که بهم ميريزه هرچی دم دستم باشه پرت ميکن..چه نون..چه چاقو
سياوش که با حوله دور گردنش ظرؾ رو گرفته بود..صاؾ گذاشتش روی نون وسط ميز با در آوردن ادای لهجه
...فرانسوی  :ؼذای مخصوص سر آشپز...گوجه فرنگی با سس تخم مرغ و پنير جينگول مستون
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...و بعد يه تعظيم بلند باال کرد...بلند خنديدم  :دلقک
دلقکيم ديگه بانو..يه عمره سرگرمی ما چيه؟؟_
...بلند گفتم  :روی صحنه مردم رو سرگرم کردن
....خنديد و موهام رو بهم ريخت
...گلنار  :نکن سيا موهاش می ريزه تو ؼذا اعصاب ندارم
....سيا در حالی که داشت می نشست  :بر اعصاب نداشته گلنار صلوات

لقمه ای رو به دهنم گذاشتم و بعد هم يه دسته ريحون رو چپوندم تو دهنم..لقمه ام رو که قورت دادم ..نگاهی به
هرودوشون کردم...لبخند روی لبشون بود..خوب بعد از دو روز دوباره داشتم می خنديدم و يادم هم نمی ومد آخرين بار
کی ؼذا خورده بودم..طعم تند و تيز املت روی ميز...بدون پنير جينگول مستون..طعم زندگی بود..طعم داشتن يه هم نفس
...برای ؼذا خوردن
...گلنار  :موش موش داری روز به روز الؼر تر می شی
يکم آب نوشيدم  :و آيا اين بد است؟؟
...تئاتری حرؾ نزن_
...خنديدم  :حسود خانوم
سياوش که حاال کمی جدی شده بود  :خدا ازش نگذره زير چشمات گود افتاده
..لقمه توی دستم رو رها کردم روی ميز  :زياد به اون هم ربط نداره ها يادم نمياد آخرين بار کی ؼذا خوردم
گلنار که مثل هميشه چشماش خيس شده بود  :د چرا با خودت اين طوری می کنی؟؟
...بچه ها خواهش ميکنم ديگه اين سئوال رو تکرار نکنيد...همش تکرار اين سئواله_
سياوش با قيافه درهمی که خيلی کم اين شکلی می شد  :چی کار کنيم..بگيم خيلی دستت درد نکنه..خيلی ممنون که داری
....خودت رو دستی دستی ميکشی؟؟..د چرا تو کله ات نمی ره همراز....تو وظيفه ای نداری
عصبانی شدم...برای من هم عصبانيت دير اتفاق می افتاد..اون هم از دست کی؟...سياوش..اما اين بار حقيقتا عصبانی ..
شدم  :سياوش..معنی حرفت رو متوجه می شی اصال؟؟...مرد حسابی اونا تنها ياد گاری های منن...من هيچی ندارم بدونه
...اونا
...گلنار  :موشی عصبانی نشو..سيا
...سيا وش پريد وسط حرفش  :تو لطفا دخالت نکن گلی
براق شد توی چشمام :من نگفتم بی خيالشون شو...گفتم در حدی وقت و انرژی بذار که نرماله..که بايد باشه...نه اين
طور..هر روز هر روز..هر شب پا می شی ميری..اون آدم مريض احوالم برای انتقام چيزی که هنوز نفهميدم چيه..اون
...برخورد باهات ميکنه..ميای دو روز ميوفتی...دردم اينه..يه نظر به اطرافت بنداز...به خودت..به زندگيت
اذيتتون می کنم؟؟؟_
ال هللا ...دختر نفهم از کل گل لگد کردنهای اين چند دقيقه همين نتيجه رو گرفتی؟؟؟_
...با چشمای خيس و گرد با مظلومانه ترين صورت ممکن نگاهش کردم
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...سرش رو پايين انداخت  :اونجوری نگام نکن همراز از خودم بدم مياد که سرت داد زدم

بلند شدم رفتم سمتش و صندلی کنارش نشستم  :سيا....به جان خودم..نتيجه ای که از حرفات گرفتم..اينه که يه سياوشی
هست....يه هم بازی دوره کودکی...که دلش برام می سوزه...که نگرانمه...که هست..که وقت می ذاره..با تمام مشکالتی
...که خودش هم داره باهاش دست و پنجه نرم می کنه
سرش رو بلند کرد و با زهم موهام رو به هم ريخت  :همراز..تو خيلی حيفی..به خدا خيلی حيفی...چه طور دلش
..مياد؟؟...چه طور می تونه اين طوری بچزونتت؟؟
لبخندی زدم ...هر چند تلخ..هر چند پر از افسوس..اما بازهم لبخند زدم  :هميشه اميدی هست سيا..هميشه يه نوری
هست..هر چند يه نور کوچيک...فقط بايد لبخند زد...حاال هم برم از ؼذای مخصوص سر آشپز بخورم...که دمت گرم
...خيلی خوشمزه شده
...سيا  :همراز بهت افتخار ميکنم

چای رو تو فنجونهای لنگه به لنگه ای ريختم که دوستشون داشتم..گلنار نشسته بود رو گليم رو به روی قفسه فيلمها زل
..زده بود بهشون و سياوش کتاب تاريخ سينما دستش بود
فنجونها رو گذاشتم رو ميز چوبی وسط اتاق و خودم هم نشستم رو مبل و بعد ظرؾ آبی رنگ سفالی رو از قفسه زير ميز
...گذاشتم روی ميز پر از گز
..سياوش  :اميد ضيائی بهت سر زده.؟؟
بخار چايم رو نفس کشيدم  :آره از کجا فهميدی؟؟
....از گز آردی های روی ميز_
...لبخند زدم  :اومده بود نمايشنامه جديدش رو برام آورده بود..می خواست براش اجرا کنم
..يه تيکه از گز رو گذاشت تو دهنش  :کاراش خوبه
...من االن دارم با سهيل کار ميکنم...دو تا اجرا که امکان پذير نيست_
گلنار  :تو رو خدا بحث کارتون رو بذاريد کنار..فيلم ببنيم..؟؟
...لبخند زدم  :تو اون فيلما چيزی مگه باب طبع و سليقه تو هست؟؟
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می لرزيدم ..اشک می ريختم...فرياد می زدم..از عشقی که نوشته شده..از زن بی گناهی که فقط و فقط به خاطر شايعات
کشته می شه دفاع می کردم..گريه می کردم...و در آخر با تعظيمی تمام شدن پرده آخر داستان رو اعالم کردم..و بی دقت
چشم دوختم به چشمان خاکستری و جذابش..فقط و فقط به دنباله يه تائيديه بودم..يه نگاه همراه با تحسين...جدی و جدی
نگاهم کرد..عوامل صحنه از تمرين راضی بودن..دست می زدن..اون همچنان دارشت نگاهم ميکرد...و من هنوز منتظر
...تائيدش بودم...قلبم توی گلوم بود....قطره های عرق از کمرم پايين مير يخت
بلند شد و قد بلند و پر نفوذه...دو قدم رو به جلو آمد.کنار سهيل کارگردان هيجان زدمون ايستاد :بهترينم رو بهت معرفی
...کردم...چوب جادوی نوشته تو هم بهش خورده...يه شاهکار ساخته شده سهيل
من می خواستم پرواز کنم...می خوستم برم دست استاد اميری رو ببوسم..به اين شاهکار دنيای تئاتر...به اين مرد چشم
خاکستری  70ساله و جذاب...به دست کسی که هر چروک کنار چشمش..هر خط وسط پيشانيش حاصل يه تالش بی وقفه
...برای دانشجو و هنره

نشستم روی صندلی به گريمم نگاه کردم.اولين تمرين با گريم روی صحنه اصلی تاالر تئاتر شهر...نفس نفس می زدم هم
چنان ..از هيجان از شور..و شايد از تلخی که در باز شد..همبازی معروؾ و خوش قلبم که يه سوپر استار موفق و حسابی
..دختر پسنده از در داخل شد و نشست کنارم و ليوان کاؼذی پر از نسکافه رو به دستم داد...تشکر زير لبی کردم
...عالی بودی همراز_
..اين رو از شما شنيدن چه قدر خوبه ..واقعا نمی دونم چه طور بابت همراهيتون تشکر کنم_
ين حرؾ رو نزن..اين صحنه الحق و االنصاؾ سالهاست که بازيگر زنی به قدرت تو نديده...تو باعث می شی من بيشتر _
...حس بگيرم..يه جاهايی باورم می شه که عشقمی..که بهم خيانت کردی
...لبخندی از سر شرم زدم..گونه هام سرخ شد  :راستی اگر..يعنی ببخشيدا اگر واقعا
به شرمم خنديد :خوشم مياد دختر تو هنوز پر از شرمی..اين رو هميشه حفظ کنن..شديد به صورت کودکانه ات مياد...می
خوای بپرسی اگه دختری که عاشقشم بهم خيانت کنه چه می کنم؟؟
 ...با سر حرفش رو تائيد کردم
...ترکش ميکنم_
...همين_
...نداشتن و از دست دادن من بدترين تنبيه_
...به خودپسندی صاؾ و صادقا نه اش خنديدم : ...با مزه بود
اما حقيقت بود...خيانت جوابش فقط و فقط جدايييه...نه هيچ چيز ديگه ای....تو چه ميکردی؟؟؟_
اين سئوال يه داستانی بس حقيقی و تلخ رو به يادم مياره...داستانی که بد جور..خيلی خيلی بد جور قلب دختری پر از آرزو
رو زخم زد...پوزخندی زدم به طعم زهر..گرفت حرفم رو با نه نمی دونم فقط ليوانش رو مچاله کرد و توی سطل انداخت:
تو هنوز خيلی جوانی..کی وقت ميکنی عاشق بشی..کی وقت می کنی خيانت ببينی؟؟
...هميشه نبايد همه چيز رو مستقيم تجربه کرد..می شه ديد..و هم پای کسی زجر کشيد_
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تو هم بی چاره ای همراز..مثل من..مثل هر کسی که مثل ماست..تو هم با حس هات زندگی ميکنی و اين يعنی ذره ذره _
...مردن...زندگی تراژدی درد ناکيه برای کسايی که حسش ميکنن..و کمدی خيلی خنده داری برای کسايی که فکر ميکنن

شالم رور وی سرم مرتب کردم هوا تاريک شده بود...ساعت حدود  8:30بود...امشب تمرين خيلی طوالنی شده بود تا
اجرا بايد اين تمرين به قدری تکرار می شد که به قول استاد اميری حتی صحنه تئاتر هم تک تک دايلوگها رو از حفظ می
...شد
.....همراز....همراز_
صدای سياوش بود که از پشت سرم می دويد...فکر کردم امروز چند شنبه..آخ يکشنبه..من پاک فراموش کرده
بودم...ايستادم و لبخند پت وپهنی بهش زدم که با اون تی شرت آبی و شلوار جين پاره اش و کوله پشتيش..و موهای بلند
...جعد دار و عينک کامال گرد به قول گلنار هری پاتری داشت عرق ريزان به سمتم می دويد
دختر به پات جت بستی؟؟؟...چرا انقدر تند تند راه می ری؟؟_
...لبخندی بهش زدم و کولم رو روی دوشم جا به جا کردم..هم قدم شديم به سمت کوچه پشتی تئاتر شهر کافه تئاتر
سيا نگاهی به سر تا پام انداخت  :قرارمون عمرا يادت نبود نه؟؟
!!!!سرم رو با شرم پايين انداختم  :راستش رو بخوای نه
....دمت گرم ديگه_
...دستم رو دراز کردم و موهاش رو بهم ريختم که دادش در اومد
...نکن بچه..اونجا االن پره لعبته...ببين می تونی بخت من رو کور کنی دختره حسود_
...از ته دل خنديدم..خندم لبخندی رو لبش آورد  :اين کاره هم نيستی سيا جونم
...با پهلوش ضربه ای بهم زدم..خنديدم و کمی سر جام سکندری خوردم
در کافه که باز شد هجومی از بوی عطرو سيگار و قهوه به سمتمون هجوم آورد
....امير از پشت دخل برامون دست تکون داد با سر سالم کردم
پشت ميز کنار پنجره نشستيم چشم دوختم به ماشين های پارک شده توی کوچه به دوتا گربه ای که روی کاپوت ماشين
خوابيده بودن
دختر چشم سبز با مزه ای که هر چه قدر فکر ميکردم اسمش يادم نميومد و منشی صحنه کار قبلی سياوش بود با خواهرش
اونجا بود..سياوش برای چاق سالمتی سر ميزشون نشست...تو هم همه دود سيگار و حرفهای روشنفکرانه طبقه برژوا
ادعای دخترک پشت سرم مبنی بر دانستن فلسفه هنر..ؼرق تو افکار خودم نشسته بودم که امير ليوان بزرگی از دلستر
 ....خوش رنگ و طاليی و همراه با چيپس جلوم گذاشت..لبخندی بهش زدم
...سهيل اين جا بود ديروز ميگفت ؼوؼا می کنی_
...تکه ای از چيپس رو تو دهنم گذاشتم  :داره تبليػ کارش رو می کنه
...خنديد  :تو بهترينی برای فهميدن اين نيازی به تبليػ هيچ کس نيست
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ته دلم...اون ته مها شاد می شه...خوب من تازه کارم..آماتورم...خيلی خيلی جديدم...تو اين روابط هنری که مثل کالؾ بهم
پيچيده است و باعث می شه جامعه ما بشه يه جامعه کوچيک و بسته که جز خودمون کسی توش راه نداره..من کسی
....نيستم
...سياوش لبخند بر لب بعد از دل کندن از اون چشمای سبز و خواهرش پشت ميز نشست
خوب؟؟؟_
...سيگارش رو آتيش می زنه و يه قلپ گنده از آب آناناسش رو پايين ميده  :چی خوب؟؟..دختر تو صبر نداريا
...سيا ..خسته ام..از صبح  9ساعت تمرين داشتم..صدام در نمياد...حرفت رو بزن تازه بايد برم خونه_
....بی خود..مامانم و گلنار منتظرتن..شام خونه مايی_
...قرارمون اين نبود_
...اگه گوشيت رو بر می داشتی مامانم بهت اين رو ميگفت_
دوست ندارم برم خونشون...دليلش فقط و فقط مرد اخم آلود و بد دهنيه که پدر تحصيل کرده سياوش و گلناره...اخمام رو ..
...که ديد پوزخندی زد  :می دونم داری به چی فکر ميکنی
...خم شد روی ميز  :ما نبايد بذاريم بازی رو اون ببره
فعال که دور دوره اوناست...دور پدره تو...دوره اکبر آقا...من و تو گميم سياوش...فقط همين جا..تو اين کافه..رو اون _
صحنه نمود داريم...من وقتی اون نمايشنامه ها رو فرياد می زنم ديده می شم..تو هير و وير زندگی..تو خونه تو..تو
....عمارت اکبر آقا...هيچ جای ديگه کسی نه صدام رو می شنوه..نه حرفم رو می فهمه
...پک محکمی به سيگارش زد..سياوش می فهمه من چی ميگم..درکم می کنه
....به همين خاطره که بايد خودمون به خودمون کمک کنيم...نبايد بذاريم دست و پا زدنمون بی سر انجام باشه_
...تو از منم خجسته تری به موال_
...به التی حرؾ زدنم خنديد

ليوان دلسترم رو بردم سمت دهنم و از پشت پرده های مدل آمريکايی کافه به کوچه پشتی نگاهی انداختم..تو تاريکی هوای
تابستون نور تير چراغ برق يه ناحيه ثابت رو روشن کرده بود و پيرمردی روی سکوی جلوی در زير نور تکيه زده به
..عصاش نشسته بود..با ديدنش لبخندی به لبم اومد  :چه قدر شبيه آقاجون خدا بيامرزه
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...سيا چشم چرخوند و لبخند زد  :آره ..اون موقع ها که منتظر رسيدن ما می نشست دم در
ميگم سيا ما پير شديم؟؟_
ديوونه شدی؟..مگه چند سالمونه...؟_

آخه يه استادی داشتيم..تو دانشگاه ميگفت روزی که شمرديد ديد تعداد خدا بيامرزهای اطرافيانتون زياد شده..از هر کی _
...خواستيد حرؾ بزنيد مجبور شديد يه خدا بيامرز وصلش کنيد ..اون روز بدونيد سنتون رفته باال
سيا لبخند تلخی به اشاره های تلخ تر من زد و دستش رو روی دستم گذاشت ..سکوت کرد..خوب سکوت هم داشت..چی
...می تو نست بگه
...چند لحظه بعد لبخند بد جنسانه ای زد  :واال اطراؾ تو آدم خدا نيامرز هم کم نيستا
اشاره تلخ اون رو هم من دريافت کردم آرنج ها م رو روی ميز گذاشتم و انگشتام رو تو هم گره زدم  :اين جوری نگو
...سيا
چه جوری بگم دل بزرگه تو راضی ميشه؟؟_
...دلم می خواست بحث عوض بشه  :سيا راستی آخرش دليل اين قرار رو نگفتيا..بابات زود می خوابه...زودی بريم خونه
نگاهش رو ازم گرفت و به پشتی صندليش تکيه داد و دست به سينه نشست..اين گاردش يعنی هر پيشنهادی بده من حق
....ندارم رد کنم
..برات کار پيدا کردم_
 ....تو سرم يه چيزی زنگ خورد  :جانم؟؟!!!!....سيا من که کار
...پريد وسط حرفم  :کفافت رو نمی ده
 ....سرم رو اندختم پايين
نگام کن ببينم همراز..می شه بگی اين سر پايين معنيش چيه؟؟؟_
...من می تونم زندگيم رو اداره کنم_
شک ندارم...اما تو مگه نمی خوای بياريشون پيش خودت...؟..فکرکردی اونا هر شب املت می خورن يا با من رو _
....نيمکت پارک دانشجو ساندويچ  2تومنی گاز ميزنن؟؟؟..اصال خودت
تا ته حرفش رو قبول داشتم...اما  :سيا...چه کاری به يه فارغ التحصيل نمايش از دانشگاه هنر می دن فکر ميکنی؟؟
گاردش رو باز کرد ..اين يعنی می خواد مجابم کنه  :رامين پرتو رو يادته؟؟؟
يادم بود؟؟..نبود؟؟؟...ته ذهنم اسمش به شدت آشنا بود...و ياد آور نوجوونی
شيطنت آميز و اندکی با تمسخر :گفتم شايد يادت نيادا..پسر دايی نازنين...همون که رفت فرانسه فوق ليسانس نقاشی
...بگيره
مگر می شد يادم بره..پسر خوش پوش و جالبی بود...بارها تو مهمونی ها ديده بودمش..اون ولی مطمئنا من رو نمی
ديد..دورش انقدر شلوغ بود و انقدر در مرکز توجه که منه  15ساله هنرستانی رو که از هنر مند بودن..لباسای عجيب
ؼريب پوشيدنش رو بلد بودم و ناخنهای هر کدوم يه رنگ...هيچ وقت توجه اون نقاش موفق و جذاب و بسيار کار درست
...رو جلب نمی کردم
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سيا  :با توام ها باز رفتی تو خاطرات....اون برگشته...تو سيد خندان يه آموزشگاه زده...دنباله يه استاد جوون ميگشت
...برای درس نمايش...برای بچه های کنکوری...پول خوبی هم می ده
...جا خوردم..يعنی يه نموره ترسيدم  :ترمز کن سيا...من رو چه به تدريس
..چرا نه؟..ديونه..تو اطراؾ ما هيچ کس با سواد تر از تو نيست...هيچ کس بهتر از تو تئوری نمی دونه_
...دو نستن يه چيز به کنار..تدريسش به کنار..اونم تو مقطع خطرناکه دبيرستان و پيش دانشگاهی...من می ترسم سيا_
چشم دو خت تو مردمک لرزان چشمام  :راستش رو بگو..کدومش ترسناکتره...رامين يا تدريس...؟
انگشتش رو گذاشته بود رو نقطه حساس  :بی خيال سيا...اون روزا من نو جوون بودم...رامين برای هممون جذاب
بود..تنها درد من اون روزا ..فقط و فقط اين بود که کسی که قبولش داشتم من رو ببينه...االن چی سيا؟؟..تو اين چند سال
من چهل سال بزرگ شدم..همه چيز ديدم..همه چيز حس کردم...االن از درد نون گرفته تا اون دو جفت چشم منتظر..از
صحنه ای که همه به خاطر درخشيدنم ازم انتظار دارن...تا خودم...يه عالمه چيز دارم برای فکر کردن...يه کالم سيا جونم
...انقدر سمن دارم که ياسمن توش گم بشه
خوب به خاطر مهم ترين سمن هات...اين کار کاره خوب و تر و تميزيه..به تمرين هات ..به اجرات هم ضرری نمی _
...زنه...ساعاتت رو تنظيم ميکنی...پولش هم خوبه
ته دلم کم کم داشت قيلی ويلی می رفت..آب و تاب تعريؾ سيا برای پولش يه طرؾ..اون  5تا دونه ده تومنی ته کيؾ يه
...طرؾ..قبض برق يه طرؾ...اون عکس خندان پای تختم هم يه طرؾ
سياوش که نرم شدنم رو ديد  :ببين همراز چيزی رو از دست نمی دی ديونه...سنگ مفت گنجيشک هم مفت..هر چند من
....از تو مطمئنم..می ری اون ها رو هم عاشق خودت و توانايی هات ميکنی

سر ميز شام...که خاله با کشک بادمجون چربش و لوبيا پولوی خوش رنگش حسابی از خجالتم در اومده بود...نگاه گاه و
...بی گاه و چپ چپ خسرو خان شوهر خاله گرام...پدر سياوش و گلنار هم عصبيم ميکرد هم به خنده می انداختتم
سيا اما راحت بود و آسوده...پارچ دوغ رو برداشت و برام تو ليوان پايه بلند دوغ ريخت..و چشمکی بهم زد..به من مودب
و معذب نشسته بودم و قاشقم رو آروم به سمتم دهنم می بردم..و گاهی هم ناخنکی به کاسه کريستال پر از ماست و خيار و
گل سرخ کنارم می زدم...گلنار رو به روم بود و گاهی هم نگاهی به پدرش می انداخت..تا دنيا دنيا بود..تا زمانی که من
يادم ميومد اين باجناق رئيس بانک پدرم ...همين قدر بد خلق بود...من که زياد يادم نمی ياد اما اون روزها..مامان می گفت
خانوم جون خدا بيامرز هميشه به پدر بزرگم لعنت می فرستاد که خاله ام رو انداخت تو دامن اين آدم بد اخالق...البته بازهم
...من که يادم نميومد..اما باز ميگفتن از پدرهم زياد راضی نبود..دختر داده بود به مطرب...پدرم استاد سه تار بود
....خاله  :همراز خاله..بخور ديگه
....اين بؽض دائمی خاله رو هم دوست نداشتم..به من که می رسيد تمام ترحمات زندگيش قلنبه می شد
خسرو خان  :سياوش رفتی پيش آقای اشرفی؟؟؟
....سياوش خونسرد ليوان دوؼش رو گذاشت روی ميز  :نه
فرياد خسرو خان من رو از جام پروند  :نه؟؟!!!..پسره الوات تا کی می خوای اين جوری بچرخی...با دلقک بازی و اون
...موها..فکر ميکنی چه خبره
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سياوش لبخندی زد  :خسرو خان فشار خونت می ره باال...خودت رو آزار نده...من اين راه رو انتخاب کردم...اصال آره
من دلقکم...که چی...به خاطر تو من تو دانشگاه مکانيک خوندم...دو دستی هم که ليسانشم رو تقديمت کردم ...االن ديگه
....دارم کاری رو ميکنم که دوست دارم
خسرو خان رگهای گردنش زد باال...از سر ميز با ضرب بلند شد و به اتاق رفت...خوب می دو نستم من رو باعث و بانی
...اين مسئله می دونه...ولی خوب به من چه ربطی داشت..سيا هميشه عاشق نمايش بود
گلنار روی تشکهايی که روی زمين انداخته بود ملحفه پهن کرد و دوتا بالشتها رو گذاشت کنار هم...موهای فرم رو بافتم تا
 ...بيشتر توی هم فرو نره
تقه ای به در خورد و خاله با شربت بيد مشک پر از يخش اومد تو اتاق....و نشست رو تخت گلنار : ...بخور خاله می
...دونم که دوست داری....ببخش بابت خسرو
..چهار زانو نشستم  :خاله راحت باش..من خسرو خان رو ميشناسم
...از دست سياوش شکاره..پسره از بهترين دانشگاه مهندسی گرفته دنبالش نمی ره_
صدام رو کمی پايين آوردم  :خوب نره خاله جان..مگه يه قرون از خسرو خان ميگيره؟...داره زندگيش رو می کنه تازه
 23...سالشه
...گلنار  :راست ميگه ديگه مامان
...می دونم مادر..چه کنم که کاری ازم بر نمياد..مگه برای تو بر اومد_
...دوباره اشک ريخت..خدايا من چی کار کنم اينا هر بار من رو می بينن اين طوری اشک نريزن
...دستم رو روی زانوی خاله گذاشتم  :خاله تو رو خدا
با دستش موهام رو نوازش کرد  :چی تو رو خدا؟..از خودم خجالت می کشم همراز..تو تنها ياد گار باقی مونده از خواهر
...خدا بيا مرزمی...بايد اين جا زندگی کنی..نه تک و تنها توی اون خونه...چه کنم خاله تو که زندگيم رو می بينی
...ای بابا....خاله قربونتون برم..من که توفعی ندارم_
اشکاش رو پا ک کرد و سرم رو بوسيد  :می دونم خاله فدات بشه..می دونم..تو انقدر دلت بزرگه..انقدر که بی کينه
است..من ازت خجالت می کشم...وقتی می بينم تو با اين سن و سالت برای اونا اين طوری تالش ميکنی..برای ديدنشون
...هر شب هرشب تا کجا ميری و خيلی وقتا هم اون خدا نشناس برت ميگردونه..از خودم خجالت ميکشم
از اين فضا خوشم نمی آمد...من خودم به تمام اين ها فکر ميکردم...می دو نستم..دردش رو تا تهش احساس می ...
....کردم...نمی دونم بقيه چه اصراری داشتن هر بار که من رو می ديدن بهم يا دآوری کنن
تقه ای به در خورد و سياوش سرش رو داخل کرد  :بيام تو؟؟
...خاله لبخندی زد  :بيا..بيا پسره چشم سفيد
...سياوش با لخند هميشگيش..ولو شد رو تشک ها
...گلنار  :ای بابا سيا من اونا رو مرتب کرده بودم
....سيا  :هيس...جػ جؽه...چه صدايی هم داره..داری خانوم دکتر می شيا..کم داد داد کن
....گلنار يه دونه کوبيد به بازوش
...خاله  :همراز از عمه ات چه خبر
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...لبخند زدم  :ديروز تماس گرفته بود..بعد از نيم ساعت گريه کردن باز هم پيشنهادش رو تکرار کرد
...گلنار و سياوش از جا پريدن...سياوش اخم کرد  :بی خود
منم گفتم بهش بی خود...من برم اون جا چی کار کنم ؟...يه شهر کوچيک چه کاری برای من هست؟_
...خاله پشت گردنم رو نوازش کرد  :اون می خواد تو بری پيشش زندگی کنی..درکش ميکنم
خاله نميشه که ..من شؽلم اين جاست..نفسام اين جان...اون دوتا پسر عزب هم داره..برم بگم چی؟؟_
...گلنار  :ما هم اين جا پسر عزب داريم
...خنده ای کردم  :عزب که داريم..پسرش رو نمی بينم
....خاله بلند خنديد و سياوش مجکم کوبيد پس گردنم  :تو باز حرؾ گنده تر از قدت زدی مموش
....مموش و درد...هی ميگی...بدم مياد سيا_
منظور سيا از مموش رو دوست نداشتم...دو تا دندون جلوی من کمی بزرگ و جلو بود..اين باعث می شد..لب بااليی من ..
که خود به خود برجسته بود..کمی برجسته تر و باالتر قرار بگيره ..اين حالت با وجود اين که از نظر همه به صورتم
حالتی کودکانه و خندان ميداد و بسيار جالب بود...خودم بدم نميومد به شرطی که اين مموش مسخره از دهن اين خاله زاده
....های من ميوفتاد
...گلنار  :خيلی هم خوشت بياد همراز...همه ميرن دندون ها و لبهاشون رو جراحی ميکنن اين شکلی بشه
...سيا  :همراز بی شوخی خل نشی پاشی بريا
 ...موهاش رو بهم ريختم  :نگران نباش..دادش

خنکی کولر..آرامش و سکون ..اين ها مثل هر شب بود اما من خوابم نمی برد...بلند شدم و نشستم..خاله عادتم رو می
دونست يه پارچ آب يخ که توش يه حلقه ليمو و يه برگ نعنای تازه انداخته بود باالی سرم گذاشته بود..به گلنار نگاه کردم
که مثل هميشه ملحفه رو دور خودش پيچيده بود و خواب خواب بود...يه ليوان آب برای خودم ريختم...دستی به موهام
...کشيدم روی رختخواب نشستم
بد جور فکرم مشؽولشون بود فردا هر طور که بود بايد می رفتم ديدنشون...اين بار اگه راهم نمی داد داد و بيداد راه
...ميانداختم..شايد از ترس اون آبروييی که انقدر هميشه ازش دم ميزد راهم می داد تو
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به کار جديد که فکر کردم استرس گرفتم..اگه موفق نمی بودم...سرم رو تکون دادم تا افکار از ذهنم خارج بشن ..بايد
موفق می بودم..ما به اين پول احتياج داشتيم..می دونستم اين يعنی خستگی چندين برابر...اين يعنی دوباره سرگيجه
...دوباره وزن از دست دادن..اما مهم اين بود که بتونم چيزی رو که اونها الزم دارن تامين کنم...سيا راست ميگفت تو اون
خونه ای که دقيقا يه خونه مجردی بود هر چه قدر هم که من در چيدنش سليقه به خرج داده باشم...اونها که نمی تو نستن با
....اون حداقل امکانات زندگی کن
بيداری؟؟_
برگشتم به سمت گلنار که با يه چشم باز از زير ملحفه نگام ميکرد  :آخ ببخشيد بيدارت کردم؟
بلند شد و نشست قيافه اش خيلی با مزه شده بود  :نه بابا...چته؟ چرا نمی خوابی؟
...زانوهام رو جمع کردم توی شکمم..دستام رو دور زانوهام قالب کردم  :جام عوض شده
ناراحتشونی نه؟؟_
.همه فکر ميکنن نبايد باشم..اما هستم گلنار..هستم_
ليوان نصفه من رو سر کشيد و موهای پريشونش رو جمع کرد  :همه به خاطر خودت ميگن..به خاطر فشار روحی و
...جسمی که روته...به اين که چرا زندگی نمی کنی
لبخندی زدم  :چرا اين طور فکر ميکنيد؟؟..چون زياد کار ميکنم..؟؟ گلنار من از معدود آدمهای خوش شانس اين دنيام که
...عشقم..تفريحم...همه چيزم شؽلمه..يعنی از چيزی که بيش از حتی زندگی دارم ازش لذت می برم پول هم در ميارم
...لبخندی زد  :می دونم..اما
....گلنار..همه ما آدمها قبل از به دنيا اومدنمون نحوه زنگيمون رو خودمون انتخاب کرديم...اينم انتخاب من بوده_
با محبت دستی به پشتم کشيد  :می دونی که اصال منطقی نيست که فکر کنی می تونی بياريشون پيش خودت مگه نه؟؟
...گونه سمت راستم رو گذاشتم رو زانو هام  :وقتی پای احساس بياد وسط منطق می ره عقب
آره..اما تو يه دختر  23ساله ای که از بد روزگار تنها زندگی می کنی..منبع در آمد چندانی نداری...تجربه _
....نداری..مجردی و اينکه فاصله سنی خيلی کمی هم باهاشون داری
....آهی کشيدم..همه چيزهايی که گلنار ميگفت کامال منطقی بود ..خودم هم می دو نستم
فکر ميکنم چشمای پر از حسرتم رو تو همون تاريکی هم تشخيص داد که صداش همون بؽض آشنا رو گرفت  :ناراحت
....نشی از دستم..من و سيا و تو..ما سه تا هميشه باهم بوديم..خواهر برادريم همراز
...نه بابا چرا دلخور بشم_
سرجاش دراز کشيد  :می دونم سيا برات کار دوم پيدا کرده..من شديدا مخالؾ بودم هنوز هم هستم..گفتم بذار زندگيش رو
بکنه..سيا گفت همراز خودش اين راه رو انتخاب کرده و اگه ما ادعا مون می شه خواهر برادرشيم بايد کمک کنيم به
...هدفش برسه..اما از خودت چه پنهون من با هدفت مشکل دارم..چون منطقی نيست..اصال شدنی نيست
چشمام کم کم داشت خيس می شد..حق با گلنار بود...هميشه تو جمع ما اون تنها کسی بود که واقع بينانه نگاه می کرد
..سرجام با همون حالت جمع شده جلو عقب می رفتم و تو سکوت بهش فکر ميکردم
همونی باش که بايد باشی..نقش جديدی برای خودت در نظر نگير..نقشی رو که روال عادی زندگی برات در نظر گرفته _
...رو بازی کن
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نمی تونم گلنار...نمی تونم..صدا شون هر بار که تو گوشی می پيچه...وقتی برای بودن با من اون طور لحظه شماری _
...ميکنن..وقتی پا ميزارم تو اون عمارت خشک و منضبط...اون موقع است که دلم می خواد نقشم رو تؽيير بدم
...خوب می دونی که قانونا هم چيزی دستت نيست_
سر جام دراز کشيدم..تک تک اين جمالت رو بيش از  20بار بهم گفته بود..اين متن صحبت خيلی خيلی تکراری بود..اما
....هر بار مثل يه زخم دوباره دهن باز ميکرد و دردش تمام قلبم رو می گرفت : ...لعنت به اين قانون

...سنگک بزن روشن شی_
...خاله که چای خوشرنگش رو برام تو فنجون می ريخت  :اذيتش نکن سيا..بچه ام معلومه ديشب راحت نخوابيده
...گلنار لبخندی بهم زد :..يکم باهم اختالط کرديم
خاله دستی به سرم کشيد  :داری می ری سرکار؟؟
...بله خاله جان_
کليدت رو بذار..خسرو امروز رفته خونه مادرش دير مياد..طالقانه...من برم يه دستی به خونت بکشم..يکم سبزی خورد _
...کردم بذارم تو فريزرت
لقمه توی دستم رو گذاشتم رو ی ميز..اين ترحم و محبت قلنبه خاله اذيتم ميکرد..تا سايه خسرو خان کمی کم رنگ می شد
...تمام محبتها و چيزهايی که فکر ميکرد وظيفشه رو انجام بده  mp3انگار که می خواست تند و تند و
...خاله نيازی نيست به خدا...خونه ام تميزه..هميشه تميز نگهش می دارم_
می دونم عسلم به مادرت رفتی..تميز و خيلی خوش سليقه..اما خوب منم برم يه دستی بکشم..ها خاله جان..کارم رو نمی _
پسندی؟؟؟
بحث باهاش بی فايده بود ناراحت می شد  :خاله اين چه حرفيه؟؟
...سياوش  :برو کالت رو بنداز باال..مامان تو اتاق من هم نمياد
....بيام که چی؟؟..ته سيگارات رو جمع کنم..؟؟سياوش به خدا بابات بفهمه اين بار من دخالت نمی کنم_
....خنده ای کردم  :آخ آخ سيا...خسرو خان سياه و کبودت ميکنه
دهنش رو برام کج کرد و عينکش رو به چشمش زد  :پاشو زبونت رو کوتاه کن...ساعت  10منتظرته..می ری مثل آدم
...حرؾ می زنی..تواضع و خاکی بودن رو ميذاری کنار
...سر پا ايستادم و چايم رو قورت دادم : ...بعدش من تمرين دارم
...خاله  :بعدش بيا اينجا خاله جان
...نه خاله..سه روزه نرفتم پيششون ..برم فکر کنم..مرض اکبر آقا هم خوابيده باشه_
...خاله زير لب چيزی گفت که مطمئنم نفرين بود
 ...قرار شد تا سر کوچه بريم تا سوار اتوبوس بشيم
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...سيا  :خوب شب ميومدی ديوونه
...می خوای بابات رو سکته بدی..دو شب پشت سر هم..من و تو در کنار هم_
...خنده بلندی کرد و سيگارش رو از جيب کوله اش در آورد
...بسه سيا..همين االن قبل از چای صبحانه ات يه دونه کشيدی_

...خنده ای کرد و فندک زد  :آرامش دو گيتی تفسير اين دو حرؾ است..سيگار بعده چايی...چايی بعده سيگار

آدرس رو درست اومده بودم...نگاهی به ساختمون انداختم يه ساختمون قديمی اما تعمير شده بود بر خيابون...درش باز
بود..واردش که شدم...عجيب ياد دوره کنکور خودم افتادم..صدای موسيقی بی کالم ميومد که می دو نستم مربوط به آتليه
بچه های طراحی طبقه پايينه ..از پله ها با آرامش باال رفتم و به تصاوير کشيده شده توی راهرو دقت کردم...دوستشون
داشتم..مطمئنا کار خود رامين بود....به قدری که چيرگی خط درش ديده می شد...شالم رو جلو کشيدم و کوله ام رو مرتب
...کردم
صدای يه مرد از توی يکی از کالس ها بيرون ميومد..داشت تاريخ هنر درس می داد.يادش بخير اون سالی که من اين
...درس رو می خوندم چه روزگاری بود
به ميز روبه روم نگاه کردم که خالی بود..خوب منشی پشت ميزش نبود...سر چرخوندم شايد ببينمش..اما نبود..روی ديوار
تقدير نامه هايی به زبان انگليسی و فرانسه بود..خوب سخت نبود حدس بزنم متعلق به کيه؟؟ ..و نزديک ميز منشی يه ميز
کوچکتر يه چای ساز و يه بسته چای کيسه ای و يه بسته بزرگ کافی ميکس بود..کمی اين پا و اون پا کردم...می ترسيدم
کار طول بکشه چون بايد تا يک ساعت و نميه ديگه برای تمرين تئاتر شهر می بودم...سر گردوندم تا کسی رو ببينم اما
...ديده نمی شد
پشت ميز منشی در شيشه ای نيمه بازی بود که صدای آشنايی داشت ازش ميومد..متن مکالمه رو نمی شنيدم..اما اين صدا
عجيب آشنا بود..از عمق خاطراتم بيرون ميومد...نا خود آگاه به سمت در رفتم..مردی پشت به در روبه پنجره ای که ازش
صدای بوق و فرياد آزادی..آزادی راننده های تاکسی ازش ميومد ايستاده بود يه مرد با يه قامت نسبتا بلند و عجيب
آشنا...اين مرد با موهايی اندک جو گندمی که از پشت بسته بود..با اون شلوار جين مشکی و پيراهن کرم رنگ...با اون
...بوی عود آشنای اتاقش...مطمئنا مرد روياهای نوجوانی من بود
تقه ای به در زدم..به سمتم برگشت..دلم ريخت...خدای من اين چشمها اصال تؽيير نکردده بودن..عجيب و اما عجيب رای
من حکم روزهای شادی وبی خيالی رو داشتن....نا خود آگاه لبخندی به روی لبم اومد که احساس کردم خيلی باب طبعش
نيست..اخم کرد..همون اخمی که  15سالگی های من رو پر از نشاط ديدنش می کرد...تلفن رو قطع کرد  :شما اين جا چه
..می کنی.؟..بفرما سر کالست
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...نشناخته بود من رو؟؟..کمی اخمام رفت تو هم  :ببخشيد اما
...مگه من قبال ازتون نخواسته بودم مسائلتون رو با خانوم مير جعفری حل کنيد و اين جا نيايد_

...جا خوردم..سعی کردم صدام رو صاؾ کنم  :يه لحظه اجازه بديد آقای پرتو..من همراز هستم..همراز پاکزاد
يه لحظه مکث کرد..انگار داشت اطالعات موجود توی ذهنش رو پردازش ميکرد..بعد يه دور کامل ااز سر تا پام رو از
نظر گذروند..کمی خودم رو جمع کردم...اما نگاهش روی چشمام ايستاد با صدايی که انگار از ته يه ذهن پر تالطم ميومد
 :...خدای من همراز...باورم نمی شه..بيا تو..بيا بشين
کوله ام رو از پشتم در آوردم و نشستم روی مبل چرمی قهوه ای رنگ دفترش...نشست روی صندلی گردانش که بدجور
مديريتی به نظر ميومد: ....ببخشيد نشناختمت فکر کردم از هنر جو ها هستی...می دونی خيلی دوست ندارم دور و برم
...بپلکن
هنوز هم همان طور بود..زمانه موهای اين مرد جذاب رو کمی جو گندمی کرده بود..اما تؽييری تو رفتار نسبتا تندش ..
...نداده بود
سر بلند کردم..چشم دوخته بود به من..انگار که تو صورتم داشت به دنباله چيزی آشنا ميگشت : ..خيلی عوض شدی
...همراز خيلی زياد
..اما شما اصال عوض نشدی_
خنده بلندی کرد..از همون خنده های بلند و زنگ داری که يه زمانی ته دلم رو بدجور می لرزوند..اما االن توی اين دفتر
شيک و دوست داشتنی که فضايی به شدت مدرن داشت..اين رامين انگار اون رامين تاثير گذار نبود..شايد هم بود و من
...اندکی...فقط و فقط اندکی راهم و ذهنيتم عوض شده بود
خوب چی کارا ميکنی؟؟_
کوله ام رو کمی بيشتر به پام نزديک کردم و دستی به پانچوی سبزم کشيدم..چرا هنوز در مقابلش برای حرؾ زدنم نياز به
تمرکز داشتم؟؟..چشم دوختم به ترنج درشت دوخته شده بر روی پانچوم و سعی کردم پاهام رو اندکی جمع کنم تا دامن
..مشکی پام به نظر شکيل تر برسه : ...بازی
...خنديد  :بهترين جواب
سرم رو بلند کردم..اون روزها هم وقتی لبهاش می خنديد چشمانش هم خندان ميشد؟؟
...يادمه اون روزها پر حرؾ تر بودی_
..االن هم هستم..اما روی صحنه_
کمی جا خورد..جدی تر شد..انگار يادش اومد من اون دخترک  15ساله با موهای تيفوسی و ناخن های ده رنگ و شلوار
...های پاره پاره نيستم..خوب خيلی چيزها تؽيير کرده بود
...نگاهی به صورتم انداخت که يه رژ بسيار کم رنگ داشت..ابروهای پهن و موهايی که به تازگی فرشون کرده بودم
...به دنبال چه هستيد آقای پرتوی..نگرديد رد پايی از گذشته پيدا نمی کنيد_
نمی دونم چرا از اون نگاه خندان ديگه اثری نبود..حاال بيشتر يه نگاه متعجب و کنجکاو داشت..کمی خودش رو جمع کرد
 :...سيا رو که ديدم..چند شب پيش...تو جشن نامزدی نازنين..بهم گفت همراز رو پيشت می فرستم
انتظار همون همراز رو داشتيد؟؟_
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...نمی دونم شايد_
شما همون رامين پرتوی هستيد؟؟؟_
...کمی معذب تر شد  :خوب ..نه
...من هم اون همراز نيستم..هيچ چيز مثل گذشته نيست_
...نگاه ازم گرفت..متاسؾ شد  :می دونم سياوش بهم گفت
....دوست نداشتم بدونه..اما..
...خيلی متاسفم همراز..همه چيز برات تلخ گذشته_
...لبخند زورکی زدم  :نه همه چيز ..همه چيز
...تو دختر مقاومی هستی_
_....
چيزی می خوری برات بيارم؟؟_
...نه ممنون..خيلی وقتتون رو نميگيرم..تمرين دارم..بايد برم تا تئاتر شهر_
لبخندی زد  :اين عاليه..چند وقته فارغ التحصيل شدی؟؟
...حدود يک سال..اما خيلی وقته بازی ميکنم.تقريبا از ترم يک_
...سيا ميگفت تئوری رو خوب ميدونی_
...هميشه در حال مطالعه هستم_
...گويا يه پايان نامه ؼوؼا داشتی..با استاد راهنمای توپی مثل استاد اميری_
..سيا همه چيز رو بهتون گفته...من زير و بم همونم که سيا گفته...همون که می شناسيد_

به صندليش تکيه داد و  45درجه چرخيد و دوباره به حالت اول برگشت  :به نظر خودم که اين همراز روبه روم رو بايد
...از اول بشناسم
..کمی خجالت کشيدم..سرم رو پايين انداختم  :اين همراز از اون همراز 7سال بزرگتره
...جوابی نداد...نگاهم کرد  :می شه بهم برنامه تمرين و اجرات رو بدی
کمی چشمام رو گرد کردم  :مگه قراره شروع کنيم؟؟
از تعجب کودکانه ام لبخندی زد  :نه..مثل اينکه هنوز نشانه هايی از اون همراز درت هست..خيلی هم ؼريبه نيستی...آره
...از همين دو روز آينده شروع می کنيم
...اما_
...اما نداره..همونی رو به بچه ها ياد بده که ياد گرفتی_
از صحنه؟؟؟..يا از اساتيد...؟؟_
نگاهی بهم کرد  :کدومش برای خودت مفيد تر بود؟؟
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...پايين شالم رو توی دستم گرفتم  :من هر چی ياد گرفتم از صحنه بوده و نگاه تماشاگر

سنگات رو باهاش وا کندی؟؟؟_
صداش کمی قطع و وصل می شد و من چشم می چرخوندم و منتظر تاکسی بودم تا ميدون انقالب من رو ببره  : ....اين
...هيچ چيز خاصی از من نپرسيدا سيا..مستقيم گفت بيا سر کالس...بابا چه طور می تونه انقدر راحت به من کالس بده
سعی کردم به ماشين های شخصی که جلوی پام بوق می زدن توجهی نکنم..عينک آفتابيم رو با انگشت دست آزادم هل دادم
...عقب و شالم رو از پست گوشم در آوردم
...من زير و بمت رو قبال يهش تو ضيح داده بودم_
...همونی که دوست نداشتم شده بود پس..
..ترحم کرده ؟؟..بهش چی گفتی ؟؟ همراز تنهاست يا گفتی داره از گرسنگی می ميره؟؟_
داد زد عصبانی بود  :صدات رو بيار پايين....دور برداشتی همراز...من همون سيام که باهات رو دربايستی نداره ها..می
دونی مشکلت چيه؟؟..تو خودت به خودت ترحم ميکنی..انتظارت از آدمهای اطرافت هم همينه...اين مسئله باعث می شه
...توانايی های خود و موفقيت هات رو هم نپذيری
خواستم فرياد بزنم..ديدنش..هجوم خاطرات...تنهاييم...فشارهای اين چند وقت..همه و همه باعث شد تنها کاری که بکنم
....فشار دادن دکمه قرمز رنگ گوشی بود

وسط نشسته بودم ..کنارم زنی بود حدودا  50ساله ؼرق فکر و طرؾ ديگه ام مرد جوانی با بينی عقابی و موهای
فر..مردی که مدام پاش رو باز تر ميکرد و باعث می شد من بيشتر به سمت زن برم و زن هم تقريبا داشت کم کم از در
بيرون می رفت...گرم بود و راننده هم بسيار بد رانندگی ميکرد و دل و روده ام داشت باال ميومد...نزديکای ميدون با
...فريادی که آمارش از دست خودم که هم در رفته بود  :آقا نگه دار پياده می شم
...پسر هم پياده شد..تا من بتونم پياده بشم زير لب به طوری که مطمئنم شنيد گفتم  :آشؽال
...پيکان تاکسی زوزه کشان از کنارم رفت و من لگد محکمی به جدول کنار خيابون زدم
...گوشيم رو در آوردم و اس ام اس زدم  :سيا ببخشيد...عصبيم...برای اينکه لب بر نچينی شام مهمون من
...به ثانيه نکشيد جواب داد  :به شرطی که بندری باشه..در ضمن انقدری آدم حسابت نمی کنم که ازت دلخور شم
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...لبخندی زدم..اين بشر آدم نمی شد

دستمال رو کمی محکم تر از حد معمول روی صورتم کشيدم ..عاطفه منشی صحنه لبخندی زد  :پوستت رو کندی همراز
....جان
لبخندی از سر خستگی بهش زدم..برگه ای رو به سمتم دراز کرد  :بيا اينم برنامه ات به صورت مکتوب که خواسته
...بودی..البته به مهران هم نشون بده می شناسيش که
منظورش دستيار کار گردانمون بود که پسری به شدت منضبط بود و مثل ارتشی ها می موند ...برگشتم به سمتش ..
:...مهران امروز زود رفت..فردا بهش نشون می دم
شانه ای باال انداخت و دستش رو به نشانه خداحافظی برام بلند کرد...روی صندلی نشستم و سرم رو بين دستهام
گرفتم..خيلی خيلی خسته بودم..توی سرم يک عالمه فکر بود ومن حتی لحظه ای از صبح وقت نکرده بودم بهش فکر
...کنم
 ...در اتاق گريم با صدای قيژی از هم باز شد..سرم رو چرخوندم سيا بود که لبخند زنان وارد می شد
..چشمای خسته ام با ديدنش بيشتر از حد معمول باز شد  :صد بار يه تو نگفتن اتاق گريم خانوما نيا
...خنديد  :نيست تماشايی هم هستيد...عاطفه گفت فقط تويی درضمن حجابت هم کامله
...لبخند زدم..اخماش رفت تو هم
...ميگم سيا تعادل نداريا...يا اخم می کنی يا لبخند می زنی_
...پر رو ...ياد صبح افتادم_
...سرم رو پايين انداختم  :ببخشيد...به خدا اعصابم بهم ريخته است
جواب اون رو که خوب دادی..باهاش حرؾ زدم..مونده بود..ميگفت مطمئنی اون همون همرازه؟؟به منه بخت سوخته که _
...می رسی ماشاال روت می شه سگ گله
چرا اين آدم انتظار داره من تو  15سالگی های خودم باقی مونده باشم؟؟_
...از  15سالگی های ما خيلی نگذشته...تو خيلی بزرگتر از سنت شدی_
اين بده؟؟_
برای من فرقی نمی کنه..تو در مقابل من همون همرازی...بقيه هم خوششون مياد يا نه؟؟..به ما چه خواهر من..از کی تا _
...حاال آدم های ديگه برای من و تو مهم شدن
لبخندی به توجيح بی نظيرش زدم  :بريم شام؟
..نه_
...اا چرا خودت گفتی بندری_
..نه..مگه نمی خوای بری پيششون..برو امشب ديگه دير ميشه..شاممون بمونه برای بعد_
...نگاهی به ساعتم انداختم ...7با مترو هم اگر می رفتم ساعت  30/8-8می رسيدم تجريش
...کوله ام رو روی دوشم انداختم و بلند شدم :...سيا خيلی گلی
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...شالم رو مرتب کرد  :کم برام عشوه بيا..می دونی که من زن بگيرش نيستم

صدای اعتراضم تو خنده بلند سهيل که پشت سرمون بود گم شد...خجالت کشيدم و سرم رو پايين انداختم...سهيل با سيا
...دست داد  :راستش رو بخوای..ما هم دخترمون رو حاال حاال ها شوهر نميديم..اون هم به به هنر مند پاپتی

برای زنگ زدن اين پا و اون پا کردم..شالم رو بازهم جلو تر کشيدم...گلوم خشک بود..نفسم درست باال نميومد هر بار که
می پيچيدم تو اين کوچه باغ که حاال از هر طرفش بوی سيمان ميومد و خنده کارگران افؽانی از ساختمانهای نيمه کاره
...استرس همراه با درد بی پايانی از يه دلتنگی همه وجودم رو ميگرفت...نفسم رو با آرامش بيرون دادم و زنگ زدم
با زنگ دوم در باز شد...اين يعنی اين بار می تونم ببينمشون از سه روز پيش که باهاشون پای تلفن صحبت کرده بودم..تا
امروز هر ساعتم تو دلتنگيشون گذشته بود..وارد باغ بزرگ عمارت قديمی اکبر آقا شدم..پوزخندی زدم..اين مرد چه قدر
...تو زندگی خانواده من تاثير گذار بود
مسير سنگی رو با پای تند طی کردم دلم براشون پر ميکشيد...سرم رو بلند کردم از پله های مرمری تراس فريده خانوم يه
وری با دردی که ميدونستم تو زانوهاش طاقت نمی ذاره به سمتم ميومد..اين زن مثل تمام زنهايی که به معانی مختلؾ به
...اين خونه اومده بودن در حقيقت يه هيچ کامل بود..با يک عالمه مهر
کنار استخر خالی باغ ايستادم تا بهم برسه هر چه قدر هم که دلم ميخواست همه چيز رو بذارم رو دور تند تا به اتاق طبقه
دوم برسم و اون وقت فيلم زندگی رو بذارم روی کند و نفسشون رو هر لحظه و هر ثانيه وارد ريه هام کنم...سالنه سالنه
اين مسير رو طی کرد می دونستم چه قدر براش سخته اما خوب ديگه قوانين اين عمارت قديمی و پر از درد رو از حفظ
شده بودم...سعی داشتم به سمت چپ باغ که در عمارت پشتی به اون سمت باز می شه نگاه نکنم..اين طور شايد اون
صحنه آزار دهنده لحظه ای ترکم ميکرد...پاهام رو روی سنگ ريزه ها کشيدم...بهم رسيد..با همون چشمای درشت که
....نويد زيبايی مثال زدنی دوره جوانيش رو ميداد پر مهر و لبخند به روم نگاه کرد  :سالم
...خجالت کشيدم که اون بزرگتر بود و زودتر سالم کرده بود  :سالم فريده خانوم..ببخشيد حواسم نبود
دستش رو به سمتم دراز کرد و گونه ام رو نوازش کرد..باز هم چشماش خيس شد..چشمان من هم...يه درد مشترک بود
..سبب اين نگاههای خيس و نم دار
....از روت خجلم دخترم_
دوست نداشتم اين زن که شديد شبيه نقاشی های روسی بود ناراحت باشه :مهم نيست فريده خانوم...تو تمام اتفاقات اين چند
...سال هيچ کدوم از ما مقصر نبوديم
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دستم رو توی دستش گرفت  :بيا تو...بيا تو می دونم دلت بدجور تنگشونه اون ها هم مدام بهانه ات رو ميگيرن...امروز
...رو دنده خوبيه..فقط
....می دونم فريده خانوم...مطمئن باشيد_
مجبور بودم پا به پاش راه بيام وگرنه دلم يه پرواز به طبقه باال رو طلب ميکرد..کفشهام رو در آوردم و از در تراس وارد
شدم..بازهم چشمم رو تنگ کردم..چرا من به اين خونه عادت نمی کردم.؟؟..هر بار اين تجمل اضافی و بی سر ته دلم رو
بيشتر از بار ديگه می زد..اين فرشهای نفيس ابريشمی و مبلهای طاليی سلطنتی و بزرگ و تابلو فرشهای شکارگاه و
ظروؾ نقره که روی ميزهای بلند چيده شده بودند...هيچ وقت هيچ وقت حتی تو نوجوانی هم اين خونه رو دوست
نداشتم..همه چيز درش زيادی بود..اؼراق بود..ثروتی که بايد به رخ کشيده می شد...نظمی که از حد خارج می شد...همه
....چيز..به سمت يه بی نهايت بی دليل ميل ميکرد
...روی کاناپه تکيه داده به عصای چوب گردو با اون سريه عقابش نشسته بود سرم رو به سمتش چرخوندم  :سالم
سرش رو برای جوابم تکون داد و بعد خم شد و از روی ميز کند کاری شده استکان کمر باريکش رو برداشت ...نفس
حبس شدم رو بيرون دادم..گويا امروز اين مرد قد بلند و مقتدر با چشمای مشکی و نافذ و موهای پنبه ای...با من سر صلح
...داشت
....به سمت پله ها رفتم ..فريده خانوم به نگاهی به سرتا پام کرد  :هزار ماشاال روز به رو زيباتر می شی
...اشک روی گونه اش رو خشک کرد  :بختت زيبا باشه مادر...برو باال بگم فخری براتون چيزی بياره برای خوردن
از پله ها رفتم باال..به من بود می دويدم..اما تو اين خونه هر چيزی يک قانون سفت و سخت داشت..به خصوص زن بودن
...چندين برابر اين قوانين رو محکم تر ميکرد
به در رسيدم..به دری که از پشتش صدای صحبت هاشون ميومد..اما من بيشتر مست عطر نفسهاشون بودم...سعی کردم
آثار دلخوری اين سه روز رو از روی صورتم پاک کنم..لبخن بزرگی از حس بودنشون روی لبهام اومد...تقه ای به در
...زدم و الی در رو باز کردم
سر هر دوشون که روی زمين سرشون تو پازلشون بود به سمت باال چرخيد..من جونم رو هم برای اين برق اين دو نگاه
...زيبا و معصوم ميدادم
وارد اتاق شدم و دستهام رو از هم باز کردم رو دو زانو نشستم..تا بتونم تو وجودی که جانم بهشون بند بود رو در آؼوش
....بکشم
...بازوهای تپل و گرد کوشا دور گردنم حلقه شد..محکم...و نيوشا بازوم رو سفت چسبيد...اين بؽض لعنتی
لبهای کوشا که مدام به صورتم می خوردباعث شد تعادلم رو از دست بدم و تقريبا روی زمين بيوفتم..چيزی که باعث خنده
بلند هر دوشون شد...صدايی که خوب ميدونستم خيلی وقته هر دو ازش محرومند با اعتراض ساختگی  :مرد کوچک
انداختی منو...سالمتون کو؟؟؟
...با هم سالم کردن
...لپ قلنبه کوشا رو محکم بوسيدم  :وای که گرسنه ام بود
 ...دستی به لپش کشيد  :اااا..همراز
به قول خودش مردی شده بود مرد کوچک  8ساله من...بوسيدن رو دوست نداشت...اين بار گاز کوچکی از دستش
...گرفتم
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نيوشا خودش رو تو بؽلم جا کرد اين يعنی بانوی دوست داشتنی  10ساله من حسادت کرده...محکم بؽلش کردم و موهاش
...رو که عجيب رنگ و بوی آشنايی داشت رو دادم پشت گوشش : ....چه طوری پرنسس شهر قصه ها
لبخندی زد و خودش رو بيشتر توی بؽلم جمع کرد..قد بلند شده بود...دستی به موهاش کشيدم و بوسه ای روی موهاش
..زدم...چه طور دل من بدون اين دو تا طاقت می آورد؟؟
...کوشا به گونه ام دست کشيد  :می خواستيم باهات حرؾ نزنيم
...نيوشا از بؽلم در اومد  :آره با کوشا قرار گذاشته بوديم
بلند شدم و شال و مانتوم رو گذاشتم لبه تخت چوبی نيوشا...نگاهی به اطراؾ اتاق انداختم...حتی اتاق اين دوتا هم از يه
تجمل و سلطنت مؽرضانه پر بود..رنگ قهوه ای و گاه طاليی بدون کوچکترين منحنی...بدون کوچکترين رنگ...با پرده
 ...ای مخمل
لپش رو بين دو انگشتم کشيدم  :آدم شديد تصميم هم ميگيريد برای من؟؟
...با دست لپش رو ماساژ داد  :سه روزه نيومدی
...انگشتای کشيده اش که عجيب شبيه رها بود رو توی صورتم تکون داد  :سه روز
انگشتاش رو بين دستم گرفتم و دامنم رو مرتب کردم و نشستم روی زمين..کنار تخت و تکيه دادم به پای تختی کنده کاری
!!!شده و تو دلم لبخندی زدم و به خودم گفتم ..ديدی تو هم تکيه زدی به ثروت اين خاندان؟؟
هر کدومشون رو يکی از زانوهام نشستن و من چشمام رو چپ کردم و ادای آدمهايی که دارن له می شن رو در
...آوردم..حرکتی که قهقه اين دوتا رو بلند کرد...و من حض اين صدای زنگ دار رو تا مؽز استخوانم حس کردم
دستم رو بين موهای دوست داشتنی کوشا فرو کردم و بار ديگه اعتراؾ کردم که چه قدر خوشحالم که اين دوتا انقدر شبيه
...رها هستن
الی در باز شد و فخری خانوم با اون لبخند پر از سادگيش با سينی تو دستش وارد شد..سينی پر از ميوه و شير و شيرينی
...هايی که می دو نستم دستپخت فريده خانوم هستن
سالم..فخری بانو..هزار ماشاال بزنم به تخته هر روز از ديروز قشنگ تر ميشيا اين شوهرت حسودی نمی کنه؟؟_
گوشه روسريش رو گرفت جلوی دهنش و خنده ريزی کرد  :وای همراز خانوم خدا نکشتتون...اين حرفا چيه ديگه از ما
...گذشته
خنده ای به سرخی گونه اش کردم و از سينی يه حبه انگور برداشتم و تو دهن نيوشا گذاشتم  :ای بابا...مگه دروؼه فخری
...گلی
...کوشا به اصطالح فخری گلی خنديد
...فخری خانوم  :وای همراز خانوم..شما که ميايد اين دوتا طفل معصوم ميخندنا
دوست نداشتم اين طور با ترحم صحبت بشه از تنها داشته های زندگی من...اما چاره ای نبود..هر چه قدر هم که من ..
...بخندم..هر چه قدر که تالش کنم..هر چه قدر هم که بگم نه
دستم رو دور کمرشون محکم حلقه کردم..ما سه تا برای کسايی که از بيرون نگاه ميکردن عجيب رنگ و عطر ترحم
...داشتيم
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موهای ابريشميش رو آروم براش بافتم..به ساعت نگاه کردم داشت ده و نيم ميشد و اين يعنی بچه ها به خاطر من داشتن
دير ميخوابيدن و کم کم اکبر آقا فريده خانوم رو می فرستاد سراؼم...دستی به پيراهن پر از گلهای آبی رنگش کشيدم و
...بوسه ای محکم به پيشونی بلندش زدم...سرش رو روی بالتش گذاشت...خواستم بلند شم که دستم رو گرفت  :همراز
...جانم_
تو امشب راست گفتی؟؟_
...من امشب خيلی حرؾ زدم پرنسس_
لبخندی زد  :اين که مادرم االن تو شهر قصه ها داره زندگی ميکنه؟؟
بؽضم رو فرو خوردم  :آره گلم..کی ديدی من به تو دروغ بگم؟؟
..هيچ وقت..اما می دونم که می خوای حواست باشه..الکی ميگی وقت نکردی بيای می دونم پدر جون نذاشته بيای_
...نوازشش کردم  :نه گل من..اين چه حرفيه
...من ديگه بچه نيستم..کوشا هم نيست..ما خوب ميدونيم چه خبره_
از جاش نيم خيز شد و بوسه ای روی گونه ام زد ...در آؼوشش کشيدم  :ميدونی چه قدر دوستتون دارم؟؟
سرش رو به نشانه تاييد روی شونه ام تکون داد و کمی ازم فاصله گرفت  :مادرم از اون شهر قصه ها که پر از رنگ و
..نور داره نگامون ميکنه.؟؟
...آره و داره لذت می بره که دخترکش انقدر زيبا شده ..بزرگ شده_
...انقدر بزرگ شده که بدونه مرگ چيه_
...جا خوردم...دوست نداشتم دنيای رنگيه پرنسسم خراب بشه
خواستم جوابش رو بدم که ادامه داد  :می دونم مادرم فوت شده..می دونم قبرش کجاست ديروز برای اولين بار با مامان
...فريده و پدر جون رفتيم..خيلی چيزای ديگه هم ميدونم
اشکم رو پاک کردم  :آدم بزرگ ها..اونايی که اون پايين نشستن...نمی دونن دنيايی به ؼير از اين دنيا و البته اون قبرها
...هست...يه دنيای هست پر از قصه..پر از شعر..پر از نور...مادرت اونجاست
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به زور هر دوشون خوابيده بودن...وقتی خواستم برای کوشا قصه بگم...خنديد..گفت همراز قصه مرد عنکبوتی رو
بگو..دنيای قصه های من رنگ و بوی هاليوودی نداشت...خيلی دم دست تر و خيلی ملموس تر از اين بود که برای همراه
...شدن با خط به خطش نيازی به جلوه های ويژه ميليون دالری داشته باشه

کيفم رو روی کولم جا به جا کردم..خسته بودم..شاکی بودم...عصبی بودم..خواستم بپيچم به سمت تراس..می دو نستم فريده
...خانوم اين ساعت اون جا می شينه و گلدوزی ميکنه...که صدای مقتدرش توی دلم يه رعب ايجاد کرد
 ...دختر_
دستهام رو مشت کردم...من اسم داشتم..هيچ وقت صدام نميکرد..به رها هم می گفت خانوم..بله خوب من دختر بودم..به
دختر بودنم تاکيد ميکرد..اين يعنی من هويت نداشتم..بعدها که می رفتم زير سلطه يه مرد..توی صورتم زل ميزد و ميگفت
...خانوم..اين يعنی تؽيير کردی...اين يعنی حاال خانوم شدی..هويت پيدا کردی...زن شدی
...برگشتم به سمتش..عجيب ازش می ترسيدم..اما اين ترس به خاطر خودم نبود..به خاطر فرشته های باال بود
...بله آقای انتظام_
عصاش رو کمی باال آورد و دوباره روی سطح صاؾ و براق مرمرهای کؾ خونه کوبيد..اين يعنی من خطايی انجام دادم
..
ساعت رو نگاه کرديد؟_
نگاه کرده بودم..به ثانيه شمار بارها التماس کرده بودم کمی کندتر جلو برن...اما هر بار انگار که بيشتر برای اتمام عجله
....داشته باشن..سريعتر و سريعتر روی صفحه گرد ساعت مچيم ميدويدن
...ببخشيد..بچه ها کمی دلتنگ بودن_
...من به شما تذکر داده بودم که به نو ه های من چيزی جز حقيقت نگيد_
تاکيدش بر نوه های من...يعنی حذؾ کردن من از هرگونه ادعای مالکيت..حتی اگر من با اون ها خون مشترک داشته ..
..باشم...اشتراکی به بزرگی و پاکی مادرشون
..آقای انتظام خواهر زاده های من هيچ چيزی به ؼير از راستی از زبون من نشنيدن تا به حال_
...ابروش باال رفت..يه قدم به من نزديک شد : ..اين که مادرشون تو شهر خيالی قصه هاست راسته؟؟
هر کاری ميکردم تا بتونم به چشماش خيره بمونم نمی تونستم نگاهم رو دوختم به زنجير طاليی ساعتش که از جليقه خوش
...دوخت قهوه ای رنگش آويزان بود  :دروغ نيست جناب انتظام..نوعی ديگر نگاه کردنه
گوش کنيد..نو ه های من ..قرار نيست با اين خياالت بزرگ بشن...اونها با حقايق بزرگ ميشن..خيال پردازيهای بی سرو _
...تهتون رو نگه داريد برای همون کارهايی که ميکنيد
اين رو گفت و بدون اين که اجازه دفاع به من بده چرخيد و عصا زنان دور شد..من رو گذاشت با يک عالمه حرؾ از
حقيقتی که ازش دم ميزد...از هر چيزی که اجازه نمی داد بچه ها لحظه ای بتونن دنيا رو زيباتر ببينن..بچه هايی که مثل
...من..مثل خواهر پرپر شدم....محروم بودن از خيلی چيزها..خيلی محبتهای ناب
در آهنی و بزرگ عمارت اکبر خان انتظام رو که بستم..چشم دوختم به کوچه تاريک و خلوت  :..لعنت به اين کوچه..لعنت
...به اين عمارت...آيا توی اين دنيا کسی هم هست که از اين جا..حتی يه تصوير زيبا داشته باشه...يا يه خاطره خوش
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طبق عادت بخشی از موهام رو دادم زير شال و سرم رو خم کردم روی کاؼذی که دستش بود...از اول کالس طوری که
خودم هم زياد انتظارش رو نداشتم از اين دختر ريزه ميزه و چشم ريز خوشم اومده بود...دور گزينه مناسب با مداد توی
دستم خط کشيدم..لبخندی بهم زد و همراه با همهمه پشت سرم وارد راهرو شد و من به  8دانش آموزی که از کالسم خارج
می شدن نگاهی انداختم و سعی کردم زانوهای بی حسم رو در نظر نگيرم..از بس که از صبح لرزيده بودن..حاال که از
....اون فشار کاسته شده بود..يه ضعؾ عضالنی بی اندازه داشتن
پوشه نارنجی کالس رو به سينه ام چسبوندم و سر چرخوندم و با زهم خانوم مير جعفری رو نديدم...نمی دو نستم االن بايد
چی کار کنم...پوشه رو روی ميزش گذاشتم و به ساعتم نگاه کردم..خوب البد بايد می رفتم ديگه..هر چند هنوز زود بود
اما...راه افتادم به سمت در خروجی که رامين رو ديدم...در حالی که چند تا از دخترها اسکورتش ميکردن اين صحنه مثل
..هميشه لبخند به لبم آورد
آستين پيراهنش رو باال داده بود و جدی به مزه هايی که براش ريخته می شد گوش ميکرد..به سمت ميز اومد...من رو نديد
...فکر کنم...مداد کنته توی دستش رو روی ميز گذاشت
استاددددددددددددددد_
...لحن کشيده دختر لبخندم رو پهن تر کرد
....عرض کردم خدمتت سارا..دستت خشکه...بايد رو اسکيسات بيشتر تمرين کنی..اين طوری قبول نمی شيا_
...در همون لحظه سرش رو باال آورد و با ديدن من لبخندی زد که اين لبخند از ديد دختر های اطرافش پنهان نموند
...خوب دخترا ساعت استراحته_
و بعد به سمت من چرخيد  :خانوم پاکزاد فراموش کرده بودم امروز شروع ميکنيد....جايی تشريؾ می برديد؟
قبل از اينکه زير نگاه زهر آلود سارا خانوم بتونم جواب بدم با دست به دفترش اشاره کرد  :بفرماييد يه مشورتی باهم
..بکنيم
...عينکش رو از چشمش برداشت و منتظر عکس العمل من شد..نگاهش کردم و بعد به سمت اتاقش رفتم
 ....روی مبل چرمی اتاقش رو به روی ميزش نشستم
موهاش رو باز کرده بود..وارد اتاق شد  :چای يا قهوه؟؟
...هيچی..اگه می شه آب_
...به دستم داد  co ca colaاز يخچال کنار اتاقش يه آب معدنی کوچيک و يه ليوان کاؼذی قرمز رنگ با نوشته بی ربط
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....رو به من ايستاد و به ميزش تکيه داد...سايه اش ميوفتاد روی ميز...اين سايه ميشکست و تا دم پای من ميومد
چه طور بود...؟؟_
...جرعه آب رو قورت دادم  :پر از استرس...جديد..و تا حدودی موفقيت آميز
...برای روز اول خوب بوده..چه قدر بهشون اميدواری_
..به مرسده بيشتر از همه اميد دارم_
....مرسده همون دخترک ريزه ميزه بود..
سعی ميکرد يادش بياد خصوصيات ظاهريش رو که براش توضيح دادم يادش افتاد  :آهان ..متوجه شدم...تو درسای ديگه
....هم خوبه...کنکور آزمايشی هفته پيش رتبه اش  30شد
می دونيد که اين زياد ربطی به آزمون عمليش پيدا نميکنه...صحنه يه انرژی خاصی رو می طلبه که به نظرم داره..هر _
...چند هنوز برای درس عمليشون زوده
چرا به نظرت از بقيه بهتره؟؟_
خوب..اون تنها کسيه که می دونه چرا می خواد نمايش بخونه...بيشترشون حتی فيلمهايی که بيس کار ماست رو نديدن يا _
...خيلی خيلی کم تئاتر می رن...مرسده تمام تئاترای دو سال اخير رو ديده
يعنی ادعای هنری بودن دارن بقيه شون ؟؟_
به چشمای بدجنسش نگاه کردم...احساس کردم به من کنايه می زنه...منظورش به دوره هنرستانم بود...به اون دوره که
مطالعه ای نداشتم و هر چيزی که می شنيدم رو به زبونم می آوردم...انگار که می دونم...از هنر چيزی به ؼير از ديده
...شدنش تو ذهنم نبود...اما خوب من خيلی تؽيير کرده بودم اصال دوست نداشتم مدام بهم ياد آوری بشه
...ليوان توی دستم رو يه دور چرخوندم  :به هر حال کالس خوبی بود و اميدوارم من هم بتونم رضايتتون رو جلب کنم
...بند کيفم رو توی دستم گرفتم و از جام بلند شدم  :من برم با اجازتون
...تو جاش جا به جا شد  :همراز
...نگاهش کردم...کمی نگاهم کرد و بعد سرش رو پايين انداخت  :يه روز اگه اجازه بدی می خوام بيام سر تمرينتون
...منتظرتونم..شما تايم خالی تون رو اعالم کنيد من در خدمتونم_

وقت داشتم و اين يعنی می تونستم يه بخشی از راه رو پياده برم...هندز فری هام رو توی گوشم گذاشتم و راه افتادم ...به
رامين فکر کردم...به خودم...به نيوشا و کوشا....به راه دراز پيش روم...نفس عميقی پر از بوی دود کشيدم...راه رفتم..تنه
....خوردم...دلم عجيب تنگ بود..برای مامان..برای رها..برای بابا
 ...ويبره گوشيم از توی جيبم از دنيای خودم به اين سمت پرتابم کرد سياوش بود
...سالم سيا_
...سالم خانوم معلم_
....و بعد بلند خنديد
کوفت سيا..به چی می خندی؟؟؟_
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دپ ميزنی...کالست بد بود؟؟؟_

نه بابا...نمی دونم هر بار که رامين پرتو رو می بينم ياد نوجوانی هام ميوفتم..ياد بی خيالی ها م...دلم تنگ می _
...شه..ميگيره...نمی دونم خالصه يه باليی سر اين دل وا مونده مياد
....کشتمت همراز..اگه اين دلت برای اون گيس بريده بتپه_
....بلند خنديدم...من؟؟..رامين پرتو از خود متشکر ؟؟؟...هر گز

...با دقت چسب رو روی گلوله کاموا ريختم و گذاشتم سر جاش
....چه قدر با مزه ان_
...لبخندی زدم  :خيلی تو کار ساختشون خوب نيستم..بيشتر برای شاد کردنشون..هر چند ديگه بزرگ شدن
....سينی رو روی ميز گذاشت
...به زحمت افتاديا گلنار...مثال من بايد از تو پذيرايی کنم_
...اخم مصنوعی کرد و ليوان رو توی دستش گرفت  :برو بابا انگار من مهمونم
...داشتم عروسکهای انگشتی درست ميکردم تا بتونم قصه بگم براشون
سيا چه طوره؟؟_
...لبخندی زد و يه دونه گز گذاشت دهنش  :واال حال سيا رو بايد بيشتر از تو پرسيد
...امروز ازش خبری ندارم_
..عروسک رو کمی عقب بردم تا مطمئن بشم سبيلش رو درست چسبوندم
...با رامين و اون دوستش که تو آموزشگاهتون زبان درس می ده رفتن بيرون_
...دوستش رو نديدم..احتماال برنامه هاش با من يکی نيست_
...موهاش رو داد پشت گوشش و خم شد روی عروسک کوچولوی توی دستم  :فکر ميکنم چشماش کمی تا به تاست
...دقت کردم..درست می گفت  :ا ...راست ميگی..شبيه آقای قنبر زاده شده
..از خنده به پشتی مبل خورد  :آخ آره
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قنبر زاده بقال سر کوچه خونه آقاجون پدر بزرگم بود..حساب کتاب بلد نبود و عينک بزرگی می زد که باعث می شد
...چشماش لوچ به نظر بياد
...يادته همراز..يه بار دوتا بستنی خريديم..می شد  100تومن..يه دويستی داديم...بقيه پولمون رو نمی داد_
...چه قدر من گريه کردم_
...گلنار خنديد  :جالب ابنه که هيچ وقت به ضرر خودش اشتباه حساب کتاب نمی کرد
...چه روزگاری بود_
...گلنار نفس عميقی کشيد  :آره...خيلی خيلی شاد بوديم
...نمی دونم..شاد بوديم آيا..اون موقع ها هم مشکالت خودمون رو داشتيم_
گلنار منظورم رو گرفت  :خوب ما خيلی متوجه نمی شديم...گم شدن دايی منوچهر رو من زياد يادم نمياد...تازه از تو سيا
...سه سال هم بزرگترم
عروسک رو که حاال چشماش درست شده بود برای خشک شدن چسب موهای فرفريش روی ميز گذاشتم و مادر روسری
خال خاليه خانواده رو گرفتم دستم تا براش گونه های گلی درست کنم :..بعضی اتفاقا ميگذرن اما فشارش تا آخر عمر روی
...خانواده هست
...گلنار آهی کشيد  :مثل مادر من...گم شدن برادر جوونش...مرگ خواهر بزرگترش
قلم مويی رو که توی آب زده بودم همون جا نگه داشتم و به پخش شدن آرام رنگ صورتی توی ليوان خيره شدم که با
..حرکتی آرام تمام ليوان بی رنگ رو رنگی کردن  :گاهی به حرفای مادام ميرسم...اينکه ما خانوادگی نفرين شديم
...شايد....وگرنه اين همه اتفاقات تلخ رو توی يه خانواده رو چی می تونه تو ضيح بده_
فکر کردن به تمام اين چيزها هر روز با من بود..هر چه قدر هم سعی ميکردم به زندگيم ادامه بدم ..من احساس ميکردم
...زندگی من دقيقا توی سه سال پيش متوقؾ شد
...چيزه..می خوام يه چيزی بهت بگم همراز_
...عروسک رو کنار گذاشتم و نگاهش کردم..می دو نستم به تماس چشميه موقع حرؾ زدن بسيار اهميت می ده
...می شنوم_
...کمی توی جاش جا به جا شد  :تو هنوز هم به رامين
!!نه_
...نه من به شدت قاطع بود..هر دو به يه ميزان از اين ميزان قطعيت جا خورديم
...خوب..آخه_
به سيا هم گفتم..اما شايد بايد به تو هم جدا گونه تو ضيح بدم..من وقت اين چيزها رو ندارم..تو که زندگی من رو می _
بينی...يه نگاه به دورت بنداز..من درد نان دارم...درد ديدن خواهر زاده هام رو دارم..همه اينها طوری دورم رو گرفته که
من حتی وقت نکردم به اندازه کافی برای از دست دادن عزيزام عزاداری کنم...هنوز انگار جا داشته که من توی
....رختخواب بخوابم و اشک بريزم
...بذار يکی بياد تو زندگيت_

صفحه 31

برای

دانلود

رمان

های

بیشتر

به

سایتbehtoop.com
مراجعه کنید

رمان

بانوی قصه

مگه می گم نمی ذارم...عشق چيز خيلی زيباييه گلنار..خيلی خيلی زيبا..منم مطمئنا يه روز گرفتارش می شم..براش _
....اشک می ريزم...می خندم...حتی برای عشقم می خندم..ميرقصم...اما االن..اونم رامين.؟؟فکر نکنم
...چرا رامين نه...گوش کن..پسر خوبيه..تحصيل کرده است..جذابه..وضع مالی خوبی داره_
...حنديدم  :عين اين همسايه فضوال که دالل محبتن حرؾ نزن
...بلند خنديد :ديوونه...سيا ديروز ميگفت توجه رامين به تو جلب شده..مدام راجع به تو از سيا سئوال ميکنه
..دوباره عروسک رو توی انگشتم گذاشتم و قلم موم رو برداشتم  :براش جالبم چون خيلی تؽيير کردم
...ببين يکم روش کار کنيم_
چرا بايد کار کنيم؟؟..اين کار کردن ها برای نوجوونی من بود..من از  13سالگی که خودم رو شناختم جذب اين آدم _
شدم..برای جلب توجهش به هر شکل و شمايلی در اومدم...حتی خنده داره از مادرش يه بار شنيدم از زن با حجاب خوشش
...مياد تصميم گرفته بودم چادری بشم
...با صدای بلند خنده گلنار سرم رو باال کردم و نگاهش کردم..دستش رو جلوی دهنش گرفت و گفت :ببخشيد..
لبخندی زدم  :نه بابا راحت باش...می خوام بهت بگم من انقدر بی هويت بودم...بچه بودم...فقط می خواستم اين هنر مند
نقاش جذاب و دختر پسند و از خود متشکر من رو هم ببينه..می ديد يا نه..نمی دونم....االن ديگه خيلی هم برام مهم
نيست....من برای به دست آوردن هيچ آدمی هيچ کاری نمی کنم گلنار..عشق يه جايی در قلب آدم رو می زنه..در ضمن
...همه اونايی که گفتی ..از تيپش تا پولش..اونا هيچ کدوم برای من مهم نيست...دوستم داشته باشه کافيه
...من...تو رو خدا از من ناراحت نشی_
..گلوله کاموا دم دستم رو به سمتش پرت کردم  :چرا پاشو برو از خونمون بيرون..من االن ازت دلخورم
...به لحن لوده ام خنديد و روی کاناپه دراز کشيد  :نگرانتم
..منم نگران خودمم_
با چشمای گرد به سمتم برگشت  :واال..چرا براتون عجيبه...منم نگران آينده خودمم...اما مطمئنم درست می شه..همه چيز
يه روزی يه رنگ شفاؾ و صيقلی و بی نقص به خودش ميگيره..رنگی که از زيرش می شه سياهی های گذشته رو
ديد...همون سياهی جوهری که هست توی زندگی من و پاک بشو هم نيست..اما اون سطح شفاؾ براق ترش ميکنه...دلپذير
...تر می شه
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بعدش چی شد؟_

نگاهی به چشمای منتظرشون کردم و لبخند زدم..پس هنوز هم می شد با داستانهای هانس کريستين اندرسن بچه های اين
...نسل رو هم سرگرم کرد لبخندی زد  :هيچی جک تبديل به ديجی مون شد
صدای اعتراض نيوشا تو قهقهه بلند کوشا و من محو شد..نيوشا به سمتم حمله کرد..از پشت روی زمين افتادم و موهام
....موند زيرم  :آی بچه ها موهام کنده شد
...نيوشا  :حاال من رو مسخره ميکنی
...بلند خنديدم سعی کردم تا بشينم...از موکت قهوه ای کؾ اتاقشون متنفر بودم
هنوز خنده مون ادامه داشت به ديوار تکيه دادم..هرکدوم رو يه زانوم نشستن...کوشا دستش رو کشيد روی موهام و از
...صورتم عقبشون زد :...موهات اونجوری که بود قشنگتر بود
...لبخندی زدم مرد کوچولوی من بزرگ شده بود و راجع به موهای من نظر ميداد
...نيوشا  :من اين جوری بيشتر دوستش دارم به قول سيا مموش تر شدی
...دماؼش رو کشيدم آخش در اومد  :خدا بگم اين سيا رو چی کار کنه که اين ممشو رو تو دهن شما هم انداخت
..کوشا از روی پام بلند شد و دستش رو به کمرش زد  :نه می خوام بدونم مگه ما چمونه
...هيچی جوجه ايد_
 ....دادش در اومد  :جو جه خودتی من ديگه مردی شدم..به قول پدر جون کم کم بايد برم سر کار خونه
...اخمام رفت توی هم..اين پيرمرد حتی به اين بچه ها فرصت انتخاب يا فکر کردن هم نمی داد..براشون برنامه ريخته بود
از جام بلند شدم به ساعتم نگاه کردم نزديک  2بود...امروز از فرصت نبودن اکبر خان استفاده کرده بودم..خودم هم صبح
...کاری نداشتم از  9صبح اين جا بودم...ديگه کم کم بايد می رفتم
نيوشا يا قيافه آويزون  :همراز نمی خوای بری که؟؟
خم شدم توی صورتش هر چند خيلی هم ديگه فاصله قدی نداشتيم..اون به خانواده پدريش کشيده بود که بسيار قد بلند
...بودن..من هم که کال دختر بلند قدی نيودم  :بايد برم پرنسس...می دونی که بايد برم سر کار
کوشا دست به سينه و اخم آلود لبه تختش نشست  :دروغ نگو کار نداری..می ترسی پدرجون بياد..می دونم که تقصيره
...اونه
رفتم به سمتش و جلوی پاهاش زانو زدم..به زانوهای تپلش بوسه ای زدم  :اين طور نيست مرد کوچک..تو که قراره کار
خونه ها رو اداره کنی..بايد اين طوری اخم کنی آخه؟؟
خواست جوابم رو بده که در تقه ای خورد و فريده خانوم با اون موهای خوشگل و بورش سرش رو داخل کرد..لبخندی به
...مهربونی تمام مادر های دنيا رو لبش بود  :بچه ها وقت ناهاره
...سرم رو بلند کردم و صورت اخم آلود کوشا رو بوسيدم و به سمت مانتوم رفتم
فريده خانوم کامل وارد اتاق شد و دستش رو گذاشت روی کمرم  :کجا دخترم..مگه می شه اين موقع بدون خوردن چيزی
...بذارم بری...نيوشا و کوشا شروع کردن به آخ جون همراز بمون ديگه گفتن
...آخه_
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...فريده خانوم سرش رو کمی نزديکم کرد  :برای ناهار نمياد...دلشون رو نشکون

برگشتم به پشت سرم و نگاهی به صورت پر از محبتشون نگاه کردم ..من خودم رو ميشکستم...ؼرورم رو
...ميشکستم..آرزوهام رو ميشکستم..اما امکان نداشت دل اين دوتا فرشته نازنينم رو بشکونم
...ممنونم فريده خانوم..من ميميرم برای دست پخت شما_
کوشا و نيوشا به هوا پريدن و هر کدوم يکی از پاهام رو گرفتن...دستی به موهای هر دوشون کشيدم..چشمای فريده خانوم
....پر اشک شد

...می دونم اصال راجع به ما خوب فکر نميکنی_
بچه ها برای خواب بعد از ظهر که بخشی از قوانين بود صورتم رو بوسيدن و خداحافظی کرده بودن و قول گرفته بودن ...
..تا زودتر بيام
حاال با فريده خانوم پشت ميز بزرگ ناهار خوری سلطنتی و کنده کاری شده نشسته بوديم...و ظرفهای دسر جلومون
...بود..اين جمله اش من رو به فکر عميقی برد
...دستش رو روی دستای مشت شدم روی ميز گذاشت  :می دونم از سر ادب و متانت ذاتيت نمی خوای جوابم رو بدی
به چشمای مهربونش نگاه کردم  :اين طور نيست..يعنی اينکه من به چشم يه ظالم شما رو و يه مظلوم خودمون رو هر گز
...نگاه نکردم...اين کار از اول ؼلط بود..البته من اون موقع فقط  6سالم بود
...دستم رو توی دستش گرفت:...چه قدر دستات شبيه رهاست
من هم بايد بهش ميگفتم که اون مهر لؽزان توی نگاهش..اين کالم صيقلی و صافش درست شبيه مادرمه؟؟؟..شايد هم همه ..
...زنهای دنيا وقتی مادر می شدن اين طور رقيق می شدن
...رها شما رو خيلی دوست داشت فريده خانوم_
...منم دوستش داشتم..اکبر آقا هم اين طوری نگاه نکن..اونم خيلی دوستش داشت_
...پوزخندی زدم  :اون اصل کاری دوستش نداشت
کمی خودش رو عقب کشيد و به صندلی پشت بلند با روکش مخمل ارؼوانی تکيه داد...تو زاويه نگاهم پشت سرش گلدان
پايه بلند و تراش خورده کريستال بود و بعد پرده های مخمل..خدای من چه قدر همه چيز اؼراق آميز بود تو اين عمارت
قديمی به سبک قجری..هيچ چيز اين جا نرم نبود..لطيؾ نبود...همه چيز زاويه دار..تراش خورده و به طرز کسالت آوری
نشانه ای از ثروت بود...حتی قاب عکسهايی که بايد نماد محبت و خانواده می بودن..بيشتر از عکس اون قابهای پر زرق
...و برق تراش خورده چشم آدم رو می گرفت
...من خيلی تالش کردم خوب تربيتشون کنم..اما_
خوب می دونستم منظور چه کسانی هستن...البته بهتر بود بگم چه کسی...چون چيز زيادی راجع به نفر دوم نمی ..
...دونستم
...می دونم...اما رها خيلی زجر کشيد..خيلی تنهايی کشيد..خواهرم خيلی اميد داشت..خيلی آرزو داشت_
...اشکش رو با دستمال ابريشميش پاک کرد  :تا آخر عمرم شرمنده توام..اون دنيا هم جواب پدر و مادرت رو بايد بدم
 ...انقدر با اشک و آه گفت که من از ؼصه و فکر خواهرم با اون چشمای ؼمگين خارج شدم...
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...اين چه حرفيه فريده خانوم..شما خيلی تالش کرديد..هر کسی رو بابت رفتارهای خودش بازخواست ميکنن_
...شايد بايد بهش بيشتر بخشش ياد می دادم..عشق ياد ميدام..اما_
...می دو نستم بد جنسی ميکنم..اما  :شما تا حدی توان داشتيد خيلی خوب ميدونيم نقش اصلی رو کی ايفا ميکرد..
....سرش رو پايين انداخت..هم من ميدونستم منظور چيه هم اون
سرش رو باال آورد و صاؾ توی چشمام خيره شد  :به همين خاطره که دوست دارم بيشتر بيای اينجا...من تمام سعيم رو
می کنم..تو هم بکن...من از خدامه نيوشا و کوشا با تو بيشتر وقت بگذرونن..با تو می خندن...حرؾ می زنن..بازی
...ميکنن
مگه ؼير از اين بود..من برای سر زدن به خواهر زاده هام..به پاره های تنم..به تنها ثروت های زندگيم مگه نيازی هم ..
به توصيه اين زن..هر چند دوست داشتنی..هر چند مادر ...داشتم؟؟

صدای زنگ تلفن من رو که تازه به خواب رفته بودم به سقؾ چسبوند...واقعا توان اينکه بفهمم کجام و االن ساعت چنده
....رو نداشتم..هوا نيمه تاريک بود و اين صدا من رو به استرس خيلی بدی انداخته بود
...با دست روی زمين دنباله گوشيم گشتم..و پيداش کردم
...همراز من ای ناز من ای ناز..باز از تو ميگم تو شعرو آواز_
...هم خنده ام گرفته بود هم ميخواستم سرش رو بکنم..
بشر از تو تو اين دنيا بد صدا تر هم وجود داره...؟؟؟_
...خنده بلندی کرد  :آره ..تو...به خصوص وقتی اين طوری از خواب بيدار می شی
سيا به زور خوابم برده بود مردم آزار..چرا دست از سرم بر نمی داری؟؟_
...صداش جدی شد :چيزی شده مموش؟؟..تو اين وقت روز نميخوابيدی ساعت  8عصره
...چيزی نيست..امروز بی کار بودم خوابم برده بود..تمرين کنسل شده بود..آقای سوپر استار بايد می رفتن تلويزيون_
...پس پاشو يه دوش پرو پيمون بگير که داريم ميايم دنبالت_
..تو جام نيم خيز شدم  :جانم؟؟..دنبالت و اين حرفا...با اتوبوس شرکت واحد ميای دنبالم...؟؟
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لوده خانوم..خودت رو مسخره کن..خسرو جون درسته که به من ماشين نميده ولی به خانوم دکتر که ماشين ميده.بپر _
...حاضر شو که ميخوايم ببريمت صفا سيتی
خنده ام گرفته بود  :باشه..تا يه ساعت ديگه حاضرم..کجا می خوايم بريم بر اون اساس حاضر شم؟؟؟
بلند خنديد  :آخ که کسی ندونه فکر مکينه دختر مفتح السلطنه ای..يه چی بپوش ديگه در ضمن زياد هم به خودت نرس اين
...پسره آويزون رامين هم هست
تلفن توی دستم خشک شد  :به چه مناست اون وقت؟؟
هيچی بابا امروز من رفتم آموزشگاه اين شازده نازنين و نامزدش رو ببينم...اين شازده هم بود..قراره بيرون گذاشتيم اين _
...جونور به خودش گرفت
...درست حرؾ بزن_
!!!ها..چيه؟؟...عشق نوجوونيت رو ديدی دم در آوردی_
...سيا نذار زنگ بزنم آراسته بيادا_
...نه به جان خودم ؼلط کردم...بذار نفس بکشيم_
با خنده بلند من تلفن رو قطع کرد..آراسته دختر همسايه پايينيشون بود که بد جور گلوش پيش سيا گير کرده بود...و ...
...کارای عجيب ؼريبی ميکرد

آرايش خيلی خفيفی کردم و يه سارافون مشکی با ساپورت مشکی پوشيدم و روش يه جليقه بلند فيروزه ای..شال فيروزه ای
هم سرم کردم ...و به دستم انواع دستبندهای چوبی رو بستم..موهای فرم حالت خوبی گرفته بودن...جلوی آينه به دختر
چشم ابرو مشکی روبه روم خيره شدم...خيلی تالش کرده بودم تا پؾ حاصل از گريه تمام امروز بعد از ظهرم پوشيده
بشه..دلم بد جور گرفته بود..تک تک جمالت فريده خانوم واقعيتهايی از زندگيم رو به يادم آورده بود که سعی کرده بودم
روشون يه حرير بکشم..يعنی بودن..ديده می شدن..اما کمی کم رنگ تر..انگار اون پرده ها هر بار با ياد آوری اشک های
رها..ترس من برای از دست دادن تنها کسی که داشتم..حتی اگر اين تنها کس خودش تو گيج و ويج زندگيش خيلی هم کسی
..حساب نمی شد کنار ميرفت و من رو با يه حقيقت دردناک مواجه ميکرد
...با صدای زنگ آيفون به خودم اومدم..حتی ياد آوری سيا هم باعث می شد من بخندم..من به اين پسر خيلی مديون بودم
با خارج شدنم از در..جلوی در ماشين خسرو خان رو ديدم که گلنار مثل هميشه خندان ازش پياده شد و سيا هم از سمت
...راننده با يه لبخند گشاد برام دست تکون داد...سوار شدم
...به به گلی چرا ماشين رو دادی به سيا اين آخرين بار که رانندگی کرده بود با خر مش رجب بود_
..گلنار بلند خنديد  :ديگه گفتم جلوی ؼريبه ها زشته بفهمن اين ماشين نديده است
...سياوش  :هوی ..حواستون باشه..پرتتون ميکنم بيرون
...آينه رو تنظيم کرد  :با توام..موش موش..مگه نگفتم به خودت نرس...اين چه ريخت و قيافه ايه
..دستی به موهام کشيدم و تو آينه لبخندی بهش زدم  :من هر کاری بکنم زيبام
با لحن مصنوعی داش مشتی  :خالصه گفته باشم...من تيزيم آمادست نذار اون پسره از فرنگ برگشته رو خطی خوطيش
...کنم
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...از پشت دستم رو آوردن تو صورتش و لپاش رو کشيدم  :سيا..اصال بيا بپيچونيمشون خودمون بريم صفا
آی گفتی..آی گفتی حيؾ که جلوی نامزد نازنين ضايع است به خصوص که يه خواهر داره...به از شما نباشه همچين _
...حوری پری
...برگشتم و به پشت تکيه دادم  :آخه اين کاره هم نيستی دلم نسوزه
هر مردی که شعارش رو ميده بانو..عمل نميکنه...من رو چه به اين حرفا...من سرم به زندگيم و تموم اون  5تا دختری _
...که به گوشيم زنگ می زنن گرمه يعنی اين جور آدم قانع و سر به زيريم من
از دور پشت اون چاه دست ساز گلی وسط اون باؼچه که عجيب هم آهنگی با فضای سنتی و آهنگ جان مريم داشت
.ديدمش..اين چند روز راجع بهش هم فکر کرده بودم..هم نکرده بودم...رامين تو پيچ و واپيچ های گذشته من بود..اما گم
شده بود..انگار از کوچه کودکيهام که رد شده بودم..تو پيچ اول..بعد از ورود به جوانی دور تر مانده بود...و بعد..بعد از
گذر از  20سالگی حتی اگر سه کوچه بيشتر از  20سالگی رد نشده بودم..محو شده بود..اما هنوز هم حاال که کنار نازنين
....و نامزدش ايستاده بود يه حس آشنا ايجاد ميکرد..حس آشنايی که بی اختيار باعث می شد قلبم لبخند بزنه
حاال که با رويی گشاده منتظر ما سه نفر بود..به نظرم بيشتر شبيه يه شيطنت ناب کودکی بود...شبيه يه بوسه
...يواشکی...شبيه يه دفتر خاطره پر شيطنت که تمام تالشت رو برای پنهان کردنش ميکنی
با نزديک شدن بهشون و سالم کردن..صورت نازنين رو بوسيدم...خيلی سال بود نديده بودمش...آخرين بار برای مراسم
رها آمده بود....با نامزدش رادمهر هم دست دادم..می دو نستم مدتها عاشق نازنين بوده و االن اگر که اين جاست حاصل
....بيش از دو سال رفت و آمد و اصرارش به خانواده نازنينه
اظهار خوشوقتی کرديم برای آشنايی هم...با نازنين اظهار دلتنگی...و من حس کردم تو دلتنگی های عميق من يه خراش
کوچک بوده که بين تمام اون زخمهای حاصل از دلتنگی ديده نمی شده اما بوده...نازنين...مادرش ...مراسمهای ختم انعام
...نذری مادرش..دوره های زنانه ماهی يک بار مادرهامون عجيب دور می رسيدن...عجيب
...روی تخت بزرگی نشستيم...من کنار سياوش..رو به روی رامين که امشب عجيب به نظرم صورتش پر از لبخند بود
....نازنين رو به رادمهر کرد  :عزيزم..همراز از من و گلنار کوچيکتره اما هميشه تو بچگيمون هم بازيمون بود
دامن سارافونم رو مرتب کردم و پاهام رو زير گذاشتم و دو زانو نشستم و رو به صورت خندان اين آقای وکيل کردم :
البته نازنين با ادب ذاتيش بهتون توضيح داد..من آويزنشون بودم...نمی خواستن بازيم بدن اما من خودم رو به زور جا
...ميکردم
...صدای خنده بلند و تعارفات گلنار و نازنين هم زمان شد با ورود گارسون برای گرفتن سفارش ها
رامين  :بچه ها اين جا شام ميخوريد يا بريم يه جای ديگه؟؟
...نازنين دستش رو دور بازوی رادمهر حلقه کرد  :رادمهر تو قول دادی
...رادمهر  :رامين داداش...اين جا شام نخوريم من به خانومم قول يه مرغ سوخاری دبش رو دادم
...سيا زير گوشم  :فکر ميکنم ميزان ذاللتش رو بشه تو گينس نوشت
با آرنج به پهلوی سيا زدم...چون رامين داشت نگامون می کرد و شک نداشتم که شنيده بود..اين رو ميشد از چشمای
....شيطونش خوند
قليون ها رو که گذاشتن ..همراه با چای روی تخت سياوش يکيش رو به دهنش گرفت تا چاقش کنه...بحث بی پايان نازنين
و گلنار که تقريبا هم رشته بودن ،گلنار دانشجوی دندانپزشکی بود و نازنين پزشکی..کمی خارج از حوصله من بود..سرم
چرخيد به سمت اطراؾ..به ديدن تختهايی که کنار هم چيده شده بود و پر بود از خوشی...پر از خنده...اما پشت اون
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گلدانهای ظريؾ شمشاد..تخت رو به رو زن و شوهر جوانی بودن که رو به روی هم نشسته بودن...مرد سرش تو تبلتش
بود ...عميق با اخم و زن با پسر بچه ای که خيلی شبيه بچگی های کوشا بود مشؽول بود...اين صحنه چه قدر آشنا
بود...چه قدر...چه قدر اون زن ؼمگين و کودکش رنگ رها رو داشتن..با اون هاله سرخوردگی اطرافشون ...اون مرد هم
زنش رو دوست نداشت؟؟...اون مرد هم به نظرش زنش در شانش نبود؟؟؟...چيزی به دلم چنگ زد که با برخورد دستی به
شونه ام به پشت سرم چرخيدم و سکوت جمعی که مثال همراهشون اومده بودم رو ديدم که داشتن منتظر نگاهم
ميکرد..دست سيا بود روی شونه ام کمی متفکر پرسيد  :کجايی تو همراز؟؟؟
...رامين رد نگاهم رو گرفته بود...از چشماش معلوم بود که سر در نياورده
چرخيدم به سمتشون و لبخندی زدم  :ببخشيد مگه صدام کرديد؟؟
...گلنار خنديد  :حاج خانوم رو باش..بيشتر از  4بار
...گوشه شالم رو بين انگشتام گرفتم  :ببخشيد...نشنيدم
...راد مهر  :با خودتون خلوت کرده بوديد
....نه چيزی برام عجيب آشنا اومده بود_
رامين و رادمهر سر چرخوندن به اون سمت...اما خوب مبدونستم سيا و گلنار نيازی به فکر کردن ندارن..خوب ميدونستن
...منظورم چيه
..دلم ميخواست جو عوض شه
نازنين  :خوب ..همراز از کار کردن با رامين راضی هستی...؟؟
...سعی کردم..تمام چيزهای هجوم آورده به مؽزم رو دور کنم...لبخندی زدم :..بايد از ايشون پرسيد
رامين که داشت تو استکان خودش چای ميريخت لوله قليون رو به دست دادمهر داد  :دختر با سوادی هستی و خيلی
...صبور
نازنين  :صبور؟؟؟ً!!! باورم نمی شه...تو اين چند سال چه قدر تؽيير کردی من اولش فکر کردم فقط صوررتت عوض شده
...اما روحياتت هم خيلی عوض شده
...خوب زندگيم خيلی تؽيير کرده نازنين جان_
...لبخند ؼمگينی زد  :بله متاسفانه...اين چند وقت خيلی اذيت شدی
...سيا  :کی گفته اين اذيت شده..فقط ما رو اذيت کرده
دستم رو بردم زير شالم رو در حالی که داشتم ميخنديدم..گيس تک بافتم رو آروم انداختم روی شونه ام و چشم دوختم به
...نگاهش  :من..؟؟...من با تو چی کار دارم
لبخندی زد و روبه نازنين  :می بينی؟؟..بعد ميگه چرا؟؟؟
منظورش رو متوجه نشده بودم..اما لبخند رو لب همه برام جالب بود...هر چند رامين سرش رو گرم ظرؾ خرمای روبه ..
...روش کرده بود
...من  :سيا...من اذيت ميکنم يا تو که تمام مدت داری سر به سر من ميذاری
...د بيا...اين عشوه ها رو ميای..منم هی ميگم بابا جان من زن بگيرش نيستم...بعد ناراحت می شی گريه ميکنی_
...تازه منظورش رو فهميدم..خجالت کشيدم و سرم رو پايين انداختم...اما خنده بلند همه باعث شد لبخندی به لبم بياد
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رامين با لحنی که کمی جدی شده بود  :نمی دونم اون دختر عجول و با اون تيپ پسرونه و آهنگ هوی متال رو کجا
قايمش کردی؟؟
تو گذشته ..همون جا قايم شد..تو همون اتاقی که ديواراش سياه بود و از درو ديوارش اسکلت آويزون بود..از همون _
روزی که ديوارای اون اتاق رنگش عوض شد..در حقيقت رنگ نگاه اون دختر هم عوض شد...درحقيقت رنگ تنهايی
...هاش عوض شد..شده همين دختری که رو به روتونه
رنگ تنهايی هات چه رنگيه االن؟؟_
استکان چاييم رو کنار لبم بردم و بخارش رو نفس کشيدم..چايی که مطمئنم بارها گرم شده بود حاال هيچ اثری از رنگ و
...بوی چای نداشت رو جرعه ای نوشيدم :...آبی
چشماش پر از تعجب شد  :چرا آبی؟؟..يعنی تنهايی هات به اندازه رنگ آبی عميق و آرامش بخشن؟؟
لبخند آرومی زدم  :من به حس هام فکر نميکنم.فقط حسشون ميکنم...من فقط و فقط با حسهام زندگی ميکنم...هر چيزی
همون رنگيه که ذهن منه...خودخواهانه است اما هر چيزی اون رنگی رو داره که من می بينم..تعبير ديگران از اون
...رنگ خيلی هم برام مهم نيست
احساس کردم جوابم به خصوص جمله آخرم گيجش کرده بود..تکيه دادم به پشتی پشت سرم...سرم رو بلند کردم..لبخندی
...از رضايت روی لب سيا بود..می دونستم جواب نسبتا قاطع و البته کمی تندم به رامين رو دوست داشته
با پيش کشيده شدنه بحث عقد و عروسيه نازنين توسط گلنار..فضا کمی عوض شد و من فارغ از گوش کردن به اين ريتم
نرمال زندگی ديگران..همه ذهنم پر از ديدن بچه ها...تمرين..اجرا...و پول..چشم دوختم به قل قل شيشه پايين قليون...و
لذت بردن از صدای همهمه اطرافم

روی نيمکت فلزی آبی رنگ پشت سالن تمرين نشستم و سرم رو بردم عقب بعد از  5ساعت سر پا بودن قرار شد نيم
ساعت استراحت کنيم و من به جای فضای شلوغ داخل و بحث های هميشگی از پول نبودن توی تئاتر و خنده های بلند
سهيل ترجيح دادم کمی با خودم خلوت کنم...دستم رو از دو طرؾ روی نيمکت گذاشتم و سرم رو به پشت خم کردم..هوای
گرم و شديدا خفقان آوری بود ....ديشب تا صبح خواب رها رو ديده بودم..دقيقا چهره اش همون طوری بود که از سه روز
...قبل از مرگش به ياد داشتم..صبح بالشتم خيس بود
...هوای خيلی گرميه_
چشمام رو باز کردم و خواستم عصبانی بشم از خلوتی که بهم زده بود اما با ديدن چشمان خندان سوپر استارمون نيمچه
...لبخندی صورتم رو پوشوند  :بله گرمه
...چهار زانو روی نيمکت نشست و من دستام رو از پشتی نيمکت برداشتم و روی زانو هام گذاشتم
...دختر تو هر آنچه که حس ميکنی رو ميشه از روی صورتت خوند_
..موهام رو دادم توی شالم  :ميگن چشم آينه قلبه
...لبخندی زد  :پس االن قلبت بد جوری ؼمگينه
مرد باهوشی بود...خيلی خوب ميدونستم دله هم نيست...البته می بود هم فرقی نميکرد..من رو چه به اين سوپر استار
ثروت مند و معروؾ و دختر کش...اما عجيب احساست آدمها رو ميگرفت و براش هم خيلی خيلی احساسات آدمها مهم
...بودن
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...به روبه رو خيره شدم  :يکم دلتنگم...يا شايد دلگيرم..هنوز تصميم نگرفتم
...فکر کنم بيشتر دلتنگی...دلت بزرگ تر از اين حرفهاست که بگيره_
...چه قدر از من شناخت داشت؟..اصال چرا تالش ميکرد بشناسه؟...
 ....برگشتم به سمتش و نگاه مهربانش رو ديدم
!!!برات عجيبم نه؟؟؟_
...کمی تو جام جا به جا شدم و گفتم :راستش رو بخوايد نه خيلی...يعنی چرا يکم

...خنديد  :پس فقط تو حس های درونيت مردد نيستی تو افکارت راجع به من هم هنوز تصميمت رو نگرفتی
...نفسش رو بيرون داد :البته اين خوبه...نشون ميده شايعات رو دنبال نمی کنی
...من حس های خودم رو دنبال ميکنم و آنچه که ميبينم رو وگرنه حرؾ زياده به خصوص از نوع مفتش_
...خنده ای کرد  :با دنيای اطرافت هنوز هم رنگ نشدی
نگاهی به ساعتم کردم و از جام بلند شدم  :اين جا تئاتره...دنياش با سينما فرق ميکنه...شرايطش عين ارتشه...هم رنگ
...شدن با جماعت رو هم نميطلبه..کسی از اين جا سوپر استار نمی شه
با يه جهش از جاش بلند شدو هم قدمم شد  :هيچ وقت نخواستی معروؾ بشی...؟؟
...چرا من اين سئوال رو هيچ وقت از خودم نپرسيده بودم؟؟؟...اما عجيب بود که جوابش رو خيلی واضح می دونستم...
من همون روز اولی که پام رو گذاشتم دانشکده نمايش..فقط يک چيز رو ميدونستم..من می خواستم بازی کنم..قصه _
....بگم...بقيه چيزها حواشی هستن
چشماش پر از يه حرؾ شدن..دهنش رو باز کرد جوابم رو بده که صدای بمی که ميدونستم مال اون چشمای خاکسترين
...باعث شد سرمون به سمت راست بچرخه..استاد اميری بود که بلند سالم کرده بود
...رفتم جلو...ذوق کردم...اين مرد هميشه برای من منبع يه حس پدرانه بود
...سالم استاد_
....لبخندی زد  :هنوز هم برات استادم...؟؟ همراز نازنين من اين جا که تخته نداره
...برای من هر جايی که شما توش نفس ميکشيد کالس و محل ياد گيريه_
...محمد با استاد دست داد  :سالم بر استاد اميری عزيز
...استاد با لخندی کمی جدی تر جواب داد  :می بينم که دو تا نقش اول باهم خلوت کرديد
...بهتر بگيم من خلوت همراز رو بهم زدم_
...من :اين چه حرفيه نفرماييد
استاد با ابرويی که کمی باال رفته بود نگاهی به هر دو ما انداخت..نگاهی که باعث شد محمد با اجازه ای بگه و آرام و سر
...خوش به سمت سالن حرکت کنه
سر تمرين امروز ما هستيد استاد؟_
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سئوالم باعث شد سرش رو از مسير رفتن محمد به سمت من بچرخونه  :اومدم باهات حرؾ بزنم...يه پيشنهاد خوب برات
..دارم
پر از هيجان شدم..خوب می دونستم استاد اميری پيشنهاداتش هميشه برای من يه گام خيلی بلند به سمت جلو بوده و
...هست
...لبخندی پدرانه به هيجانم زد  :دختر تو واقعا صبر نداريا
!!!استاد؟؟؟_
بله..باشه می دونم بايد بری رو صحنه نميخوام بهم بريزم تمرکزت رو...يه کارتون هست..ترجمه شده...دنبال يه نفر _
ميگشتن که صدای جديد و مهربون و پر از نازی داشته باشه تا جای فرشته انيميشن حرؾ بزنه من تو رو معرفی
...کردم..فردا منتظرتن...می دونم مثل اين جا سر بلندم ميکنی
چيزی که شنيده بودم رو باور نمی کردم...اول با چشمای گرد نگاهش کردم و بعد دلم ميخواست به هوا بپرم..پرواز
کنم..استاد اميری رو ببوسم..اما اين جا؟؟..تو اين محيط؟ امکان پذير نبود...دستام رو بهم کوبيدم و بعد همون طور قفل در
...هم جلوی صورتم نگه داشتم..خوب ميدونستم چشمام االن خيسن  :استاد..من..يعنی واقعا
هيسس..هيچی نگو...من همون ترم اول بهت گفتم تو تو اين مسير گل ميکنی...هنوز هم سر حرفم هستم..اتفاقا مصر تر _
هم شدم...اين جديتت توی کار..مطالعات بی وقفه ات و نگاه مثبتت به زندگی..مطمئنم چرخ گردون از اين به بعد تمام
...سرعت برای تو ميچرخه

شوخی ميکنی؟؟_
يه قلپ از نوشابه ام رو پايين دادم و نگاهی به ساندويچ بندری خشک شده توی دستش و چشمای گردش انداختم  :نه به
...جون خودم سيا..خودم هم هنوز باورم نميشه
...يه گاز خيلی گنده از ساندويچچ زد  :ای ول...می دونی که خيلی عالی ميشه..البته صدای تو برای دوبله بی نظيره
کاؼذ دور ساندويچ رو کمی کنار زدم و چشم دوختم به پسر بچه ای که داشت توی پارک دوچرخه سواری ميکرد  :از
...وقتی پای استاد اميری از کالس روزهای سه شنبه به زندگيم باز شد..انگار خودم هم بيشتر شروع کردم به باور خودم
...لقمه گندش رو به زور قورت داد و نگاهی به ساعتش کرد  :يه ربع وقت داريم
سياوش اجرا داشت...و من تصميم داشتم به ديدن بچه ها برم...ديروز زنگ زده بودم و فخری خانوم گفته بود آقا ..
عصبانين و بهتره که من زياد اون دور و ور ها آفتابی نشم...اما با خواب ديشب خيلی هم برام مهم نبود امروز چه عکس
...العملی نشون ميده
...با برخورد آرنج سياوش از فکر بچه ها بيرون اومدم  :به خودت بيشتر فکر کن
...خيلی خيلی بهتر از اين حرفها من رو ميشناخت که بخوام انکار کنم..
...اونا هم بخشی از منن_
...حرؾ که تو کله ات نمی ره...قبولت دارم تا ته...اما گاهی و فقط گاهی با خودت مرور کن که همرازی هم هست_
تو هستی و هر روز اين رو به من ياد آوری می کنی..گاهی همه چيز رو باهم قاطی ميکنم..همرازی که خاله _
..است...همرازی که يه نقش مهم داره...همرازی که معلمه...همرازی که قرار فرشته هم بشه
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لبخدی زد و گفت  :همراز هميشه فرشته است..ببين راستی می تونی بياريشون بيرون..يه برنامه مفرح بذاريم..کنار
....همديگه
پوزخندی زدم  :از اون شبی که کمی دير تر از ساعت قولمون برگردونديمشون..فکر کن يه درصد جناب انتظام بازم بچه
!!!بده دست من و تو
..قوطی نوشابه اش رو به دست گرفت و يه دور توی دستش چرخوند  :اين آدم مريضه
...گاز کوچيکی به ساندويچم زدم  :اين طوری نگو
...چه طوی بگم؟؟..زندگی چند نفر رو اين آدم تباه کرده_
...آدمهايی که داری راجع بهشون حرؾ ميزنی با تصميمات ؼلطشون...خودشون زندگيشون رو تباه کردن_
کاؼذ ساندويچش رو با حرص مچاله کرد  :حتی رها؟؟
با ؼمی که به قلبم چنگ شده بود و از ديشب راه نفسم رو تنگ کرده بود چشم دوختم به چشمای منتظرش پشت اون عينک
....گرد و گفتم :حتی رها

تکيه داده به عصاش از پشت عينکش با همون نگاه سراسر تحقيرش نگاهم کرد...هنوز هم عصبانی بود يا نه؟..نمی
دونم..من اما با پاهايی که هميشه در مقابل اين نگاه سرد لرزان بودن در مقابلش ايستاده بودم و دل دل ميکردم تا اجازه
صادر بشه و من برم سمت اون دو جفت چشمی که از الی نرده ها پر از انتظار و با شيطنتی دور از چشم اين سلطان
خشن داشتن نگاهم ميکردن...وقتی اکبر خان بدون هيچ حرفی به سمت تراس چرخيد..نفس حبس شدم رو بيرون دادم ..اين
حرؾ نزدنه يعنی انقدر آدم حسابم کرده که بيرونم نکرده...با قدمهای بلند.فاصله ام با فرشته های يادگار خواهرم رو کم
کردم و هر دوشون رو محکم بؽل کردم..تا دنيا دنيا بود..می دونستم هيچ کس عطری مست کننده تر از اين دو کودک تنها
....و سر در گم ميون اين همه تجمل رو نداره

کليد رو با خستگی توی در چرخوندم و اول دسته قلنيه فلزی در رو کمی توی دستم فشردم..قلق داشت کمی بايد به سمت
خودم ميکشيدم و بعد هول ميدادم..مثل تمام مسائل زندگيم که اول همه سختی ها رو به سمت خودم ميکشيدم و بعد بايد
خودم رو به جلو هل ميداد...با ورودم به راهرو بوی سير داغ و پياز داغ تندی توی بينيم پيجيد..نفس عميقی کشيدم بی
توجه به قطره های عرق حاصل از اون گرمای طاقت فرسا چشم هام رو بستم...بوی زندگی ميومد..بوی بودن يک زن در
خانه....در رو پشت سرم با کج خلقی بستم از صبح کلی دويده بودم...با مسئول دوبالژ اون انيميشن صحبت کرده
بودم..قرار داد بسته بودم...رفته بودم کالس درس داده بودم..و به طرز عجيبی رامين رو نديده بودم و بعد برای تمرين به
...تئاتر شهر رفته بودم
اتفاقات خوب افتاده بود..کال در کنار اون نوای پر شر و شور کاری امروز که  12ساعت روی پا بودم...سخت ترين چيز
صدای يه فين فين و قطرات اشک نيوشا بود که حاضر بودم بميرم و نشنوم...که کاری از دستم بر نميومد....و از ديشی
..لحظه ای اين صدا برام آرامش نگذاشته بود
رو پله اول راهرو روبه روی در فلزی و شيشه مات خونه مادام نشستم و کوله ام رو پرتاب کردم که با صدای بدی پايين
...پله ها افتاد
شالم رو از سرم باز کردم..شايد اين صدا ها اين حجم ها از ذهنم خالی بشن...موهام رو باز کردم و بلند شدم تا برم که در
...آپارتمان مادام باز شد
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با اون چشمای آبی نگران و موهای پنبه ايش سر چرخوند و با ديدن حال زارم توی راهرو ابرو در هم کشيد و با لهجه با
مزه اش گفت  :همراز مادر جان تويی؟
...سعی کردم لبخند بزنم..فقط سعی کردم :...سالم مادام عصرت بخير
با زانوهای کم جون و هيکل قلنبه اش کمی از در بيرون اومد  :زينب خانوم برات آش رشته نذری آورده بود...نبودی داد
...من نگه دارم...گذاشتم سر سماور گرم بمونه بيا بخور
..نگاه خسته ای به صورت مهربانش کردم ...حساب کتاب که ميکردم اين زن از منم تنها تر بود..خيلی خيلی تنها تر
...پاشو ديگه من رو نگاه ميکنه_
..لبخندی زوکی زدم  :کم بد خلقی کن مادام
به لحنم خنديد و نزديکم اومد و دستی به سرم کشيد  :من و بد خلقی؟؟!! به خاطر خودت ميگم...بيا رنگ به رخسار نداری
از صبح چيزی خوردی؟؟
اين سئوال باعث شد اون صداها و خستگی ها کمی کنار برن و من تازه به شکمی فکر کنم که از ديشب خالی خالی
....بود..پر از آب و البته پر از ؼصه...در کنار دلی که پر از حرؾ بود و زبانی که بدجور نيازمند روزه سکوت
 ...سالنه سالنه به سمت درش رفت و در رو نيمه باز گذاشت
چنگی به کيفم زدم  :مادام برم يه دوش بگيرم لباس عوض کنم..خوشگل بشم بيام پيشت ديگه...مهمون هپلی ميخوای چی
...کار قربون اون لپات برم
....برو..برو کم زبون بريز_

...اين بار با يه پيراهن نخی آستين حلقه ای قرمز و موهای بسته و مرتب زنگ درش رو که صدای بلبل ميداد فشار دادم
در رو که باز کرد..بی تعارؾ وارد شدم ...و پشت ميز ناهار خوری چوبی و قديمی وسط هال که روش رو ميزی قالب
...بافی شده ای پهن کرده بود نشستم
از روی سماور توی آشپز خونه کاسه چينی گل سرخی رو برداشت و با اون زانوهای درد ناکش برام آورد و روی ميز يه
...پارچ دوغ خنک و نان بربری و پنير هم گذاشت
...مادام زحمت نکش_
...صندلی رو به روم رو بيرون کشيد و نگاهم کرد  :چه زحمتی دختر جون بخور جون بگيری
...قاشق اول از اون ؼذای نيمه داغ رو که توی دهانم گذاشتم انگار تازه به ياد آوردم که چه قدر گرسنه بودم
زينب خانوم همسايه طبقه باالی ما بود..بيست سال بود همسايه بوديم...دخترش در همين خانه به دنيا آمد..بزرگ
شد...ازدواج کرد و بچه دار شد...همان بچه ای که احتماال اين آش نذر سالمت به دنيا آمدنش بود و الحق هم که پر مالت
....بود و جواب گوی دو روز بی ؼذايی من
...داری داؼون می کنی خودت رو_
لبخندی زدم به صورت نگرانش و باالی سرش رو نگاه کردم..خودش بود در جوانی روی صحنه يک عکس سياه و
...سفيد...روی صحنه تئاتر نصر

صفحه 43

برای

دانلود

رمان

های

بیشتر

به

سایتbehtoop.com
مراجعه کنید

رمان

بانوی قصه

دستای سفيدش رو در هم گره زد...يه عمری اين دست ها تو ناز و نعمت بودن..از ازدواجش با همسری که عاشقش بود
هم چيزی که نصيبش شده بود يک عشق بی دريػ بود و نازايی خودش و بعد از فوت همسرش..سی سال پيش..بچه های
همسری که تمام دارايی ها رو باال کشيدند و بد و بيراهی به زنی گفتند که با پدرشان فاصله سنی زيادی داشت و بعد آتش
...زدن به مال و منال و رفتن به آمريکا....و مادام موند و يک حقوق بازنشستگی بخور و نمير
...همراز.اين طوری کار کردن فقط باعث ميشه ببری_
...قاشق رو توی کاسه فرو بردم و هم زدم...و نگاهی به رشته هايی انداختم که از روی قاشق سر ميخوردند
...رشته زندگی منم همين طور از دستم در ميره مادام_
...نذار بره_
...چه طور نذارم...آخه فدای اون موهای سفيدت که نياز به رنگ هم داره..خودم امروز فردا برات رنگش هم ميکنم_
...تو به رنگ موهای من کار نداشته باش..به موهای خودت فکر کن که تو  23سالگی دارن سفيد ميشن_
آهی از ته دل کشيدم  :ؼريبه که نيستی مادام..راه ديگه ای داری پيشنهاد کن...فقط توی ترک کردن نباشه که من از سه
...سالگی دارم ذره ذره آدمهای اطرافم رو از دست می دم..همين چند نفری که موندن رو بايد با چنگ و دندون بچسبم
دست برد از روی ميز لقمه بزرگی از نان و پنير و سبزی درست کرد و با چشمای خيس به دستم داد...چرخيد و پشت
) سرش روی ميز پايه بلند گرامافونش رو که روش پوششی از مخمل قرمز گذاشته بود رو راه انداخت و آهنگ (شد خزان
را گذاشت و به سمتم چرخيد  :من که تئاتر رو شروع کردم..فقط زنان ارمنی و ؼير مسلمان روی صحنه ميرفتن..رو
صحنه تئاتر نصر عمری تو سياه بازی ها نقش شاهزاده ای که سياه عاشقش می شه رو باز کردم و بعد پير تر که شدم
...نقشم شد نديمه همون شاهزاده خانوم...از صحنه که پايين ميومديم...دست مزدمون تو پاکت بود که حاصل بليط همون
...شب بود که عادالنه بين بچه ها تقسيم ميشد
من اما مثل اونها بی خانمان نبودم.ولی خوب فقير بودم...خودم خواسته بودم بازی کنم...چه قدر آرزو داشتم تو يکی از
...اپراهای حاجی بگؾ که هر سال اجرا می شد نقش بگيرم نشد
بعد با دوستان می رفتيم به گردش..الله زار..مولوی و کافه نادری...برای خودم دلبری بودم..شوهرم هم تو کافه نادری
...عاشقم شد
اين قصه عشق فيلم مانند رو بار ها و بارها از مادام شنيده بودم...قصه عشق مردی ثروتمند..متاهل و دختر جوانی که با ...
...او ازدواج کرد تئاتر رو کنار گذاشت
....لبخندی زدم  :د..من چی کار کنم مادام که ديگه تئاتر نصر يا پيراشکی فروشی خسروی نيست
...چشمکی هم چاشنی کردم  :يا جانم به قربانت ديگه اثری هم از آثار الله زار نيست
خنده ريزی کرد  :بهتر نباشه..مگه ميگم اشتباه من رو بکن...ميگم مثل من که خودم رو فدای خواهر و برادرم کردم تو
...کار انقدر ؼرق بودم که وقت ازدواج درستم گذشت و بعد شدم زن کسی که نبايد
لقمه توی دستم رو که دو سه گاز بيشتر ازش نخورده بودم رو روی سينی گذاشتم و برای پايين بردن بؽضم يه کله نيمه
ليوان دوؼم رو سر کشيدم  :چی کار کنم مادام بی خيالشون بشم؟؟...ديشب تا صبح چشم رو هم نذاشتم..از گريه های نيوشا
از سر دلتنگی مادرش..می خواست بياد يه شب پيش من بمونه..دلتنگ بود از بس تو اون خنه با دو تا پيرزن و يه پيرمزد
...از خود متشکر و مستبد مونده بود
مطرح که کردم چنان دادی زد و حرفايی بهم زد که انگار من دختر خيابونيم..بعد هم علنا در مقابل چشمای خيس فريده
...خانوم از خونش بيرونم کرد
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اشک از گونه ام سر خورد پايين ...مادام صليب توی گرنش رو بوسيد  :عيسی پسر مريم ياورت باشه..خدا بگم اين مرد و
...چه کنه
اشکم رو با پشت دست پاک کردم..احساس کردم قلب اين زن تنها که حاال نفسهای پشت سر هم از سر عصبايتش تو نتهای
آهنگ گم شده بود رو زيادی تنگ کردم...لبخندی از سر اجبار زدم  :بله کار زياد ميکنم...چاره ای ندارم..برای در آوردن
خرجمه برای زندگی کردنمه..مادام نميخوام يه روز بشينم يگم برای پناه بردن ازدواج کردم..از حرؾ مردم..از فقر..از
...تنهايی....چه ميدونم از هر چيزی
نگرانم همراز می دونم برای بهتر شدن اوضاع ماليت داری تالش ميکنی تا بتونی بچه ها رو بياری پيش خودت..اما اين _
....امکانش نيست..ديروز از داماد زينب خانوم پرسيدم..گفت نمی شه
دستم روی دستای دوست داشتنيش گذاشتم..اين زن چه قدر مهربان بود..چه قدر مهر داشت که انباشته شده بود و هر گز
....هم جايی به ؼير از من يا شايد نوه زينب خانوم برای خالی کردنش پيدا نمی کرد

به ساعت مچيم نگاه کردم...قرار بود سياوش بياد دنبالم تا باهم خونه خاله بريم...شام دعوت بودم...امروز تمرين نداشتم
اين يعنی کمی از حجم کاريم کم شده بود...فردا جمعه بود و قرار بود شب اونجا بمونم صبح قرار بود سری به بچه ها بزنم
و بعد با دوستان گلنار برای ناهار بريم جاده چالوس..به قول سيا دوتا هنری اسير در دست يک مشت پزشک..هر چند فکر
...نميکردم با انفاق چند روز پيش اکبر خان حتی اجازه بده سايه ام به اون خونه برسه
منتظر کسی هستی؟_
به رامين نگاه کردم که با لبخند و دوتا ليوان در دست داشت نگاهم ميکرد :...بله سيا قراره بياد اينجا با هم بريم
...خونشون
روی مبل روبه روم نشست و يکی از ليوان ها رو به دستم داد  :ماشين داره؟
...ليوان آب پرتقال خنک رو روی ميز گذاشتم  :نه با هم با اتوبوس ميريم
به پشتی مبل چرمی اتاق دبيران که حاال جز اون و من کسی نبود تکيه داد و ليوان رو نزديک لبهاش برد و نگاهی از سر
تا پام کرد و بعد توی صورتم متوقؾ شد...کمی معذب شدم و توی جام جا به جا شدم و با نوک انگشت چونم رو خاروندم
...من ميرسونمتون_
حس ؼريبی داشتم از اين نگاهها...خوشايندم بود يا نبود رو نمی دونم..به هر حال يه جورايی خارج از خط به نظر ..
...ميومد..چيزی که نبايد باشه اما هست
...نه ممنون من و سيا عادت داريم_
...هوا گرمه در ضمن مسير من هم از اون طرفه_
...آخه_
آخه نداره...راستی مامانم مشتاقه ديدنته...کی وقت ميکنی يه سر به ما بزنی؟_
فرخنده جون رو دوست داشتم...تا يک سال بعد از فوت مامان هم با وجود اينکه  9ماه بود اسباب کشی کرده بودن بهم ..
سر ميزد..بعد اما رفتن رامين و بعد رفت و آمدش به فرانسه و نبود مامان...يه جورايی روابطی که خيلی خيلی خانوادگی
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شده بود رو قطع کرد...با بهانه گم کردن تلفن..تلفنی که خوب ثابت بود..اونها رفته بودن..ما که  30سال بود همون جا
...زندگی ميکرديم
...می دونم به چی فکر ميکنی_
...ليوانش رو روی ميز گذاشت و پيپ شيکش رو در آورد
...من هم چند وقته عجيب به اون روزها فکر ميکنم_
بوی کاپتان بلک اتاق رو پر کرد...بوی آرامش بخشی داشت...بوی دانه های قهوه تلخ..همونهايی که پشتش نوشته مستقيم
...وارد شده از برزيل
...کمی از آب پرتقالی که حاال گرم تر شده بود رو خوردم و لبخندی زدم  :من خيلی چيزها برای فکر کردن دارم
...حنديد  :بله خوب سرتون خيلی گرمه بانو
اين اصطالح دختر پسند عجيب در ميان لبهای اين مرد به متظاهرانه به نظر ميومد..يا من اطرافم کسی رو نداشتم که با ..
چيزی به ؼير از اسمم صدام کنه و عادت نداشتم..پوزخندی زدم..من عادت به اصطالح کمی تحقير آميز دختر از جانب
...جناب انتظام داشتم
...چه چيزی از گذشته باعث اين نيش خند شده_
..چيز خاصی نيست..يه چيزی به يادم اومد_
کمی به جلو خم شد و اين بار با دقت بيشتری نگاهم کرد  :کم حرؾ شدی..يه جورايی مرموز شدی...تو نگاهت هميشه می
...شه ؼرق شدنت رو تو فکرت ديد يه جورايی فيلسوؾ ماب شدی
...پام رو روی پام انداختم و نگاهش کردم  :تا ثير راه رفتن تو راهروهای دانشکده هنره
تيکه ام رو بهش انداخته بودم...به پسری که از من  5سال بزرگتر بود..اما قبل از ورودش به دانشکده هنر با وجود ..
اينکه کال به خاطر گوشه گيريش کم هم رو ميديدم..اما ميگفت می خنديد و گاهی برام نقاشی ميکشيد..وقتی شدم  13ساله و
شد  18ساله...وقتی عاشق شدم..به رؼم خودم و شد آقای هنر مند...وقتی شد  20ساله و شدم  15ساله ديگه من رو
...نديد...ؼريب بود اما نديد
..اون راهرو ها بيشتر دماغ آدم رو پر از باد ميکنه_
پس تيکه ام رو گرفته بود  :روی من تاثير اينچنينی نداشت...برای من اون راهرو ها يه برخورد زيبا با استاد امينی ..
 ....داشت و بعد کالس گرفتن باهاش و در آخر هفته ای بيشتر از سه کتاب رو تموم کردن..شبی سه چهار ساعت خوابيدن
کمی اين بار جدی تر نگاهم کرد  :اون کتابها باعث شد سوادت بره باال..تا تهش موافقم..اما چی باعث شد اون همراز پر
...حرؾ و برون گرا..تا اين حد درون گرا بشه
لبخندی زدم  :من درون گرا نيستم..اما اون کتابها به من ياد دادن ...يعنی فهميدم که هر چه قدر سوادم ميره باال تر بيشتر
....ميفهمم که چيزی بلد نيستم و حاصلش ميشه اين که زبان به کام بگيرم و بيشتر سعی کنم بشنوم
توتونهای توی پيپش رو توی زير سيگاری که شکل سر فيل بود خالی کرد و متفکر نگاهم کرد  :نفوذ کردن بهت خيلی
...سخت شده..با وجود اينکه رنگ نگاهت به زندگی از سياه به آبی تؽيير کرده
..دسته کيفم رو توی دستم گرفتم  :گفتم که برداشت من از رنگها متفاوت شده
...بلند شدم..بلند شد...سوئيچش رو از توی جيبش در آورد
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من  :اما نفوذ...خوب معلومه که نفوذ به ذهن و مطمئنا جسم يک دختر  15ساله بسيار بسيار راحت تر از يه دختر 23
...ساله است
...سوئيچ رو يک دور توی دستش چرخوند  :يعنی االن بزرگ شدی 23.سال سنی نيست بانو
به سمت در راه افتادم..با بينی که پر از عطر تلخ دانه های قهوه بود  :برای من اين  7سال...به تلخی همين دانه های قهوه
...ای که بوش تو اتاق پيچيده گذشت...به همين تاريکی

از چارچوب در که خارج شديم..همزمان ..با خودم به اين مرد با لباسهای درويشی و موهای بلندم فکر کردم...که چه قدر
تؽيير کرده بود...آن لحظه که گفت درون گرا شدم..چرا نپرسيدم تو چی رامين پرتو ؼرق در رنگهای روؼنت...کسی که
روی برگه های دستمال کاؼذی با روان نويس آبی رنگت اون زمانهايه دور طرح های طوفانی ميزدی...تو چه قدر تؽيير
کردی؟؟..از کی تا به حال در مورد آن دخترک پنهان پشت اشتباهات دوره نوجوانی خسته از ديده نشدنها ...اين طور
کنجکاو شدی؟؟
سيا مثل هميشه سر در گوشی موبايلش ايستاده بود جلوی ايستگاه تاکسی روبه روی در آموزشگاه...صداش زدم و دستی
براش تکون دادم...سرش رو بلند کرد..ابتدا لبخندی زد..و بعد با ديدن رامين در کنارم کمی کنجکاوانه نگاهم کرد و آرام
...از خيابون رد شد و با رامين دست داد
...رامين  :همراز گفت می خوايد بريد خونه شما..منم اون اطراؾ کار داشتم..هوا هم گرمه ميرسونمتون
...سياوش نگاهی به من انداخت و من شونه هام رو باال انداختم
 ...يه کوچه باالتر سوناتای سفيد رنگ رامين پارک بود...سياوش جلو نشست و من پشت راننده
...سياوش  :داداش مزاحمت نشيم
...نه بابا اين چه حرفيه_
...و من ؼرق در افکار خودم و در آرامش فضای خنک ماشين و موسيقی بی کالم پيانو سرم رو به شيشه تکيه دادم
پشت چراغ قرمز نظرم به بچه ای جلب شد که همراه با مادرش از خيابون رد ميشد..دختر بچه با مزه ای بود و کوله پشتی
...صورتی رنگی داشت
...سيا برگشت پشت  :وای همراز اون دختر کوچولو رو ديدی از کوله پشتی های تو داشت وقتی دبستان ميرفتی
از اين که يادش بود خنده ام گرفت چون من و سيا هم سن بوديم و اون حافظه بی نظيری داشت
من  :آره اتفاقا نظر من رو هم جلب کرد...خيلی دوستش داشتم..هنوز هم دارمش..خيلی دوستش دارم..روم ميشد می
...انداختمش
رامين عينک آفتابيش رو کمی جا به جا کرد و لبخندی زد  :جدی هنوز هم ازش استفاده ميکردی؟؟
کمی سرم رو به سمت شيشه کنارم چرخوندم..تير تيز نگاهش رو از پشت عينک هم احساس ميکردم
...سيا:همراز سادگی دخترانه يه دختر بچه دبستانی رو هنوز داره..همون قدر بکر...با همون شادی های ناب و نوبرانه
من  :ضرورت پنهان زندگی در همينه...که روياها و خاطرات کوچکت رو دوست داشته باشی...من هنوز هم عاشق
دفترچه های بی خط نقاشيم...گيره های کاؼذ چوبی..عاشق بوی کتاب نو فارسی...بوی نان و پنير و گاهی خيار زنگ های
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تفريح...من هنوز دخترکی رو در خودم دارم که آرزوی يکمين روز مهرش يه کالس با تخته گچی سبز رنگه..با خطوط
....گچی که نصفه نيمه پاک شدن
...سيا  :تو هنوز هم کالمت عطر و بوی دبستانت رو داره
رامين عينکش رو از چشمش برداشت و من احساس کردم چيزی تو مردمک چشماش سبز شد..چهره اش به شدت متفکر
....بود و سکوتش ؼرق شد در نوای پيانوی داخل ماشينش

..خاله شربت آبليموی خنک رو روی ميز گذاشت  :خوب ميگفتی بياد باال مادر
...سيا که حوله اش هنوز دور گردنش بود و قصد حمام رفتن داشت  :تعارفش کردم..گفت کار دارم
احساس کردم رو به من با کنايه حرؾ زد...پر از سئوال نگاهش کردم و با نگاهش برام خط و نشونی کشيد ه به نظرم بی
...معنا ميومد
...خاله بوسه ای به موهام زد  :ؼذاتون رو بکشم خاله جان يا صبر ميکنيد برای گلنار
...لبخندی زدم به محبت خالصش  :منتظر اون خانوم دکترتون ميشيم
چشم دوختم به تلويزيون که سلایر برزيلی رو پخش ميکرد...و ؼرق در ابتذال بی بديل اين داستان بودم که دستی روی
...شونه ام نشست
...برگشتم مو لبخندی به موهای خيسش زدم  :عافيت باشه سيا
لبخندی زد و کنارم نشست  :پسنديدی سلایر رو...؟؟
واال اگه يه ماه من از اين سرياال نگاه کنم به بابام شک ميکنم ميرم آزمايش دی ان ای ميدم..خداييش...چرا تو اين سرياال _
هيچ کس بابای واقعيش معلوم نيست..؟؟
سيا بلند خنديد  :پدر تو که بيست سالی هست فوت کرده..بايد نبش قبر کنی...ولی من خسرو خان هی و حاضره می خوای
...از اون امتحان کنيم
لبخند تلخی به لودگی اش زدم  :به سايه باال سرش هر چه قدر هم سنگين باشه و گاهی دلگير دل خوش باش سيا..خانواده
...مفهوم واال تری از اين دلخوری ها داره
...عينکش رو از روی ميز برداشت و به چشمش زد :خسرو جون خودش من رو طرد کرده...چون مهندس نشدم...چون
...با هم همزمان گفتيم  :مطرب شدی
سيا خنديد..من هم...خنده ای که هر دو پشت تمام اون شادی آنی اش..خوب ميدو نستيم چه دلخوری ها و دلتنگی هايی
...پنهانه

صدامون رو پايين آورده بوديم و توی اتاق گلنار نقطه بازی ميکرديم..بازی که از کودکی مون انجام ميداديم و سيا هميشه
...ميباخت و تهش جر می زد..حضور بد خلق خسرو خان توی سالن باعث شده بود به اين اتاق نه متری بسنده کنيم
...من  :داد نزن سيا..بابات همين جوريش هم دنباله بهانه ای برای بيرون کردنه منه
...گلنار خودکار قرمز توی دستش رو روی کاؼذ رها کرد  :به خدا اين طوری نيست...اون با تو مشکل نداره
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سيا که حاال بی نوبت خط ميکشيد روی کاؼذ و زبونش رو بين لبهاش گرفته بود  :اون با همه و بيشتر از همه با خودش
..درگيره
...من :راجع به پدرت درست حرؾ بزن
...سيا  :اون مخالؾ بود..وگرنه تو بايد ميومدی بعد از فوت خاله..با ما زندگی ميکردی
اخمام رو توی هم کشيدم  :به چه مناسبت اون وقت؟...بی خيال سيا...شوهر خاله وظيفه اش بيش از همين هفته ای يکبار
....مهمانداری نيست
سيا  :خاله چی؟؟
..بی خيال سيا..می دونم می خوای موضوع رو به کجا ربط بدی...بازيت رو بکن_
...گلنار  :چيزی شده دوباره که من خبر ندارم
...سيا  :آره اکبر خان از خونه بيرونش کرده
...ای بابا..اين مرد ديوانه است_
من نگاهی به قيافه شاکی گلنار کردم و روی موکت سبز رنگ و زبر کؾ اتاقش چهار زانو نشستم...تکيه دادم به تختش :
اون از ديدگاه خودش نگاه ميکنه...بچه ها دو تربيته می شن با من..اون هم تربيتی که اکبر خان اصال قبولش نداره...در
....ضمن..فعال که اون سوار بر اسب مراده
...سيا موهام رو بهم ريخت  :از خداش باشه نوه هاش مثل تو باشن..پر از حس
...پوفی کشيدم  :احساسات دقيقا چيزيه که امثال اکبر خان شديد ازش می ترسن

...گلنار خوابيده بود...به ساعت ديوار نگاه کردم دو بود
سيا آهنگی از فلوت گذاشت و صداش رو کم کرد و من روی تختش نشستم...و نگاهی به اتاقش که همه چيزش قهوه ای و
...سبز بود انداختم...به کتاب خانه پر از کتابش و به حضور پر رنگش که سبز تر از موکت کؾ اتاقش بود
دستی کشيدم به دفتر جلد چرميه روی ميزش...چيزی که هميشه پر بود از دلنوشته های اين مرد بر آمده از دنيای مکانيک
...............................

..با لبخندی نگاهم کرد :..دوست داشته باشی ميتونی بخونيش
 ...صفحه آخر رو باز کردم ..نوشته هفته پيش بود..تاريخش اين طور نشون ميداد
سيا  :با صدای بلند بخون با صدای تو زيبا تر به نظر می رسه
بگذار برايت چای بريزم ...امروز به شکل ؼريبی خوبی...صدايت نقشی زيباست بر جامه مؽربی و گلوبندت چون _
کودکی بازی ميکند زير آيينه ها....و جرعه ای آب از لب گلدان می نوشد...بگذار برايت چای بياورم...راستی گفته بودم
دوستت دارم؟؟...گفتم که از آمدنت چه قدر خوشحالم؟؟...حضورت شادی بخش است..مثل حضور شعر...و حضور قايق
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ها و خاطرات دور...بگذار برايت ترجمه کنم حرفهای صندلی را..که به تو خوشامد ميگويد...بگذار تعبير کنم رويای
فنجان ها را که در فکر لبانت هستند..و رويای قاشق را و شکر را...بگذار به حرفی تازه از الفبا مهمانت کنم..بگذار کمی
...از خودم بيفزايم..بر عشق ميان تمدن و بربريت
سرم رو بلند کردم..تيکه داده به ميز ايستاده بود..عطر و بوی اين نوشته ها با هميشه خيلی فرق داشتند..برق نگاه سياوش
...هم..سعی کردم در هفته پيش دخترکی پيدا کنم با گلو بند و لباس مؽربی...اصال هفته پيش چه خبر بود
...موهام رو بهم ريخت  :بهش فکر نکن
...از لبه تخت بلند شدم  :چه طور فکر نکنم سيا...خبری هست و من نمی دونم درسته
سرش رو پايين انداخت..چشم دوخت به انگشتای پاش : ..خبری نيست جز همون فاصله ميان من..و اون...خوابت
نمياد...؟؟
احساس ميکردم دچار برق گرفتگی شدم..سيا و اين حرفها..سيا و حرؾ از فاصله...سيا و گلو بند زير آينه؟؟
سيا..به من نگی به کی می خوای بگی؟؟..به دفتر جلد چرميت؟؟..من از اون کاؼذهای کاهی هم کمترم؟_
لوس نشو...خودت ميدونی کی هستی..فقط..می خوام باور کنم يه حس عجيبه گذاراست...اصال من رو چه به حسهای _
....ثابت...من هنوز لعبت خودم رو پيدا نکردم
...زده بود به لودگی؟؟..اما اون نگاه براق که نشان از اين نداشت
...باشه نگو_
....خواستم از اتاق خارج بشم که بازوم رو گرفت  :بشين بينيم بابا چه قهر هم ميکنه..
نشستم لبه تخت...منتظر پاهام رو تکون ميدادم..شروع کرد به چرخانون ليوان توی دستش :هفتته پيش...کيوان بهم زنگ
زد..گفت سيا دختر عموم داره از ايتاليا مياد..اونجا معماری خونده تموم کرده اومده ايران...حوصله اش سر رفته داره مياد
...آپارتمان من
...يادم آمد...کيوان مسئول موسيقی تئاتر سياوش به من هم گفته بود..
...من  :خوب
از در که وارد شدم..دخترکی ديدم تو يه پيراهن آبی...سرش رو بلند کرد و يک چيزی توی دل من پاره شد...چيزی که _
...بهش ميگن بند دل احتماال...همون هم باعث اون نوشته های روی کاؼذ شد که خوندی
...چند بار پلک زدم...چندين بار فکر کنم...چيزی که ميشنيدم خيلی عجيب بود..خيلی..
..سيا ..تو از هفته پيش اين رو پنهان کردی و حاال...البته توی يه هفته_
...تو اين هفته زياد ديدمش..برای کار دکور اومد سر صحنه...چه ميدونم_
...چی رو چه ميدونی...به کيوان بگو..ماها که از اين حرفها نداريم..بذار زمينه رو برای آشناييتون آماده کنه_
لبخند تلخی زد  :چه زمينه ای همراز کوتاه بيا...وقتی حرؾ از فاصله ميزنم...بحث همون فاصله تمدن و بربريته...اين
دوتا به هم ميرسن آيا؟؟
حاال تو تمدنی يا اون.؟؟_
 ...چپ چپی نگاهم کرد
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سيا ما به اين فاصله ها اعتقاد نداشتيم..يادته؟؟_

ليوان رو وری ميز گذاشت و موهاش رو يا دست محکم داد عقب  :همه چيز که بر اعتقاد ما نيست..من يه خانوم مهندس
معمار فارغ التحصيل از ايتاليا رو که پدرش يکی از مديرای ارشد اين مملکته رو سوار اتوبوس کنم؟؟..ببرمش پارک
دانشجو دستش ساندويچ بندری بدم.با هم از هنر مدرن روسيه حرؾ بزنيم؟؟؟
هيچ وقت چشماش انقدر نا اميد نبود...از جام بلند شدم..دستم رو گذاشتم رو بازوش  :هنوز خيلی زوده سيا..هم برای ...
اينکه به خودت بگی عاشقی..هم برای اينکه به اين نتيجه برسی که نميشه...فرصت بده..بيشتر ببينش...کيوان اهل اين
حرفها نيست...فاصله از نظر کيوان فقط تو فرهنگ هست و مطالعه...شايد برای ..راستی اسمش چيه؟؟
....لبخندی زد...لبخندی که من اعتراؾ کردم بيش از حد پر از مهر  :آويسا
...اسم آويسا تمام ذهنم رو گرفت..آويسايی که با تمام دخترکان دور سياوش گويا فرق ميکرد...
اسمش هم خوشگله...منم بايد ببينمش....دختری که براش ميخوای صدای صندلی ها رو ترجمه کنی..نکنه قراره جای من _
...رو بگيره
محکم بؽلم کرد  :تو چيزی فرای عشقی همراز...خيلی خيلی واالتر..در دوست داشتن تو..هيچ ؼريزه ای نيست...و اين
....يعنی من تو رو برای همراز بودنت دوست دارم

تا صبح چشم روی هم نذاشتم..دؼدؼه سياوش هم به فکر هام اضافه شد...اون چشم های نا اميد..نگران کننده بود برای خود
من هم با تمام شعارهايی که داده بودم...خيلی خيلی نگران کننده...سياوش هيچ وقت انقدر جدی به نظر نميومد..اما زود
...بود..برای هر تصميمی زود بود..برای سن سيا هم زود بود
...گلنار روی رختخواب چرخيد و با ديدن چشمای بازم لبخندی زد  :صبح به خير
...سعی کردم خستگی چشمانم رو قايم کنم :...صبح تو هم به خير
....خير..برکت..صبر...انتظار..از جام بلند شدم تا آبی به صورتم بزنم..بدجور گرفتار اين سه کلمه آخر بودم...

بطری عرق کرده آب رو توی دستهام فشردم و نگاهی به قطره های اطرافش انداختم که گرمای اواخر مرداد ماه خيلی
زودتر از تگاه من بخارش می کرد....ديروز ..امروز..تمام مدت تمرين به آويسايی که نديده بودم فکر کرده بودم و چشمام
هم به اندازه مؽزم درد ميکرد...به ساعتم نگاه کردم..يک کالس  90دقيقه ای داشتم تا ساعت  5و بعدش ميرسيدم برم
ديدنشون..هر چند ديروز خيلی محترمانه راهم نداده بود..هندز فری رو توی گوشم جا به جا کردم تا صدای موسيقی مانع
...بشه اون لعنت پشت زبونم رو حتی خودم هم بشنوم
وارد آموزشگاه شدم و خنکی کولر که بهم خورد اخم های بين ابروم از بين رفت ...هندز فری رو برداشتم و رفتم به سمت
...دفتر اساتيد تا کوله پشتيم رو اونجا بذارم
به زن حدودا  36-35ساله جذاب پشت ميز منشی نگاهی کردم که ؼرق در برگهای پيش روش بود و با خودم گفتم چه
...عجب ما اين خانوم مير جعفری رو زيارت کرديم
سرش رو باال آورد و لبخندی زد و با دستهای در هم گره زده شده نگاهم کرد و احتماال به گونه های قرمز از گرمای
هالک کننده بيرونم..قبل از اينکه اشتباه همه رو مبنی بر دانش آموز بودنم بکنه گفتم  :سالم...پاکزاد هستم...تدريس درس
...نمايش با منه
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جا خورد..کمی روی صندليش جا به جا شد و سر تا پام رو نگاهی اجمالی انداخت..بعد روی چشم هام متوقؾ شد..کمی
معذب شدم..موهام رو دادم توی شالم..اين حرکتم باعث شد تا دست از اسکن کردن من برداره و کمی به خودش بياد و
...لبخندی روی لبش جا باز کنه  :سالم خانوم پاکزاد ببخشيد اين چند وقت اصال نديد بودمتون به همين خاطر
نگاهی به حالت نيم خيزش روی صندلی و دست دراز شدش انداختم ..با هم دست داديم و من بعد از تعارفات معمول
...درخواسته اون پوشه نارنجی رنگ و البته کليد کمدم توی دفتر دبيران رو کردم
در کمد رو باز کردم و با خستگی کوله ام رو بلند کردم تا توی کمد بذارم که با ديدن يه بسته کوچک سفيد رنگ که دورش
روبانی داشت چشمام گرد شد...بسته رو برداشتم روش کارت کوچکی بود با يه دست خط بسيار زيبا  :تقديم به دخترکی
...گذر کرده از زمان...که هنوز هم عاشق تخت گچی دبستانش است..با تمام سادگی اش...رامين
بيشتر از سه بار اسم ته دست نوشته رو خوندم تا باور کنم چه خبره..در جعبه رو باز کردم...چشمام تا آخرين حد باز شد
 12رنگ متنوع و زيبا از گچ های استوانه ای...مثل يه بسته مداد رنگی زيبا در کنار هم چيده شده بود...نوک انگشتانم
...رو به اون استوانه های پوک کشيدم و اون لحظه احساس کردم چيزی در ذهنم نيست
همان طور که جعبه در دستم بود..تکيه زدم به کمدهای پشت سرم و لبم رو به دندان گرفتم و سعی کردم با موسيقی عجيب
و پر ضرب توی ذهنم کنار بيام...موسيقی که مطمئن بودم تماما از سر چراهايی است که در ذهنم با ديدن اين محبت
..ناگهانی نقش بسته نه چيز ديگه ای
...بايد برای اين جعبه زيبا..برای اين جمله های ساده اما پيچيده دنبال مفهوم ميگشتم؟؟..يا دليل؟؟؟
...پوفی کشيدم و لبم رو رها کردم...اصال عکس العمل من در مقابل اين حرکت چه چيزی بايد می بود
جعبه رو توی کمد گذاشتم و برای مسلط شدن به خودم...کمی از آبی که حاال خيلی هم گرم شده بود رو يه نفس نوشيدم و
بعد با همون پوشه نارنجی رنگ به سمت کالس جرکت کردم...هيچ کس به من رحم نميکرد..ديگه هيچ فايلی از اين مؽزه
نصفه نيمه من خالی نمونده بود تا بتونم کمی آرامش داشته باشم...جاال يه جعبه گچ هم توی کمدم لبخند کجکی بهم می
...زد
ورودم به کالس همراه شد با سالم شاد بچه هايی که باهام رابطه خوبی برقرار کرده بودن...خواستم به خودم مسلط بشم
بعد از آن هجوم بی اطالع پيشين گچی...ولی فقط خواستم..چون با ديدن تخته گچی سبز رنگ کالس..پاک و پاکيزه اون
......نيمچه تسلط هم پريد و ...خالص

از کالسی که اون روز تقريبا مرسده اداره اش کرده بود..بعد از نود دقيقه ناقابل تالش ذهنی برای پاسخ دادن به سئوالی که
...ذهنم رو ميخورد بيرون اومدم..يه سئوال بسيار ساده...چرا؟؟؟
باسر به خانوم مير جعفری که نگاهم می کرد سالم کردم و تصميم گرفتم قبل از آمدن رامين از آتليه..از آموزشگاه خارج
بشم..هر چند بی ادبی بود...بار ديگه پوفی کشيدم و کوله ام رو روی دوشم انداختم و به اساتيدی که از در وارد می شدن با
سر چيزی بين سالم و خداحافظی گفتم و وارد راهرو شدم که صداش از اون ته..از چار چوب دفترش مجبورم کرد به
برگشتن به سمت پشت و البته ديدن مردی که لبخندی پيروز به لب داشت و من و يک عالمه خجالت و خيلی حس های بی
...سر و ته ديگه

روی مبل روبه روش نشستم و پشت ميزش نشست و نگاهی اجمالی به من انداخت...امروز ...ديروز...کال چند روز بود
...که همه چيز عجيب بود
منتظر نگاهم کرد..منتظر چی بود؟؟...سکوتم رو که ديد گفت  :خوب خانوم همراز يه سالم نکرده می خواستی بری؟
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به اجبار سرم رو از مانتوی سفيد رنگم که دکمه هاش رو هميشه باز ميذاشتم کندم و به چشمای سياه و خندانش نظری
...انداختم  :ببخشيد فکر ميکردم آتليه هستيد و يکم هم عجله دارم...بايد برم تجريش
..کمی اخمهاش در هم رفت  :اگر بخوايد من می رسونمتون
...نه_
يکم نه ايی که گفتم سفت بود...خوب خودش گفته بود اگر ميخوايد و من نمی خواستم...برای هضم اون جعبه گچ و بعد ...
اون تخته و اين نگاه مشتاق و سئوالی که در ذهنم بود به تنهايی بيشتری بدون حضور رامين نوجوانی هام و خنکی کولر
....ماشينش نياز داشتم
کمی توی جاش جا به جا شد و قلم فلزی روی ميزش رو به دست گرفت احساس کردم اون هم نياز به وسيله ای برای
تمرکز کردن پيدا کرده بدون نگاه کردن بهم  :برای پنجشنبه شب که برنامه خاصی نداری؟
سعی کردم اين بار لحنم کمی نرم تر يا به قول سياوش گرد تر باشه  :خير..چه طور مگه؟
اين لحن نسبتا گرد و قلنبه من باعث شد سرش رو باال بياره و دوباره نگاهم کنه  :مامان برا ی پنجشنبه شب شام دعوتت
..کرده..نازنين و رادمهر هم هستن...می خواد برات ؼذاهای مورد عالقه ات رو درست کنه
توی ذهنم اين بار يه زنگ خطر خيلی بزرگ به صدا در اومد و احساس کردم بعد از اون حمله گچی ..حاال يه جنگ تن
به تن با فرخنده خانوم و لوبيا پلوهاش راه افتاده...بايد مخالفت ميکردم..اما به چه عنوان؟؟؟
با خودم درگير بودم که صداش از فضايی که توش بودم خارجم کرد :اومدن به خونه کسايی که يه عمری باهاشون رفت و
آمد داشتی انقدر فکر می خواد؟؟

...با لگد به سنگ زير پام زدم..قل خورد و بر خورد کرد با ديورا گلی تنها باغ قديمی باقی مانده در کوچه جناب انتظام
از دست خودم عصبانی بود...تو رودربايستی بی دليلی قبول کرده بودم شام برم منزل پرتوها..به همين راحتی؟؟
....سيا می فهميد تيکه بزرگم گوشم بود...اه
به در رسيدم...زنگ زده بودم..خوشبختانه اکبر خان نبود..فريده خانوم گفته بود تا نه شب می تونم خونشون بمونم...يکی
...به زور ميخواد ببرتم خونشون..يکی راهم نميده..يکی هم مثل خسروخان نصفه نيمه راهم ميده
در باز شد مورد استقبال دوست داشتنی ترين موجودات دنيا قرار گرفتم...دستهاشون رو دور گردنم حلقه کرده بودن و
...کوشا صورتم رو ؼرق بوسه کرده بود
...خنده فريده خانوم از پشت سرشون اومد  :ولش کنيد بذاريد بياد تو...روسريش از سرش در اومد

نگاهی به هر دوشون انداختم که دراز کشيده بودن کنارم..روی تخت نيوشا وسط دراز کشيده بودم و روی بازوی سمت
...چپم سر نيوشا بود و روی بازوی سمت راست کوشا
...بعد از يه بالش بازی اساسی دور از چشم سلطان اکبر خان حاال خسته و مونده روی تخت افتاده بوديم
نيوشا  :همراز...امشب هم قبل از رفتنت يه داستان تعريؾ ميکنی؟؟
...دستی بين موهاش کشيدم  :خودم هم دلم ميخواد اما گاهی احساس ميکنم بزرگ شديد
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...کوشا  :خوب داستانهای بزرگونه تعريؾ کن

داستانهای بزرگانه...داستان مگر بزرگ هم می شد؟؟؟...داستان هميشه برای کودکی بود..يا برای کودکانه های باقی ..
مانده در ته ذهن بزرگ ساالن..همان داستانهايی که همه آخرش خوشبخت ميشدن...همان داستانهايی که زندگی دخترک
...داستان در دستان يک بوسه کوچک از شاهزاده سوار بر اسب سفيد داستان بود
...من داستان بزرگونه بلد نيستم_
...نيوشا موهای ريخته شده روی صورتم رو کنار زد  :همون رو تعريؾ کن
نيوشا چيزی شده که ناراحتی؟_
...کوشا  :پدر جون براش معلم پيانو گرفته
....نيوشا  :ا..فوضول خبر چين
...چشم ؼره ای بهش رفتم  :با برادرت درست صحبت کن
...خوب آخه..خودم ميگفتم ديگه_
بوسه ای به پيشانی بلندش زدم..عجيب امروز بوی رها رو می داد...عجيب  :خوب کجاش بده؟
من دوست ندارم پيانو بزنم...من دوست دارم گيتار بزنم..دوست دارم مثل تو بتونم عروسک درست کنم..گفتم بذار برم _
..کالس عروسک سازی نذاشت
...هنر هم در ان خانه شامل يه جبر احمقانه بود...
جوابی نداشتم بدم ..هر چه فکر ميکردم چه طور اين خون دويده شده به مؽزم رو که بد جور تحريکم ميکرد تا برم و سر
...آقای انتظام داد بزنم رو کنترل کنم
...پيانو خيلی قشنگه_
...اما از بچه های شما کسی پيانو نميزنه_
خنديدم  :مگه چند تا از بچه های ما رو ديدی؟...در ضمن چی کار به بچه های ما داری؟
منم ميخوام مثل تو باشم همراز...قصه بگم...تو يه عالمه قصه بلدی..تو بلدی ماها رو خوشحال کنی...تو صدات مثل _
...مامانه
بؽض کردم و صدام لرزيد...دلم ميخواست گريه کنم...چرخيدم به سمتش و محکم بؽلش کردم..کوشا هم از پشت دور کمرم
...رو گرفت  :شما ها هم برای من بوی مادرتون رو ميديد

مانتوم رو پوشيدم تا نه فقط يه ربع مونده بود می خواستم هرچه سريعتر از اين مکان دور بشم..امروز واقعا بدجور
...احساساتم انگولک شده بود
...کوشا مثل هميشه اخم آلود بود  :مرد کوچک من..تو که خوب ميدونی..زودی بر ميگردم
نيوشا گونه ام رو بوسيد  :راستی يادمون رفت يه چيزی بهت بگيم...عمو داره مياد ...مامان فريده به همين خاطر انقدر
 ....خوشحاله و پدر جون هم رفته دنباله يه سری تدارکات
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سعی کردم توی ذهنم...بين خاطرات دنباله يه عمو بگردم...چيز زيادی پيدا نکردم..حتی عکسش هم توی سالن ناهار ...
خوری نبود...حتما ديده بودم...تو مراسم عروسی رها که ديگه حتما ديده بودم..هر چند اون موقع من  7سال رو به زور
..داشتم
تصور از اين عمو..چيزی بود شبيه پدر خودش؟؟...شوهر رها؟؟..تصويری نداشتم...از اين عمو هميشه يه هاله ای بود از
تبريکات مناسبتهايی که به بچه ها ميگفت..هدايای گرون قيمتی که ميفرستاد و قربان صدقه های فريده خانوم...وگرنه در
...اين بيشتر از  15سالی که فاميل بوديم با اين ها من اين عموی پنهان رو نديده بودم
دستی به موهای نيوشا کشيدم  :خوشحالی که داره مياد؟
...نمی دونم...مامان فريده که خيلی خوشحاله_
اين حرؾ نيوشا که به هر حال صدای اين عمو را شنيده بود و البته پارسال در سفری ديده بودتش..اندک اميد من رو به ..
اين که شايد بشه با اين مردی که از پدر نيوشا و کوشا دو-سه سالی هم کوچک تر بود ..حرؾ زد..داشت کم کم به نا
...اميدی مبدل ميکرد

روی صندلی پشت صحنه نشسته بودم و پاهام رو تکون ميدادم..صداش ميومد که داشت با صدای نقش مقابلش خودش رو
هماهنگ ميکرد..خودم هم به اندازه کافی از اين بابت عصبی بودم..حاال اين شازده هم نور علی نور کرده بود ماجرا
...رو
 ...تو حال خودم بودم
به به همراز بانو..چه عجب از اين ورا؟_
سرم رو بلند کرم به کيوان نگاه کردم که مثل هميشه يه عالمه برگه دستش بود و داشت نگاهم ميکرد..لبخندی زدم :
...سالم...اومدم سيا رو ببينم
نشست روی صندلی روبه روم  :باز ميونتون شکر آب شده؟
از کجا فهميدی؟_
...خنديد  :هروقت لجش رو دربياری ميای اين جا رو در رو
خنديدم  :پس دستم پيش تو هم رو شده؟
...بلی بلی_
تکيه داد و کمی شقيقه هاش رو ماليد  :ديوونه شدم..اجرای امشب همش مدعوينن...همه استرس دارن..راستی تو چه می
...کنی؟..شما بريد اجرا همه ما بايد درمون رو تخته کنيم
...جمع کن خودتو..اين فصل همه از شما حرؾ ميزدن_
...همه از سياوش حرؾ ميزدن..کارش خيلی خوب بوده..دکور رو هم دستی توش برديم_
کمی خودم رو جمع و جور کردم  :کار دختر عموته؟؟
...آره هر روز مياد اين جا_
....تو دلم گفتم..طفلکی سيا..
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...صداهای صحنه قطع شد..کيوان از جاش بلند شد  :من برم که تنهايی بکوبيد تو سر و کله هم..فعال عزت زياد
...بلند شدم از جام  :کيوان..تو اين هفته دختر عموت رو هم يه شب بردار بيا خونه ما ميخوام باهاش آشنا بشم
...لبخندی زد و دوتا انگشتاش رو گذاشت روی چشمش و رفت
پرده مخمل کنار رفت و سيا اومد تو...از قيافه اش خستگی می باريد..من رو ديد با چهره مصنوعی و خيلی خنده داری
...روش رو ازم بر گردوند
...رفتم سمتش  :االن مثال تو قهری
...بله قهرم_
..خنده ام گرفته بود  :لوس نشو مرد گنده...تو که ميگفتی من رو انقدر آدم حساب نميکنی که ازم ناراحت بشی
...ببينا يه بارم که آدم حسابت کردم خودت نمی خوای_
...يه دونه محکم به بازوش زدم  :بی چاره هفته ديگه يه مهمون توپ دعوت کردم..بايد با من رابطه ات رو خوب کنی
...برگشت به سمتم با چشمای گرد نگاهم کرد و صداش رو آورد پايين  :شوخی ميکنی؟؟..نه؟؟؟...اين کار رو نکردی
..چرا کردم_
...برگه ای که توی دستش بود رو ..روی ميز گذاشت و دستش رو گذاشت روی چشماش
کمی بهش نزديک تر شدم و دستم رو روی سر شانه اش گذاشتم  :سيا...ببخشيد..ناراحت شدی؟
با نگاهی که واقعا دلم رو سوزوند نگاهم کرد  :نه گل من..اين چه حرفيه..می دونم ميخوای کمکم کنی..اما وقعا اين کار
...نشدنيه
...سيا به خودتون فرصت بده حق نداری به جای اون هم تصميم بگيری_
دست محکمی به صورتش کشيد و دوباره نگاهم کرد  :بحث رو عوض نکن..تو به اجازه کی امشب راست راست ميخوای
...بری خونه اون سالوادر دالی زمان
...بلند خنديدم :اصال هم به دالی کوچکترين شباهتی نداره
...ادعاش رو که داره_
...چی کار کنم تو معذورات قرار گرفتم_
..همراز نگو که منظورش رو نفهميدی_
!!به نظر من که منظوری نداره_
خم شد و چشمش رو دوخت به چشمای من که سرم رو پايين انداخته بودم و به نوک کفشام نگاه ميکردم  :خوب چيه چرا
اون جوری نگام می کنی؟
...می خوام بدونم عقلت رو کجا گذاشتی که چند وقته همراهت نيست_
...سيا..منظور هم داشته باشه..من نگيرم اون منظور رو ..چه فايده ای براش داره_
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ببين اين آدم هيچ ايرادی نداره..جز ؼرورش و از خود متشکريش..اگه ميگم به درد تو نميخوره برای اين نيست که بچه _
بديه...دقت کن..بچه خوبيه...تو به آدمی احتياج داری که توانايی اين که يه تنه همه نداشته هات رو جبران کنه رو داشته
...باشه..رامين حتی شوهر هم نمی شه اما می تونم قسم بخورم دوست پسر بی نظيری ميشه
...من دنباله شوهر نيستم...دنباله دوست پسر هم نيستم..من دنباله زندگيمم تا زمانی که يه عشقی در خونم رو بزنه_
...به هر حال امشب رفتنت...باعث می شه راه رو براش باز کنی_
...نمی دونم سيا..به هر حال قول دادم_
...شنيدم خان عموی بچه ها داره مياد_
آره...نيوشا بهم گفت...تو يادته اين خان عمو رو؟ _
نه بابا..تو عروسی رها ما فقط  7-6سالمون بود چه طور يادمون بياد...ولی ميدونم از حامد کوچکتر_
...بود
...موهام رو که از شالم زده بود بيرون تو دستم گرفتم  :آره بايد حدودا 35-34ساله باشه االن
چی کار به سنش داری؟_
...می خوام بدونم ميشه باهاش سر بچه ها کنار اومد...با اکبر خان که رفته رفته رابطم داره بدتر ميشه که بهتر نميشه_
..نمی دونم شايد بشه..يعنی اميدوارم که بشه.....راستی امشب دنبالت که نمياد_
...نه بابا...بهش گفتم خودم ميرم_
بيام ببرمت؟_
...نه بابا...خودم با آژانس می رم و بعد هم بر ميگردم_
...پولدار شدی_
...نه بابا...پيش پرداخت اون انيميشن است يه ميزانی هم از آموزشگاه رامين به حسابم ريختن_
...خوبه_
آشتی شديم ديگه..من برم؟_
..لبخندی بهم زد  :بر وبهت خوش بگذره..ولی ديگه از اين کارا نکن..همراز به خاطر خودت ميگم..تو
...می دونم بيش از اونچه بايد آسيب پذيرم_
...چرخيدم به سمت در که صداش رو از پشت سرم شنيدم  :مموش...مراقب خودت باش
برگشتم به سمتش که دست به جيب ايستاده بود..يعنی آويسا اليق داشتن اين دريای محبت بود؟؟
...حواسم هست سيا...من هميشه حواسم به خودم هست_
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نگاهی اجمالی به خودم توی آينه انداختم..به موهايی که روی سرشانه ام بافته افتاده بود...بلوز مشکی رنگ ساده و آستی
سه ربع ..دامن سبز رنگ فون تا باالی زانو که چار خونه های بسيار ريز مشکی داشت..ساپورت مشکی و کفشهای
عروسکی مشکی...گوشوراه هام دو تا انار قرمز رنگ بود آويزون...خودم ساخته بودمشون خيلی خيلی شبيه انار واقعی
...بودن
يادم افتاد جايی خونده بودم..زندگی زنيست نشسته در کنار پنجره با لبخند...در انتظار شوهرش...با گوشواره هايی
...آويزان
سرم رو تکون دادم تا گوشواره ها رو بيشتر لمس کنم..از کودکی که تو حياط خونه مادر بزرگ گيالس ميچيديم و پشت
گوشهامون ميذاشتيم..عاشق اين برخورد گوشواره با گردنم بودم...آرايش خيلی ماليمم رو با يه رژ ساده تکميل کردم و
...هديه کوچکی که تهيه کرده بودم رو به دست گرفتم
حش ؼريبی داشتم..آخرين باری که خونه فرخنده خانوم رفتم...بيماری مادرم تازه تشخيص داده شده بود...اون روزها تو
...خونه قديمی آجری ته کوچه زندگی ميکردن...طبقه اول نازنين و خانواده ش و طبقه باال رامين با پدر..مادرش
...خونشون زيبا بود..با پنجره هايی که چار چوبشون آبی رنگ بود...رنگ تنهايی من
آهی کشيدم..از آن روز بود که صدای خنده از خونه ما رخت بست..درست از همون روزی که مادرم با اشک پشت ميز
آشپز خونه فرخنده خانوم..در حال خرد کردن گل کلم ها برای شور هر ساله برای فرخنده خانوم تشخيص دکتر رو توضيح
...داد و چه زود گذشت...چه قدر زود

...زنگ در آپارتمانشون رو زدم..سر راست بود...واحد  10طبقه پنجم...سالم شاد نازنين پشت آيفون لبخندی به لبم آورد
از آسانسور که پياده شدم...متوجه در نيمه باز آپارتمان سمت چپ شدم...دری که همراه با خودش بوی چای و زعفران
آورده بود و صدای خنده های بلندی که مطمئنا مربوط به رامين ميشد...کفشهام رو در آوردم و در باز شد...فرخنده جون
بود...مثل هميشه بود گذر اين سالها اين زن نسبتا چاق با صورت گرد و قد کوتاه رو تؽييری نداده بود هيچ تؽييری حتی
...در موهای هميشه مصری کوتاه شده و بلوندش هم ايجاد نکرده بود...با ديدنم چند ثانيه ای مبهوت نگاهم کرد
...نازنين در کنار فرخنده جون ايستاه بود :...ديديد گفتم زن دايی اصال امکان نداره بشناسيدش
فرخنده جون که کمی به خودش مسلط شده بود با چشمای کمی خيس..محکم بؽلم کرد و من از پشت شونه اش رامين رو
...ديدم در کنار پدرش..آقای پرتو که لبخند زنان نگاهم ميکرد
...آقای پرتو  :خانوم يکم بذار نفس بکشه
لبخندی زدم و کمی خودم رو از آؼوشی که کمی زيادی فشارم داده بود بيرون کشيدم...و گونه فرخنده خانوم رو بوسيدم :
...سالم فرخنده جون
سالم دخترکم..ماشاال..هزار ماشاال..چه قدر عوض شدی..چه قدر خوشگل شدی..نازنين و رامين از وقتی ديدنت دارن يه _
..ريز ميگنا..انقدرش رو اصال باور نميکردم...چه قدر ملوس شدی
...نگاه مشتاق مردان خانواده پرتو باعث شد..سرم رو بندازم پايين...واقعا خجالت کشيدم :..شما لطؾ داريد
آقای پرتو به سمتم اومد و دستش رو دراز کرد :..باالخره نوبت به ماهم رسيد..چه طوری دخترم..چه قدر شبيه مادر خدا
...بيامرزت شدی
..نازنين  :بيشتر شبيه رها خدا بيامرزه
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و من در کنار اون جمله های بی منظور آهی کشيدم از سر تنهايی..هر کسی که نسبت نزديکی با من داشت خدا بيامرز ...
....شده بود...کلمه ای که از دهان ديگران انقدر راحت در ميومد و برای من...نشانه تمام سوز دلم بود

نگاهی سر سری به آپارتمانشون انداختم..آپارتمان سه خوابه و نسبتا نوسازی که خيلی خوشگل و دوست داشتنی مبله شده
بود..با وسايلی که همگی هماهنگی خيلی خاصی داشتن..ديوارها پر از تابلوهای نقاشی بی نظيری بود که خيلی خوب
...ميدونستم کارهای رامينن
نازنين سينی نقره ای رنگی که فنجان کريستال چای خوشرنگی درش بود رو جلوم گرفت..با لبخند و تشکر زير لب فنجان
رو برداشتم..رامين با لبخندی که سعيی در پنهان کردنش نداشت روی مبل روبه رويی نگاهم می کرد  :اين جا رو راحت
..پيدا کردی؟..بايد ميذاشتی بيام دنبالت
...آقای پرتوی  :آره دخترم..من به رامين گفتم نبايد جرؾ تو رو گوش ميکرد و ميومد دنبالت
فنجان چای رو روی ميز کوچک رو به روم گذاشتم..احساس خوبی تو اين خونه بهم دست داده بود..هنوز هم مثل گذشته
پر از حس زندگی بود..پر از پتينه های کار خود فرخنده جون :...نه..راضی نبودم ايشون به زحمت بيفتن..کار من هم
...مشخص نيست..من کال امروز يه ساعت وقت داشتم خونه باشم..ساعت کار ما دست خودمون خيلی نيست
...رامين  :خوب تو خيلی پر مشؽله ای
فرخنده جون با ظرؾ ميوه از آشپز خونه وارد شد و کنارم نشست و دستی به موهام کشيد  :اما تو بازهم بايد می رفتی
...دنباله اين خانوم خوشگله
لبخندی زدم..تعريفاش بيشتر شبيه يه مادر شوهر سوپرايز شده شب خواستگاری بود تا همسايه ای که عمری مادرم براش
لباس دوخته بود و بعدها..يهويی با آمدن مسائل و مشکالت ما و رفتن رامين و اسباب کشی ارتباطاتمون کم شده بود...هر
....چند اون موقع هم اين رابطه بيشتر شبيه رابطه کارمند و کارفرما بود
...نازنين  :ديگه از بحث عوض شدن همراز بيايم بيرون که فکر کنم خودش هم خسته شده
لبخندی به چهره دوست داشتنيش زدم  :عادت کردم...آدمها خودشون خيلی تؽيير ميکنن...اما انتظار دارن من تو دوران
..جاهليتم مونده باشم
آقای پرتو بلند خنديد  :يعنی االن خيلی سن از خدا گرفتی؟؟
 ..خيلی تجربه از خدا گرفتم_
لبخند تلخی زد..جمله ام کمی فضا رو افسرده کرد..فرخنده خانوم اشکش رو کمی عقب زد  :بذاريد ببينم همراز جون
..برامون چی خديه آورده هر چند واقعا توقعی نبود
باز کردن جعبه همراه شد با لبخند خيی پهن و نگاهی پر از رضايت هم از رامين و هم از مادرش..آقای پرتوی هم با
...چشمانی که برق خاصی داشتن نگاهم کرد  :عجب هديه به جايی
...فرخنده جون گونه ام رو بوسيد و تشکر بلند بااليی بابت کتاب اشعار عطار نيشابوری ازم کرد
منتظر رادمهر بوديم تا از سر کار بياد برای خوردن شام...فرخنده جون باالخره دست از قربون صدقه هاش برداشته بود و
...همراه با نازنين برای تدارکات به آشپزخونه رفتن و ورود من رو هم ؼدقن کردن
رو به روی يکی از تابلوهای رامين ايستادم که زنی برهنه بود در خودش پيچيده و نشسته در کنار چاه...با زمينه ای تند به
...رنگ قرمز
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از پشت سرم صداش رو شنيدم  :نظرت چيه؟؟

...چرخيدم به پشت و لبخندی زدم  :می دونم از اون دسته نقاشايی هستيد که دوست نداريد کسی تابلوتون رو تحليل کنه
خنده کوتاهی کرد  :يه دختر بچه متال باز و شلوغ که راهش رو گم کرده بود و فقط  15سالش بود رو ميگی؟؟؟...نه
...دوست نداشتم
پس يادتونه؟؟_
..داره يادم مياد..سطر به سطرش..ساعت به ساعتش_
...خيلی سعی نکنيد يادتون بياد..دليلی نداره_
...داره...من دنباله چيزهايی تو يه اون زمان ميگردم_
دلم به تپش افتاد...نه مطمئن بودم..اين پسر عاقل تر از اين حرفها بود ..تقصيره سياوش بود..دلهره چيزی که شايد اصال ..
...وجود نداشت و قرار هم نبود باشه رو به جون من انداخته بود
من چيز هايی رو توی اون دوره ها جا گذاشتم...مثال آدمهايی که انسانها رو طبقه بندی ميکردن..کسايی که حق داشتن _
اثر اونها رو تحليل کنن و آدمهايی يا بهتر بگم دختر بچه هايی که حق نداشتن و توی جمع با اجازه ندادن بهشون ؼرور
...نوجوانيشون رو خرد ميکردن
سرش رو کمی پايين انداخت  :من هم اون پسر بچه از خود متشکر رو که کمی هم زيادی توی چشم بود توی اون دوره
...ها..تو تراس همون خونه که تابلو ها برای خشک شدن توش چيده ميشدن جا گذاشتم همراز
من اون موقع ها سعی در کشؾ خودم داشتم...اما يه چيزی بايد بگم..من به شما مديونم...اين چيزی که االن ميگيد _
شدم...چيزی که بهش ميگيد موفق..البته به نوع خودمون...رو من مديون شمام..بابت همون خرد شدنه..همون تراسه و
...همون تابلويی که عجيب هم شبيه همين تابلو بود
...سرش رو بلند کرد تا جواب رو بده که صدای آيفون و فرياد با نمک نازنين از جا پروندتمون
کنار دست نازنين و رادمهر...رو به روی خانواده پرتو پشت ميز ناهار خوری  8نفره و جمع و جور خونه فرخنده خانوم
که با سليقه خاصی چند جور ؼذا روش بود نشستيم...نگاه رامين بعد از اون گپ راجع به تابلو بيشتر پر از سئوال بود و
من امشب عجيب کم حرؾ تر از هر شب بودم...فکرم پيش آويسايی بود که نديده بودمش..پيش عمويی که فردا شب به
ايران ميرسيد و من اميدوار بودم به دلگندگی برا درش باشه..به خونسردی همون تا بتونم باهاش کنار بيام...ذهنم هزار جا
...بود و اين جا نبود...جايی که بدجور احساس ميکردم..زير ذره بين نگاه خاندان پرتو لپام گل انداخته

نيوشا دست به عصا از احساسش از حضور عموی تازه از راه رسيده پای تلفن صحبت ميکرد بيشترين چيزی که روش
تاکيد داشت کنسول بازی گرانقيمتی بود که سوؼات کوشا شده بود و پيراهن های رنگارنگ سوؼات خودش چيزی که مثل
...اينکه خيلی هم چنگی به دل نازنين و کوچيکش نزده بود
...من  :خوب شما بزرگ شدی بازی به دردت نميخوره که خانوم خوشگله
...خوب برای من يه لپ تاپ مياورد چيزی ازش کم ميشد_
پاهام رو روی کاناپه دراز کردم بلکه اين ورمش کمی بخوابه از صبح تمرين بودم و بعد استوديو انيميشن صدام کمی
...گرفته بود و از بس سر پا بودم نا نداشتم :عزيزم ايشون منظوری نداره
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...داره..اونم مثل پدر جون از دخترها خوشش نمياد_
..دلم گرفت از برداشت و حسادتی که احساس ميکرد  :مگه همراز مرده..خودم برات ميخرم
...اعتراض کرد  :اين طوری نگو..همراز دلم برات تنگ شده...حوصله ام هم سر رفته

...پاهای دردناکم رو کمی به هم فشار دادم  :قربونت برم خونتون که االن پر از رفت و آمد ميشه به خاطر عموت
..نمی خوام...من تو رو ميخوام_
لج کرده بود..مطمئن بودم لبهاش رو هم االن جمع کرده و آويزون شده...درست عين رها...دلم پرکشيد برای اون جمله
..آخرش
خوب...دختر بزرگ که لوس نمی شه...گوشی رو ميدی مامان فريده؟_
تيری بود در تاريکی به بهانه چشم روشنی گفتن..شايد می تو نستم عزيز کرده های خواهرم رو چند ساعتی از اون
...عمارت ؼم گرفته و اشرافی دور کنم
فريده خانوم بؽض کرده جوابم رو داد...تبريکم رو با مهر پاسخ داد ..می دونستم ته دلش منتظر کس ديگه ای هم
هست..تمام سعيم رو کردم تا خيلی سريع از اون وادی خارج بشيم...درخواستم رو که مطرح کردم..کمی جا خورد و من
من کرد..خوب ميدونستم از عکس العمل اکبر خان می ترسه و ناراحت بودم که اين زن مهربون رو هميشه تو جنگم با
...اکبر خان وارد ميکردم
....ازم خواست تا بهش فرصت بدم با آقای انتظام صحبت کنه و من بار ديگه از اين موجود متنفر شدم
دوش گرفتم و موهام رو کمی موس زدم و هنوز منتظر تماس فريده خانوم بودم...اميد چندانی نداشتم اين درخواست از
...طرؾ من بيشتر از  10باز در ماه مطرح ميشد و در طی اين سه سال فقط  5بار اجابت شده بود
...آيفون باعث شد از جا بپرم  :بله
...منم دختره خودسر_
لبخندی زدم سيا بود...در رو باز کردم و الی در واحر رو هم باز گذاشتم تا بيان داخل..همراه با گلنار لبخند زنان وارد
...شدن
چه طوری مموش؟؟_
...از توی اتاق سرم رو بيرون آوردم و با لبخند جوابش رو دادم : ..چه عجب از اين ورا
...گلنار با خنده کيسه توی دستش رو روی ميز گذاشت  :نيست که ما دقيقا پريشب با هم نبوديم
همين طور که داشتم با کش موهام رو می بستم و به سمت آشپز خونه ميرفتم لبخندی به سيا که نرسيده روی کاناپه ولو بود
زدم  :من که در عجبم شما اصال چرا می ريد خونتون؟
سيا  :فاکتور خسرو خان رو در زندگيمون فراموش نکن...می دونی که چه عشقی هم از من به دلش داره....سيبی رو از
روی ميز برداشت و گاز زد  :خونه رامين خوش گذشت؟
کنايه آميز پرسيد...پارچ پر از شربت رو با دوتا ليوان گذاشتم روی ميز  :لوبيا پلوی خوشمزه ای خوردم..تابلوهای قشنگی
...هم داشتن
گلنار که حاال از کيسه داشت ظرفی که می دو نستم دست پخت خاله توش هستش رو روی ميز ميگذاشت :
همين؟؟..خودش؟..نازنين...؟
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نشستم رو به روش  :خودش ؟؟رامينه ديگه..بقيه هم همين طور..چی دوست داری بشنوی؟؟
..ابروش رو داد باال و سکوت کرد

سيا پاهش رو پايين گذاشت و از تو جيب کوله اش سيگارش رو در آورد  :به چيزی که بهت گوشزد کرده بوديم رسيدی؟؟
به دودی که بعد از سير کردن توی ريه اش حاال با عصبانيت از دماؼش بيرون اومده بود نگاهی کردم و کمی جلوی بينيم
با باد زدن راه اکسيژن با ز کردم  :من تا نخوام..نه چيزی ميبينم..نه ميشنوم...احساس هر کس به خودش مربوطه و نبايد
...اين رو از طرؾ مقابلش هم انتظار داشته باشه..اين رو من سالها پيش ياد گرفتم
...گلنار زير سيگاری سفالی آبی رنگ رو جلوی سيا گذاشت  :کينه ای هستی به خدا
سيا که خاکستر سيگارش رو با انگشت می تکوند سرش رو کمی به اطراؾ حرکت داد  :بيش از اندازه طرفدارشی
...گلنار
...اشتباه نکن سيا..من می خوام همراز به همه جوانب فکر کنه_
...لبخندی زدم  :منم می خوام بهم اجازه بديد..خودم راجع به اين موضوع تصميم بگيرم
جمله ام هنوز تموم نشده بود که صدای تلفن بلند شد..صدای فريده خانوم بود..در کمال تعجبم بهم گفت که اکبر خان به
شرطی که بچه ها راس ده خونه باشن با اومدنشون پيش من موافقت کرده..به ساعت نگاه کردم  5بود...می خواستم بال در
..بيارم
...فريده خانوم گفت بچه ها دارن با راندد پدر بزرگشون به منزل ما ميان

با ورودشون به خونه موجی از عشق وادر قلبم شد...بوشون کردم..بوسيدمشون سير نمی شدم از اين دوتا فرشته ای که
بيادم نمی آمد آخرين بار کی قدم به خونه من گذاشتم...سيا و کوشا کؾ دستهاشون رو به هم کوبيدن و شروع کردن به
..تعريؾ راجع به بازی هايی که کوشا با آب و تاب ازشون حرؾ ميزد..حرفهايی که کمی چهره نيوشا رو در هم برده بود
برای خارج کردنشون از اين بحث پيشنهاد کردم حاال که گلنار ماشين خسرو خان رو گرفته بوديم بريم بيرون..پيشنهادی
...که با جيػ و شادی بچه ها لبخند سياوش و گلنار همراه شد
روی نيمکت پارک ملت نشستيم...لبخندی بهشون زدم که بعد از بازی و نفس نفس زدن حسابی و خوردن پيتزا.حاال داشتن
..بستنی که از قدشون بلند تر هم بود رو ليس ميزدن
رو به سمت گلنار که داشت با دستمال گونه نوچ کوشا رو پاک می کرد گفتم  :مريض نشن؟..هيچ وقت از اين چرت و پرتا
..نمی خورنا...انقدر هم زياد نمی خورن
گلنار دستما ل رو توی سطل انداخت و به گونه گل انداخته و موهای در هم نيوشا اشاره کرد  :هيچ وقت هم اين طور بازی
...نکرده بودن و سرحال نبودن
...آهی کشيدم  :نمی دونم اين تا کجا می خواد ادامه پيدا کنه
..تا به سن قانونی برسن_
...تا اون موقع تاثيرات اون تربيت ؼلط رو گرفتن_
بچه ها داشتن به مسخره بازی های سيا می خنديدن ..رو نميکت رو به روييشون کمی با فاصله نشستيم
...گلنار  :تربيتشون ؼلط نيست...بچه های مودب..باهوش و خوبين
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...دستی به موهام کشيدم  :ؼلطه...بلد نيستن خيال پردازی کنن...شاد نيستن...بچه نيستن...زيادی قانون مندن
...سيا اشاره به ساعت مچيش کرد..چشمهام گرد شد فقط  45دقيقه وقت داشتيم و خيلی خيلی هم خيابون شلوغ بود
بقيه بستنی رو دور انداختيم ...سيا پيشنهاد داد ا اون جايی که به تجريش نزديک تر از خونه من بوديم زنگی به فريده
...خانوم بزنم و بگم بچه ها رو خورمون مياريم و نيازی به راننده نيست

...بچه ها هر دو ؼرق خواب بودن و ما حقيقتا دير کرديم..از استرس داشتم ميمردم
نگاهی به خيابونهای قفل انداختيم..گلنار بر گشت به پشت و رنگ پريده ام رو ديد  :همراز جان چيزی نشده ه تازه نيم
...ساعت گذشته
...نمی شناسش که..چه موجوديه..حاال تا مدتها برای تنبيه کردنم از ديدنشون محرومم ميکنه_

باالخره رسيديم..قلبم توی حلقم ميزد...داشتم ديوونه ميشدم...وقتی فخری خانوم در حالی که سرش رو تکون ميداد به
.سمتمون اومد  :دير کرديد خانوم...آقا خيلی عصبانين
فريده خانوم کجان؟_
...امروز فشارشون يکم باال بود زود خوابيدن..آقا توی کتابخونه منتظرتونن_
بچه ها رو بين خواب و بيداری به سمت اتاقشون برد..بوسه ای به گونه زيبای هردوشون زد م و خودم رو برای يه طوفان
...حسابی با جناب انتظام آماده کردم
...تقه ای به در کتابخونه زدم و سعی کردم به خودم مسلط باشم...نفس عميقی کشيدم و الی در کتابخونه رو باز کردم

سرم رو از الی در بردم تو..يواشکی و آرام...بوی ادکلن گرمی توی اتاق پيچيده بود و من سرم رو چرخوندم تا اکبر خان
...رو ببينم
پشت به در رو به پنجره تمام قد اتاق رو به باغ مردی ايستاده بود استوار و محکم..با قد بلند و چهار شانه..از پشت عجيب
هم هيکل حامد بود..تنم لرزيد..پاهاش رو کمی از هم باز کرده بود و دستهاش رو پشت کمرش قالب کرده بود..نفسم حبس
...شد..فکر کنم اتاق رو اشتباه آمده بودم خواستم در رو ببندم که به سمتم چرخيد
چشمای قهوه ای پر نفوذش رو دوخت به من..چشم ها و نگاه خود اکبر خان بود..به من که کودکانه سرم رو از الی در
داخل آورده بودم نگاهی انداخت...ترسيدم...اين نگاه خيلی خيلی شبيه انتظام بزرگ بود..حدس اينکه عموی بچه هاست
اصال سخت نبود..برای اينکه بفهمی پسر اکبر خان هم هست ذره ای فکر نياز نبود...همون صالبت..همون چهره بدون
...اخم اما ترسناک همون چشمهای قهوه ای شديدا پر نفوذ
...بفرماييد_
با صدای بم و گيراش از جا پريدم سعی کردم به خودم مسلط بشم..در رو کمی بيشتر باز کردم و داخل شدم...در مقابلش
بيشتر شبيه يه دختر بچه دبستانی خطا کار بودم تا خاله ای که با خواهر زاده هاش بيرون بوده...همون طور با دستهايی که
به پشت قالب شده بود نگاهی از سرتا پام کرد..به ساپورت قهوه ای و پيراهن کرم رنگم که روش آينه دوزی زنان بلوچ
رو داشت و من با وجود آستين سه ربعش جای مانتو می پوشيدم..کيؾ يه وری .کفشای تختم..و موهای فری که همه اش
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از شال بيرون بود و اون انارايی که که به خاطر اينکه شالم پشت گوشم بود عجيب چشمک ميزدن..يه لنگه ابروش باال
بود..دست و پام رو گم کرده بودم..ياد ناظم هنرستانم افتادم وقتی مچم رو گرفته بود و فهميده بود که ابروهام رو کمی تميز
...کردم....فضای نگاهش طوری بود که سردم شده بود
شما خاله بچه هاييد؟..درسته؟؟_
اذعان کردم از اکبر خان هم ترسناک تر بود..اون کلمات رو انقدر با صالبت و شمرده شمرده نميگفت...برای اينکه بتونم ..
..کمی از استرسم کم کنم به جای صورتش به گره کرواتش زل زدم  :بله
...و ديگه چيزی نگفتم
کمی سر جاش جا به جا شد و به سمت ميز بزرگ چوبی داخل کتابخونه حرکت کرد و پشتش نشست دستهاش رو به هم
قالب کرد..توی دلم لعنتی به خودم فرستادم..اين از ريخت و قيافه کودکانه ام..بدون آرايش ..قيافه ام به زور هم  17ساله
...نمی زد..کاش کفشم پاشنه داشت يا چه می دونم آرايش داشتم...اينم از ترسی که توی کالمم بود
...ای کاش جرات ميکردم و به جای اون گره کروات که همراه با سيب گلوش گه گاه تکون ميخورد به چشمهاش نگاه کنم
...شما قرار بود راس ده بچه ها رو تحويل بديد_
...اگر اجازه بديد به آقای انتظام توضيح ميدم_
...به صندلی چرمی چرخانش تکيه داد  :من هم انتظام هستم..حامی انتظام..عموی بچه ها
...منظورم اکبر خان انتظام هستن_
....اين جسارت رو از کجا آورده بودم؟؟..
پدرم چيزی به ؼير از اين از شما می پرسند فکر ميکنيد؟_
...خير ...اما بنده از ايشون بچه ها رو تحويل گرفتم...عادت کردم به اسشون جواب پس بدم_
..کمی به سمت جلو خم شد  :بهتره به من هم عادت کنيد..از اين به بعد بنده قيوميت بچه ها رو بر عهده دارم
ته دلم ريخت..اعتراؾ کردم همه اميدهام نا اميد شد..انتظارم برای ديدن و کنار اومدن با عموی مجهول بچه ها نقش بر آب
...شد..چون اکبر خان به نظرم انعطاؾ پذير تر اومد
سکوتم با صداش شکست  :به هر حال ...شما دير کرديد و اين يعنی قانونی که بچه ها حق ندارن بعد از ده خونه باشن
...نقض شده..من فکر ميکنم بايد کمی بيشتر نظمی به اين ديدارها داده بشه
سعی کردم عصبانيت وحشتناکم رو پنهان کنم...اين مرد با اين چشمای قهوه ای و اين صدای با صالبت و چهره با نفوذ و
اين رفتارهای اشرافی ماب و به شدت از باالش چی داشت می گفت؟
آقای انتظام...شما از چه چيزی صحبت ميکنيد...من خواهر زاده هام رو بعد از عمری بيرون بردم و با چهل دقيقه تاخير _
...آوردم
...چهل و هفت دقيقه...اين بچه ها دست من امانتن_
...خون به سرم دويده بود  :دست ما امانتن..دست ما
...حتی خلل کوچکی هم در چهره بی نهايت خونسرد و محکمش ايجاد نشد  :مطمئنا دست شما نبوده
..همون طور که برادر زاده شما هستن...خواهر زاده من هم هستن..به من نزديک تر هم هستن_
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اون رو قانون تعيين ميکنه..و فاميليشون که انتظامه...به هر حال خانوم من فکر ميکنم اين بحث داره به بيراهه می_
..ره
دلم ميخواست سرش رو بکوبم به ديوار...دلم ميخواست فرياد بزنم آخه اين چه شانسی که من دارم..اين چرا اصال شبيه
حامد نيست..جز قد و هيکلش هيچ چيزش شبيه به حامد نبود...با آوردن اسمش توی ذهنم پوزخندی روی لبم نقش
...بست..پوزخندی که از نگاه به شدت تيز بين اين مرد دور نموند

سيا  :خيلی دير کردی دختر به چار ميخ کشيدنت؟
...من هنوز توی شک ديداره حامی انتظام  :عموشون رو ديدم
هر دو با تعجب به سمتم چرخيدن
گلنار که رنگ و روم رو ديد  :چه شکليه؟
...چشمام رو بستم و پشت ماشين دراز کشيدم  :شبيه اربابهای توی فيلم ها
خيلی خوب فهميده بودم که قرار نيست چندان ديالوگهای آرامی بين ما رد و بدل بشه..به موانع ديدن بچه ها يکی ديگه هم ..
اضافه شده بود..تازه نفس تر و محکم تر...نفسی که حبس شده بود رو بيرون دادم....فکر کردم با آينده ای که حاال از قبل
هم مجهول تر شده بود..معادله ای دو مجهوله و من با بؽض پيش خودم اعتراؾ کردم هيچ وقت رياضيم خوب نبود..هيچ
..وقت

از کالس بيرون اومدم...يه  90دقيقه ديگه هم داشتم..به جای استاد تاريخ هنر که تو گير و دار نامزد بازيش بود و سخت
...گرفتار...لبخندی زدم به خانوم مير جعفری که مثل هميشه سرش به انبوهی از برگه ها گرم بود
وارد اتاق دبيران شدم.مثل هميشه تقريبا خالی بود...استاد خواص مواد آروم با کيؾ چرمی و کت و شلوار خاکستريش با
سر ازم خداحافظی کرد و بيرون رفت...فکرم خيلی مشؽول بود اين روزها..خسته هم بودم..بد جور به استراحت احتياج
داشتم...شايد هم به سفر....بايد به سيا می گفتم يه برنامه جور کنه بريم جايی...کوه مثال...جادر بزنيم...گيتار بزنيم...حرؾ
...بزنيم...پول کباب نداشته باشيم مثل هميشه روی منقل بالل بزنيم...با اين فکر لبخندی به لبم اومد
سرحاليد گويا امروز؟_
چشمم با چشمهای رامين تالقی کرد..لبخندی به لبش بود.تو آلبوم خاطراتم گشتم اين آدم خيلی قبل ترها هم انقدر لبخند می
...زد؟ در انتظار جواب نگاهم ميکرد
...برای خودم نقشه هايی ميکشيدم_
روی مبل رو به روييم نشست و نگاهم کرد  :نقشه؟؟
دلم ميخواد يه روز از خواب بيدار بشم برام مهم نباشه چند شنبه است...يا چندمه؟..دلم ميخواد گم بشم بين اين فاصله _
ها...مثل روز  30اسفند..همون که اصال برای آدم مهم نيست چند شنبه است....چند روز پيش از خواب که بيدار شدم..يادم
....رفته بود چند شنبه است و چندمه...اگه بدونيد تو اين چند ثانيه بی خبری چه زندگی ها که نکردم
چشم هاش برقی زد :خسته ای حسابی؟
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...يه جورايی بله_

...خوب چه طوره آخر اين هفته جور کنيم..با خانواده من دو سه روز ميريم شمال...برات خيلی خوبه..خوش هم ميگذره_
تو دلم تنها جمله ای که اومد به چه مناسبت ..بود ؟..
سعی کردم جمالت رو جمع و جور کنم...چرا با اين آدم نمی شد حرؾ زد...چرا هر درد دلی به سمت هدفی پيش ميرفت
...که حاال حدسش هم خيلی سخت نبود
با تک سرفه مصلحتی صدام رو صاؾ کردم و برای خودم زمان خريدم  :راستش رو بخوايد با حجم کاری من خيلی امکان
...پذير نيست..تفريحات ما کمی خوب..چه طور بگم..دانشجويانست هنوز..شامل شمال و ويال و اين چيزها نمی شه
..احساس کردم اون هم سعی در جمع کردن ذهنش داره  :خوب يک بارم از اون جو دانشجويی خارج شو و تفريح کن
...من تو اون جمع دانشجويی دارم کار ميکنم...زندگی ميکنم_
...به پشتی صندليش تکيه داد  :خوب يکبارهم مثل ما معمولی تفريح کن
معمولی؟؟...معمولی مگه ما نبوديم که ويال نداشتيم يا هزينه پرداخت شبی فالن قدر ويالهای اجاره ای..؟؟..معمولی ما ..
بوديم فکر کنم...ما که چادرمون رو کوله مون بود...می رفتيم کوير..کوه...چادر ميزديم..ميخنديديم...کنسرو
ميخورديم..برای دود و دمش بالل کباب ميکرديم..از خودمون حرؾ ميزديم..از نقشه های زندگيمون..معمولی ما بوديم
مطمئنا..ما که بينمون بچه هايی داشتيم از خانواده های بسيار ثروتمند که برای همرنگ جماعت شدن مثل ما تفريح
....ميکردن و صداش رو هم در نمی آوردن که يه ماه نبود از اسپانيا برگشته بودن
...فکر کنم تعريفمون از معمولی کمی فرق کرده_
لبخندی زد  :يه روزهايی منم مثل تو فکر ميکردم...تفريح ميکردم...اما االن خوب اون دوره گذشته ديگه دانشجو
..نيستم..شما هم نيستی...وارد اجتماع شديم
...نمی دونم..شايد..به هر حال مرسی از پيشنهادتون_
کيفم رو برداشتم تا بهانه ای باشه برای رفتن به سمت کالس..دوست داشت بحث ادامه پيدا کنه...اما جز می بينمتون چيز
ديگه ای نگفت..به سمت در رفتم چرخيدم به پشت سرم  :راستی..ممنون از تخته گچی...هر بار که صدای پوک گچ رو
...می شنوم حس خوبی بهم دست ميده
...لبخندی زد  :دؾ اون کار همين بود...خوشحالم

...سيا ليوان توی دستش رو يه کله سر کشيد  :می کشمت به خدا اگه بخوای اين کار رو بکنی
بحث نکنيم..تو اجرا داری...من بايد برم تمرين..آقای سوپر استار سرما خوردن...بايد مراعاتشون رو بکنيم..تمرين زود _
...تموم بشه...پس آفرين پسر خوب همديگه رو رنده نکنيم
...روت رو برم...به تو چه اصال..مگه تو قيمشونی_
...تو آينه نگاهی به خودم کردم  :خالش که هستم
...باش لعنتی باش..خاله باش...مادرشون نيستی..پدرشونم نيستی...بابا پولشون از پارو باال ميره بعد تو_
صداش رو کمی پايين آورد  :تويی که هشتت گرو نهته و يه تنه دختر تنها داری بار زندگيت رو به دوش ميکشی بايد بری
..برای نيوشا لپ تاپ بخری؟؟...من اين بار رو ديگه نميذارم

صفحه 66

برای

دانلود

رمان

های

بیشتر

به

سایتbehtoop.com
مراجعه کنید

رمان

بانوی قصه

برگشتم به سمت صورت جذابش که حاال عصبانی بود  :سيا...اون بچه احساس ميکنه تحت ظلمه...که البته احساس هم
...نيست..حقيقته...اونا به دختر جماعت رو نمی دن
مطمئنی؟؟.خان عموشون چی؟؟بابا طرؾ دکتره ..بيشتر  15ساله خارج از ايرانه..مگه ميشه برای زن احترام قائل _
نباشه...من که تو مرکزی ترين نقطه ايران به دنيا اومدم و بزرگ شدم..دکتر هم نيستم...ياد گرفتم که زن و مرد برابرن
...
...تو فرق ميکنی_
...حتما صالح ندونستن برای يه دختر بچه  12-11ساله لپ تاپ بخرن_
رژ لبم رو کامل پاک کردم و دستمالش رو توی دستم مچاله کردم  :صالحيت های اونا اينکه نيوشا رو  16سالگی شوهر
...بدن
اومد جلوم ايستاد  :خودت هم خوب می دونی که نيست..خوب ميدونی اون بچه امکاناتی رو داره که خيلی ها آرزوش رو
...دارن..تو فقط ميخوای با اونا لج کنی..نکن گل من...نکن مموش..هم خودت رو آزار ميدی هم اون بچه ها رو
...جوابی به منطق تلخ ته کالمش نداشتم بدم..
...صدای فرياد دستيار صحنه اومد  :همراز بدو..سهيل داره کم کم آمپرش می پره
...لبخندی به سيا زدم  :با کيوان برای اين پنجشنبه هماهنگ کن
...دستی به صورتش کشيد  :من چی ميگم...تو چی ميگی

دستی به مانتوم کشيدم..از وقتی که ميدونستم خان عمو هم اين جاست..ترسم از اين خونه بيشتر هم شده بود..هيچ وقت فکر
نميکردم مردی توی دنيا باشه که از اکبر خان هم ترسناک تر باشه اما اعتراؾ کردم اشتباه کرده بودم...زنگ در رو
...فشردم..صدای زن نسبتا جوانی که نميشناختم از پشت آيفون اومد...که پرسيد بله
هر که بود نه من اون رو ميشناختم نه اون من رو که تصويرم رو تشخيص نداده بود و من هم صداش رو...با معرفی
...خودم در با تقی باز شد
وارد حياط شدم..جايی که به لطؾ درختان قديميش از بيرون خنک تر بود و معلوم بود تازه شسته شده..بوی خاک نم
..خورده توی بينيم پيچيد..از در تراس به جای فخری خانوم يا فريده خانوم زن باريک اندام حدودا  40ساله ای بيرون آمد
پس از حاال می شد تؽييرات رو احساس کرد برای خونه مستخدم جديد استخدام شده بود و يا شايد...نه اونها که بچه نبودن
تا نياز به پرستار داشته باشن...جلو اومد
مودبانه سالم کرد با شک جوابش رو دادم
...صدای نازکی داشت و لهجه هم نداشت  :خانوم تو آشپز خونه هستن
به سمت آشپز خونه روان شدم...فريده خانوم و فخری خانوم پشت ميز نشسته بودن و داشت دلمه ميپيچيدن و من همراه با
زنی که بعدا فهميدم اسمش زری هستش و شوهرش راننده حامی وارد آشپز خانه شدم...فريده خانوم مثل هميشه با رويی
.گشاده ازم استقبال کرد:سالم دخترم
...جوابش رو با خوشرويی دادم و روی صندلی نشستم  :تحويل نميگيری فخری بانو
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...نفرماييد خانوم_

..فريده خانوم خنديد و سرش رو به من نزديک تر کرد  :از اومدن زری ناراحته..آخه محل فرمانرواييش رو تقسيم کرده
...خنده ام رو به زور خوردم و با صدای بلندی گفتم  :هيچ کس جای فخری جون رو نمی تونه بگيره
...زری خانوم ليوانی شربت جلوم گذاشت و من به چشم ؼره فخری خانوم بلند خنديدم
...ببخشيد فريده خانوم..بدون هماهنگی اومدم..دوستم اين جا نمايشگاه داشت و گفتم يه نيم ساعت بچه ها رو ببينم و برم_
..اين چه حرفيه دخترم اينجا خونه خودته..اکبر خان کارخونه است نيست...اما..خوب حامی هست_
...جمله آخرش کمی با مکث همراهر بود و دل نگرانی :...نبايد اون روز دير ميکرديد
...شما که ميدونيد تهران چه طوريه_
...گلکم من که حرفی ندارم..اين پدر و پسر...حاال برو برو باال وقتت رو نگيرم...بعدا مفصل راجع بهش حرؾ ميزنيم_
خوب ميدونستم منظورش چيه...آروم از پله ها باال رفتم و در اتاق بچه ها رو باز کردم...با ديدنم جيؽی کشيدن و تو ...
..آؼوشم پريدن
...کوشا  :همراز قرار نبود بيای
..موهاش رو بهم ريختم  :داشتم از اين جا رد ميشدم گفتم يه سری بهتون بزنم و برم بايد زود هم برم تمرين دارم
...نيوشا بوسه ای به گونه ام زد  :خوب شد اومدی...حوصله مون سر رفته بود
...قربون اون حوصله ات برم...چه طوره همين نيم ساعت که من وقت دارم يه بازی بکنيم.ها_
..کوشا  :نه بازی نه...برامون کتاب بخون..تو با هيجان ميخونی و صدات قشنگه
...لپش رو بوسيدم و کتابی رو که به دستم داد رو نگاهی انداختم...چی چی شيطان..؟؟..خدای من اين ديگه چی بود
..وسطشون دراز کشيدم و کتاب رو براشون خوندم
...به ساعت نگاه کردم داشت دير می شد..گونه هر دوشون رو بوسيدم  :بچه ها من بايد برم
...کوشا  :نرو ديگه همراز
...نيوشا  :بچه بازی در نيار کوشا..همراز کارش خيلی مهمه تماشاچی که نمی تونه بدون همراز چيزی ببينه
لبخند پت و پهنی زدم از اين که از نظرش شؽل من مهم بود ذوق کردم  :بذاريد تمرين تموم شه..روز افتتاحيه دعوتتون
...ميکنم و تازه با محمد دلنواز هم ميتونيد ؼذا بخوريد
...نيوشا به هوا پريد..خوب ميدونستم اين سوپر استار رو چه قدر دوست داره و از مجالت عکسش رو ميکنه و نگه ميداره
...کوشا  :من که ازش خوشم نمياد
...نيوشا  :چون خوش تيپه
...هيچم_
...به کل کلشون خنديدم :...بچه ها من ديگه برم...نيوشا جان تو که نميخوای محمد منتظر بمونه
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هنوز روی لبهام لبخند بودنشون بود..در رو بستم که صدايی باعث شد يه متر از جام بپرم  :فکر ميکرد حرفام رو بهتون
...زدم
دستم رو روی قلبم گذاشتم و چرخيدم به پشت سرم...به صاحب اين صدای بم ...و اين تن صدای سرد که کلمه ها رو انقدر
...با صالبت ادا ميکرد...به قيافه درهمش نگاهی گذرا انداختم و به چشمايی که قهوه ای تر و کمی جدی تر هم شده بودن
...سالم_
...اين کلمه تنها چيزی بود که اون لحظه به ذهنم رسيد..
...سالم..تشريؾ بياريد توی کتابخونه لطفا_
پشت سرش حرکت کردم..قدم هاش رو هم مثل کلمه هاش بر ميداشت..راست..صاؾ...محکم..من پيشش بيشتر يه جوجه
..بودم...در رو باز کرد و وارد شد...تو دلم گفتم بی ادب
 ..پشت صندليش نشست و با دست به مبل رو به روش اشاره کرد..نشستم
دستهاش رو در هم قالب کرد و چونه تيزش رو که به صورتش زاويه ميداد و مردانه ترش ميکرد روی قالب دستهاش
!!گذاشت  :خوب؟؟
...من اومدم خواهر زاده هام رو ببينم_
...من هم به چيزی ؼير از اين فکر نکرده بودم...فکر ميکردم گفته بودم اين مالقاتها بايد نظم بگيرن_
...دستهام رو مشت کردم...و سعی کردم تمام جسارتم رو جلب کنم  :نظم دارن
...ندارن خانوم محترم که شما از سر کوچه که رد ميشديد به اين نتيجه رسيديد که بيايد_
خيلی بهم برخورد :...آقای محترم من که برای مهمانی نيومدم..تنها دليل من برای ورورد به خانه شما بچه ها ..
...هستن...بديد من ببرمشون بهتون قول ميدم از محلتون هم ديگه رد نشم
...چونه اش رو از روی دستاش برداشت  :شوخی با مزه ای بود
..شوخی نبود...من خالشونم_
...اين جا خونه اون هاست_
...اين جا خونه خواهر من هم بود و ديديد که عاقبتش هم چی شد_
فکر ميکردم عصبانی ميشه اما خونسرد بود...بيشتر نگاهی از باال به من داشت و احساس ميکرد از نظرش من يه بچه ام
و به همين خاطر خيلی هم به خودش زحمتی نمی داد  :هر چيزی که هست..من برنامه ای برای رفت و آمدهاتون
ميچينم...و بهتون خبر ميدم...اين بچه ها بايد روند عادی زندگی داشته باشن...و در ضمن بهشون ياد بديد با اسم کوچيک
...صداتون نکنن
از اين که زورم بهشون نمی رسيد..از اين زورگويی ...از همه چيز اين اتاق..اين مرد...حالم داشت بد ميشد :...شما به ..
...چه حقی
...به همون حقی که قانون به من ميده..پدرشون نيست..پدر بزرگشون پير و بيماره...بنده عمو هستم..قيوميتشون با منه_
...از جام بلند شدم...موندم باعث ميشد حرفهايی بزنم که مطمئنم خارج از ادب بود : ...اين رسمش نيست آقای انتظام..
به سمت در رفتم و بعد به سمتش چرخيدم که هنوز داشت با جديت نگاهم ميکرد گفتم :.من برای اون بچه ها هميشه
..همرازم...اين هيچ وقت تؽيير نمی کنه
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...من اميدوارم حرفهای امروزم رو هم به اون بار اضافه کنيد دوست ندارم مدام بهتون تذکر بدم_
...جوابش رو ندادم..چيزی برای گفتن به اين مرد خودخواه نداشتم تا بگم

!دلت گرفته انگار؟؟_
احساس ميکردم اين دل گرفته پشت نقاب خستگی پنهان ميشه..اما نشده بود گويا....لبخندی زدم بهش..تو تاريک روشنی
پارک دانشجو ساعت  9شب...بيشترين چيزی که چشمم رو خيره ميکرد قرمزی آتيش سيگارش بود..و صدای آدمهای
گذری..امروز يکی از اجرا های مهم سياوش بود و مونده بودم تا کارش تموم بشه و بعد با هم بريم..حاال هم منتظر کيوان
...بوديم
بلند شدم ايستادم و سنگی برداشتم و يه دور توی دستم چرخوندم  :چندبار پا خورده تا صيقلی شده؟
...دود سيگارش از بينيش خارج شد  :به اندازه لحظه های به وجود آمدنش..هزاران سال و يا صدها هزار سال
...منم به اندازه تمام اين  23سال پا خوردم انگار..اما هنوز صيقلی نشدم_
...خيلی وقت بود به جاده افسردگی هات سر نزده بودی_
....خونسردی کالمش تو اين مواقع رو دوست داشتم..اين يعنی سياوش مثل هميشه درکم ميکرد ...بود
...شايد خيلی وقت بود با خودم..با خود خودم هيچ طوری خلوت نکرده بودم سيا_
سيگارش رو با پاشنه کفشش خاموش کرد  :دور خودت رو برای اين شلوغ کردی؟
....پوزخندی زدم  :کاش انقدر زندگی شيک و لوکسی داشتم
.راست ميگی...حال و هوات مثل اوايل رفتن رها شده..؟_
روی نيمکت نشستم و به ساعتم نگاه کردم  :فردا صبح زود کالس دارم چرا کيوان نمياد؟
..کارش يکم طول ميکشه...جوابم رو ندادی_
...آره...احساس ميکنم يه سد ديگه ايجاد شده برای خواسته های من_
...هنوز که چيزی نشده...دو روزه نديديشون عزيزم.گفته نميتونی ببينی گفته نظم می ده_
...گفته تماس ميگيره...نگرفته...اصال مفهومش رو درک نمی کنم_
کنارم نشست  :دنبال مفهومی؟؟؟..بذار بهت بگم...نگرد...هيچ چيز تو اين دنيا انقدرها ساده نيست تا امثال من و تو.دوتا آدم
..يکم زيادی معمولی مفهومش رو درک کنيم
...بچه ها شرمنده_
....سرم چرخيد به سمت صورت خسته کيوان و بعد به سوئيچ دستش
سيا  :خواهش می کنم داداش بريم؟
...بريم...راستی همراز دعوتت سر جاشه؟_
...کوله پشتيم رو کمی پشتم جا به جا کردم تو اون تاريکی هم کاری نداشت ديدن رنگی که از روی سيا پريد
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...بله من پنجشنبه شام منتظرتونم_
...ای ول دمت گرم.خونه تو هميشه خيلی خوش ميگذره_

...لبخندی زدم..من مهمون دوست داشتم..به خصوص کسی که بد جور فکرم رو اين چند وقت مشؽوله خودش کرده بود
...تمام طول مسير سياوش ساکت بود و من و کيوان بحث کرديم.از سهيل گفتيم و از کار جديده من
..از ماشين که پياده شدم از شيشه باز سمت سيا سرم رو کردم تو  :خسته نباشيد و مرسی کيوان...سيا شبت به خير
...سيا لبخندی زد  :برو خونه مموش...خوش باشی..فردا ميبينمت
کيوان خم شد و از داشبورد يه سی دی در آورد و گرفت سمتم  :بيا بروبشين ببين..جاهای با مزه کاله قرمزيه..امشب يکم
...بخند اين صورت آويزونت درست شه...داش سيا رم خودم ميسازم توپ توپ شه
خنديدم  :تو هم فهميدی کيوان حال و احوالم آويزونه؟
کورم يا گاگول؟_
سيا خنديد و سرش رو به پشتی صندلی تکيه داد و چشماش رو بست  :بگيم هر دوش احيانا ناراحت که نميشی؟؟
خنده بلند کيوان باعث شد دستم رو بذارم رو بينيم :برو ديوونه سر و صدا راه نندازيد...کم من تو اين محل دردسر
...دارم..دختر تنها..بازيگرم که هستم..نصفه شب با دوتا مرد هم که اومدم خونه..پس در نتيجه و  %100مورد دارم

نگاهی به خونه و چراغ خاموش مادام انداختم..خواب بود مطمئنا..چند روزی بود درست و درمون بهش سر نزده
...بودم...گم شده بودم انگار تو پيچ و واپيچ های روزمرگيم

بلند خنديدم و گازی به خيار توی دستم زدم...الحق که فکر بکری بود از جانب کيوان...کودک درونم و بد جور قلقلک داده
بود...صداش رو بلند کرده بودم تا صدای تنهايی هام شنيده نشه...با نزديک شدن به سالگرد فوت رها...گام به گام به جای
...دور شدن و خنک شدن اين داغ ...من گرم تر ميشدم
صدای زنگ موبايلم از جا پروندتم..بدون نگاه کردم به شماره دکمه رو فشار دادم و همزمان صدای بلند صحبت کاله
...قرمزی بلند شد
....الو_
صدای پشت خط يه صدای جدی بود و سرد..سرمايی که اخم هام رو توی هم برد...ولی فکر کنم..يعنی مطمئنم اون لحن
پوزخند داره بعدش نشونه اين بود که صدای بلند تلويزيون رو شنيده..لعنتی به خودم گفتم و جواب سالم تک کالمش رو
دادمو همزمان صدای تلويزيون رو کم کردم و سرپا ايستادم..اين مرد حتی صدای نفس هاش هم باعث اين خبردار ايستادن
...ميشد  :خوب هستيد آقای انتظام
...بله خانوم...بنده تماس گرفتم پيرو مسئله بچه ها_
...همچين تاکيد ميکرد که يه وقت نکنه خدای نکرده من فکر کنم خواسته احوالم رو بپرسه
 ..بله_
اين کلمه خنثی تنها چيزی بود که تو اون لحظه پر استرس به ذهنم رسيد برای گفتن..عين کسی بودم که منتظر حکمش ..
...بود
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...از اين به بعد ما هفته ای دو بار و البته تو ساعت های متعارؾ منتظر شما هستيم_

کالم دستوريش هم حتی باعث نشد اندک سر خوشی حاصل از اين حرفش از دلم بپره...اين واقعا خوب بود...من هفته ای ..
يکبار ميتونستم درست و درمون ببينمشون علنا و اين يعنی ديگه امکان نداشت مثل خيلی از موارد در کمال بی احترامی
...در رو روم باز نکنن
..الو...خانوم_
...ببخشيد هستم در خدمتتون_
...به هر حال اميدوارم با حفظ شرايط هيچ کدوممون باعث دلخوری و بی نظمی نشيم_
بنده آدم بی مالحظه ای نيستم...فقط دارم تالش ميکنم شما بپذيريد که من خاله بچه ها هستم و اينکه خصومتی هم باهم _
..نداريم
جا خورد..فکر ميکنم..انگار انتظار داشت که خصومتی داشته باشم...يا شايد هم خودش خصومت داشت که گفت :
...خوب..البته که خصومتی نيست

گوشی رو روی مبل پرت کردم...خوشحال بودم از اين دو روز...اين خيلی خوب بود...سنگی چيزی به سرشون خورده
...بود نميدونم
نگاهم افتاده به تلويزيون بی صدا و يه پس گردنی به خودم زدم  :آبروت رفت همراز....کم فکر ميکرد بچه ای...؟؟

کاؼذهای توی دستم رو جا به جا کردم و دسته شون کردم تا توی خونه تصحيحشون کنم...به ساعتم نگاه کردم تا مطمئن
بشم هنوز وقت دارم...کمی آب نوشيدم و نفس عميقی کشيدم..اين روزها بيشتر احساس ميکردم که چه قدر تدريس رو
...دوست دارم
تو فکری؟_
 ...سرم رو بلند کردم..لبخندی روی لبش بود
...سالم_
روی مبل روبه روييم نشست  :سالم...اوضاع چه طوره؟
...منظورش کالس بود مطمئنا  :خوبه..البته بيشتر بايد از بچه ها پرسيد
...دوتا دستش رو گذاشت روی زانوش و اندکی به جلو خم شد  :مگه ميشه دوستت نداشته باشن
...کمی معذب شدم از اين کالم رامين..احساس کردم بد جور منظور داره
موهام رو دادم توی شالم و کمی هم بسته تر نشستم...فکر ميکنم جمع و جور شدنم رو حس کرد که نگاه تيزش رو ازم
...گرفت  :راستی ميخوام نمايشگاه بذارم
حرکتش آکروبا تيک وار زدن تو جاده خاکی بود..من اما خوشحال از عوض شدن اون جو کمی بيشتر از حد معمول .
.....توجه به اين موضوع نشون دادم و با شور گفتم  :چه قدر عالی
لبخند تلخی زد..بد جور موضوع رو دريافت کرده بود  :دلم ميخواد سر فرصت قبل از اينکه به نمايش گذاشته بشن
...ببينيشون
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...خوشحال ميشم_
...همراز...تو...هيچی ولش کن_

...خواهش ميکنم جملتون رو تموم کنيد..جمالت نصفه به خصوص اگر مخاطب مستقيمش من باشم کالفه ام ميکنه_
کمی پشت دستش رو خاروند  :تو ...چرا خيلی چيزها يادت نمياد...يا اينکه چرا بعضی چيزها رو فراموش نميکنی؟؟
....بايد احمق ميبودم که نفهمم چی ميگه...اشاره مستقيمش يه عالقه ام بهش و البته بی محلی هاش بهم بود
توی دلم يه چيزی بايد ميشد ديگه نه؟؟؟...مردی که نوجوانيم با خيالش گذشته بود...حاال علنا داشت دست و پا ميزد يه
...چيزهايی رو زنده کنه....اما ته دل من چيزی نبود که مرده بمونه يا زنده بشه
من ..راستش رو بخوايد...خيلی چيزهای از سرم گذشت تو اين چند وقت نگاه نکنيد که اسما از نوجوانی های من  7سال _
...گذشته...رسما بيشتر از اين حرفهاست
...لبخندی زدم و ادامه دادم :.اون چيزهايی که يادم نمياد...به کفه اون چيزهايی که فراموش کردم در

به پيشنهاد فريده خانوم نشستيم توی تراس..حس بهتری نسبت به دفعه های قبل داشتم..اين بار اکبر خان سری به نشانه
 ....سالم تکون داد و قدم زنان با صدای عصاش به سمت ته باغ رفت
هوا نسبتا خنک شده بود..ديگه به شهريور نزديک ميشديم...جلومون کيک بود و شير..خنده ام گرفته بود که فخری خانوم
همون چيزهايی رو جلوی من گذاشته بود که برای بچه ها ميگذاشت...هنوز هم زير لب به مستخدم جديد ؼر ميزد...و به
گفته فريده خانوم نميذاشت از کسايی که فخری خانوم دستشون داشت پذيرايی کنه و گويا من هم از کسايی بود که اين
....پيرزن دوست داشتنی و ساده دل دوستشون داشت
 ..کوشا که يه تيکه بزرگ توی دهنش گذاشته بود اشاره ای با چشم و ابرو به صورت آويزونه نيوشا کرد
...برگشتم به سمت نيوشا که دست به سينه به کيک روبه روش نگاه ميکرد  :چی شده خانوم خوشگله؟
..تو تا ساعت چند هستی همراز.؟_
...خوب من قول داده بودم ساعت متعارؾ باشه..پس ميشد احتماال  7البته بعدش هم بايد می رفتم پيش استاد اميری...
چه طور عزيزم..؟؟_
...من ...دوست ندارم پيانو ياد بگيرم...به مامان فريده گفتم به پدر جون بگه...گوش نميکنه_
به صندليم تکيه دادم و سعی کردم جمالت رو طوری پشت هم بذارم که حساسيت ايجاد نکنم  :خوب چرا دوست
...نداری؟..خيلی از دخترا آرزوشونه
...دستاش رو بيشتر توی هم کرد و اخماش هم بيشتر شد  :خوب آرزوی من نيست...من دوست دارم مثل تو باشم
آهی توی دلم کشيدم...اين امکان نداشت...نيوشا پرنسس خاندان انتظام..روی صحنه تئاتر شهر در حال تمرين نمايشنامه
..اتللو...سرم رو تکون دادم به اين مسئله حتی نمی شد فکر کرد
...دستم رو آروم روی دستاش گذاشتم  :بذار يکم بزرگتر شی...اطرافت رو بهتر ببينی...اون موقع تصميم بگير
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...تو مگه از وقتی همسن من بودی نمی خواستی بری هنرستان؟_

چی می گفتم به خواهر زاده لج بازم..که من وقتی  13سالم بود به خاطر عشق يه نفر ديگه تصميم گرفتم برم ...
هنرستان..بعد هنر برام از اون عشق کذايی بزرگتر و ارجح شد؟؟
...خوب پيانو هم بخشی از هنره...يعنی موسيقی جزء اصليشه_
...من دوست ندارم پيانو بزنم يه کالم_
نيوشا از من انتظار داشت برم و اين مسئله رو براش حل کنم؟؟..آهی از ته دل کشيدم به وضعيت اسؾ بارمون...کاری ...
از دست من بر نميومد..کی اين جا برای من تره خرد ميکرد آخه؟؟..اکبر خانی که بهم ميگفت دختر و جواب سالمم رو
نميداد..يا خان عمويی که يه درجه بهتر بود سالم ميکرد و بهم ميگفت دختر خانوم؟؟..جنس ما ها خيلی متفاوت بود..حرؾ
....هم رو نمی فهميديم مطمئنا
تکه ای از کيک رو توی دهنم گذاشتم  :نيوشا...خيلی چيزا تو زندگی ها هست که ؼير قابل تؽييره..آدمهای شجاع اونايی
...هستن که اين ؼير قابل تؽيير ها رو درک کنن و باهاش کنار بيان
...نگاهی به اخمای هنوز درهمش کردم..اين سخنرانی ؼرای من رو اين دخترک  12ساله دريافت کرده بود آيا؟؟؟...
دستاش رو از هم باز کرد و کمی بهم نزديک تر شد و تن صداش رو آورد پايين  :همراز..من دوست دارم لباسهام رو
...خودم انتخاب کنم
گريه ام گرفته بود..دردسرهايی که ميدونستم روزی شروع خواهند شد..زودتر از انتظارم نمود پيدا کرده بودن....دستی ...
...به پيشانيم کشيدم...بايد کاری ميکردم...اما چه کاری؟؟؟...موقعيت ديدنشون هم از دستم نمی رفت اين طور؟؟
صدای باز شدن در باغ اومد و بعد ماشين لوکس سياه رنگی پارک کرد..راننده در رو باز کرد و انتظام کوچک پياده
...شد...با يه کت شلوار طوسی بسيار خوش دوخت
به سمت ما اومد..در حالی که کيفش دست راننده بود و خودش صاؾ و مستقيم رو به جلو قدم بر ميداشت..دست چپش تو
جيب شلوارش بود که باعث شده بود اندکی گوشه کتش بره باال...از پله های مر مری تراس باال اومد..بچه ها از جاشون
بلند شدن..من هم نا خود آگاه سرپا ايستادم...نگاهی به ميز پر از کيک و شير انداخت و بعد به من...و احتماال به موهای
 ...فر فری بازم
...کوشا  :سالم عمو
لبخند زد...باورم نميشد..فکر ميکردم لبهاش اصال توانايی کش اومدن ندارن...هر چند چيزی شبيه به لبخند بود :
سالم...خوبی؟؟؟
...پس احوال پرسی هم به حمد الهی بلد بود..
...کوشا خوبمی گفت
سرش رو بلند کرد دوباره به من نگاه کرد...سالم کردم...سالمم بيشتر حالت خبردار داشت...جوابم رو داد و به سمت
نيوشا چرخيد  :شما نميخوای سالم کنی؟
...نيوشا با تخسی تو چشماش نگاه کرد  :سالم
...اخمای خان عمو رفت تو هم...خيلی خيلی واضح بود که نيوشا اين سالم رو از سر اجبار داد
...با آرنج به پهلوی نيوشا زدم ..که جواب نداد..الحق که تخس بود و لج باز..عين حامد..ته دلم لرزيد..عين پدرش
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..به نظرت بايد برم بهش بگم_
..سيا متفکر نگاهم کرد  :نمی دونم همراز اون خانواده عادی نيستن..ؼير قابل پيش بينی هستن
 ....توی کافی شاپ نزديک بيمارستانی که گلنار توش بود نشسته بوديم تا بياد باهم بريم سينما

دارم خل ميشم..و عجيب اينکه هر چی بزرگتر ميشه تخس تر هم می شه..عجيب داره روحياتش شبيه به حامد می شه و _
...اين من رو نگران ميکنه..بايد رو اين بچه کار بشه..وگرنه يه حامد ديگه وارد اين اجتماع ميشه
سيا قهوه فرانسه اش رو پر از شکر کرد  :نمی شه که بری بگی من نگران اين بچه ام که داره شبيه به پدرش ميشه..از
...هر طرؾ نگاه کنی توهينه...به اون خاندان اربابی
اوه اوه گفتی ارباب..سيا حامی به درد اين سريالهای تلويزيونی می خوره نقش ارباب رو بازی کنه...پرستيژ عجيبی _
...داره
کمی از قهوه اش رو مزه مزه کرد  :دکتر ديگه؟
...داروسازه_
...پس از ما بهترونه...ولش کن..اونم فکر نکنم حرؾ ما رو بفهمه_
ببينم سيا..استرس پنجشنبه فرا گرفتت که اين طوری سياه بين شدی؟؟_
دلت خوشه..بذار ببينيش...متوجه ميشی که اصال اين تالش ها بی دليله...می دونم می خوای در حقم رفاقت _
...کنی...خواهری کنی...اما
...اما نداره سيا...چرا نمی خوای به خودتون فرصت بدی_
ببخشيد؟؟..خودمون؟؟؟....دختر مردم به چی من دلخوش کنه؟؟..به پولی که ندارم...به شؽلی که نه تايم کاری درست و _
درمون داره...نه احترامی...تهش مطربيم و مردم زير چشمی نگامون ميکنن...يا خانواده ای که خودشون من رو آدم
....حساب نميکنن..به چی؟؟
...به دل دريات..به محبت بی نظيرت..به مردونگی و سوادت...به سياوش بودنت...به چشم پاکت_
...لبخندی از سر مهر بهم زد  :ما بايد با لنگه های خودمون بپريم مموش
قهوه اش رو از دستش گرفتم و جرعه ای نوشيدم قيافه ام رفت تو هم  :تو چرا اين رو انقدر شيرينش کردی...خوب تو که
تلخ دوست نداری چرا سفارش قهوه ميدی آخه؟؟
فنجون رو از دستم گرفت و خنديد  :دنيا همينه ديگه همراز بانو...تلخ...خودمون داريم با چيزهای مصنوعی شيرينش
...ميکنيم

بچه ها قرار بود شب بيان خونمون از ديروزش گلنار اومده بود پيشم...ؼذا يکم ماکارونی درست کرديم..برای دم شدن
...درش رو گذاشتم و نگاهی اجمالی به خونه که برق ميزد انداختم
...گلنار  :عاشق اين گلدونای کنار پنجره اتم
لبخندی زدم به گلهای اطلسی..حسن يوسؾ و الله عباسی که تو گلدونای سفالی که خودم روش نقاشی کشيده بودم نگاه
....کردم...همشون رو کنار پنجره خونه با قاب آبی رنگ چيده بودم
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...می دونی همراز خونت با اين گلدونا..کتابا و حضور خودت خيلی آرامش بخشه...اين و همه بچه ها ميگن_
از جام بلند شدم برم سمت حمام  :بچه ها دنبال چيزی که درون خودشون به وفور هست ميان اين جا..آرامشی که خودشون
..دارن رو اين جا کشفش ميکن
...حوله رو محکم دور موهام پيچيدم..گلنار داشت الک ميزد با ديدنم عافيت باشه ای گفت  :همراز گوشيت زنگ خورد
به سمت گوشيم رفتم...شماره عمارت انتظام بود تعجب کردم و شماره گرفتم...بعد از سالم و احوال پرسی با زری خانوم
...متوجه شدم نيوشا بهم زنگ زده بوده
..نيوشا  :همراز تو کی ميای دوباره؟
...قربونه اين لحن ؼرؼروت بره همراز..چه طور عسلم؟؟...من فردا ميام_
مگه قرار نشد بهشون بگی دست از سرم بردارن...؟؟_
دلم پر از اضطراب شد...نفسم رفت برای بؽض توی گلوش :...مگه چی شده باز؟
کالسای پيانو رو کردن دو روز در هفته...امروز می خوايم بريم خونه عمه عالم تاج...يه پيراهن مسخره سفيد برام _
...انتخاب کردن..من نمی خوام پيراهن بپوشم اونم اين شکلی..من می خوام مثل تو لباس بپوشم
دستی تو موهای فر خيسم کشيدم و لبه تختم نشستم...آخه من االن بايد چی کار ميکردم...تا نشستن و گريه کردنم به اوضاع
..مسخره ای که توش گير کرده بودم چيزی نمونده بود
...نيوشا جان چی گفته بودم؟..اين که بايد چيزهايی که نمی شه تؽيير داد رو پذيرفت عزيزم_
..همراز ...من نمی خوام اين جوری زندگی کنم..من اصال ميخوا م بيام با تو زندگی کنم_
اشک روی گونه ام رو پاک کردم...نيوشا چه ميفهميد از زور زياد اون خانواده...چه ميفهميد از قانون...چه ميفهميد از
....منی که امکانات بزرگ کردن دو تا بچه ای که داشتن پا به نوجوانی ميذاشتن رو نداشتم
اجازه ميدی من اول صحبت کنم بعد تو بيای پيش من؟؟؟_

گوشی رو روی لبم گذاشتم..بيشتر از نيم ساعت بود لبه تختم همون طور نشسته بودم...لبه گوشی روی لب..خم شده به
سمت جلو...خسته و چشم دوخته به عکس خندان رها روی ديوار توی  16سالگی تو لباس نامزدی کرم رنگش..در حالی
...که من  7ساله با پيراهن پرنسسی کنارش با لبخند گونش رو می بوسيدم
...رها..رهای دوست داشتنی من...رها شدی خواهرم...من اما دست و پام بسته است...بسته  :اه
اه بلندی گفتم و سعی کردم همه جسارتم رو جمع کنم...تو هيستوری گوشيم دنباله شماره ای گشتم که خان عموی بد خلق ..
..اون روز باهاش بهم زنگ زده بود....پيداش کردم...آب دهنم رو قورت دادم...به خودم تشر زدم..همراز خودت رو جمع
کن..دستم دو سه باری به سمت دکمه تماس رفت و برگشت تا در آخر فشارش دادم..با سومين بوق صدای محکمش توی
...گوشی پيچيد
...سعی کردم لرزش صدام رو بپوشونم  :الو
انگار از شنيدن صدای دختر پشت گوشيش جا خورد...و اين نشون ميداد شماره ام رو سيو نداره...پوزخندی به خودم
...زدم..آخه دختر مگه تو رو اينا آدم حساب ميکنن که شماره ات رو سيو کنن
...الو..بفرماييد_
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جناب انتظام ؟؟_
....خودم هستم خانوم امرتون رو بفرماييد_
..چه قدر اين بشر بد اخالق بود..
...سالم همراز هستم.خاله بچه ها _
...چند ثانيه ای مکث کرد و با تعجبی که پنهانش نکرده بود پرسيد  :سالم..هستم در خدمتتون
...نفسم رو بيرون دادم تا کمی بيشتر آرامش داشته باشم ..اطرافش شلوغ بود
...می خواستم راجع به نيوشا باهاتون صحبت کنم_
..اتفاقی برای نيوشا افتاده؟؟؟_
...پس اين بشر بلد بود نگران بشه..
...راستش رو بخوايد...نه..اما...خوب..شما کی وقت داريد بتونيم باهم صحبت کنيم؟_
!!!من و شما راجع به نيوشا؟؟_
...خيلی بهم برخورد..انگار ميخواست بگه تو در حدی نيستی که صحبت کنيم..
....بله..بنده و جناب عالی...راجع به نيوشا_
...می دونستم لحنم کمی گستاخانه است اما واقعا عصبانی شده بودم
مطمئنيد االن نمی تونيم صحبت کنيم؟؟_

...بالفاصله بعد از اين حرفش صدای خانمی اومد از اون طرؾ  :دکتر انتظام آقای خطيب منتظرتونن
خانوم؟؟_
...جواب ندادم...
...دختر خانوم با شما هستم_
...ببخشيد فکر کردم با اون خانوم هستيد_
....خير مخاطب بنده از پنج دقيقه پيش شماييد_
...دلم می خواست بزنمش..چه منتی هم سرم ميذاره...سعی کردم کمی لحنم رو جدی تر کنم..
تصميمتون چی شد؟_
...من فردا خونه ام..می دونم برای ديدار بچه ها ميايد...اون جا در خدمتتون هستم تا باهام صحبت کنيم_
...بعد از خداحافظی سرم رو بلند کردم و به گلنار که به چار چوب در اتاقم تکيه داده بود نگاه کردم..
چشماش ؼم داشت  :عصبانی هستی همراز؟
چه طور نباشم...چه طور نباشم؟؟...چی شد به اين جا رسيديم..؟؟؟..مردک منت سر من ميذاره..می گم می خوام راجع به _
..نيوشا حرؾ بزنم آنچنان تعجب ميکنه که نگو؟؟...گلنار...من راهم رو که گم نکردم؟؟..کردم و خبر ندارم؟؟
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گلنار به سمتم اومد و محکم بؽلم کرد  :من هيچ کس رو نديدم به اندازه تو توی راه راست باشه...تو سالهاست داری تنها
زندگی ميکنی..از وقتی فسقل بچه بودی...امکانش رو داشتی..زيبايييش رو داشتی.طرفدارای زيادی داشتی و داری..اما
...می بينم که دنيا چه قدر تميز و صافه...به خودت شک نکن...هيچ وقت
دستم رو پشت کمرش قالب کردم...تو دلم خودا رو شکر کردم به حضور اين برادر و خواهر...اعتراؾ کردم چه قدر به ..
...آؼوش احتياج داشتم

پيراهن قرمز بته جقه ايم که سبک بود و راحت رو پوشيدم ..يه آرايش ماليم کردم و به سمت سالن رفتم که گلنار در رو به
...روی مهمون ها باز کرده بود
...کيوان جعبه بزرگی از شيرينی دستش بود..پشت سرش آرتام بود...و دوست دخترش ستاره...و دوست دختر کيوان آرام
سيامک موزيسين معروؾ .باهمشون دست دادم بچه ها بی تعارؾ هر کدوم به سمت يکی از مبلها رفتن و نشستن..کيوان
...که روی هپی چير روی گليم خودش رو ول کرد  :ای ول عاشق خونتم
لبخندی زدم..اما چشمم سمت در بود و منتظر آدم اصلی...از در يه فرشته وارد شد...مانتوش دستش بود..معلوم بود تو
راهرو در آورده...پيراهن ليمويی رنگ آستين حلقه ای و کوتاهی پوشيده بود...از جنس حرير..خيلی زيبا نبود..اما اون
چشمای سبزش و موهای خرمايی روشنش و اون نگاه ماليم و هاله و انرژی که به لطافت همون حرير تنش بود..آدم رو
..مسخ ميکرد..قد بلند نبود..مثل من قد متوسطی داشت و کمی تپل بود...يه تپلی دوست داشتنی و خواستنی
...با لبخند به سمتم اومد و من بی اراده خم شدم تا گونه برجسته اش رو ببوسم
...سالم...خيلی خوش اومدی_
...لبخندی بهم زد  :سالم..همراز جون..تعريفتون رو از بچه ها خيلی شنيده بودم..چه قدر خوشحالم ميبينمت
...من هم همين طور عزيزم_
کيوان همون طور که ولو بود  :آويسا خونش همون طور که تو ضيح داده بودم هست يا نه...؟؟
آويسا مانتو و شالش رو به دست گلنار که دستش رو دراز کرده بود داد و نگاهی به اطراؾ انداخت..به
گلدونها..تابلوها..کتابها..فی لمها...گليم و کوسنهايی که همش کار چاپ دست يکی از دوستام بود...لبخندی زد و من
...اعتراؾ کردم که لبخندش فوق العاده زيباست  :آره..حتی خود خونه خوشگل تره کيوان..چه قدر آرامش بخشه
ستاره که مانتوش رو تازه عوض کرده بود و دستش دور بازوی آرتام بود روی کاناپه نشست  :اين خونه به لطافت صدای
...همرازه
...آويسا  :آره همراز جون صدات فوق العاده است
...سعيد  :همراز داره يه کار دوبله هم انجام ميده
علی سيبی که توی دستش بود رو گاز محکمی زد و همون طور چار زانو نشست روی زمين و چشم دوخت به فيلمها :
...خداييش بهت مياد نقش فرشته رو بازی کنی
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...من  :بچه ها بی خيال با اين تعريفای شما بايد پام رو به پايه مبل ببنديد تا پرواز نکنم
..سعيد بلند خنديد  :راستی اين سيا کجاست
...با اومدن اسم سيا نگاهی به آويسا انداختم که ؼرق صحبت با گلنار بود
...تو راهه...بايد می رفت جايی_
...همون لحظه صدای زنگ بلند شد...علی به سمت آيفون پريد  :ؼذا تموم شد آقا تشريؾ ببريد

...نمی دونم سيا چی جوابش رو داد که بلند خنديد و گفت  :جناب عفت کالم داشته باشيد اين جا خانواده هست

سيا با تيپ هميشگی اش اما سر به زير تر وارد جمع شد..بچه ها به استقبالش رفتن..بچه ها خيلی دوستش داشتن...کيوان
کنار خودش جا براش باز کرد...سيا از کنارم رد شد..لبخندی بهم زد و زير چشمی نگاهی به آويسا که با اون لبخند
...خواستنيش بهش سالم کرده بود کرد  :سالم..خوش اومدی
آرتام  :نا مرد.فقط آويسا خوش اومده؟؟
..آرام  :واال...دمت گرم به روش آوردی
...سيا  :شماها هميشه آويزون گردنه منه بی چاره ايد..حاال خوش آمد گويی هم ميخوايد
برای بچه ها تو ليوانايی که لنگه به لنگه بودن شربت آوردم...بحث داغ اجرای سياوش اينا بود و من چشم دوخته بودم به
سيا که زير زيرکی به گفتگوی گلنار و آويسا چشم دوخته بود..دلم کباب بود برای اون نگاه جذابش..آروم رفتم پيشش و
...نشستم کنارش..کيوان اون ور تر مشؽوله تلفن حرؾ زدن بود گفتم :احوال داداش سيای خودمون
...خوبم مموش_
چه قدر خوشگله...بهت حق ميدم..الحق که اون شعر در خورشه...چرا باهاش گرم نيمگيری؟؟_
يه قلپ از شربتش رو نوشيد  :ساعت توی دستش رو ديدی؟؟..احيانا ماشينش که پايين پنچره ات پارک شده رو اصال
..نديدی
!!انقدر مادی بودی من نمی دونستم؟؟_
...واقع بين بودم و تو خبر نداشتی مموش_
آويسا  :سياوش..اون کتابه که گفتی برام مياری رو آوردی؟؟
...سياوش  :بله..تو کيفمه يادت باشه بهت بدمش
...آويسا لبخندی از سر شوق زد  :وای سياوش خيلی گلی
...سياوش زير لب  :آره خيلی
من  :آويسا چه کتابی هست اين کتاب؟؟
...تحليل شعر های حافظ_
جدی؟؟...می دونستی سيا کلی کالسای حافظ شناسی رفته و شايد بهتر از حتی اون کتابا بتونه کمکت کنه؟؟_
!!آويسا با چشمای گرد گفت  :جدی؟؟؟
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!!سيا يا آرنج کوبيد پهلوم  :چی کار ميکنی؟؟؟

می خوام تو رو همونی که هستی بشناسه...خودت رو سيای دوست داشتنی که خيلی از دخترا آرزوشونه رو ازش دريػ _
...نکن...لياقتت رو داره
...خواست جواب بده که آويسا کنارمون نشست
لبخندی بهشون زدم و آروم از کنارشون بلند شدم و به سمت آرام و علی و سعيد و ستاره و سيامک و آراتام رفتم که گلنار
...رو دوره کرده بودن رو داشتن سر به سرش ميذاشتن که دکتره
سرم پر بود از صدای حامی خان انتظام...قلبم پر از لطافت آويسا و نگاهم پر از صحنه ای که آويسا چار زانو و با حد ..
...اکثر توجه کنار سيا نشسته بود و داشت سئوال ميپرسيد
من نمی ذاشتم اين فرشته خوش خلق و با نمک از کنار سيا دور بشه...سيا يی که می تو نستم شو ر هيجانش رو از همين
....جا ببينم

سعی کردم کمی به خودم مسلط باشم ..نيوشا خيلی به اين گفت گو اميد بسته بود...چيزی که من خودم خيلی هم بهش
...اطمينانی نداشتم...نفس عميقی کشيدم و تقه ای به در زدم
صداش پيچيد که با بفرماييد دعوتم ميکرد داخل...وارد اتاق کارش شدم...مثل هميشه شيک و با کروات کنار ميزش ايستاده
بود و فنجانی که حدس ميزدم چای باشه توی دستش بود..ساعت  5بعد از ظهر يه روز تابستانی بود و نور نشاط آوری از
...پنجره سر تا سری تا نيمه های اتاق اومده بود...نگاهش کردم فنجان توی دستش رو روی ميز گذاشت و سالم کرد
برای اولين بار اون پيش قدم سالم شد...سالمی کردم...و با اشاره دستش بيشتر وارد اتاق شدم...موهام رو يه دونه بافته
بودم و پيراهن آستين کوتاه تا باالی زانوی آبی رنگی تنم بود که می دونستم کمی سنم رو باالتر نشون می ده ...کفشام کمی
پاشنه داشت و اين باعث می شد کؾ پارکتهای چوبی صيقل خورده اتاقش که بوی گرمی هم داشت تق تقی ايجاد
بشه...احساس کردم کمی موشکافانه تر از هميشه نگاهم ميکنه ...آرام روی مبل رو به روش نشستم و پاهام رو روی هم
انداختم...کؾ دست راستش رو به لبه ميز تکيه داده بود و و دست چش هم توی جيبش بود...به شلوار پارچه ای زؼالی
...رنگش نگاهی انداختم..مطمئن بودم اگر سيا بود االن ميگفت خط اتوی شلواش هندونه قاچ می کنه
...با تصور اين مسئله کمی لبخند روی لبم اومد که از نگاه تيز بينش پنهان نموند
...خيلی خوش آمديد خانوم_
اذعان کردم به شدت مرد مبادی آدابيه..البته اين تا زمانی صدق ميکرد که کسی پاش رو فراتر از قوانين مسخره اين ..
...جماعت نذاره
...خيلی ممنونم که برام وقت گذاشتيد_
خواهش ميکنمی گفت و از اون ژست جذابش در اومد و رفت پشت ميز کنده کاری شده ماهوتش نشست روی صندلی
چرمش که پشتی خيلی بلندی داشت و زل زد به چشمای من...نگاه مستقيمش تمام اعتماد به نفسی که داشتم رو
ميگرفت...اين حالت رئيس و مرئوسی رو دوست نداشتم...مثل يه رعيتی شده بودم که اومده از اربابش در کمال خشوع
...درخواستی بکنه که خوب هم ميدونست امکان اجابتش کمه و من از اين حالتمون اصال خوشم نميومد
...من در خدمتتون هستم_
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دستام رو مشت کردم و به خودم لعنتی فرستادم ...من کسی که می تونستم سخت ترين نمايشنامه ها رو اجرا کنم حاال تو ..
...چهار کلمه حرؾ حساب مونده بودم
...راستش رو بخوايد دنباله جمله ای هستم که صحبتم رو باهاش شروع کنم_
...شما از هر جايی که صالح می دونيد شروع کنيد_
...کالمش يه کالم بود و خونسرد اما نگاهش منتظر بود..
راستش رو بخوايد اين بحث بيشتر يه ماموريت از سمت نيوشا ست..البته چيزهايی هم هست که من خيلی وقته می خوام _
...مطرح کنم..اما خوب..پدرتون...بگذريم...شما می دونيد که نيوشا کالس پيانو داره
کمی به صندليش بيشتر تکيه داد  :بله..در جريان هستم..البته من کارش رو ديدم و چون احساس کردم کمی عقبه ساعات
....کالسش رو افزايش دادم
خوب شما ازش پرسيديد که اصال دوست داره پيانو بزنه؟_
کمی سر جاش جا به جا شد...اين سئوالم چرا انقدر عجيب بود؟؟
...منظورتون رو درست متوجه نمی شم_
منظورم واضحه جناب انتظام من خيلی خوب ميدونم که پيانو رو تقريبا تمام بچه های خاندانتون به خصوص دخترها _
..بلدن و ميزنن و به همين واسطه هم هست که شما نيوشا رو مجبور کرديد که پيانو بزنه
..کمی اخماش رفت تو هم من پيش خودم اعتراؾ کردم واقعا از اين که اين اخم ها بيشتر توی هم بره می ترسيدم
دقيقا منظورتون از مجبور کرديد چيه خانوم؟_
نفس عميقی کشيدم و سعی کردم با ماليم ترين جمالت صحبت کنم و گرنه جوابهای بسيار کوبنده ای هم داشتم  :راستش رو
..بخوايد..من بهش افتخار ميکنم و البته بسيار هم دوست دارم که پيانو بلد باشه و بزنه
خوب پس مسئله کجاست؟_
..اين آدم واقعا متوجه نمی شد يا من رو گير آورده بود.؟..
دامن لباسم رو کمی توی مشتم گرفتم  :جناب انتظام...نيوشا يه دختر  12ساله است..يه دختر خانوم عاقل  12ساله که
...خيلی خوب هم هنر رو ميشناسه..چرا بهش اين فرصت رو نميديد تا خودش انتخاب کنه
...خانوم..نيوشا يه دختر بچه  12ساله است که خيلی از مسائل رو درست تشخيص نميده_
ديگه کم کم داشتم عصبانی می شدم..دهنم هم خشک شده بود..آب دهنم رو قورت دادم  :اون داره پا به نوجوانی ..
...ميذاره..کم کم تبديل به يه خانوم جوان ميشه..بايد ياد بگيره که حق انتخاب داره
کمی روی ميز خم شد و دستهاش رو توی هم قفل کرد  :حق انتخابش رو کسی ازش گرفته؟
کمی روی مبل جا به جا شدم و زل زدم به چشماش کمی جا خورد  :نگرفته؟؟...شما ازش پرسيديد؟..شايد ساز ديگه ای
دوست داره بزنه؟..شايد دوست داره کاره ديگه ای انجام بده..حتی لباس هاش رو هم انتخاب می کنيد..اين شامل حال کوشا
...هم ميشه.اما اون بچه است و کال پسرها کمتر روی اين مسئله حساسن...نيوشا احتياج داره بيشتر درک بشه
....خانوم محترم شما طوری صحبت ميکنيد انگار ما اين جا داريم شکنجه اش ميکنيم_
!!به نظر خودش اين شکنجه نبود؟؟؟...
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البته که من منظورم همچين چيزی نبود...من دارم ميگم بهش به عنوان يه دختر که کم کم خانوم هم ميشه فرصت بديد _
...راجع به ال اقل تفريحاتش تصميم بگيره
...اون يه خانوم از خاندان انتظام..با قوانين و البته با نمادهای اين خانواده بزرگ ميشه_
جناب انتظام..اين جا انگلستان نيست که پادشاهی داشته باشه که خاندان های اشرافی داشته باشه..اين جا ايرانه...اين _
جامعه به اندازه کافی برای نيوشا بعنوان يه زن...محدوديت هايی خواهد آورد چرا ما در داخل منزل هم داريم ابتدايی ترين
...آزادی فرديش که حق انتخاب لباس و موسيقی اش هستش رو هم ازش ميگيريم
می تونستم قسم بخورم که شوکه شده...اصال انتظار اين نطق ؼرا رو از من نداشت فکر کنم...می دونستم تند رفتم...اما ..
...نمی گفتم می مردم
چند ثانيه بيشتر طول نکشيد که به خودش مسلط شد..خوب فهميده بودم که روند اين گفت گو رو دوست نداره...يا شايد
...انتظار ديگه ای داشته
...ما آزاديی ازش صلب نکرديم..داريم يادش ميديم درست زندگی کنه_
آدمهايی ياد ميگيرن درست زندگی کنن که از درون سالم باشن...روحشون پر از لج بازی نباشه...بلد باشن لذت _
...ببرن..نفس بکشن..دنيای نيوشا خيلی رنگيه و خيلی حساس..اون بيشتر از هر چيزی نياز به درک شدن داره
خونسرديش رو حفظ کرده بود اما کمی هم سر در گم شده بود  :قبل از تمام آزادی هايی که داريد ازش دم می زنيد..نيوشا
...بعنوان يه دختر خانوم از يه خانواده به نام موظفه قوانين رو ياد بگيره
مشتم رو محکم تر کردم و سعی کردم نفس بکشم..اين آدم تنها آدم روی زمين بود که ميتونست تمام خوش بينی های من
رو از بين ببره و تا اين حد عصبانی کنه  :اون قبل از اين که از خاندان شما باشه جناب ..آدمه...و زنه...مردساالرانه
....داريد باهاش بر خورد ميکنيد
کمی روی ميز خم شد  :مرد ساالرانه است که ازش ميخوايم طوری لباس بپوشه که توجه جلب نکنه؟؟
منظورش مطمئنم به نوع لباس پوشيدنه اندکی توی چشم من بود...من دختر سبکی نبودم..لباسهای تنگ و يا آرايش های ..
...ؼير نرمال نداشتم..من فقط يه تيپ هنری و ساده داشتم
جناب انتظام..اون يه زنه...و هر زنی زيباست..و هر زنی توجه جلب ميکنه...اين رو هر گز نميتونيد جلوش رو _
بگيريد..نيوشا به زيبايی مادرشه...وقتی بالػ بشه اين زيبايی ها بيشتر هم ميشه..اون موقع هم می خوايد پيراهن های تور
توری دختر بچه های  5ساله رو تنش کنيد تا ديده نشه؟؟؟
رگ گردنش کمی زده بود بيرون..ؼيرتی شده بود برای برادر زاده  12سالش؟؟؟!!! داشتم سکته ميکردم از نگاهش..دلم
...ميخواست همين االن در رو باز کنم و فرار کنم...از پشت ميزش بلند شد..ترسيدم و توی مبل بيشتر عقب رفتم
حواستون به جمالتتون هست دختر خانوم؟؟؟_
داد نزده بود...تن صداش حتی باال هم نرفته بود..اما عجيب ترسناک شده بود...من چه ميدونستم اين بشر انقدر ..
...متعصبه..من که حرؾ بدی نزده بود
آب دهنم رو قورت دادم..کؾ دستام عرق سردی کرده بود  :من فقط سعی کردم شما واقعيت بودنه يه دختر جوان رو در
...خونه بپذيريد
...ما اين واقعيت رو وقتی خواهر شما تو سن  16سالگيش بعنوان عروس اومد خونه ما پذيرفتيم_
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مطرح کردن مسئله رها اين وسط بی خود بود..بؽض کردم..اين مردی که سه ماه بعد از مراسم عروسی رها و حامد ..
رفته بود...چه ميدونست خواهر مهربون و بره من تو اين عمارت چی کشيده....دهنم رو باز کردم تا جواب بدم که تقه ای
...به در خورد
حامی سر برگردوند به سمت در و بفرماييدی گفت ..زری خانوم بود  :ببخشيد آقا..خانوم ارشدی تشريؾ آوردن...گويا اين
...ساعت قرار داشتيد
...حامی به ساعتش نگاه کرد  :تا اين جا همراهيشون کنيد
اين جمله علنا يعنی بحث رو قطع کرده بود و داشت می انداختتم بيرون...هيچ نتيجه ای از اين بحث نگرفته بودم..آدم ..
...سختی بود...حتی شايد سخت تر از پدرش..و اين يعنی شکست
...در هر صورتی ممنون از وقتی که گذاشتيد...ولی فکر کنم_
قبل از اينکه بتونم جمله ام رو تمو کنم...در باز شد و خانوم جوان زيبا و خوش قد و قامتی تو کت و شلوار خوش دوخت و
شال حريری وارد اتاق شد..همراه خودش عطر گرون قيمتی هم داخل آورد نيم نگاهی به من که با اون پيراهن عروسکی
ايستاده بود و پاها و سر لختم انداخت و بعد به حامی که پشت ميزش ايستاده بود و هنوز هم رگ گردنش مشخص بود...و
سالمی کرد که من نفهميدم به خودم بگيرم يا نه..در هر صورتی ديگه اون جا جای من نبود..از در اتاق بيرون اومد و به
ديوار پشت در تکيه دادم..تازه متوجه شدم زانوهام ميلرزه..به خودم تشر زدم  :خوبه همراز خانوم مثل بال نصبت ازش
ميترسی و اين نطق رو کردی..مشتی به پای خودم زدم ..حاال بايد چی جواب نيوشا رو ميدادم؟؟

االن اين گفت گو تاثيری هم داشت به نظرت؟
نگاهی به سيا کردم که داشت برای رفتن روی صحنه آماده ميشد..منتظر بودم بره تا من هم برم خونه  :اين گفت گو بيشتر
...از قبل اون رو از من متنفر و من رو از اون نا اميد کرد سيا
...نمی دونم چی بايد گفت..اون يه آدم تحصيل کرده است...آدم انتظار ديگه ای از مردی داره که دکتره..که چه ميدونم_
تو با آويسا چه کردی؟_
لبخندی که روی لبش اومد رو دوست داشتم..اين يعنی چند پله از هفته گذشته جلوتر بوديم که وقتی اسم اين دختر ميومد ..
...آه ميکشيد
...هر چند وقت يه بار ديوان حافظش رو ميزنه زير بؽلش مياد سئوال ازم ميپرسه..اين هفته تقريبا هر روز ديدمش_
يه ابروم رو باال انداختم  :اين خوبه ديگه؟؟؟
موهاش رو با کش محکم بست و روی صندلی رو به روييم نشست  :خوب يا بدش رو گذر زمان مشخص ميکنه...من از
...بودن در کنارش لذت ميبرم
....لبخندی بهش زدم  :مطمئنم اون هم همينطوره
مسئله اينه مموش..اون ذاتا ياد گرفته از همه چيز لذت ببره..هيجان زده بشه...با آدمها به بهترين شکل ارتباط _
...بگيره..دختر بسيار خوش بين و شاديه
دستی به زانوش زد و بلند شد  :به هر حال من خيلی هم سعی ميکنم فکر نکنم..چون خوب ميدونم حقيقت با چيزی که من
...دارم حس ميکنم بسيار فاصله داره..اينکه ترجيح ميدم به همين هم راضی باشم....من برم که کيوان االن فؽانش در مياد
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روی کاناپه خونه دراز کشيدم چند وقتی بود خيلی دلم براشون تنگ شده بود...آلبوم رو باز کردم...يه حزنی همراه با يه
شادی ديدار مجدد بهم وارد ميشد..وقتی اين آلبوم قديمی چرمی قهوه ای رو باز ميکردم...ما خيلی شانسی برای داشتن
عکسهای خانودگی نداشتيم...يه قطره اشک از چشمم افتاد روی مشمعی که روی عکس رو پوشونده بود..دست کشيدم به
چهره خندان مادرم در کنار پدرم روز عروسيشون...مامان ميگفت عکسای روز عروسی اکثرا سوخته بودن..همين باعث
....شده بود که ما کال سه يا چهار عکس از عروسيشون داشته باشيم
بايد می رفتم بهشت زهرا خيلی ها رو داشتم اونجا تا بهشون سر بزنم..مطمئنا بيشتر از آدمهايی که به قولی زنده بودن و
...داشتن نفس ميکشيدن
با شنيدن صدای زنگ گوشيم و ديدن شماره رامين با تعجب جواب دادم..چند وقتی بود خيلی گذارا ميديدمش و اين وقت
شب خيلی بعيد بود تماس بگيره....بعد از سالم و احوال پرسی کمی مکث کرد  :فردا..بعد از کالس اگه کار خاصی نداری
...می خوام دعوتت کنم جايی
ابروم پريد باال...هر جور حساب کتاب ميکردم درست متوجه منظورش نمی شدم :ببخشيد کجا؟؟
...احساس کردم کمی خنده اش گرفت از لحن پرسيدنم
نمايشگاه يکی از دوستانم...تازگی ها برگشته ايران..کارای خيلی جالبی داره ..خيلی مدرن و زيباست...فکر ميکنم از _
....اون جايی که بخشی از کاراش هم پرفورمنسه و مربوط به تئاتر برات جالب باشه
کمی مکث کردم پيشنهاد خوبی بود..برای من هم تنوعی ميشد که مدتها بود برای خودم خيلی وقت نگذاشته بودم...اين روند
فکر کردن به گذشته و ؼصه خوردن به حال بچه ها اگه ادامه پيدا ميکرد جونی برای مبارزه برامون باقی نمی موند از
....طرفی هم
تعللم رو که ديد احساس کردم کمی ناراحت شد  :يعنی يه نمايشگاه اومدن برای ديدن کار برای يه خانوم هنرمند انقدر ..
نياز به فکر برای تصميم گيری داره ؟؟..يا شايد هم موضوع چيز ديگه ست؟؟
لحن دلخورش باعث شد از دست خودم ناراحت بشم : ..البته که چيز خاصی نيست..بسيار هم خوشحال ميشم داشتم برنامه ..
...ام رو تو ذهنم مرور ميکنم
..اين بار صداش حقيقتا پر از نشاط شد  :خوب پس ...فردا بعد از کالس با هم ميريم

بچه ها دسته جمعی تو کالس يه ربع از وقت کالس رو گرفتن تا بهم بگن خوشگل شدم و لباسم بهم مياد...از اون جايی که
عصر بعد از کالس قرارمون به رفتن به افتتاحيه نمايشگاه دوستش بود بيشتر از هميشه آرايش داشتم..يه پانچوی سورمه
ای پوشيده بودم با شلورا تنگ سورمه ای و کيؾ و کفش و شال صورتی چرک و موهام رو هم باز گذاشته بودم تا می
تونستم گردنبند ودست بندهای پر مهره به رنگهای خيلی شاد از خودم آويزون کرده بودم..چيزی که باعث شده بود سنم
کمی بيشتر از  17سالی که همه حدس ميزدن نشون بده و به قول بچه ها حاال شبيه يه خانوم بازيگر شده بودم ..طول کشيد
...تا تونستم تمرکز کالس رو از سر و وضعم به درس جمع کنم
بعد از تموم شدن کالس و خداحافظی از بچه ها ايستادم وسط راهرو..آموزشگاه تقريبا خالی بود..خانوم مير جعفری پشت
ميزش نبود و من نمی دونستم رامين کجاست...دست بردم موبايلم رو در بيارم که از پشت سر صدايش رو شنيدم چرخيدم
به پشت که داشت با موبايلش حرؾ ميزد ..با ديدنم کمی ايستاد و با تعجب نگاهم کرد...خوب از اون تيپ بچه مدرسه ای
هميشگی که اين چند وقت ديده بود اثری نبود اما يعنی انقدر تؽيير کرده بودم؟؟
گوشی رو قطع کرد..خودش هم خيلی به خودش رسيده بود با گام بلندی به سمتم اومد  :به به بانو...حالتون چه طوره؟؟
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يکم از لحن شاد و پر از خجستگی احوال پرسيش خوشم نيومد..اصال از اين که انقدر واضح به روم آورده بود که از
.....نظرش تؽيير کردم هم خوشم نيومد..سعی کردم تا می تونم جدی باشم  :خوبم
از لحنم کمی جا خورد اما هنوز اون برق توی نگاهش بود  :اگه چند لحظه بهم فرصت بديد می رم سوئيچ ماشين رو ميارم
......سر راه هم يه توقؾ کوتاه بايد داشته باشم گلی که سفارش دادم رو تحويل بگيرم

بودن تو فضای ماشينش رو هم دوست داشتم و هم معذب بودم..اگر اون نگاههای گاه و بی گاه و پر از شاديش نبود شايد
می تونستم از موسيقی جذابی که گذاشته بود بيشتر لذت ببرم...اما الحق که مرد خوش سليقه ای بود سبد گل بسيار زيبايی
...سفارش داده بود که عطر مست کننده اش توی ماشين پيچيده بود
گل دوست داری؟؟_
چشمم رو از صندلی پشت گرفتم و چرخيدم به سمتش  :شما يه خانوم به من نشون بده گل دوست نداشته باشه...حتی اگه
...گل ماله خودش هم نباشه
...خنديد  :معدود خانومی مثله توا بانو...که از زيبايی ها لذت ببره حتی اگه برای خودش نباشه
..لبخندی زدم و يکی از گردنبندهای پر مهره و بلندم رو گرفتم دستم :نگيد که می خوايد جنگ مردانه زنانه راه بندازيد
دستاش رو به نشانه تسليم باال برد  :من که تسليمم از حاال..وقتی ميشه از چيزهای زيبا تری حرؾ زد چرا جدل؟؟..مثال از
..نمايشی که داری اجرا می کنی؟...از خودت؟
....از من؟؟...پس از نظرش من هم جزء چيزهای زيباتر بودم؟..
...از من چيزی هم هست که ندونيد...من که دفتر کودکيم پيش شما بازه_
من به تازگی متوجه شدم که در حقيقت چيزی ازت نمی دونم..اون دفتری هم که ازش حرؾ ميزنی رو من اشتباه _
...خوندم..يا شايد انقدر بد خط و خط خطی بود که نتونستم روی متنش تمرکز کنم
کنايه اش رو تميز دريافت کردم...منظورش به حواشی بود که من خودم برای خودم ايجاد کرده بودم و نتونسته بود ...
...خوده من رو بشناسه
گردنبندم رو رها کردم و خيره شدم به شمارش معکوس چراغ قرمزی که پشتش ايستاده بوديم  :همه آدمها دوره نوجوانی و
کودکيشون بد خطن..طول ميکشه تا ياد بگيرن قلم زندگی رو درست دستشون بگيرن...اون وقته که کسايی براشون ثابت
...می مونن که موقع همون بد خطی ها پشتشون بودن يا در کنارشون ايستادن
دستاش رو مشت کرده بود دور فرمون...دوست نداشتم مثل هميشه با کنايه ها در کنار هم باشيم..من واقعا بعنوان يه ...
دوست اين مرد رو دوست داشتم..با سواد..با فرهنگ و با کالس بود..می شد باهاش بود و لذت برد...اما با انگشت گذاشتن
...روی گذشته ای که نمی دونم چه اصراری هم بهش داشت زبون دراز من رو کار می انداخت
....بايد بحث رو عوض ميکردم

بارها برای کارهای دوستای خودم پا تو اين گالری گذاشته بودم اما هيچ وقت اون قدر تزئينات لوکسی نداشت...سبد گلهای
خيلی بزرگ و آدمهايی که بيشتر شبيه به بانکدارها يا تجار خيلی لوکس بودن تا هنرمندهايی که برای ديدن کارهای دوست
يا فاميل اومده بودن...رامين کنارم قرار گرفت با سبد گل آرام با فاصله خيلی کمی ازم قدم بر ميداشت...ورودمون به
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گالری باعث شد تا همهمه نسبتا ضعيفی رو بشنوم و بوی شمعهايی که روشن کرده بودن با عطر مخلوط شده بود...رامين
سری توی سالن چرخوند و کسی رو که ميخواست نديد فکر کنم..روی ميز ورودی که پر از گل بود..سبد گلش رو گذاشت
و بعد بی هوا دستش رو پشتم گذاشت و به سمت چپ هدايتم کردم.از اين بر خورد فيزيکی راضی نبودم هر چند به 30
 ....ثانيه هم نکشيد
...هم گام شدم باهاش...رامين  :اين کارها رو قبل از اينکه کيانوش بذاره نمايشگاه ديده بودم
نگاهی به ميز اتوی تکيه داده شده به ديوار و سبد رخت چرکهای رو به روم انداختم و گفتم  :روزمرگی ها رو خوب
...عنوان کرده
...لبخندی زد  :هنر تجسمی رو هم خوب دريافت ميکنی
نه اين طوری ها هم نيست..هر چيزی که شبيه به دکور باشه رو زودتر دريافت می کنم از بس تو ای مدت بينشون ؼلت _
...زدم
با آرامش کنار هر تابلو يا هر چيزی می ايستاديم..چند دقيقه ای با هم تبادل نظر ميکرديم...رامين بسيار پسر با سوادی
بود..هر تحليلش ديدم رو نسبت به تابلو ها باال می برد..از اين فضای بينمون لذت می بردم بی اشاره به گذشته..مملو از
..حال و پر از نشاط لذت بردن از درسی که خوندی و رشته ای که عاشقشی
صدای گفت و گويی از پشت سرمون باعث شد تا رامين به پشت سر بچرخه و حرفش راجع به فضا سازی کاری که رو
...به رومون بود نصفه بمونه
همراه با چرخيدن به پشت سرم مرد قد بلند و شيک پوشی رو ديدم که پشتش به ما بود و در کنارش مردی که کمی کوتاه
تر بود و با حرارت در حالی که توی دستش پيپ بود به تابلو اشاره می کرد و چيز هايی تو ضيح ميداد..مرد قد بلند بسيار
برام آشنا بود..شيک پوشيش و اين قامت و طرز ايستادن...تو شيش و بش اين که دچار توهمم بودم که با صدای بلند سالم
رامين و برگشتن اون دو مرد به سمت خودم...با ديدن اون چشمای قهوه ای پر نفوذ رو به روم ..ديدم خود توهم رو به
رومه و فکر کنم اوضاع مخم اين چند وقت خرابه...چه طور ممکنه جناب آقای دکتر انتظام...اينجا باشه...؟؟
رامين از کنار من که بهت زده بودم به سمت مردی که کمی کوتاه تر بود رفت و با نشاط زياد دستی بهش داد ..مرد هم
گرم باهاش روبوسی کرد ..که چند لحظه بعد فهميدم اين پسر خوش اخالق و کمی هم پر حرؾ کيانوش نقاش و ميزبان
امشبه...که نمی تونستم تحليل کنم چه ربطی به انتظام بد خلقی داشت که با يه ابروی باال در اوج تعجب داشت من رو نگاه
ميکرد...هر دو از ديدن هم متعجب بوديم...من اين مرد بی نهايت خوش پوش رو که کروات های ابريشمی بی نظيرش
جزء الينفک زندگيش بود گويا رو هر جايی ميتونستم تصور کنم..اين که حتی روزی تو صؾ دستشويی يکی از
رستورانهای بين راهی جاده شمال هم ببينمش اما به هيچ صورتی تو يه گالری اون هم اينقدر مدرن هر گز....اين آدم اگه
موزه ايران باستان ميرفت بيشتر قابل هضم بود تا بايسته رو به روی يه تابلوی آبی که وسطش يه لکه رنگه قرمز داره و
...نقاش يه ربع توضيح بده منظورش چيه
...رامين  :خوب کيانوش جان ايشون هم همراز عزيز که ازشون صحبت کرده بودم
با شنيدن اسمم به سمت رامين چرخيدم و تازه فهميدم در حين تمام اين درگيريهای ذهنی خيره ...زل زده بودم به جناب
انتظام..چيزی که باعث شده بود به جای يه ابرو..هر دوتا ابروهای آقای دکتر باال بره..به خودم لعنتی فرستادم که در مقابل
...اين مرد هميشه در حال سوتی دادن بودم
...کيانوش  :به به همراز عزيز
نگاه خيره و عجيب ما دو نفر به هم باعث شد تا رامين با انگشت به من و حامی اشاره کنه و بپرسه  :شما با هم آشنايی
داريد؟؟
....قبل از اينکه من دهنم رو باز کنم اون صدای بم و لحن محکم جواب داد  :بله..ايشون خاله برادر زاده های من هستن
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رامين با تعجب و البته جا خوردن حامی رو نگاه کرد  :شما عموی بچه های رها هستيد؟؟
...حامی متعجب به رامين نگاه کرد..خوب اين مردی که همراه من بود رها رو هم ميشناخت

کيانوش کنار حامی ايستاد  :خدای من اصال فکرش رو نميکردم دنيا انقدر کوچيک باشه...من با آقای دکتر تو لندن آشنا
شدم...وقتی تو کالج سلطنتی درس ميخوندم..ايشون درسشون تموم شده بود و اون جا کار ميکردن..تو يه دور همی
کوچيک به واسطه دوست دختر سابقم باهاشون مالقات کردم...چند روز پيش که باهم تماس داشتيم و فهميدم که ايرانن
...برای اين نمايشگاه دعوتشون کردم
..حامی در مقابل اين سخنرانی ؼرا و البته بی علت سکوت کرده بود
کيانوش به سمت حامی  :اين آقای محترم هم رامين پرتو هستن..يکی از بهترين نقاشهای نسل جديد...که من خيلی قبولشون
...دارم...دوره دانشگاهم در ايران هم کالسی بوديم
حامی دستش رو به سمت رامين دراز کرد..رامينی که از حامی کوتاه تر بود و توی نگاهش يک عالمه حرؾ بود و
..تعجب
...حامی  :خوشبختم جناب پرتو
...رامين هم که در مقابل لحن حامی جدی تر از هر زمانی حرؾ ميزد ابراز خرسندی کرد
...بنده هم که اين وسط نخودی
حامی همچنان انگار منتظر بود بفهمه من اين وسط چه می کنم ...که کيانوش رد نگاه حامی رو گرفت و به من رسيد :
...حامی جان..ديگه خانومه همراز رو هم که شما بهتر از من بايد بشناسيد خيلی جالبه که اينجاييد
اين بار مخاطب من بودم..سعی کردم لحنم تا جای ممکن پر از اعتماد به نفس باشه...و پوزخنم معلوم نشه از اينکه کيانوش
انتظار داشت حامی من رو بشناسه...پيش خودم گفتم..مگه اين آقا از برج عاجشون پايين ميان ...من جلوی حامی دست و
پام رو گم ميکردم...به خصوص که انقدر هم موشکافانه داشت نگاهم ميکرد  :منم خوشحالم که اينجام..آقای پرتو وقتی
...گفتن بيام نمايشگاهتون راستش رو بخوايد انقدر کارهای خوب رو تصور نميکردم
نيش کيانوش بيشتر از پيش باز شد  :شما به من لطؾ داريد...رامين گفته چه قدر با سواديد و اينکه تو اين سن کم تون چه
...کارهای در خوری انجام داديد..اميدوارم افتخار اينکه افتتاحيه نمايشتون رو باشم رو بهم بديد
....لبخندی زدم  :البته بنده هم خيلی خوشحال ميشم
نگاهم رفت به سمت حامی..نمی دونستم اين وسط چی بيشتر از همه عجيبه...حضور اين آقای دکتر بد خلق وسط اين ..
جمع خجسته...صحبت کردن رامين راجع به من اون هم اينقدر با جزئيات با دوستش...نگاه عجيب حامی که انگار داره من
رو کشؾ ميکنه؟؟...و من که معذب بين رامين و حامی ايستاده بودم...؟؟...هر چيزی که بود...من هيچ تحليل رو کل
...ماجرا نداشتم

کيانوش  :نظر کليتون راجع به کارها چيه؟
خوب سره پا گوشه ای از گالری زير نگاه تيز رامين و حضور پر رنگ حامی ؛نظر ميخواستن از من...تعللم رو که ديد
...ادامه داد  :بخشهای تئاتر گونه رو منظورمه نظرتون برام خيلی مهمه رامين ميگفت نمايش تدريس ميکنيد
...اين بار نتونستم جلوی خودم رو بگيرم با کمی افتخار به حامی که هر لحظه تعجبش بيشتر می شد نگاه کردم
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...رامين  :يکی از موفق ترين دبيرای منه

من  :آقای پرتو به من لطؾ دارن من يه سری از تجربياتم و مطالعاتم رو با بچه ها در ميون ميذارم همين...ولی کال
....کارهاتون خيلی قوی و خوبن..چند وقتی بود کارهای هنر مدرن انقدر خوب نديده بودم
...کيانوش  :عاليه...خوشحالم که دوستش داشتيد...راستی يعنی ما برای افتتاحيتون دعوتيم ديگه
....لبخندی زدم  :البته که دعوتيد براتون کارت ميفرستم
...بسيار عالی_
..بعد هم رو کردم به سمت خان عموی گرام  :برای شما هم کارتتون رو ميارم خدمتتون...البته اگر براتون جالب باشه
...نتونستم جلوی لحن بد جنسم رو بگيرم...اما اون در کمال خونسردی هميشگيش جواب داد  :خوشحال ميشم

نيم ساعت ديگه گالری مونيدم...نيم ساعتی که مدام چشمم و ذهنم پرواز ميکرد به سمتی که حامی جدی و جذاب ايستاده
....بود و رامين که متفکر کنارم راه می رفت
رامين  :نيوشا و کوشا خيلی بايد بزرگ شده باشن نه؟؟
صداش و سئوالش باعث شد تا نگاهم و حواسم از حامی که اون هم داشت به سمت ما نگاه می کرد به سمت رامين
...بچرخه
....آره..به خصوص دخترش خيلی شبيه به خودشه_
...دستی به موهای خودش کشيد  :برای خواهرت خيلی خيلی متاسؾ شدم
...خيلی دوست ندارم راجع بهش صحبت کنم_
واقعا هم دوست نداشتم..رها خيلی سختی کشيد..ما هم پا به پاش...فوتش حتی از مادرم هم برای من سخت تر بود..حاال ..
....دوست نداشتم آدمی که از گذشته های من اومده بود اين طور با ترحم راجع بهش صحبت کنه
رامين که انگار از جوابم کمی جا خورده بود نفسی کشيد  :خوب بريم از کيانوش خداحافظی کنيم؟؟
...برای رفع تلخی جمله قبليم لبخند جمع و جوری زدم  :بريم
...با هم به سمتی که کيانوش و حامی همراه با دو خانوم ايستاده بودن راه افتاديم
رامين  :بعدش بريم جايی شام بخوريم؟؟
دوست نداشتم...يعنی آمادگيش رو هم نداشتم...خسته بودم...با وجود اينکه روز خوبی بود هم جايی قرار گرفته بودم که ...
برام به شدت شادی آور بود و هم اينکه حضورم در اين جا و البته برخورد بسيار خوبی که باهم شده بود تا در مقابل اون
سرچشمه ؼرور کمی هم که شده از پيش داوری هاش راجع به من کم بشه ...اما...نگاهی به صورت منتظرش انداختم :
...خيلی خوشحال ميشدم اما شام خونه خاله ام دعوتم..از هفته پيش قول دادم
بعد از اين خالی که بستم عالوه بر قيافه در هم رامين با خودم دعا کردم حاال که مطمئن بودم تا دم خونه سيا من رو می
....رسونه ال اقل خونه باشن ضايع نشم
...در حالتی که رامين در حال صحبت با کيانوش بود اس ام اسی برای سيا فرستادم...و به سمتشون رفتم تا خداحافظی کنيم
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به کيانوش تبريک گفتم از آشناييش ابراز خوشحالی کردم بعد به سمت حامی که اون هم داشت آماده می شد تا بره چرخيدم
 :...خداحافظ آقای دکتر
خدا حافظ خانوم...فردا تشريؾ مياريد برای ديدار بچه ها؟؟_
...طبق برنامه هر هفته بله_
...فردا بچه ها همراه با ما ميان ديدار عمه خانوم...برنامه تون رو اگر ميشه برای پس فردا تنظيم کنيد_
نمی دونستم از اينکه تازه يادش افتاده بود تا بگه عصبانی باشم؟..از اينکه انگار قرار بود به ديدار سفير کبير برم حرصم ..
بگيره يا خوشحال باشم که طبق يه معجزه رو در روی اين دو نفر کلمه اگر رو که ميشد يه جورايی به لطفا تعبيرش کرد
به کار برده؟؟؟

...از در گالری همراه با هم سه تايی خارج شديم
حامی با سر به خداحافظی مجدد رامين جواب داد و به سمت ماشين رفت که راننده در جلو رو براش باز نگه داشته بود و
...من آروم سوار ماشين رامين شدم و از کنار ماشين حامی که هنوز راه نيوفتاده بود رد شديم
جواب اس ام اس سيا که منتظرم وقتی رسيد تمام ؼرؼرهای توی ذهنم و سورپرايز عجيبی که شده بودم رو نگه داشتم تا
....برای سيا و گلنار تعريؾ کنم

...تو را که ميجويد دل /پل/بر شط چشمان تو می سازم /اين را /تنها ماه می داند و رود
زانو هام رو توی شکمم جمع کردم...انگشتم رو آرام کشيدم دور لبه ليوان دسته دار شيشه ای کنار دستم...همون که پر از
نسکافه بود اما زيادی خنک شده بود..همون که حماقت هم بود نزديک سه صبح بود به جای يه ليوان گنده دوغ برای بيشتر
کردن خواب انگار بيمار گونه با سيا تالش کرده بوديم همين نيمچه خواب هم از سرمون بپره...مدهوش اين يه خط شعر
....زيبا يی که زمزمه کرد نگاهش کردم پشت به من رو به پنجره بود
عاشق تر شدی سيا؟؟_
....عاشق يه صفته نهايته مموش...تر نميگيره_
 ....ليوان رو بی خيال شدم و سرم رو تکيه دادم به ديوار اتاقش و چشمم به عکس بزرگی از کافکا روی ديوار خيره موند
..حاال که گرفتار اين صفت بی نهايت شدی چرا انقدر امروز گرفته ای تا ديروز سر حال تر بودی.؟؟_
چرخيد به سمتم...لبه تختش نشست :...سبکباری و مهر بی حدش گاهی بيشتر می تر سونتم..راه اين که اين برق نگاهش
...فقط ماله منه يا کال اين طوريه رو روم ميبنده
آهی کشيد و بعد به من نگاه کرد  :از خودت بگو از ته ته حست وقتی ديديش...از اينکه اين سوپرايزی که خيلی ؼافلگير
کننده بود برات چی ها به همراه داشت...؟؟
نمی دونم سيا...احساسم اين بود که شايد حاال بيشتر روم حساب باز کنه...اينکه منم آدمم انديشه هايی دارم..گاهی بين يه _
...جمع کوچولو موچولوی خودمون يه موقعيت اجتماعی...چه می دونم خيلی چيزهای ديگه
هر چيزی مربوط به اون خانواده نا خود آگاه من رو می ترسونه..نمی دونم اين ترس وابسته به قدرت و ثروتشونه يا _
...چيزهايی که بهش اعتقاد دارن و هيچ جوره تو کت من نمی ره
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هر دو و هيچ کدوم سيا...تو کت تو يکی که بايد بره..پدرت هم نسبت به من و تو همون حسی رو داره که اونها بهمون _
...دارن
لبخندی زد  :خسرو جون اون همه قدرت نداره که يه کارمند بازنشسته است که يه پسرش مهندس مکانيکه اما به قول
خودش ول معطله و يه دختر داره که دندانپزشکه و عشقه پدرشه...خاندان انتظام داستانشون ز ديگر جاست....يه جورايی
...ماله از ما بهترونن
نفس عميقی کشيدم و گفتم  :روزی که اومدن خواستگاری رها مامانم دقيقا به رها همين رو گفت...گفت دخترکم اونا
...داستانشون با ما فرق ميکنه
...رها خودش اصرار داشت..اين رو مامانم هميشه ميگه_
تا چه حد می شه روی اصرار های يه دخترک  16ساله که هنوز در و ديوار اتاقش عروسک داشت حساب کرد..اون هم _
...رها تو که ميدونی چه قدر ساده بود
....ساده نبود که حامد نمی تونست انقدر راحت دلش رو به دست بياره_
با وجود اينکه مرور اين خاطرات برای بار  100باز هم دلم رو به درد مياورد اما امشب بد جور دلم ميخواست شده با
...تکرار مکررات با سيا حرؾ بزنم
...چند روز پيش دفتر خاطراتش رو دوباره مرور کردم اون هيجاناتش قبل از ازدواج دلم رو بد جور به درد آورد_
سيا از روی تختش بلند شد و کنارم نشست  :چرا اين چند وقت انقدر رفتی تو تکرار چيزهايی که جز زجر چيزی برات
...ندارن.؟؟.اين چند ماه گذشته کلی هم اتفاقات نشاط آور برات افتاده
لبخندی زدم  :هر بار که پام رو می ذارم تو اون عمارت هر بحث کوچيک و بزرگم باهاشون من رو ياد زجرای خواهرم
ميندازه..تو اين که قربانی خودخواهی و لج بازی حامد شد...شد چيزی که به وسيله اون حامد بخواد از پدرش به خاطر
....سخت گيری هاش انتقام بگيره..بگه هر کاری دوست داشته باشه ميکنه..بگه با دختر انتخابی اونها ازدواج نميکنه
اين وسط می دونی بيشتر از همه کی مقصره؟؟
 ...سيا سری به نشانه نه تکون داد
اکبر خان انتظام...که يه پسرش يه عقده ای کامله..و يه پسرش کپی برابر اصل خودش...اين وسط خانواده من هم _
...قربانی..رها که اون طور..من هم اين وسط همه کاره و در حقيقت هيچ کاره
...سيا دستی به بازوم کشيد  :بچه ها دوستت دارن
اين زجرم رو بيشتر ميکنه..می ترسم..می ترسم نيوشا بشه يکی لنگه حامد...بخواد لج کنه..بخواد ....نمی دونم سيا _
....بدجور نگران تنها ياد گاری خواهرمم که عجيب هم زيباست...عين خود خواهر جوون مرگم

نايلون توی دستم رو جا به جا کردم..کمی برام گرون تموم شده بود اما ارزشش رو داشت مطمئنم...از پولی که از انيميشن
گرفته بودم و نگه داشته بودم تا باهاش برای خودم گوشی بخرم  200تومنش رو برداشتم تا پيراهنی رو برای نيوشا بخرم
...که ديده بود...تو مؽازه سر کوچشون وقتی خواسته بود با مامان فريده بره خريد اما براش نخريده بودن
از باغ گذشتم...روی تراس کوشا با ديدنم به سمتم اومد..دستهام رو براش باز کردم..محکم بؽلش کردم..دهنش می جنبيدی
..داشت چيزی ميخورد
...باز تو در حاله خوردنی_
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در گوشم با همون دهن نيمه پر گفت  :بين خودمون باشه فخری جون نشونده اين زری جون يه شيرينی هايی می پزه
...انگشتات رو هم ميخوری
خنديدم و بوسه ای آب دار که اعتراضش رو بلند کرد به گونه تپلش زدم...گوشه مانتوم رو توی دستش مشت کرد و باهم
...به سمت اتاق رفتيم که تو اون نيوشا دراز کشيده بود و داشت کتاب ميخوند..با ديدنم به سمتم پرواز کرد

قربون صدقه اش رفتم تو اون پيراهن آستين کوتاه آبی رنگ و زيبا...چرخی زد و من چشمام خيس شد..چه قدر بزرگ
شده بود چه قدر خانوم شده بود..به سمتم اومد و شروع کرد صورتم رو ؼرق بوسه کردن...تعادلم رو از دست دادم و
...افتادم روی تخت
...کوشا  :خفه اش کردی نيوشا...اما خودمون چه قدر خوشگل شدی
نيوشا ازم فاصله گرفت  :شبيه تو شدم همراز؟؟
نگاهی به سر تاپاش کردم  :تو از من خيلی خوشگل تری ..خوشگل تر هم ميشی...هر چند نبايد برات خيلی هم مهم
 ...باشه...مهم اينه که تو مؽزت چی ميگذره...خوشگلی گذراست
مدهوش تر از اون بود که بخواد به حرفم فکر کنه...تو آينه دور خودش ميچرخيد...زنانگی هاش داشت نمود ...
ميگرفت...همون زنانگی هايی که زيبايی رو برات مهم ميکنه...همون که باعث ميشه از اولين نشانه های زن بودنت لذت
...ببری
....اين صحنه برام خيلی آشنا بود...خودم هم از سرم گذرونده بودم..رها هم همين طور...و فکر ميکنم تمام زن های عالم
....کوشا  :ميگم همراز ..نيوشا يه کتاب جديد خريده برامون ميخونيش؟
می شه اول يه سر برم پيش عموتون...راستی خونست؟؟_
نيوشا نشست پهلوم و با دست دامنش رو روی تخت پهن کرد..اين کارش لبخندی به لبم آورد...حتی اگه گوشی نو خريدم
...مونده باشه به  10سال ديگه هم ارزشش رو داشت اين لبخند زيبا
...بله خونست_
دست کردم توی کيفم و کارت افتتاحيه رو که با خودکار مشکی..شيک و زيبا پشتش نوشته بود دکتر انتظام از توی کيفم در
...آوردم
پس شماها اين جا باشيد من بر ميگردم...و براتون قصه ميگم...نيوشا پيراهنت رو در بيار..می دونی که فعال اين بينمون _
...يه رازه

پشت در اتاق کارش ايستادم..فخری خانوم بهش اطالع داده بود من اومدم و ميخوام ببينمش...تو دلم گفتم..رئيس جمهور
رو راحت تر ميشه ديد..اين تشريفات به نظرم خيلی وقت بود که ديگه هيچ زيبايی نداشتن..خودم رو تو فيلمهای کالسيک
احساس ميکردم بايد می رفتم داخل و گوشه دامنم رو ميگرفتم و تعظيم ميکردم؟؟؟
لبخندی روی لبم اومد...دستم رو باال آوردم تا در بزنم که در باز شد و دست من گره کرده جلوی سينه اش متوقؾ شد...با
...اون لبخند مسخره و اون دست مشت شده ايستاده بودم جلوش
...احساس کردم برای دهمين خرده سوتی که جلوش داده بود يه چيزی شبيه به لبخند توی نگاهش ديدم
....ديدم تشريؾ نياورديد خواستم برم بيرون_
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...ببخشيد معطل بچه ها شدم_

از قاب در کنار رفت و من از کنارش رد شدم و داخل شدم....پشت سرم در رو بست...هن.ز هم کمی خجالت می کشيدم
از سوتيم و البته استرس داشتم از حضور تو اون اتاق کار و رو به رو شدن با اين دکتر جدی اما موسيقی ماليمی پخش که
می شد..آهنگی بود ترکيب پيانو و گيتار اين آهنگ رو خيلی دوست داشتم.آرامش عجيبی بهم داد...پشت سرم صدای
 ...قدمهاش رو شنيدم..روی مبل هميشگی نشستم...صدای موسيقی رو کم کرد
...آهنگ زيباييه..از يه آهنگ ساز گمنام لهستانی..بعد از جنگ جهانی دوم...خيلی ؼمگين و در عين حال بسيار زيباست_
همون طور که دستش به شاسی دستگاه اتاقش بود به سمتم نظری انداخت...با اين ابراز فضلی که کرده بودم...انگار ..
دوباره باعث تعجبش شده بودم...و البته اين که اين مرد جدی هم آهنگهايی تا اين حد لطيؾ گوش ميکرد هم با عث تعجب
...من شده بود..بيشتر فکر ميکردم موسيقی های خشن تر بايد گوش کنه تا موسيقی کالسيک اروپای شرقی
آهنگ رو قطع نکرد..دستش رو کشيد و پشت ميزش با ژست هميشگيش نشست.اين آدم برنامه ريزی شده بود و من ..
انگار هر بار مثل پيام بازرگانی ميومدم تو اتاقش..اين بار پام رو کنار هم جفت کردم و نشستم..من برنامه ريزی نمی
...شدم
اين بار انگار جنس نگاهش کمی فرق کرده بود...دقيق نمی دونستم چه فرقی اما هر چيزی که بود...باعث شد تا چند ثانيه
...فراموش کنم چرا اينجام
از جام بلند شدم و به سمت ميزش رفتم با تعجب نگاهم کرد..کارت رو و روی ميزش گذاشتم و همون جا روبه روش
...ايستادم  :اين کارت دعوت به افتتاحيه تئاتر ماست...خواستم خودم بيارم خدمتتون
...نگاهی به رنگ کرم پاکت انداخت  :خيلی ممنون...راستش رو بخوايد انتظارش رو نداشتم
...چرا من که گفته بودم ميارم خدمتتون_
..بيشتر به نظرم يه تعارؾ اومد در کنار دوستان_
....اين چه حرفيه...من خوشحال ميشم وقت داشتيد تشريؾ بياريد البته بچه ها هم_
...می دونم..نيوشا چند روز پيش گفته بود که می خواد حتما شرکت کنه و گويا شما قول يک شام رو هم بهش داده بوديد_
....لبخندی زدم :در هر صورتی اين تعارؾ نيست
اشاره ای به کارت و اسم خودش روش کردو اين يعنی اين که حاال پذيرفته که تعارؾ نبوده....نمی دونستم ناشی از اون
آهنگ زيباست يا اينکه من به اين مرد ديگه تقريبا داشتم عادت می کردم هر چيزی که بود اين بار کمتر از هر بار ديگه
...توی اتاقش استرس داشتم

...کارت رو توی دستش چرخوند و لبخندی زد  :خوشحالم که به اين روزها رسيديم
..رو مبل رو به روييش نشستم  :خودم هم هنوز باورم نشده راستی کارت دوستتون هم توی همون نايلونه
....به دستش می رسونم ديروز اتفاقا سراؼش رو ازم گرفت_
...اميدوارم ارزش اين همه لطؾ رو داشته باشه البته بقيه بچه های گروه خيلی حرفه ای هستن من آماتورم_
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رامين لبخندی بهم زد و اشاره ای به چای رو به روم روی ميز کرد  :بخور سرد می شه...اگه آماتور تويی...مطمئنم عالی
...ميشه..مامان و باباو نازنين و همسرش هم ميان
از خودم خجالت کشيدم که يادم رفته بود کارت بيارم براشون...خواستم چيزی بگم که انگار که فهميده باشه موضوع چيه ..
دستش رو به نشانه سکوت باال آورد  :ما ديگه اين شؽل رو خوب ميشناسيم می دونيم که تو تعداد محدودی رو می تونی
...دعوت کنی..اونا خودشون بليطشون رو تهيه می کنن و ميان
...حقيقتا خجالت کشيدم  :تو رو خدا من خيلی خجالت ميکشم اين طوری
...اخماش رو مصنوعی در هم کرد  :بی خود بانو..اين شؽله تو ا و ما هم خوشحال می شيم تو موفقيتت پيشت باشيم
...منم سر تابلو هام با کسی شوخی ندارم
...پس سر فرصت اين تابلو ها رو بهم نشون بديد که سرشون شوخی هم نداريد_
...کمی روی ميز خم شد  :هر وقت فرصت کردی بيا خونمون ببينشون
تعجب کردم  :شما اين جا آتليه به اين بزرگی داريد هنوز تو خونه نقاشی می کنيد؟؟
..پر از مهر نگاهم کرد..اين که هنوز يادم بود که هيچ جا مثل خونه خودش دست به قلم نمی شه
..من بايد کنار منبع آرامش و الهامم باشم تا بتونم نقاشی کنم..اين روزها فکر ميکنم اين جا هم می تونم قلم دستم بگيرم_
ضربان قلبم باال رفت...هر چه قدر هم که ميخواستم بی منظور بگيرم..انقدرها هم بچه نبودم که تشخيص ندم..که اين نگاه ..
پر مهر اين لحن و اين طعنه به کدوم سمت و سو ميره..احساس کردم از گوشام يه داؼی بيرون می زنه..نا خود آگاه دستم
...به سمت گوشم رفت و يواشکی لمسش کردم
...منتظر يه عکس العمل داشت نگاهم ميکرد...چی بايد می گفتم؟؟
سرم رو زير انداختم و چشم دوختم به ميز شيشه ای دودی رنگ جلوم که تصويرم مات و پر از دلهره ام افتاده بود
روش..شال قرمز رنگم رو کمی جلو کشيدم  :وقتی...وقتی تو فرانسه بوديد چه طور دست به قلم می شديد...؟؟
از جاش بلند شد و به سمتم اومد..کمی خودم رو جمع و جور کردم..رو به روم نشست...دستش و قالب کرد دور زانوش :
گاهی يه رود..گاهی يه صدا..گاهی يه عطر فرانسوی که از پيراهن يه دخترک اهل جنوب فرانسه به مشامت می رسه..می
شه منبع الهام اون روزت..اما يه آدمهايی هستن..حضورشون سبکه..نرمه...يه لبخندشون يه نگاهشون..يه هجا که از
صداشون که به گوشت می رسه اون تک نت صداشون مياد می پيچه تو ذهنت...تو دلت..می خوای قلم رو بگيری توی
...دستت..همون جا..همون لحظه ثبتش کنی..نه با سياه قلم ها...نه با خوده خود رنگ..ؼليظ..قابل لمس
آب دهنم رو قورت دادم...تو دلم يه حس عجيب بود..اين ديگه يه اشاره نبود.خيلی خيلی داشت مستقيم ميشد و من اين رو ...
نمی خواستم...تصميمی نداشتم...در کنار بودن زيباش..در کنار اون نگاه پر مهرش که مثل هر زنی ؼرورم رو نوازش
می کرد که من هم دوست داشتنی هستم..من هم خواهانی دارم يه حس سرکش بی اعتمادی بود و يه حس که اين مرد
منتظره اومده از گذشته رو بيشتر می خوام که يه دوست باشه يه همسايه...يه خاطره..و حاال من رو تو بد وضعيتی داشت
...نگه می داشت
تمام سعيم رو کردم تا بتونم حس گر گرفتگيم و لکنتی که می دونستم االن توی کالممه رو کمی مخفی کنم :...منبع الهام آدم
ها گذرا هستن..من خودم منبع الهام نداشتم..می دونيد که تو نمايش منبع الهام خود شخصيت هايی هستن که تو جلدشون می
ريد..پر رنگشون ميکنيد..داستان زندگيشون رو تعريؾ ميکنيد تا بشه درس عبرت...قصه ميگيد تا قصه خودتون رو
...فراموش کنيد
..منظورت از گذرا چيه؟..فکر نميکنی من يه پسر بچه نوجوان نيستم که حس های گذرا رو تجربه کنم_
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کؾ دستهام عرق کرده بود..گوشه مانتو سورمه ای رنگم رو تو مشتم گرفتم و چشم دوختم به پارچه گل ريزی که برای
...تزئين پايين مانتوم دوخته شده بود  :حس؟؟...فکر ميکردم بحث ما الهام گرفتنه نه حس کردن
کالفه شده بود انگار  :باشه...خوب ميدونم که خوب ميدونی دارم چی ميگم...ولی شايد دارم عجله ميکنم..شايد..نياز داری
...کمی بيشتر ...اما اميدوارم يه روزی نشه که پشيمونم کنی از صبری که کردم
لجم گرفت..انگار مطمئن بود جواب من مثبته..انگار داره لطؾ ميکنه...انگار دارم ناز ميکنم...از جام بلند شدم...فهميد
حرفش به جا نبوده که اين طور هول کرد؟؟ : ...همراز..من تمام تالشم و ميکنم..که بدونی منبع الهام و آرامش يه نقاش
...هيچ وقت گذرا نيست..ثابته...به خصوص که انقدر پر رنگ باشه
چيزی در جوابش نداشتم تا بگم...کيفم رو چنگ زدم و از در اتاقش بيرون اومدم...وقتی تو اولين تاکسی که مسيرش رو
...نمی دونستم فقط جهتش در جهت اون ساختمون آجری زيبا تو پارک دانشجو بود...نفس حبس شده ام رو آزاد کردم

!!!امروز کمی گرفته بودی...تا افتتاحيه چيزی نمونده ها؟؟_
چار زانو کؾ صحنه نشسته بودم و خيره بودم به صندلی های مخملی خاليه رو به روم...سوپر استار هم بازيم هم چار
زانو نشست رو صحنه خالی  ...درست رو به روم
منبع الهام يه هنر مند بودن مهمه؟_
...تک خنده ای کرد  :يکی بد جور خواسته مخت رو بزنه
از تعبيرش خنده ام گرفت  :اين طوری فکر ميکنيد؟؟
فکر نمی کنم..همينه...ما جماعت مرد بايد يه جوری شکار کنيم ديگه به خصوص آهو کوچولوهای خال داری مثل تو _
...رو
از اصطالحی که به کار برد صورتم در هم شد  :اون همه شيرينی جمالت عاشقانه رو تو دهن آدم تلخ ميکنيد با اين
...اصطالحات رو حوضی
اين بار بلند تر خنديد  :کوچولويی...ظريفی و نحيؾ..ولی عاقلی همراز..اينه که می تونم باهات راست و مستقيم حرؾ
بزنم...می دونم چه قدر پاکی...و منبع الهام خيلی ها می تونی باش..با اين چشمای مهربون و اين لبهای خندون ..اما مهم
اينه به چه منظوری عنوان شده باشه؟؟
به چشمای موذيش نگاهی کردم..داشتم کم کم متوجه ميشدم چرا شايعاتی بر کار کشته بودنش هست..خوب بود ديگه: ..
شما به عشق اعتقاد داريد؟
اين برق موذی از نگاهش خارج شد..رو صحنه چوبی خاکی جا به جا شد و اين باز زانو هاش رو تو بؽلش گرفت :
دارم...معتقدم زنانی هستن تو اين دنيا که بوی خوش زن رو ميدن..هنوز لطيؾ و پاک ان..اين زن ها رو هر لحظه که
ببينی عاشقشون ميشی..بعد ميخوای مال خودت باشن..اما بايد يه نگاه هم به خودت بندازی ببينی به عنوان يه مرد انقدر
دلت وسعت داره که اين همه لطافت توش جا بشه؟؟؟...انقدر مرد هستی که بتونی در کنارش بايستی و ازش حمايت کنی؟؟
...پر از موسيقی احساس شدم از اين همه لطؾ کالمش  :يه زمانی بود که فکر ميکردم عاشقم..البته خيلی بچه بودم
لبخندی زد  :تو نوجوانی؟؟...بهش حتی فکر هم نکن..اون روزها انقدر هورمونها و شور و شوق آدم باالست که هر
نگاهی اون رو تحت تاثير قرار ميده...شايد اون حس بوده که تو رو وارد يه مسير کرده...يعنی بشين ببين اون حس وظيفه
...اش رو تا چه حد انجام داده
...طوری موقعيت رو تحليل کرده بود که يک لحظه شک کردم داستان زندگی من رو بدونه..
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از سر جاش بلند شد شلوار مشکيش رو تکوند صداش تو خالی سقؾ بلند صحنه پيچيد کمی دور خودش چرخيد  :برات قبل
از هر چيزی حس خودت مهم باشه...قرنهاست آدمهای زيادی پا روی اين صحنه ها گذاشتن...قصه تعريؾ کردن..حس
دادن..حس گرفتن...موفق ترينشون اما اونهايی بودن که با حس خودشون بی رو در بايستی بودن..از خودت هيچ چيز رو
...دريػ نکن...اون منبع الهام رو هم بی خيال شو...يکم روشش برای تور زدنت قديمی بوده
...اين رو گفت و با صدای بلند خنديد...پژواک خنده اش پيچيد و پپيچيد و پيچيد و مثل يه نسيم از کنار گوشم عبور کرد..
رو کرد بهم  :پاشو..پاشو برو گريمت رو بشور و برو خونه استراحت کن...هنوز مونده تا خيلی چيزا دستت بياد..ولی از
من به تو نصيحت...تو اليق بهترين هايی طوری زندگی کن که هيچ وقت به خودت نگی ای کاش خودم رو ارزون
...نفروخته بودم
...شما که من رو ميشناشيد اهلش نيستم_
چون نيستی دارم ميگم..نباشه که از سر تنهايی يا کودکی به جايی پناه ببری که به جای خونه چار طاقی باشه..بعدش _
....پشيمون شی

 ....دست هام رو بهم سابيدم و نگاهش کردم خنديد و يه ليوان آب خنک داد دستم
...حاال چرا انقدر استرس داری مموش؟؟ بار اولت نيست داری ميری رو صحنه که_
ليوان رو بی نفس سر کشيدم  :استاد اميری ميگه اگه هر بار که ميخوايد بريد رو صحنه حس بار اولتون رو نداشتيد بهتره
...کار رو ببوسيد و بگذاريد کنار
...هنوز حرفم کامل تموم نشده بود که صدای مهربانش رو از پشت سرم شنيدم  :می بينم که اين جا حرفه منه
چرخيدم پشت سرم..استاد بود با سياوش خندان که داشتن به سمت من و گلنار که تو اتاق گريم پشت صحنه ايستاده بوديم تا
..اجرا شروع بشه ميومدن
و پشت سرشون با فاصله ای اندک محمد..سوپر استاروهمراه..هم بازی و در آخر کسی که قرار بود يک ساعت و نيم
...روی صحنه عاشقانه بهم نگاه کنه...عصبی بشه...پشيمون بشه وارد شد..با گريم و لباس آماده
..اون هم سراپا هيجان بود و اشتياق
استاد اميری وسط اتاق ايستاد..اين چشمهای خاکستريش که هميشه به من رنگی نگاه ميکردن و موهای سفيدش يه آرامشی
...به قلبم سرازير کرد
...گلنار  :ذکر خيرتون بود استاد
...سيا  :چرا رنگ به رخسار نداری؟
پيراهن نخی سفيد يه دست تنم رو دستی کشيدم  :تو اين هير و وير..زيپ لباس هم در رفت..شانس آورديم دستيار لباس با
...تجربه بود يه دونه ديگه ازش داشت
!!!استاد  :خودت رو باختی؟؟؟
نشستم رو چهار پايه کوتاه روبه روی آينه..نگاهی به خودم انداختم با اون گريم  :نه استاد..احساس خاصی دارم..فکر
...ميکنم اين بار صحنه رفتنم با هميشه ام فرق داره...انگار که قراره خيلی اتفاقای پيش بينين نشده ای بعدش بيفته
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...محمد  :اين يه شروع تازه است برات
استاد کنجکاوانه به محمد نگاهی انداخت  :نکنه چون با شما ميخواد رو صحنه بره؟؟

محمد با سرخوشی مخصوص خودش خنديد  :استاد ..نفرماييد خوب ميدونيد منظورم اين نبود و خوب می دونم من رو
چون تئاتر نخوندم قبول نداريد...همراز تو اين چند وقت خيلی تجربه آموخته..اين صحنه با همه صحنه ها فرق داره
...منظور همين بود
استاد اميری به دستهای به نشانه تسليم باالی محمد لبخندی زد  :اين قسمت آخر جمله ات ؟؟؟!!! اون واقعيت نداره...وقتی
سهيل تو رو برای اين نقش کانديد کرد اولين کسی که تشويقش کرد من بودم..قبولت دارم به خصوص وقتی می بينم انقدر
..متواضعی
...محمد لبخندی زد  :حد خودم رو ميدونم استاد گرام
سيا به سمت من اومد که تو شيش و بش حرفهای اطرافم کلمات جفت و جور نمی شد توی ذهنم  :مموش من اين جماعت
...رو از اتاق می برم بيرون تنها باشی..اين طوری تمرکز هم نمی تونی بکنی
همگی قصد رفتن از اتاق رو کردن که به سمت محمد رو کردم  :می دونم که به خاطر شهرتتون و البته کار حرفه ايتون
...خواستم زياد بوده اما می خواستم بازهم ياد آوری کنم
وسط حرؾ پريد  :همراز من خوشحال ميشم امشب شام رو با تو و خواهر زاده ات باشم..البته می دونی که بايد کمی زود
..برم
حرفش هنوز تموم نشده بود که در باز شد و مسئول تدارکات باسبد گلی پر از گلهای شيک ارکيده سفيد و يک سبد گل پر
...از ؼنچه های رز قرمز رنگ وارد شد...جا خوردم..مطمئن بودم برای من نبايد باشه..اما گذاشته شدن رو ميز من
...محمد خنده ای کرد به تعجب نگاه من  :اون سبد گل رز...از طرؾ همون کسيه که تو منبع الهامشی شک نکن
با چشمايی که می دونستم از شدت تعجب گرد شده به سمت هر دو سبد رفتم و نگاهی اول به محمد که دست به سينه
ايستاده بود کردم و بعد به سبد گل..راست ميگفت کارت روش دست خط خودش بود  :می دانم روزی ميرسد که اين صحنه
...مديونه حضورت می شود...رامين
نگاهی به سبد ار کيده های بی نهايت شيک انداختم...و دنباله کارت گشتم...گوشه پايين کارت طاليی رنگی بود با دست
خطی نا آشنا...اما : ...با آرزوی موفقيتهای روز افزون برای دختر خانومی که موسيقی کالسيک اروپای شرقی بهش
...آرامش ميده...حامی انتظام
کارت توی دستم خشک شد...نه انتظار اين سبد گل مخصوص رو داشتم..نه انتظار متنی که هم انقدر رسمی بود هم انقدر
صميمی...محمد کنارم ايستاد و با نوک انگشتش ارکيده ها رو لمس کرد  :اين سبد گل خيلی اصيله...نه اينکه چون گرون
...قيمتها...نه..چون ؼرضی پشتش نيست يا اگر هم هست خيلی پنهانه
...از طرؾ عموی خواهر زاده هامه...بی ؼرض تر از هر ؼرضيه_
..ؼرض..منظور..اون هم حامی انتظام..اون هم من؟؟...فکرش هم خيلی خنده دار تر از اين حرفها بود..
محمد شانه ای باال انداخت و ادامه داد :اون گل قرمزا خيلی قديمی شده..دوست دارم فرستندش رو ببينم بهش چند تا روش
...جديد تر ياد بدم
..من اما تمام حواسم به اون کارت طاليی رنگ و اون ارکيده ها بود
راستی گل مورد عالقه ات چيه؟؟_
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با خودم خلوتی کردم..گل مورد عالقه؟؟!!!....شايد الله عباسی...شايد الله..شايد اطلسی..شايد گلهای پيچيده شده الی ...
زرورق توی دستای سياه کوددکانه کولی سر چهار راه...گل مورد عالقه من نه ؼنچه های رز قرمز رنگ بود نه ارکيده
.....های لوکس سفارشی

دستی به نام حضرت علی حک شده پشت پالکی که سيا برای هديه شروع اين کارم سه دقيقه پيش به گردنم بسته بود کشيدم
و نفسم رو بيرون دادم...ياد چشمای مهربانش بهم آرامش ميداد..می دوننستم جايی در کنار آويسا..در حالی که دلش پيش
...اون چشمهای سبزه...اون وسط مسطا خيره شده به صحنه و ذهنش پيش منه
با کنار رفتن پرده..با پا گذاشتم روی اون صحنه چوبی که حاال ديگه خاکی نبود..همه چيز يادم
رفت...استرسها..گلها..آدمهايی که اون پايين نشسته بودن..هر چی که بود...من بودم و صحنه..من بودم زنی که عاشق
بود..متهم شد...وفادار بود..کشته شد...در حقيقت در هر کالمی که با صالبت از دهانم خارج می شد..با هر حرکتی که
ماهها بود بارها و بارها تکرار کرده بودم...ديگه من..همراز وجود نداشت...زنی بود که در نگاه چشمهای مردش ؼرق
ميشد..با هر کلمه عاشقانش قلبش به پرواز در ميومد و در مقابل تهمتها و کتک هاش فقط سکوت ميکرد و اشک
...ميريخت...هر چيزی که می شنيدم صدای نفس های خودم بود و بس..همه جا تاريک بود و نور فقط صحنه بود و من

در کش و واکش صحنه هر چه بود من بودم و سادگی زنی که نقشش رو به عهده گرفته بودم تا داستانش رو بگم...دونه
های عرق از پشتم حرکت ميکرد...از پيشانی محمد هم..چشمان به خون نشسته اش و در آخر سيلی که قرار نبود واقعی
باشه اما واقعی شد و من درد زنی که اول با تهمت و بعد با سيلی تحقير ميشه و با با بند بند وجودم درک
....................کردم

صدای دستها که بلند شد...صحنه که تاريک شد...تماشاچی که روشن شد..تازه برگشتم به همين دنيا...به همين سرزمين..با
محمد..با تمام چهار نفری که روی صحنه بودن...نفس بيرون داديم و چرخيديم به سمت آدمهايی که ايستاده بودند...لذت
صدای اين دستها رو نفس کشيدم...سلول به سلول بدنم پر شد از خوشی از شعؾ..بی اختيار چشم چرخوندم به مردمی که
ايستاده تشويق ميکردند تو سالن اصلی تئاتر شهر که پر بود...خم شدم در مقابل حضورشون و با خودم گفتم
...آره..همينه..تمام اون سختی ها..گاهی تحقيرها..دويدنها...فقط و فقط برای شنيدن همينه
اين بار سهيل هم روی صحنه اومد و من نا خود آگاه چشمم رفت به رديؾ جلوی جلو..استاد اميری چشمان خيسش رو
پاک کرد...سيا بی محابا دست ميزد..آويسا کنارش با لبخند نگاهم ميکرد..گلنار با همون متانت هميشگيش تشويقم می
کرد..نيوشا و کوشا هين دست زدن باال و پايين می پريدن .براشون چشمکی زدم..برای تنها داشته های زندگيم....اما
درکنارشون...مردی بود..صاحب گلهای ارکيده..که مثل هميشه پر از جذبه و جدی ايستاده بود..به نيوشا و کوشا تذکری
داد تا رفتار جدی تری داشته باشن..آرام تشويقم می کرد..ايستاده بود..نگاهش..رفتارش..لباسش...و حضورش به شيکی و
لوکسی همون ارکيده های سفيد رنگ بود .اما اين بار شايد برق نگاهش کمی از صميميت اشاره ظريؾ اون کارت طاليی
.....رنگ رو داشت
...يک رديؾ پشت سر..رامين بود با خانواده اش...از ته دل تشويق ميکرد
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با خودم گفتم..اين بار من باالم...اين جام..و تو هستی تا من رو تشويق کنی....بار ديگه تعظيم ما در مقابل مردمی که در .
...گيرو دار در گيريهای روزمره..برای بودن در کنارمون بی بهانه آمده بودند
از صحنه پايين اومدم...پرده ها پايين اومد..کؾ هر دو دستم رو به هم نزديک کردم و جلوی دهنم گذاشتم و با زانوانی که
...ميلرزيد به محمد خيره شدم...خنديد  :عالی بوديم..عالی
...پشت سرش سهيل و استاد اميری که هنوز داشت به قول خودش اشک شوق ديدن دست پرورده اش رو پاک می کرد
...سهيل  :تو ؼوؼايی همراز...خاک صحنه رو ميتکونی
....دست انداخت دور بازوی محمد .و کمی به جلو هدايتش کرد
من ماندم و اون چشمهای خاکستری  :روزی که پا گذاشتی توی کالسم همچين روزی رو پيش بينی ميکردم..اما فکر نمی
...کردم انقدر سريع باشه
اين استاد..اين مردی که هر کالمش برای نه فقط من..برای هر کسی که عمرش رو تو اين راه پر پيچ و خم گذاشته ..
...بود..بهم گفته بود که خوب بودم..اين يعنی من راهم درست بود
توی آينه اين بار همراز هميشگی رو ديدم..خيلی سريع گريمم رو پاک کردم..لباسهای خودم رو پوشيدم...خوب ميدونستم
همه بيرون منتظرم هستند و سهيل برای اينکه بتونم کمی به خودم مسلط بشم هيچ کس حتی سيارو داخل راه نداده..از در
پشتی قرار بود خارج بشيم تا بتونيم بدون حضور خبر نگارها و البته طرفدارهای محمد بريم..دل توی دلم نبود..ياد برق
نگاه نيوشا و کوشا که می افتادم نا خود آگاه روی لبم لبخند پت و پهنی ظاهر می شد..دلم می خواست هر چه سريعتر برم
...با سيا بشينم يه گوشه تحليل کنيم که کار تا چه حد درست بوده
...از در که خارج شدم..محمد مرتب و منظم منتظرم بود  :سرت رو بيار باال ببينم
رو به نور ايستادم و با نعجب نگاهش کردم  :چی شده مگه؟؟
...اخم آلود نگاهم کرد  :بدون اينکه بخوام جدی جدی زدم تو صورتت
..دستی به گونه ام کشيدم و لبخندی زدم  :مهم نيست...پيش مياد
...آره اما يکم جای دستم مونده_
...اولين سيلی عمرم رو خوردم_
..دست خودم نبود..يه لحظه واقعا احساس کردم زنمی و بهم خيانت کردی_
..يا ابروم رو دادم باال  :شما که ميگفتيد براتون مهم نيست...همين که شما رو نداشت باشه مهم ترين تنبيه
...پشتش رو به من کرد  :بريم که دير شد

خانواده پرتو اولين کسانی بودن که بعد از خداحافظی از استاد و عوامل صحنه و خارج شدن از در پشتی همراه با محمد
ديدم...رامين با ديدنم با صورتی که لبخندی حاکی از يه رضايت عميق داشت جلو اومد..با من و محمد دست داد و تبريک
گفت..روبوسی کردن با مادرش و نازنين و دست دادن باهاشون و جواب دادن به تعارفاتشون همزمان بود با ديدن گلنار و
سيا که کمی عقبتر ايستاده بودن و سيا لبخند شيطانی به لب داشت و با چشم و ابرو به رامين اشاره ميکرد ...اين آدم واقعا
 ...کمدی بود
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اما نگاه من به دنبال کوشا و نيوشا بود و کمی مضطرب بودم که حامی انتظام روی قولش نايسته و اجازه نده تا به قولی که
...دادم عمل کنم
...مادر رامين  :واقعا لذت برديم همگی
و بعد چرخيد به سمت رامين که دست به سينه ايستاده بود و نازنين که مثل هميشه خوش خنده دستش به دور بازوی
نامزدش حلقه بود..اين دختر رو هميشه دوست داشت..صاؾ بود..يه دست...تؽيير نداشت..پستی بلندی هم نداشت...اين مرد
..رو دوست داشت..می خواست باهاش ازدواج کنه...همسر باشه..مادر باشه..بيرون کار کنه...بلند پرواز نبود
..نازنين  :من که زياد از اين چيزا سر در نميارم واقعا ميخ کوب تک تک احساساتی بودم که به خرج دادی
..و بعد چرخيد به سمت محمد  :شما هم بسيار کارتون خوب بود
...محمد با تواضعی که واقعا ناب بود  :ممنونم خانوم...اين بزرگترين جايزه ايه که ما دريافت کرديم
من نگاهی به رامين انداختم که کمی با نگاه خاص خودش که مثل ترازو عمل ميکنه و انگار که آدمها رو باهاش ميسنجه
...داشت محمد رو نگاه ميکرد کردم...سنگينی نگاهم رو حس کرد که نگاه گرفت  :همراز بازی يه دست و خوبی داشتی
...و من نمی دونم اين وسط تنها چيزی که به ذهنم رسيد اين بود  :ممنون از گلها زيبات...مرسی که به يادم بودی
...چشماش برقی زد و خواست جوابم رو بده که سيا همراه با گلنار بهم نزديک شد  :به به می بينم که جمعتون جمع
...رامين که کلمه اش نصفه مونده بود چرخيد به سمتشون  :بله سيا مون کم بود که اومد
به سمت سيا رفتم و گلنار رفتم...نذاشتم تا جواب بدن...دوتايی دستشون رو برام باز کردن..هر سه تو آؼئش هم فرو
رفتيم...هميشه همين طور بود..تو موفقيت هامون..تو درد هامون..تو هر لحظه زندگيمون هر سه اين طوری از هم انرژی
...ميگرفتيم
يه روزايی سيا معتقد بود که من رو هم مادرش به دنيا آورده و فقط چون سختش بوده سه تا بچه بزرگ کنه من رو به
مادرم سپرده..يادش بخير باور می کردم وقتی  5ساله بودم...بيشتر تو آؼوش مهربونشون فرو رفتم...خوب فرقی نميکرد
....چه قدر گذشته بود..من هنوز هم دلم ميخواست باور کنم اين افسانه رو
...سيا با دست محکم پشتم زد اين يعنی تاييد اين يعنی من همونی بودم که انتظار ميرفت
...گلنار سرش رو به سمت گوشم آورد  :خوب با اين آقای مشهور بر خورديا
...به خنده محکم به بازوش زدم...و سرم رو بلند کردم و لبخند عميق محمد رو ديدم
راستی سيا آويسا کو؟؟_
...رفت خونه..جايی دعوت داشت_
بعد دست کرد از توی جيبش بسته کوچک طاليی رنگی رو در آورد  :خيلی دوست داشت خودش اين رو بهت بده اما
...ديرش شده بود...گفت پشتش چيزی رو برات يادداشت کرده
...بسته رو با شيطنت از سيا گرفتم و توی کيفم گذاشتم
...رامين  :خوب هرمزا عزيز..می دونم خسته ای
محمد سرش رو به من نزديک کرد  :اين آقا همه چيز رو ميدونه اما خيلی قديمی االن بهت پيشنهاد شام ميده صبر کن نگاه
...کن
دوست داری شام رو با ما باشی...؟؟_
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محد جدی نگاهش کرد من اما واقعا نمی تونستم خنده ام رو کنترل کنم...خواستم جواب بدم که محمد جواب داد _شما که
...ميدونيد شب افتتاحيه معموال عوامل باهم شلم ميخورن
...بد جنس بود اين محمد چه پدر کشتگی با رامين داشت نمی دونستم
...آقای پرتو  :دخترم اگر برنامه ای داری ما وقتت رو نگيريم
نه اين چه حرفيه...من واقعا نمی دونم چه طور بايد ازتون تشکر کنم..بابت اومدنتون..و اين که تنهام نگذاشتيد...اين يه _
....برنامه از پيش تعيين شده است وگرنه من از وقت گذروندن با شما لذت می برم

...بابا اينا خانوادگی تابلوان_
من که داشتم رفتن خانواده پرتو رو به سمت قسمت پارک ماشين هاشون نگاه ميکردم  :شما هم خوب از خجالتشون در
..اومدی
....پسر خوبيه...اما...به دلم نمی شينه_
...يه طوری حرؾ می زد انگار خيلی مهم بود که به دلش بنشينه
سيا  :خوب خانوم خانوما کی برای ما وقت داری؟؟
....برای شما هميشه و همه جا_
...پس ما می ريم امشب آخر شب منتظرتيم_
چشمام رو تا جايی که می شد باز کردم  :يعنی چی می ريم؟؟؟ چرا شام نمی مونيد؟؟؟
سيا لبخندی زد و دستش رو دورم حلقه کرد  :يادت رفته ها مموش...امشب مادر جون اينا شام خونمونن..تا همين االنشم
...خونمون حالله
دلخور شدم..واقعا دلم ميخواست باشن  :نمی شه بپيچونيد؟؟؟
...گلنار :فکر کن يه درصد...بابام همين االنشم گوشيمون رو سوزونده
...با قيافه ای که آويزون شده بود نگاهشون کردم..گلنار نوک داؼم رو کشيد  :آويزون نباش مموش...شب بيا
...آخه نمی دونم که کارم کی تموم ميشه...نصفه شب پدرتون عصبانی می شه..فردا صبح بی کارم ميام _
....سيا اخم با مزه ای کرد  :چرا فکر کردی ما هم بی کاريم؟؟؟ اونم آدم مهمی مثل من
...با صدای بلند به لهجه مسخره اش خنديدم
...محمد  :بابا چشمم به جاده خشک شد..کجاست اون پرنسسی که قرار بود شام رو با من بخوره آخه
...سيا محکم به پيشونيش زد  :آخ يادم رفت يکم پايين تر با اون ارباب منتظرتونن
...می خواستم بزنم توی سرش...من فکر می کردم سيا بهشون گفته بيان اين جا و به همين خاطر معطل کرده بودم
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کنار نيمکتی که االن نمی شد رنگش رو تشخيص داد....مرد بلند قامتی بود اما هر چه قدر که گردن کشيدم نتونستم بچه ها
...رو ببينم..محمد جلوی در ايستاده بود تا بچه ها رو بيارم
نزديکش شدم...اعتراؾ کردم پيش خودم که استرس داشتم...می دونستم از بهش بی احترامی شده و اين چيزی نيست که
....اين مرد ازش بگذره ..می ترسيدم از چيزی که توی ذهنم بود..سرش توی موبايلش بود
...واقعا ببخشيد_
با شنيدن صدام سرش رو بلند کرد...تو نور کم رنگ حاصل از مؽازه ها بود..يا حدس خودم که احساس کردم اخماش مثل
 ...هر وقت ديگه ای که چيزی براش قابل قبول نبود تو هم رفته بود
...به ساعت شيک دور مچش نگاهی انداخت  :بيشتر از يه ربع که منتظر شمام
سعی کردم نفسم رو بدم بيرون تا بتونم يه جمله ای پيدا کنم اما هيچ چيزی به ذهنم نمی رسيد جز تکرار عذر خواهی برای
...بار دوم و توضيح اشباه سيا ی نا مرد که در رفته بود
...داشتم باهاتون تماس ميگرفتم_
....دلم ريخت منتظر بودم که بگه که بچه ها فرستاده رفتن
که بهتون بگم بچه ها برای اين که خسته نشن تو ماشينن...البته به نظر من اگه بر ميگشتن خونه بهتر بود...اما نيوشا _..
چند روزه که از خوشحالی امروز رو پاش بند نيست...شما بفرماييد که قرارتون کجاست من بچه ها رو ميارم اونجا و بعد
...هم يا خودم يا راننده ميايم دنبالشون
...خوب ازش خيلی ممنون بودم....بايد تشکر ميکردم..بايد چيزی ميگفتم  :ممنونم از صبری که داشتيد...
...نمی دونم واقعا کمی اخماش باز شد يا من دوست داشتم اين طور تصور کنم
نفرموديد قرارتون کجاست؟؟_
...جای خاصی مد نظرمون نبود...يه رستوران هست که هميشه می رفتن گويا که امشب رزرو بود کال_
....يه اروش رفت باال  :اين طور
...مطمئنا براش توجيح نبود بی برنامه بودن :...من بايد بدونم کجا برسونمشون و کجا بيام دنبالشون..
چرا خودتون هم به ما افتخار نمی ديد؟؟_
جا خورد؟؟!..من واقعا اين جمله رو چه طور به زبان آورده بودم؟؟...خودم هم موندم...فکر ميکنم اثر اون ارکيده های زيبا
....بود..همونی که هنوز بابتشون تشکر نکرده بودم

نيوشا با ذوقی وصؾ نشدنی با محمد دست داد..محمد کمی خم شده بود تا صورتش به صورت نيوشا نزديک باشه خوب
ميدونستم چه قدر پرنسس من دوست داشت پيراهنی که براش خريده بودم رو بپوشه اما از ترس اين خاندان بلوز شلواری
...به تن داشت که شيک بود و خوشگل اما باب سليقه قرتی خانوم نبود
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...محمد  :همراز کاش زودتر من رو به اين پرنسس زيبا معرفی کرده بودی

نيوشا داشت پرواز ميکرد کوشا با محمد دست داد و ايستاد اما حامی انگار از لحن حرؾ زدن محمد با نيوشا خيلی هم
خوشش نيومده بود هر چند حدس اينکه اين آدم از چه چيزی خوشش مياد خيلی سخت بود از بس که بد خلق بود و اخمو
....
...نيوشا  :من کلی از عکسای شما رو تو کمدم دارم
...چه قدر خوب منم بايد يکی از عکسای خوشگل شما رو داشته باشم_

من و محمد با ماشين محمد اومديم پشت سر ماشين لوکس و توی چشم حامی انتظام...خيره بودم به نورهای پر رنگ
..خيابون و مردمی که پنجشنبه شبشون پر از ذوق با هم بودن بود...موسيقی جالب و محلی داشت پخش ميشد
موسيقی ترکمن صحرا درست گفتم نه؟؟_
محمد خنديد  :اين هم از نتايج تحصيل در رشته هنر...بله خانوم هنرمند...يکی از طرفدارهام بهم هديه کرد...کمی در هم
...به نظر می رسی
...تعجب زده ام_
فکرش رو هم نمی کردی همراهمون بايد نه؟؟؟_
...خيلی بيشتر از خيلی تيز بود اين بشر...دوست نداشتم مسائل خصوصی زندگيم خيلی هم پيشش باز باشه..
می دونم به نظرت آدم فضولی ميام اما صاحب اون ارکيده ها اين آقای دکتر جدی بود نه؟؟_
 ...دستم رو تکيه دادم به شيشه پنجره  :بله
آدم جالبيه ...خودش بعدا وارد برنامه شد اما خيلی سريع همه چيز رو به دست گرفت نگاه کن داريم ميريم رستورانی که _
...اون تعيين ميکنه
...زير لب ؼری زدم  :همه زندگی ما رو اونا تعيين ميکنن
....تو دلم پوزخندی زدم به مايی که گفتم مگه جز من کسی هم باقی مونده بود..
تو يکی از خيابونهای فرعی خيابون ولی عصر کنار رستوران بی نهايت شيکی که ماشين های آنچنانی جلوی درش پارک
...بود ماشين رو نگه داشت
...نيوشا سريع پريد بيرون حامی با يک نگاه حتی بهش فرصت اينکه اين مدت تو ماشين ما باشه رو نداده بود
آقای دکتر که راننده رو مرخص کرده بود با ژست خاصی با آرامش و طمانينه ای که چاشنی اکثر حرکاتش بود از ماشين
 ...پياده شد و بعد کوشای تپل من
دستم رفت سمت دستگيره در اما احساس کردم به اين مرد حرفهايی رو بدهکارم چرخيدم به سمت محمد  :راستش..بايد
ازتون خيلی تشکر کنم ميدونم هر رستورانی نميريد و کال تو جمع ظاهر نمی شيد مرسی که به خاطر يه دختر 10ساله تا
.....اينجا اومديد و شبتون رو با ما شروع کنيد
محمد نگاهی بهم انداخت با لبختد  :واال من از خدام بود بيام همچين رستورانی..عجب جاهايی هم ميره اين آقای دکترتون
..هر چند از ماشينش می شد حدس زد
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زده بود در لودگی...لبخندی بهش زدم و پياده شدم...کوشا به سمتم اومد و دستم رو محکم گرفت..نيوشا اما با خجالتی که ..
بيشتر شبيه دخترهای قجريش کرده بود کنار محمد قدم برداشت..محمدی که نگاههای اکثر دخترها به سمتش بود اما چيزی
که اين وسط خيلی عجيب بود اين بود که که نگاهها حتی بيشتر از محمد به سمت حامی بود که بی تفاوت و مستقيم و
محکم کنار من با فاصله داشت قدم بر می داشت ...چه طور همچين آدم مؽروری که در من استرس ايجاد ميکرد می
تونست انقدر توی مرکز توجه باشه..به خاطر ماشين لوکسش؟؟..خيلی هاشون شايد ماشينش رو نديده بودن..رفتارهای
اشرافيش شايد؟؟..نمی دونم..تا به حال خيلی بهش توجه نکرده بودم از بس که هر بار در کنارش بودن باعث می شد
مراقب رفتارهای خودم باشم ...و خب من...منی که با اين کفشهای تخت ،پيراهن جلو بسته آبی فيرزوه ای که روش يه
جليقه تا زير باسن قهو های رنگ به تن داشتم و جوراب شلواری قهوه ای و موهای فرم که اطرافم باز بود و شال مثله
هميشه رهام و با يک عالمه دست بندهای چوبی بيشتر و بيشتر کودکانه به نظر ميومدم در کنار اين مرد پر هيبت و آرام و
جدی با کت شلوار زؼالی پيراهن تيره و کروات مشکی ...سرم رو بلند کردم اختالؾ قدمون بيشتر از هر زمان ديگه ای
به چشمم اومد..با رسيدنمون به در حامی برگشت به سمت من که داشتم تحليلش می کردم نظری انداخت ..خجالت کشيدم و
سرم رو پايين انداختم...با لحن جديش نام فاميلش رو گفت که باعث جنب و جوشی شد...مطمئن بودم خودش شايد چند بار
به اينجا اومده باشه چون مگه چند وقت بود که ايران بود؟ اما نام فاميلش برای چاپلوسی کافی بود...همون نام فاميلی لعنتی
...که خواهر ساده من فکر ميکرد دری به سمته بهشته
محمد سرش رو بهم نزديک کرد  :ديگه من و با اين بيرون نياری ها حرصم ميگيره بيشتر از منی که نصؾ شهر و مجله
...ها از پوسترهام پره تحويلش ميگيرن
سرم رو بلند کردم حامی رو ديدم که بهمون نگاه ميکرد نگهبان در رو باز نگه داشته بود تا ما وارد بشيم حامی با دست
اشاره کرد تا اول من وارد بشم و بعد نيوشا...حس جالب بهم دست داد...اون نيوشا  10ساله من رو هم مثل يه بانو باهاش
..رفتار کرده بود
باورودمون به اون محيط اشرافی کمی خودم رو جمع کردم...من آدم با اعتماد به نفس پايينی نبودم..کسی که کار صحنه
ميکنه اصال نمی تونه اعتماد به نفسش پايين باشه اما احساس کردم اين لباس ساده دخترانه و صورت تقريبا بدون آرايش
..من با اين جا که همه پشت ميزش با لباسهای فوق رسمی بودن جور نيست
با اشاره دست گارسون و چاپلوسی ها فراوونش با گذشتن از يه پاراروان چوبی پشت ميزی که روش رزرو نوشته شده
بود و با شمعدان پايه بلند کريستال پر زرق و برقی تزئئين شده بود نشستيم...دوست نداشتم همچين فضاهايی رو که توش
...می خواستن ثروت رو فرياد بزنن
حامی  :منشيم تو اين نيم ساعتی که وقت داشتيم تونست اين جا رو برامون رزرو کنه اميدوارم باب طبعتون باشه
...رستورانی که هميشه ميريم جا نداشت
تو دلم خدا رو شکر کردم که اونجا جا نداشته حتما جايی بوده پر تزوير تر از اين جا با ديوار های رو کش مخمل و بوی
...عطرهای فرانسوی که باهم قاطی شده بود
....محمد تعللم رو ديد فکر کنم که صندلی رو برام جلو کشيد تا بنشينم با لبخندی ازش تشکر کردم و نشستم
...بعد کنار دست خودش برای نيوشا هم صندلی کشيد  :بفرماييد پرنسس امشب شب شماست
...گونه های نيوشا قرمز شد...محمد بين من و نيوشا نشست و کوشا و حامی هم روبه رومون
...اول توی قدح های بلند نوشيدنی که فکر کنم آب سيب و مخلوط چند ميوه ديگه بود رو سرو کردن
دستم رو گرفتم دور پايه تراش خورده اين ليوان..من واقعا همچين نقشه ای برای امشب نداشتم..جايی به مراتب خودمونی
...تر و ساده تر رو تصور ميکردم
 ...نيوشا  :بچه های مدرسه باور نميکنن من با شما اومدم بيرون
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...محمد  :خوب تا دلت بخواد باهم عکس ميگيريم

حامی جدی و زير لب نيوشايی گفت...که باعث شد نيوشا کمی خودش رو جمع کنه مطمئنا کل اين مسائل خيلی باب طبع
حامی نبود خاندان انتظام کسی رو در حد خودشون نمی دونستن که بخوان نسبت بهش همچين حرکتهايی داشته باشن..نا
...خواسته پوزخندی روی لبم اومد که از نگاه تيز بين حامی دور نموند
من واقعا بی حوصله شده بودم ..نمی دونم چه قدر زير نگاه مستقيمش بودم اما سرم رو که بلند کردم ناشيانه صورتش رو
...به سمت کوشا که تا به حال ساکت بود چرخوند
کوشای خوش تيپ همراز چه طوره؟؟_
وبعد رو کردم به سمت محمد  :پرنس ما رو ديديد؟؟
...بله بله مرد بزرگی ميشن مطمئنا_
صحبت محمد با کوشا راجع به بازی های کامپيوتری باال گرفت و من بازهم بی حوصله نگاهی اجمالی به اطراؾ
...انداختم
خيلی خسته ايد؟؟_
...سرم رو بلند کردم تکيه داده به صندليش داشت نگاهم ميکرد...کمی خودم رو جمع و جور کردم :...نه..يعنی يکم
...کارتون خيلی جالب و خوب بود_
...خوشحالم که خوشتون اومده_
شما اما فکر کنم از اينجا زياد خوشتون نيومده؟؟_
مهم بود...؟؟..واقعا برای اين آدم حسهای اطرافيانش مهم بود؟؟؟...بی ادبی بود اگر به مردی که خودم دعوتش کرده بودم ..
...چيزی ميگفتم
...نه...مهم اينه که نيوشا خوشحال باشه_
...کمی روی ميز بيشتر خم شد...محمد با نيوشا و کوشا سخت درگير بحث بود
...پس اين نه در حقيقت يعنی آره_
....خوب راستش رو بخوايد..شايد کمی با سليقه من جور نباشه_
...حدس زدن سليقه شما خيلی سخت نيست_
بد خلق شده بودم يا نازک نانجی؟؟..چرا تو اين جمله اش احساس کردم کنايه هايی نهفته است...؟؟..سعی کردم لحنم رو
...کنترل کنم
...من با خودم آشتيم آقای دکتر_
...کمی توی جاش جا به جا شد  :شما..م
خواست چيزی بگه که گارسون با منو ها اومد و حرفش نصفه موند...عصبی شده بودم از دستش...يعنی دختر هايی که
..اون طور بهش زل زده بودند می تونستن ميزان خودپسنديش رو حدس بزنن...؟؟
...قهوه بعد از ؼذا رو در خدمتتون باشيم_
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به ساعتم نگاه کردم داشت نزديک  11می شد و محمد گفته بود که می خواد زود بره با صورت خندانی نگاهی به حامی
انداخت که دستش رو به سمتش دراز کرده بود  :ممنونم معموال بعد از اولين اجرا عوامل جمع می شن يه جا مهمونی االنم
...منتظر من هستن بايد برم
...چرخيدم به سمتش  :ممنونم که وقت گذاشتيد
...لبخندی بهم زد و دستم رو توی دستش فشرد  :ممنون از شما بابت آشنا کردن من با اين پرنسس

بعد از رفتن محمد ..حامی تکيه ای به صندليش داد برای بچه ها بستنی سفارش داده بود و اونها هم با ذوق داشتن با هم
..بحث ميکردن و من ؼرق تماشاشون بودم
شما چرا تشريؾ نبرديد؟؟_
..سعی کردم اون نيمچه دلخوری ته ذهنم رو از حرفش پنهان کنم  :از اول هم قرار نبود برم..
کمی متعجب نگاهم کرد...الزم به توضيح نبود اين جور مهمونی ها معموال محيط امنی نداشتن..يکبار تازه با حضور سيا
.شرکت کرده بودم جوش به دلم ننشسته بود اين بود که از اون به بعد نمی رفتم و اين بين بچه ها هم ديگه عادی شده بود
...نيوشا با لبخند رو به من کرد  :همراز
...حامی با تذکر  :خاله
..اما عمو همراز خودش دوست داره که همراز باشه_
خم شدم و با دستمال گوشه لبش رو که شاتوتی شده بود پاک کردم و با محبت گفتم  :من برای تو هر چی هستم که تو
...دوست داشته باشی
..نيوشا از جاش بلند شد و به سمتم اومد و گونه ام رو محکم بوسيد  :مرسی
..چشمام پر از اشک شد خوب می دونستم اين مرسی زيبا ترين هديه دنياست
کوشا  :ا پس من چی؟؟
بعد از جاش بلند شد و يه ماچ آبدار روی گونه ام گذاشت و من هم يه گاز خفيؾ که همراه شد با ؼش ؼش خنديدنش از
بازوی تپلش گرفتم...و بعد هر دوشون رو محکم بؽل کردم و نفس کشيدم...سرم رو بلند کردم به حامی نگاه کردم که چشم
..دوخته بود به ما..احساس کردم خيلی عميق و با تفکر نگاهمون ميکنه

...نيوشا  :خيلی امشب خوشگل شده بودی
لپش رو کشيدم و کيفم رو جا به جا کردم  :ای شيطون خوب دوستت رفت تازه چشمات داره من رو می بينه ها؟؟
...خنده نخودی برام کرد
کوشا  :چه ميخنده؟؟؟
...آآآ نبينم مرد من انقدر حساس باشه_
...کوشا هم دستش رو به کرمش زد  :چه معنی ميده مرد اين جاست شما انقدر نيشتون برای اون پسره باز بشه
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دلم ميخواست درسته قورتش بدم که رسيديم به ماشين...حامی زودتر و کمی جلوتر رفته بود چون داشت با تلفن صحبت
..می کرد
...روی زانوهام خم شدم  :خوب خوشگالی خودم..خداحافظ من فردا نمی تونم بيام اما پس فردا ميام پيشتون
و بعد دوتاشون رو بوسيدم و کيفم رو کامل روی شونه ام انداختم و به سمت حامی که رفتم که جلوی در راننده ايستاده بود
و منتظر بود  :شب خيلی خوب آقای دکتر مرسی که همراهيمون کرديد می دونم که مشؽله تون زياده...کمی اخم آلود نگاهم
 ...کرد  :برای من هم شب زيبايی بود
...با اجازتون_
اين بار قيافه اش جدی تر از هميشه شد  :جايی تشريؾ می بريد؟
...بله ..خونه_
 ...بنده االن رو عرض کردم..بفرماييد سوار شيد_
...خونه ما دقيقا بر عکس مسير شما ست آقای دکتر ...راهتون دور می شه_
...عرض کردم بفرماييد_
...خيلی خيلی اين جمله اش محکم و بی تعارؾ بود به خصوص که بالفاصله هم سوار ماشين شد

...ماشين توی سکوت بود..بچه ها پشت خوابشون برده بود و ما تو ترافيک حاصل از يه تصادؾ گير کرده بوديم
...ببخشيد که اين موقع به خاطر من مجبور به اين مسير شديد_
شما هميشه انقدر تعارفی هستيد؟_
...راستش رو بخوايد نه_
...باورم نمی شد از لحنم چيزی شبيه به لبخند روی صورتش اومد
 ..راه کمی باز تر شد برگشتم به سمتش  :راستی يادم رفت بابت گلهای زيباتون تشکر کنم
...خواهش ميکنم...خوشحال می شم اگر فکر کنم بر عکس اين رستوران گلها براتون جالب بوده باشن_
اخمام کمی توی هم رفت ياد جمله ای که باعث دلخوريم شده بود افتادم  :گلها هميشه زيبان..ولی قبال هم عرض کردم
خدممتون امشب بايد شب نيوشا می بود که فکر می کنم بود..سليقه من خيلی هم اين وسط مهم نبود...هرچند به قول شما
..سليقه من حدس زدنش هم خيلی سخت نبود
کمی متفکر داشت به جلو نگاه ميکرد کولر ماشين رو کم کرد  :فکر ميکنم با کمی بد بينی هميشه جمالت من رو بررسی ..
..ميکنيد
..جا خوردم از نتيجه ای که گرفته بود و عجيب بود که توی ذهنم بررسی ميکردم ميديدم بی راه هم نميگفت....
...شما جمله من رو بد برداشت کرديد_
...خوشم مياد نمی گفت من منظورم رو بد بيان کردم.می گفت که من با برداشت اشتباه مقصرم..
...شايد_
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..قرار گرفتن تو موقعيت های جديد برای شما که نقش های مختلؾ بازی ميکنيد نبايد انقدر هم سخت باشه_
من تو زندگی عاديم نقش بازی نميکنم...خودمم با همه نقاط ضعؾ و قدرتم....تمام سعيم رو هم برای آداپته شدن با _
...شرايط موجود ميکنم اما..خب
!!خب؟؟_
خب اينکه اين زندگی من نيست آقای دکتر..زندگی من خطش خيلی صاؾ تره...من نوشته های زندگيم رو با خودکار _
...بيک مينويسم نه خودکار ديپلمات
لبخندی زد و من پيش خودم فکر کردم اين دومين شبه لبخند روی صورت اخموی اين آدم جدی تو طول امشبه
عجب تشبيه ای...و آيا با خودکار ديپلمات نوشتن بده؟؟_
البته که نه...بد يا خوب آدم ها رو که من تعيين نمی کنم...روش های زندگی آدم ها رو شرايطی که توش بزرگ می شن _
...و در ضمن باورهاشون ميسازه

ساعت نزديک  4صبح بود و ديگه کم کم توی آيمون شفق پيدا بود..و من هنوز بيدار بودم..صبح بايد می رفتم آموزشگاه و
بعد هم اجرا داشتم..ليوان شير توی دستم رو محکم تر چسبيدم و چشم دوختم به فيلم بی سر و ته کمدی رمانتيکی که فقط
..برای وقت گذروندن گذاشته بودم
زير لب گفتم  :من و ليوان شيرم و تنهايی...من و تفکرات ضد و نقيض و حسرت ها و خستگی ها و شادی ها و
...موفقيتهام..همگی با هم ميشيم  8نفر ..نشستيم دور هم داريم  4صبح فيلم ميبينيم

...قرار گذاشتيم بچه ها رو برای ديدن نمايش شما بياريم_
لبخندی به رامين زدم که داشت برام توی ليوان آب ميوه ميريخت : ...ای کاش تئاتری رو که اساتيد بزرگ االن روی
..صحنه دارند رو انتخاب ميکرديد
رو به روم نشست به جای مبل روی ميز کوتاه چوبی نشست اين نزديکی کمی اذيتم کرد ليوان کاؼذی سفيد رنگ رو از
 ...دستش گرفتم و کمی خودم رو جمع و جور تر کردم
..بچه ها دوست دارن تئاتری که استاد خودشون بازی ميکنه رو ببينن...من هم همين طور_
در مقابل اين نگاه و اين نزديکی که گويای خيلی چيزها بود انگار کالمی برای گفتن باقی نمونده بود ..برای اين که ..
...بيشتر به خودم مسلط بشم جرعه ای از آب ميوه روم قورت دادم  :به هر حال باهام هماهنگ کنيد در خدمتتون باشم
...چرا اصرار داری انقدر با من رسمی حرؾ بزنی همراز_
ليوان رو روی دسته مبل گذاشتم و مقنعه ام رو کمی جلو کشيدم :شما از من بزرگتريد..هميشه براتون احترام قائل بودم و
...در ضمن خب..يعنی شما رئيس من هم هستيد
..تک خنده با مزه ای کرد  :رئيس رو خوب اومدی...واال بيا و از من بپرس که به نظرم کی رئيسه
واقعا ديگه داشتم معذب می شدم..انقدر می ترسيدم که چيزی مستقيم عنوان بشه و من چه جوابی داشتم بدم..منی که واقعا ..
...به پول و به اين کار احتياج داشتم
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...وقت نشد اون شب درست و حسابی از خانوادتون تشکر کنم_

کمی سرش جاش جا به جا شد کمی هم شايد جا خورد از اين مانور من تو عوض کردن بحث  :مامان هم دوست داره
بيشتر ببينتت شمارت رو ازم خواست که با اجازت بهش دادم..فکر کنم خودش باهات تماس بگيره..يه قراری برای
..خونمون بذاره بيا تابلو ها رو هم ببين
....حتما خيلی خوشحال ميشم_
ليوانش رو بين دوتا دستاش گرفت سرش رو انداخت پايين و کمی زانوهاش رو تکون داد..احساس ميکردم چيزی می خواد
..بگه و داره توی دهنش مزه مزه اش می کنه :...همراز
بله؟؟_
...نگاهی بهم انداخت  :چيزه..يعنی هيچی ولش کن..پس من باهات بچه ها رو هماهنگ ميکنم
من از جمله نصفه خيلی بدم ميومد..اما االن تو اين شرايط ترجيح دادم دنبال حرؾ رو نگيرم..واقعا به اون جمع  8تايی ..
خودم عادت کرده بودم..نيازی نداشتم  9تا بشن و فکر کردن به آدمی که يه جايی يه زمانی..تو يه برهه ای خيلی پر رنگ
...بود و تو طول زمان کم رنگ شده بود فکر کنم

...سيا..د ..بدش به من ديگه_
سيا با خنده بلند و صورت رو به کبودی داشت نامه ای رو که کسی برام فرستاده بود پشت صحنه و توش ازم در خواست
...کرده بود بهش زمان بدم تا بشناسمش رو می خوند و انقدر که خنديده بود شک داشتم جای خودش رو خيس نکرده باشه
همون طور که زانوهاش خم شده بود برگه رو از توی دستش در آوردم  :مرض..چشم نداری ببيننی خاطر خواه پيدا کردم؟
خودم هم از لحن لوس نامه و همين طور اون گالی بی منطق متصل بهش خيلی خنده ام گرفته بود ..سيا عينکش رو
برداشت و اشکاش رو پاک کرد  :بخت سوخته تو داری به خدا...يارو کامال معلومه اين متن رو از روی اينترنت کپی پيس
...کرده
...به همينش راضيم جون داداش_
..نشست روی صندلی  :اجرای امشبت می تونم بگم از ديشب هم بهتر بود...وای خدا چه قدر خنديدم
به اجرای من؟؟_
...به خاطر خواهات مموش_
مردم به خدا عقل ندارن..تازه تهش نوشته منظورشم هم جديه...جدی باشه چی ميشه..آخه چه طور می شه آدم با دختری _
..که فقط روی صحنه ديدتش اونم حداکثر دوبار نيت جدی هم داشته باشه
ميگم کوچولويی نگو نه..مموش تو خداييش دنيات انگار يه دنيای ديگه است..تو حتی پای درد دالی دوست های دخترت _
...هم فکر کنم نمی شينی
سيا اينو يکی بگه که من رو نمی شناسه يا وضعيت من رو نمی دونه يه چيزی..تنها دوستای من تو و گلناريد...تنها فکر _
و ذکر من هم گذران زندگيم و بودن خواهر زاده هام کنارم..به چی ميخوام فکر کنم؟ اين قرتی بازيای شکست عشقی مال
...من نيست
...دستش رو گذاشت رو بازوم  :پاشو بريم خونه که مامان منتظرته
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راه افتاديم به سمت اتوبوس ها که برگشت گفت  :به شماره اين خاطر هات زنگ بزن ببين شايد ماشين داشت اومد
دنبالمون بابا يارو در حد آژانس هم نيست يعنی؟؟
خيلی دلقک و لوسی...راستی چه خبر از آويسا...؟_
خوبه....لحنش کمی نگرانم کرد  :چيزی شده؟؟_
نمی دونم اصال چيزی بايد بشه؟؟..هر روز بيشتر و بيشتر برام عزيز ميشه..و به جای سبک شدن سنگين و سنگين تر _
ميشم...االن مثل دوتا دوستيم باهم خيلی زمان صرؾ ميکنيم...خيلی باهام حرفای مشترک داريم...اما..واقعا نميدونم اين
حرفهای مشترک...اين حس..اين چيزی که انقدر داره قوی ميشه کی از بين ميره؟
رسيديم به ايستگاهی که به خاطر ساعت حاال کمی خلوت بود کوله پشتيم رو پشتم جا به جا کردم  :چرا منتظر کم رنگ تر
شدنشی..اين خيلی زيباست که کسی رو دوست داشته باشی...يا دوستت داشته باشه..ای کاش من هم عاشق بودم يا کسی
..انقدر بی شيله پيله و زيبا دوستم داشت
عشق تو دنيای شما زنها خيلی خيلی با دنيای ما فرق ميکنه مموش...شما عاشق که بشيد..اگر اون آدم هم دوستتون داشته _
باشه..تو اين شرايط تنها مسئولييتون ميشه محبت کردن و محبت ديدن..برای ما اما اون حس می شه يک عالمه وظيفه و
...مسئوليت
اتوبوس رسيد..باهام رفتيم باال ايستاد اون ور ميله منم ايستادم اين ور : ..اين طوری ها هم نيست..ما هم خيلی مسئوليت ها
...مياد رو دوشمون
وقتی ازدواج ميکنيد آره قبول دارم که شايد بشه گفت اصلش رو دوش شماست اما تو عشق و عاشقی..وضعيت فرق _
ميکنه مموش..من نمی تونم اون دختر رو از استانداردهايی که بهشون عادت کرده دور کنم از يه طرفی هم نمی تونم
..تامينش کنم

اون شب تا صبح با سيا حرؾ زديم از حسهای من از حسهای خودش.از آويسايی که حاال با اون لبخند دلبرانه اش تو اون
...عکس دسته جمعی که سيا فقط رو صورتش زوم کرده بود و گذاشته بود بک گراند لپ تاپش
...دادا ..سيا..قول ميدم درست ميشه_
...گرفتارم کرده به خدا_
...خوش به حالش_
دوست داشتی گرفتار تو می شدم؟_
...يه پس گردنی زدم بهش  :اه.حالم رو بهم زدی کی آخه به داداش چشم داره؟ منظورم چيزی ديگه ای بود
منظورت رو گرفتم..ببين آدمی که پنجره نگاهش رو و دلش رو بسته..چه طور انتظار داره کسی در احساسش رو _
..بزنه..تو انقدر ؼرق خودتی..که نگاه های آدم ها رو نميگيری
...سرم رو انداختم پايين  :سيا من نگاه رامين رو ميگيرم
...اون که ؼلط کرده_
چرا انقدر باهاش لجی؟؟_
 ...دستش رو گذاشت روی سرم  :نگام کن ببينم نگو که
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نگاه پر از نگرانيش باعث شد سريع جوابش رو بدم  :نه به خدا سيا...من داليل خودم رو دارم که نخوام که باشه...تو
...داليلت چيه؟..فقط می خوام بدونم
من دليل خاصی ندارم..قبال يعنی بهت گفتم..اين آدم با اين که هر کی نگاه کنه می گه دنياش با تو يکيه..اما نيست...شايد _
...بابت اونه..شايد هم من دوست ندارم خواهرهام رو دست هر کسی بدم

....آقا و فريده خانوم نيستن رفتن چند روزی سرعين کمی آب و هواشون عوض بشه بس که تهران گرمه_
پشت سر فخری خانوم که پا کشان جلو ميرفت راه افتادم خودم بی نهايت خسته و عصبی بودم اين چند شب شبی سه ساعت
هم نخوابيده بودم..اجرا..تدريس کار انيميشن که تازه ديروز تموم شده بود..فکر کردن به رامين..به مادرش که برای
دوشب ديگه شام دعوتم کرده بود..به پول برق ..به پيشنهاد همسايه مبنی بر کوبيدن و ساختن خونه..به مادام که فشارش
رفته بود باال و ديشب تا صبح ازش پرستاری کرده بودم..اينها همش باعث شده بود..چشمای من که معموال درشت بودن
بشن اندازه يه خط به قول سيا..عجيب احتياج به آرامش و يه لقمه خواب راحت داشتم...ساعت  7بود و من نه هم بايد از
...اين جا در ميومدم طبق تذکر آقای دکتر تو ساعت متعارؾ هم بايد اين مالقات ها صورت ميگرفت
...با رسيدن به در خونه نوای زيبايی به گوشم رسيد..پيانو بود..پس نيوشا بازهم معلم داشت
همراه فخری خانوم از در اصلی سالن وارد شدم..گوشه سالن چهار تا پله ميخورد و يه اختالؾ سطحی ايجاد شده بود که
پيانوی مشکی براق و بزرگی توش گذاشته شده بود..نيوشا خجل و کمی عصبی اين رو از حرکت زانوهاش می
فهميدم..کنار خانوم خوش پوش و بلند قدی نشسته بود دختری که خيلی برام آشنا بود...گوشه سالن روی مبل نشستم..و چشم
دوختم بهش..با ديدنم خواست از جاش بلند بشه که با دست اشاره کردم سر جاش بنشينه..معلمش هم با سر بهم سالم کرد :
...نيوشا خانوم حواست رو بده به من
معلمش قطعه زيبا و آرامش دهنده ای رو نواخت..اما خوب معلوم بود که نيوشا از سر اجبار داشت گوش ميکرد..از دست
خودم هم عصبانی شده بودم که هيچ کاری براش نمی تونستم بکنم..با تموم شدن قطعه صدای دست زدن از پشت سرم
شنيدم..چرخيدم..حامی انتظام مثل هميشه شيک و مرتب و جدی با کت و شلوار پشت سرم بود معلوم بود تازه
رسيده...بدون توجه به من از باالی سرم گفت  :عالی بودی رويا ...مثل هميشه...مطمئنم نيوشا هم يه روزی مثل تو
...ميشه
نيوشا بدون جواب دادن از جاش بلند شد و مستقيم به سمتم اومد و تقريبا خودش رو تو بؽلم پرت کرد..خوب حسش رو از
...اين همه اجبار بی دليل درک می کردم
با اومدنش به سمت من تازه حامی من رو که روی مبل نشسته بودم و کمی پشت ستون بودم ديد..اولش کمی جا خورد فکر
 ..کنم
...سالم آقای دکتر_
...حامی به ساعتش نگاه کرد  :انتظار نداشتم اين جا باشيد
دلم ميخواست سرم رو بکوبم به ديوار اصال دلم نمی خواست جلوی اين دختر خوش قد و باال و بی نهايت زيبا و خوش
..پوش اين حالت که خاندان انتظام دوست ندارن من توی خونشون باشم مشهود باشه
اما بايد به خودم مسلط می بودم با لبخندی که خوب ميدونستم مصنوعی بودنش تا چه حد مشهوده  :اين چند وقت فرصت
...ديدار بچه ها رو نداشتم
...دستی به موهای نيوشا که هنوز توی بؽلم بود کشيدم  :با اجازتون يه دو ساعتی پيششونم و می رم
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...رويا  :پس شما همراز خاله بچه ها هستيد..تمام فکر و ذکر و ورد زبون بچه ها شماييد

دستم رو به سمت اين دختر که عجيب شبيه عکسای اصيل فرانسوی بود دراز کردم  :شما هم که استاد پيانوی نيوشا هستيد
خنده جذابی کرد و کنار حامی ايستاد پيش خودم اعتراؾ کردم که خيلی بهم ميومدن...هر دو شيک..جدی..قد بلند بودن
_استاد؟؟..تو رو خدا نگيد من فقط به دستور حامی اينجام..ميشناسيدش که هر چی رو که دستور بده بی برو بر گرد بايد
...اجرا بشه
...سعی کردم زهر کالمم رو کمی بگيرم اما فکر نمی کنم خيلی هم موفق بوده باشم:..بله در جريانشون هستم
...حامی اخمی کرد اما رويا خنده جذاب تری کرد و گفت  :به به پس تنش به تنه شما هم خورده
!!!رويا؟؟_
...بله..بله ؟؟ مگه دروغ ميگم_
نيوشا  :همراز..می شه بريم باال؟
رويا کمی روی زانوهاش خم شد  :خانوم کوچولو قول ميدی تمرين کنی؟؟
..نيوشا نگاهی به چهره اخموی حامی انداخت و بدون جواب دادن دست من رو کشيد به سمت پله ها
...حامی با لحن جدی که بد جور ترسناک ترش می کرد  :نيوشا..رويا با شما صحبت کرد..سئوالشون جواب نداشت
!!رويا  :حامی؟؟
واقعا به زور داشتم خودم رو کترل ميکردم...اشک توی چشمام جمع شده بود..بدون صبر کردن دست نيوشا رو کشيدم و
...به سمت پله ها بردم
حامی داد نزده بود..اما لحن کالمش بسيار تيز و برنده بود از اين که دست و پام بسته بود و می ترسيدم که نگذاره ديگه
...ببينمشون به قدری عصبانی بودم که دلم ميخواست برگردم توی سالن و يه تو دهنی بهش بزنم
به اتاق نيوشا رسيديم..کوشا تو اتاق خودش بود و داشت بازی ميکرد..احساس ميکنم دخترک  10ساله من االن بيشتر به
..من احتياج داشت..نيوشا خودش رو روی مبل اتاقش ولو کرد  :کاش مامان من رو هم به جايی که رفت می برد
...رفتم سمتش رو بؽلش کردم  :اين جوری نگو پرنسس من..نمی گی اون وقت من بدونه شما چی کار ميکردم
...زندگی ميکردی...فکر ميکنی نمی بينم چشمات چه قدر قرمزه...چه قدر عصبانی هستی_
...من عصبانی نيستم عروسک خسته ام_
...ديگه بدتر من مجبورت کردم امروز با اين همه خستگی بيای پيشم_
..محکم محکم بوسيدمش  :آدم شدی برای من تعارؾ ميکنی
..عمو خيلی از دستم عصبانی شد_
..کار خوبی نکردی جواب رويا رو ندادی_
...آخه کال اعصاب ندارم امروز.يعنی يه چيزی شده که_
اشک از چشمای خوشگلش قل خورد و اومد پايين..جا خوردم..اين دختر خيلی ؼد بود و دير پيش ميومد گريه
کنه...ترسيدم استرس همه وجودم رو گرفته بود  :نيوشا چيزی شده؟؟
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.با قيافه مظلومی که همه زندگيم رو حاضر بودم به خاطرش بدم نگاهم کرد  :به هيچ کس نمی گی همراز؟؟
با استرس از جام بلند شدم و رو به روش ايستادم  :ميگی يا می خوای دقم بدی؟؟
لپاش گل انداخته بود و عصبی بود و خجالت زده..من متاثر بودم و متعجب و بؽض دار...دلم ميخواست سر بزارم به ..
...بيابون
نمی دونم چه قدر گذشت که روی تخت دراز کشيد..ترسيده بود و داشت گريه ميکرد..اما حاال اشکش خشک شده بود و با
خشک شدن اون چشمه جوشان تمام عضالت من هم از سر تعجب خشک شده بود...نوازشش کردم..دلداريش دادم..اما يکی
...بود که خيلی حرفها باهاش داشتم..خيلی حرفها
...همراز می شه من رو ببری خونت..تو رو خدا...تو رو خدا_
بدون اينکه بتونم خودم رو کنترل کنم به سمت اتاق کارش رفتم بدون هماهنگی با فخری خانوم..به درکی گفتم و تقه ای به
..در زدم و بدون شنيدن اجازش در رو باز کردم
پشت ميز سلطنتش نشسته بود و رويا هم رو به روش داشتن چای ميخوردن فکر کنم..متعجب با فنجانی که توی دستش
خشک شده بود خيره شد بهم اما خيلی سريع از اون حالت متعجب به حالت عصبانی تؽيير موضع داد  :چيزی شده
خانوم؟؟
...خيلی دلم ميخواست بگم خانوم و زهره مار..اما نگفتم..
...بايد باهاتون حرؾ بزنم_
به صندليش تکيه داد  :ميتونستيد صبر کنيد مهمانم بره در ضمن يادم نمی اد فخری يا زری خانوم بهم گفته باشم قراره
...همديگه رو ببينيم
...نيازی به اين تشريفات نبود آقای دکتر_
اين بار واقعا عصبان شد..خواست چيزی بگه که رويا خيلی متين فنجانش رو روی ميز گذاشت  :مثل اينکه ايشون
..کارشون واجبه حامی من با اجازت برم فردا ميام کارخونه ما بقی صحبتمون رو انجام ميديم
اين که کی رفت و کی خداحافظی کرد و رو يادم نمياد..فقط من وسط اتاق کار شيک حامی ايستاده بودم و به صورت
...برزخيش چشم دوخته بود
...اين رفتار از شما بعيده خانوم_
..خيلی چيزها هم از شما بعيده..من چيزی ميگم آقای دکتر؟؟_
احساس کردم لحنش پر از تمسخر شد انگار که داره با يه بچه حرؾ ميزنه  :می شه بفرماييد بنده چه کاری کردم که باز
باب ميل شما نبوده؟؟
آقای دکتر وقت برای تحقير کردن من زياد هست..من هميشه در خدمتتون هستم تا تمام تحقيرهايی که خواهرم تو اين _
خونه شد برای من هم تکرار کنيد..ماللی برای من نيست..يکبار هم بهتون گفته بودم من با خودم بيشتر از اين حرفها
...آشتيم..درد من اينه که دست از سر خواهر زاده من برداريد
چشماش از خشم پر شده بود و من خودم هم مونده بودم اين همه جسارت يهو از کجا اومده بود..منی که در مواقع عادی هم
 ..ازش انقدر می ترسيدم چه طور شده بود و به چه جسارتی انقدر بی پروا داشتم باهاش بحث ميکردم
...حواستون به نحوه صحبتتون باشه دختر خانوم_

صفحه 112

برای

دانلود

رمان

های

بیشتر

به

سایتbehtoop.com
مراجعه کنید

رمان

بانوی قصه

من حواسم به همه چيز هست آقای دکتر..به قوانين شما..به زندگی شما...شما چه قدر حواستون به يادگاری های خواهر _
..من هست؟؟..اصال من از امشب نيوشا رو می برم پيش خودم
خنده بلند و عصبی کرد و به پشت صندليش تکيه داد..عصبيت کالمش و خشم نگاهش وقتی با خونسردی رفتار و کلمات
 ...بدون دادش همراه می شد هم ترسناک تر ميشد هم عصبی تر  :شوخی با مزه ای بود
...من شوخی نکردم..وسايلش رو جمع کنه از اين به بعد با من زندگی ميکنه_
...می تونيد بگيد چه طور اين فکر بکر به ذهن شما رسيد که من اجازه می دم همراه با شما از اين عمارت بيرون بره_
سعی کردم کمی لحنم رو دوستانه تر کنم  :چرا؟؟..چرا اجازه نمی ديد؟؟...نيوشا يه دختر جوونه اون به حضور يه زن توی
...خونه همراهش احتياج داره
...بله..به زن احتياج داره نه به يه دختر بچه خيال پرداز_
...احساس خيلی بدی بهم دست داد خوب ميدونستم بحث به اينجا خواهد کشيد اما انقدر رک..خودم هم انتظارش رو نداشتم..
 ...ادامه داد  :اينجا زری خانوم هست..فخری هست..مادرم هست
...نيوشا به کسی احتياج داره که باهاش راحت باشه_
روی صندليش سيخ نشست انگار حاال بحث از يه کل کل به يه بحث جای تعمق تبديل شده بود  :چه اتفاقی افتاده که شما به
...اين نتيجه رسيديد
..هر اتفاقی که افتاده_
...نمی شه که خانوم محترم..من مسئول اين بچه هام_
پوزخندی زدم که از ديدش خارج نبود  :می خوام بدونم چه اتفاقی افتاده که شما فکر کرديد من نوه انتظام...برادرزاده
خودم رو ميدم دست شما ببريد با خودتون..اصال چه طور فکر کرديد با يه تاتر بازی کردن و کارهای اين چنينی می تونيد
خرج يه دختر بچه  10ساله رو تامين کنيد...؟؟
واقعا احساس کردم قلبم شکست..شايد کم پيش اومده بود انقدر احساس کوچکی بهم دست بده..بؽض بزرگی توی گلوم ..
نشست...خوب ميدونستم اين حرفهاش انتقام جمالتی که من خواسته و ناخواسته کمی بی ادبانه و يا شايد خارج از خواسته
های اين ارباب عنوان کرده بودم..بود..اما واقعا انتقام تلخی بود از منی که تمام سعی زندگيم در درست زندگی کردن
بود..وگرنه برای من داشتن در آمدهای آنچنانی کاری نداشت..رفتن به يکی از اون مهمانی ها و ارتباط گرفتن با يکی از
کارگردانای سينما من رو تبديل ميکرد به يه بازيگر پول ساز و نيازی به خوردن خاک صحنه تئاتر نبود..اما يه آن احساس
..کردم اين آدم کم تر از اين حرفهاست که به خواد بفهمه..که بخوام توضيح بدم
پوزخندم اين بار واضح تر شد..به سمتش رفتم و کؾ هر دو دستم رو زدم به ميزش اما خيره نشدم به چشمهای قهوه ای که
اسم انتظام رو به يادم مياورد  :خوب يا بد..کم يا زياد..من به جای تمام اين امکانات خيلی چيزهای ديگه دارم که به بچه
ای بدم که يک ساعت با خجالت و اشک از چيزی حرؾ می زنه که تمام اعصاب من رو بهم ريخته آقای دکتر...من هيچ
..وقت نيازی به اين دب دبه و کبکبه نداشتم..نيوشا هم نخواهد داشت
بی توجه به حرفم پاشد و ايستاد و يه بار ديگه من کنارش احساس يه دختر بچه دبستانی دست و پا بسته و گريان رو داشتم
دوبار سئوالم رو تکرار نمی کنم...چه اتفاقی افتاده؟؟_
...خوب ميتونستم نگرانی ته کالمش رو بخونم که حاال پر رنگ تر از عصبانيتش بود
..کمی توجه ميکرديد می فهميديد آقای دکتر_
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کالفه شده بود  :بنده خوب ميدونم که دکترم شما هم با تاکيد بهش اگر قصد هر چيز ديگه ای رو داريد بهتر بهتون بگم بی
....دليله
بی دليل نيست..شما اصال قرار نيست چيزی رو بدونيد..فقط بايد تا سر حد مرگ پدرتون فقط به خاطر يه پيراهن نيوشا _
رو بترسونه که چرا پوشيده و بعد حرفای خاله زنکی يه مشت پيره زن توی آشپزخونه به اين نتيجه برسه که دختر درستی
...نيست
!!!!!!چی داريد ميگيد شما؟؟؟_
کالفه نشستم روی مبل  :من برای نيوشا پيراهن دکلته ای رو که عاشقش شده بود خريدم..پدرتون تنش ديده و بعد برخورد
خيلی بدی باهاش کرده و جمالتی به کار برده که برای يه دختر  10ساله خيلی صقيله...و پدرتون بهش گفته که با پوشيدن
...اين جلب توجه ميکنه و خيلی حرفای ديگه و بعدش هم..اصال اينها رو ول کنيد
...عصبی شده بود  :حرفتون رو نصفه ول نکنيد
...حرؾ کامل يا نصفه يه دختر بچه خيال پرداز برای شما فرقی هم ميکنه_
...دستی به صورتش کشيد  :عرض کردم چيزی رو دوبار تکرار نمی کنم
..به هر حال نيوشا مدتی نياز داره پيش من باشه_
...فکر ميکنم ساعت تقريبا داره به  10نزديک ميشه_
...می خواست بيرونم کنه؟؟؟..مردک بی ادب..
می دونيد چيه شما فقط زورتون برای نشون دادن پرستيژ اشرافيتون به من می رسه..به منی که به اندازه يه سر سوزن _
کل اين يال و کوپالتون برام مهم نيست وقتی خواهر زاده ام نياز به توجه داره..توجهی که دو زار..فقط دو زار بفهمه که يه
..دختر بچه  10ساله تو اين خونه داره بلوغ زود رس می شه و هيچ کس نفهميده
اينها رو با داد گفتم..دادی که ناشی از تمام خستگی های اين چند وقت...زخم زبونهای اين چند دقيقه و سر خوردگی های
...تمام اين سالها بود
...کالفه و گنگ نشست رو به روم روی مبل  :منظورتون اينه که
واقعا خجالت کشيده بودم..با مردی که تا به حال سه جمله درست و درمون هم حرؾ نزده بوديم و با اين جذبه اش نشسته
بودم از پنهانی ترين زوايای زندگی زنانه حرؾ زده بودم و خودم از داؼی گونه هام بالفاصله بعد از پريدن اين کلمه از
...دهنم فهميدم لپام گل انداخته
...سرش رو باال کرد وکمی نگاهم کرد :..من..يعنی..
از جام بلند شدم  :اين بچه به دکتر ؼدد و البته روانشناس احتياج داره..کابوس ميبينه..فکر ميکنه دختر پاک دامنی نيست که
...اين اتفاق ها براش افتاده و خنده داريش اينه که اصال اين بچه تعريفی هم از دامن پاک زنانه نداره

می شه دقيقا بهم بگيد که چی شده؟_
برای تعريؾ کردن ماجرا واقعا بايد تمام روی نداشتم رو جمع ميکردم...احساس کردم اين سرخ و زرد شدنهام رو فهميد
که از روی ميز يه ليوان بزرگ آب به دستم داد و بدون نگاه کردن بهم خيره به زانوهای پاهايی که رو هم انداخته بود
.نشست رو به روم
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مثل اينکه خانومهای خونه برای اينکه مجابش کنن که پوشيدن اين لباسها درست نيست بهش گفتن دخترهايی که اين _
 ..لباسها رو ميپوشن دخترهای خوبی نيستن و براشون اتفاقهای بدی ميوفته و می رن جهنم و اين حرفها و بعد که...يعنی
نفس عميقی کشيدم و يه جرعه آب رو قورت دادم که باعث شد کمی بؽضم پايين بره  :اون مسئله که براش پيش مياد
جرات نکرده به کسی بگه چون فکر می کرده دختر بدی شده...خب اون يه دختر بچه چشم و گوش بسته است تو مدارس
...هم که چيزی به بچه ها ياد داده نمی شه مادرش هم که نيست
...پاهاش رو عصبی تکون ميداد و با لحنی که حاال کمی مسلط تر بود  :من اين رو پيگيری ميکنم
..ليوان رو با ضربی که کمی هم صدا ايجاد کرد روی ميز کوتاه بينمون گذاشتم  :به من التماس کرده ببرمش خونم
...و من تصميم داشتم به هر قيمتی اين کار رو بکنم..به چه قيمتی و چه طوری نمی دونم..
اگر اين کار برای امشب حالش رو بهتر ميکنه ايرادی نداره االن به علی ميگم برسونتتون...برای فردا هم براش وقت _
...دکتر ميگيرم
پوزخندی زدم  :الزم نيست آقای دکتر به خودتون زحمت بديد دختر خالم رو ازش خواهش ميکنم يکی از اساتيدش رو
...باهاشون تماس بگيره...چيزی رو که شما بهش توجه نکرديد
..خانوم محترم بنده دکتر داروساز هستم...نه پزشک در ضمن_
...دلم ميخواست بگم حاال هر چی که نگفتم..خيلی حرفهای ديگه هم بايد زده می شد که نشد..

همراز قربونت بره تو چرا انقدر ترسيدی؟_
تو مطمئنی که من ايرادی ندارم؟_
بوسه محکمی به روی موهاش زدم..ديشب حتی يه دقيقه هم نخوابيده بودم و سرم داشت می ترکيد شديدا حالم هم بد بود کم
خوابی ها و استرس های اين چند وقت هم الؼرم کرده بود و هم حالت تهوع و معده درد شديد بهم داده بود حتی يادم
...نميومد کی يه وعده ؼذای درست و درمون خورده بودم
امروز صبح آقای دکتر تماس گرفته بود و گفته بود که از دکتر ؼدد خيلی حاذقی که گلنارهم تاييدش ميکرد وقت گرفته و
...من داشتم موهای نيوشا رو می بافتم تا بريم
وقتی گقتم آدرس رو بديد خدا حافظی کرد...و حاال داشتم به گوشيم نگاه ميکردم تا دوباره بهش زنگ بزنم آدرس رو
...بگيرم..لعنتی..واقعا دلم ميخواست سرم رو بکوبم به ديوار
که تلفنم زنگ زد خودش بود حتما ميخواست آدرس رو بده ..بعد از سالم و احوال پرسی که خيلی سر سری از جانب من
...صورت گرفت گفت  :من تا ده دقيقه ديگه می رسم به منزلتون
باورم نمی شد که اين ساعت روز از کار و زندگيش زده بود و اومده بود هر چند تنها رفتنمون رو ترجيح ميدادم به
...خصوص که اومدنش استرس نگاه نيوشا رو بيشتر هم کرد
با اخم نشستم پشت و نيوشا هم باوجود اينکه خيلی دلش می خواست پيشم بشينه نشست جلو...واقعا از دستش بابت حرفهايی
 ...که بينمون رد و بدل شده بود عصبانی بودم..چشمام باز نمی شد
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احساس کردم از توی آينه نگاهم ميکرد..اما با بلند کردن سرم نگاهی توی آينه نديدم و پيش خودم گففتم راست ميگه بهت
ميگه خبال باؾ فکر کن يه درصد براش مهم باشی و بخود نگاهت کنه...از کی تا حاال ارباب ها به رعيت هاشون نگاه
!!ميکن..؟؟
نگاهی به نيوشا ی مچاله شده توی خودش انداخت نيوشايی که تموم ديشب توی بؽلم تا صبح آروم خوابيده بود ...بؽض
..گنده ای هنوز توی گلوم بود
خب نيوشا خانوم...شما نمی خوای به من سالم کنی؟؟_
...سالم عمو_
...سالمش انقدر سرد بود که من هم اين پشت يخ کردم چه برسه به حامی که دستش روی فرمون بيشتر مشت شد

منشی زن جوون و کمی بد خلق بود جا برای نشستن نبود..با وجود اينکه گلنار مطمئنم کرده بود اين موضوع اصال مهم
نيست و می شه جلوش رو با قرص و آمپول گرفت اما کال جو دکتر و بيمارستان برای من ياد آور تلخ ترين روزهای
زندگيم بود روزهايی که خيلی به درگاه خدا التماس کرده بوديم..هم من هم رها...نيوشا رو روی تک صندلی خالی کنار
دختر هم سن و سالش که با مادرش اومده بود نشوندم..دختر تپل سبزه رويی که خيلی هم پر حرؾ بود و نيوشا رو به
حرؾ گرفته بود..حامی که توی اون مطب لوکس و شلوغ هم خيلی معلوم بود ايستاده بود کنار ميز منشی..منشی لبخندی
بهش زد  :دکتر انتظام دکتر فرخی خيلی توصيه کردن به من شما تشريؾ آورديد حواسم باشه اما متاسفانه ميبينيد که جا
برای نشستن نيست...چای يا قهوه ميل داريد؟
در مقابل لبخند چاپلوسانه و کمی همراه با عشوه های زنانه منشی حامی جواب سفت و محکمی داد که کمی هم باعث خنده
...من شد  :ممنونم خانوم من اين جا راحت ترم و چيزی هم ميل ندارم
با کمی فاصله ازش تکيه دادم به ديوار..صبح کالسم رو کنسل کرده بودم به ساعتم نگاه کردم هنوز وقت بود اما بايد به
اجرا می رسيدم..قبلش بايد يه ليوان گنده شير و عسل يا چيزهايی که بهم جون بده می خوردم..دوساعت بی وقفه روی
..صحنه بودن با اوضاعی که من داشتم خيلی سخت بود..با خودم درگير بود که صداش باعث شد کمی جا بخورم
ديشب تونست بخوابه؟؟_
سرم رو بلند کردم و نگاهی به صورتی کردم که چيزی ازش خونده نمی شد  :بله ديشب براش از مادرش گفتم قصه هايی
...از کودکی و نوجوانی رها
...من با يه مشاور هم صحبت کردم که فردا باهاش صحبت کنه_
چی بايد ميگفتم..گاهی پيش خودم ميگفتم بی انصاؾ نباش همراز اين مرد.عموی بچه هاست و خيلی بيشتر از يه عموی ...
مجرد که تازه هم بعد از اين همه سال برگشته برای بچه ها وقت ميگذاره..ولی وقتی ياد خودپسندی ها و حرفهايی که
بينمون رد و بدل شده بود افتادم اون تشکری که تا نوک زبونم اومده بود رو قورت دادم و سرم رو انداختم پايين  :اين بچه
...ها خيلی پيش تر از اين ..زمانی که جنازه مادرشون رو که کؾ حياط دراز کشيده بود ديدن نياز به اين مشاور داشتن
...چيزی نگفت...شايد اون هم رعايت چشم های اطراؾ رو کرد

دکتر مرد خوش اخالقی بود..من و نيوشا بدون حضور حامی وارد مطب شديم...و دکتر تمام توصيه هاش رو بهش کرد
باهاش صحبت کرد راجع به عادی بودن اين مسائل و خيلی چيزهای ديگه و آزمايش هايی که بايد صورت ميگرفت
......نيوشا خيلی خيلی سر حال تر شده بود وقتی از در مطب بيرون اومديم
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حامی رو ديدم که نشسته روی صندلی و با اومدنمون بلند شد و ايستاد و به سمتمون اومد  :خوبی نيوشا بانو؟؟
نيوشا نگاهی به حامی که از صبح تمام تالشش برای ارتباط گرفتن با هاش به بن بست رسيده بود انداخت به جاش من با
لحنی که خيلی سعی در دوستانه بودنش داشتم جواب دادم  :بله ..نيوشا قول داده توصيه های دکتر رو رعايت کنه و بعد ما
..با هم فردا ميريم آزمايشگاه
حامی نگاهی پر از پرسش بهم انداخت  :خب خانوما اگر چند لحظه به من وقت بديد من يه صحبت کوتاه با آقای دکتر
..داشته باشم
 ...نيوشا  :نه..اين يه مسئله زنونست
حامی جا خورد..بهم نگاهی انداخت و من با چشم ابرو بهش اشاره کردم که بعدا بهش همه چيز رو توضيح ميدم...حامی
جلوتر راه افتاد من نيوشا رو نگه داشتم خم شدم و صورتم رو باهاش موازی کردم  :نيوشا اين چه لحن صحبت کردن با
بزرگتره..اون هم عموت..اون هم مردی که انقدر برای شما زحمت ميکشه...؟؟؟
نمی خواد از من پنهانی کنی همراز ميدونم اذيتت کرده..می دونم ازش دلخوری ديشب پای تلفن به گلنار ميگفتی _
..شنيدم...دوستش ندارم..چون ميتونه فرشته ای مثل تو رو عصبانی کنه
ديگه نشنوم همچين حرفی بزنی ها..نيوشا خوب نگاهم کن..ما بهش مديونيم خودت خوب می دونی چه قدر کار _
داره...ولی به خاطر تو اين جاست...من و اون دوتا آدم بزرگيم با هم يه اختالفی هم داشتيم حلش ميکنيم..اون عموته..جای
...پدرته..بايد خيلی حواست باشه بهش احترام بگذاری
خوب ميدونستم حرفهای من تاثير خيلی اندکی در مقابل چيزهايی داره که نيوشا می بينه يا حس ميکنه.اما چاره ای نبود ..
من به تک تک کلماتی که بهش تذکر داده بودم ايمان داشتم...پدر اين بچه ها از زير بار مسئوليت فرار کرده بود حاال
عموی جوون و مجردشون تقريبا تمام هم و ؼمش رو البته به سبک خودش..سبکی که من بهش اعتقادی داشتم يا نداشتم
مهم نبود براشون گذاشته بود بی احترامی به مردی که حتی توی مطب فقط با ايستادنش اين همه توجه و احترام جلب
...ميکرد واقعا خارج از ادب بود
...به ماشينش رسيديم..نيوشا پايين مانتوی من رو چسبيده بود خوب ميدونستم منظورش چيه
حامی بدون اينکه رفتارهای نيوشا از صبح رو به روی خودش بياره با لبخند به سمتش برگشت  :خوب نيوشا خانوم ناهار
چی ميخوريد؟؟؟
نيوشا نگاهی به انداخت
...به من چرا نگاه ميکنی پرنسس عموت از شما پرسيد_
 ...بنده منظورم شما هم بوديد_
...سرم رو بلند کردم  :من مزاحم شما نمی شم...بايد برم تئاتر شهر
نگاهی به ساعت لوکس دور مچش کرد و من متوجه شدم اين آدم مطمئنا کلکسيون ساعت داشت چون با رنگ کت و
شلوارهاش ست می کرد  :يعنی برای ناهار وقت نداريد؟
واقعا حال و حوصله رفتن و نشستن توی يکی از اون رستورانهای لوکس و خوردن ؼذاهای خرچنگ و قورباؼه اش رو ..
نداشتم..به خصوص با دلخوری و دلشکستگی عميقی هم که از اين مرد داشتم..کمی اين پا و اون پا کردم برای جواب
...داد
نيوشا  :همراز..بريم؟؟
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 ...احساس کردم دلش ميخواد که بريم..سرم رو تکون دادم

نگاهی اجمالی به دم و دستگاه اين رستوران انداختم کمی از قبلی ساده تر بود اما بازهم زيادی تجمل داشت و من هم از
شدت سر درد و معده درد می خواستم زمين رو گاز بزنم..از توی کيفم يه مسکن در آوردم و و گذاشتم توی دهنم و
...قورتش دادم و دعا کردم قبل از اجرا سردردم بيوفته
تو حال و هوای خودم بودم که يه ليوان آب رو به روم قرار گرفت سرم رو بلند کردم حامی يه ليوان آب پر جلوم گذاشت
...تعجبم رو که ديد  :اون مسکنی که خورديد اگر با آب کافی نخوريدش براتون معده درد مياره
خشک شده بودم...واقعا توصيفی برای اين آدم وجود نداشت..تمام حسهام به اين آدم ضد و نقيض بود..نمی دونستم چی ..
...بايد بهش بگم
..نيوشا  :عمو..کوشا چه طوره؟؟..صبح ازم دلخور بود
...دلخوريش بابت اين بود که تنهايی رفتی خونه خالتون و اونم ميخواست با شما باشه_
استيک جلوم رو تکه ای ازش کندم واقعا اشتها نداشتم..خوب ميدونستم با اين روند دارم مريض ميشم  :بچه ام االن خونه
...تنهاست
..توی اون خونه همين االن حداقل چهار نفر ديگه هم هستن_
چنگال و چاقوم رو توی ظرؾ گذاشتم..يه لقمه بيشتر نخورده بودم و بيشتر هم ميل نداشتم  :تنهايی با حضور صرؾ افراد
...اطراؾ آدم از بين نمی ره...آدم ها برای تنها نبودن بيشتر به هم زبون و هم دل احتياج دارن
..همه توی اون خونه کوشا و نيوشا رو دوست دارن_
دستم رو گذاشتم روی شقيقه ام و کمی فشارش دادم  :تو اين شکی ندارم...اما بايد گاهی از دريچه آدمی که رو به روتون
...هست هم به ماجرا نگاه کنيد
چاقوش رو خيلی آروم گذاشت کنار بشقابش و با ريز بينی خيره شد توی چشمام..نگاهم رو سريع ازش گرفتم..اين دور
...روز اين نگاه بيشتر از هميشه رنگ و بوی انتظام بودن رو داشت
شما اين کار رو ميکنيد؟؟_
...شک نکنيد...همين باعث ميشه که من اينجام_
اشاره ظريفم به بحث ديروزمون رو گرفت يا نه نمی دونم..به هر حال سرش رو چرخوند به سمت نيوشا برای چک ..
..کردن تموم شدن ؼذاش

...اگر اجازه بديد نيوشا پيش من بياد_
نگاه خيلی جدی به نيوشا انداخت که دستش رو دور کمر من محکم گره کرده بود  :من فردا ميام دنبالتون بريم
....آزمايشگاه..اگر هم خودم نتونستم بيام ميگم علی بياد
...نخواستم مخالفت کنم اين امکانات برای من نبود..برای نيوشا بود که خب حقش هم بود
...تلفنش زنگ زد..کوشا بود..داد دست نيوشا...نيوشا کمی ازمون فاصله گرفت
...بفرماييد سوار شيد_
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خير می دونم که مسيرمون يکی نيست..نيوشا با من مياد تا تئاتر شهر..گلنار و سياوش اونجا منتظرشن با اونا می ره _
...خونه من و من بعد از اجرا ميام پيشش
...اخم آلود نگاهم کرد  :من اصال دليل اين تعارؾ ها رو نمی دونم
..تعارؾ نيست...من اين جوری راحت ترم_
...هوا گرمه خانوم_
مطمئن باشيد من خيال باؾ از اون تئاتر انقدر در ميارم که برادر زاده شما رو با اتوبوس نبرم با آژانس می برمش _
...خيالتون راحت
احساس کردم دلش ميخواد من رو بگيره زير مشت و لگد..به قدری عصبانی شد که من خودم هم ترسيدم..اما اگه نمی گفتم
...دق ميکردم

...آروم تر بخند سيا...نيوشا رو بيدار ميکنی_
گلنار هم که پای گاز ايستاده بود تا برامون چای بريزه تکيه داده به گاز بی صدا خنديد  :خداييش زبونت درازه آخه چه
جوری به اون برج زهره مار همچين حرفی زدی؟
چهار زانو نشستم روی صندلی آشپزخونه  :اگه بگم هنوز دلم کامل خنک نشده به نظر عجيب می رسه؟
سيا هسته خرمايی که توی دستش بود رو توی پيش دستی گل ريز روی ميز گذاشت  :نه...حاال می بينی وقتی راجع به
...خانواده آويسا ميگم همين منظورمه
گلنار چای رو روی ميز گذاشت  :حاال تو هم هی بل بگير..خيله خب اصال همه حرفای تو درست...ازش کناره گيری
کن...دروغ ميگم همراز؟؟؟
ليوان چای رو دستم گرفتم و عطرش رو نفس کشيدم  :نه به جان خودم..اگه ميتونی..اگه انقدر راجع به اين مسئله ؼر
..ميخوای بزنی خوب کنارش بذار
...مگه ميتونم؟؟..لعنتی !! کاش دست خودم بود_
لبخندی زدم و با چشم و ابرو به گلنار اشاره کردم هر دو به سمتش رفتيم و محکم بؽلش کرديم..و تو اون بين فقط ؼر ميزد
...که تؾ ماليم نکنيد

بايد امشب برگردم خونه؟؟؟_
نگاهی بهش کردم و بهش اشاره کردم تا لقمه توی دستش رو تموم کنه..قيافه ام خسته تر از همه اين روزها بود..به همين
خاطر آرايش نسبتا ؼليظی کرده بودم تا چشمام از اون حالت وحشتناکی که سيا ميگفت شکل معتادا شدم در بياد...و اين
...باعث شده بود که از نظر نيوشا خوشگل تر از هر زمان ديگه ای به نظر بيام
..راستش رو بخوای..بستگی به عموت داره از يه طرفی هم کوشا ناراحت ميشه گل من تنها مونده_
...اونم بياد اينجا_
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دلم گرفت..خيلی خيلی هم گرفت...من از خدام بود..مگه ميشد نخوام ولی چه طور بايد توضيح ميدادم که زورم نمی ..
رسيد..با زنگ تلفن فهميدم امروز هم با ما مياد...پيش خودم اعتراؾ کردم بعد از زبون درازی ديروزم و بعد هم بفرماييد
عصبانيش که باعث شد تا خود تئاتر شهر توی ماشينيش با اخم اون و سر پايين من بشينيم خيلی هم جرات نداشتم باهاش
رو به رو شم و خيلی دعا دعا کرده بودم تا خودش امروز نياد...دعاهايی که طبق معمول خيلی هم انگار باب طبع خدا
...قرار نگرفته بود

...سالم عمو_
بعد از صحبتهايی که ديشب باهاش داشتم اين بار خود نيوشا اول به آقای دکتر که اين بار بدون کت با پيراهن خاکستری ..
...و کروات مشکی و شلوار مشکی به ماشينش تکيه داده بود سالم کرد
حامی جوابش رو داد و بعد من زير لب چيزی شبيه به سالم برای رفع تکليؾ گفتم..سرش رو بلند کرد و نگاهم کرد...چند
ثانيه ای روی صورتم توقؾ کرد ..نمی دونم احساس کردم اين آرايش زياد انگار توجهش رو جلب کرده بود..کمی نگاهم
کرد..سرش رو پايين انداخت و سويچش رو يه دور توی دستش چرخوند و زيرلب چيزی شبيه به سالم بهم گفت و بعد با
...باز کردن در منظورش رو به نشستن رسوند

وارد آزمايشگاه که شديم پرستار بهم گفت که ترجيح ميده همراه نيوشا نباشيم چون تو خيلی شلوؼه من بوسه ای به
پيشونيش زدم و همراه پرستار فرستادمش و تکيه دادم به ديوار..تو بازی که از صبح راه انداخته بوديم به هم نگاه نمی
کرديم...داخل خيلی خيلی شلوغ بود و من بی حواس به همه جا ايستاده بودم...که سايه ای رو کنارم حس کردم..چرخيدم و
ديدم آروم کنارم ايستاده..سرم رو بيشتر بلند کردم تا ببينمش اخمش کمتر که نشده بود بلکه بيشتر هم شده بود..سر جام کمی
جا به جا شدم  ...ايستادنش طوری بود که من کامال زير سايه اش قرار گرفته بودم و تنها نقطه ديدم اون بود...احساس
کردم برای شکستن سکوت نياز به حرفی هست به هر حالتی تا ابد که نمی تونستيم مثل بچه ها قهر بمونيم اون دل من رو
...شکسته بود منم زبون درازی کرده بودم آخرش هم که حرؾ حرؾ خودش شده بود
...نيوشا امشب هم ميخواد بياد پيش من_
...فکر ميکنم دو روز براش کافی باشه...در ضمن من برای بعد از ظهرش وقته دکتر گرفتم_
...می دونم متاسفانه من نمی تونم همراهيتون کنم بايد برم اجرا دارم_
...می دونم..وظيفتونم نيست من باهاش هستم_
!!مثال ميخواست بگه من اين وسط هيچ کاره ام؟؟..
...من خالشم_
اين بار کمی سرش رو به سمتم خم کرد  :من اگه ميفهميدم چه نيازی داريم که شما روزی  10بار نسبتتون با بچه ها رو
...اعالم ميکنيد واال مسئله بزرگی برام حل می شد
...دليلش ساده است..سعی نکنيد من رو از زندگی بچه ها حذؾ کنيد من هم مجبور نباشم اعالم موجوديت کنم_
شما نسبت به همه انقدر کينه ای هستيد؟؟_
انگشت اشاره ام رو به سمت خودم گرفتم از اين جمله اش واقعا تعجب کرده بودم  :من کينه ايم؟؟؟!! خنده داره به هر کسی
...که من رو ميشناسه اگه اين حرؾ رو بزنيد شاخ در ميره من تو زندگيم نسبت به کسی کينه نگرفتم
!!!جدا؟؟_
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جدا رو با تمسخر خيلی بدی گفت..خوب ميدونستم اين انتقام زير زيرکی که داريم از هم ميگيريم حاال حاال ها ادامه ..
...داره
...خواستم جوابش رو بدم که گوشيم زنگ زد محمد بود  :الو
سالم بر بانوی خودم..مثال زنمی ها هيچ معلوم هست کجايی بعد ميگی چرا بهت شک ميکنم؟؟_
...خنده ام گرفته بود  :شما هميشه تو دنيای واقعيت هم نقشتون رو قاطی می کنيد و ازش در نميايد
..خنده بلندی کرد  :نه استثنائا اين نقش رو دوست دارم
حرفش کمی دو پهلو بود اما خوب ميشناختمش يا اين طور فکر ميکردم که بی منظوره : ....منم اين نقشم رو دوست
...دارم
..صدات خسته است..سيا ميگفت داؼونی_
يکم اين چند روز حالم خوش نيست..دليلش رو هم نمی دونم..شايد خيلی خسته ام..رامين پرتو بی چاره رو هم دستش رو _
...گذاشتم تو حنا..دو روزه کالسهاش رو کنسل ميکنم بايد برای اون هم جبرانی بذارم
...داری خودت رو خسته ميکنی به خودت تفريح هم که نمی دی_
...پوزخندی زدم  :زندگيه ديگه
با اين حرؾ احساس کردم سايه کنارم تکون خورد..سرم رو بلند کردم..چرا اصال حواسم نوبد که االن اين آقای دکتر که
داشت نقش ديوار رو بازی ميکرد همه حرفهامون رو ميشنوه؟
با ديدن نگاهم سر ش رو به سمت ديگه ای چرخوند اما خب فاصله کم تر از اين حرفها بود..مونده بودم اين چرا امروز به
...من چسبيده و از کنار من جم نمی خوره
..به هر حال مرسی که ازم خبر گرفتيد_
...لوس نشو خانوم خانوما امروز يکم زود بيا قبل از اجرا بشينيم يه گپی بزنيم_
..باشه تموم سعيم رو ميکنم_
...پرنسس رو هم از طرؾ من ببوس و يه برنامه بذار بازم ببينمش..خوشگل ترين طرفداريه که من دارم_
...بشنوه از ذوقش ملق می زنه اين روزها شديد احتياج داره که شاد بشه_

...تو يه دختر شجاع و قهرمانی_
..همراز نمی شه همراهت بيام دوباره مثل ديروز_
فکر ميکنم تو خونه باهام راجع بهش مفصل حرؾ زديم ..نزديم؟_
اخم نکرد اين بار..کمی نگاهم کرد و به سمت حامی حرکت کرد من هم برای خالی نبودن عريضه دستم رو به نشانه
خداحافظی بلند کردم که صداش رو اين بار کمی بلند کرد  :می شه بفرماييد چرا من بايد هر بار با شما سر اين سوار
...شدنتون بحث کنم
چرخيدم به سمتش  :برای اينکه اين بار واقعا نيازی به همچين لطفی نيست چون نيوشا هم همراهم نيست..من اين سر سوار
...ماشين می شم و می رم
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در پشت ماشين رو باز کرد و محکم و جدی زل زد بهم..اين آدم حتی بلد بود بدون کالم هم زور بگه..دلم ميخواست سرم
رو بکوبم به ديوار..اما عجيب بود که من از اين آدم هم شديدا حساب ميبردم هم زبونم براش دراز بود..خودم تو اين
...تناقض مونده بودم
جند لحظه ای ايستادم..چهره جديش  .دستش که به سمت صندلی اشاره می کرد باعث شد سوار شم در رو بست..خجالت
کشيدم خم شد و از سمت شيشه  :من زياد عادت ندارم يه حرؾ رو چند بار تکرار کنم اما شما من رو هر بار مجبور به
...تکرار جمله سوار شيد می کنيد
خواستم جوابش رو بدم که اصال به تو چه نمی خوام سوار شم که جلوی زبونم رو گرفتم به اندازه کافی به نظرش من يه ..
...دختر بچه بی ادب بودم چه برسه به اين که بخوام مستقيم هم حرؾ نا مربوط بزنم
راه افتاديم بعد از دقايقی برگشت به سمت نيوشا  :اين داروخانه من پياده می شم داروهات رو بگيرم چيزی هوس کردی
برات بخرم؟؟
..نه..فقط نزديک خونه بستنی بخريم به کوشا قول دادم_
..اما از دست اين داداش تپل تو_
نزديک يه داروخانه پارک کرد و پياده شد..من هم چشمام رو برای دقايقی بستم بلکه اين سوزشش بيفته ميدونستم امروز
هم عاطفه گريمور کار عصبانی ميشه برای پوشاندن سياهای های دور چشمم و قمرزی خود چشم که حاصل بی خوابی و
عصبيت و خستگی بود هر بار پدرش در ميومد و اصال هم درست نبود که روزهای اجرا طول روز آرايش داشته باشم
..اون هم انقدر ؼليظ
 ..در باز شد و من چشمام رو باز نکردم

...همراز..همراز_
با شنيدن صدای نيوشا چشمام رو باز کردم و ديدم رو به روی تئاتر شهريم و نيوشا چرخيده به پشت و داره صدام
ميکنه..حامی اما هنوز پشتش بهم بود..خيلی خيلی خجالت کشيدم می دونستم تو دلش ميگه دختر دهاتی انگار سوار اتوبوس
....بين راه شده.واقعا اون لحظه دلم ميخواست بميرم
سر سری بوسه ای به گونه نيوشا زدم و خداحافظی کردم از حامی ..دلم می خواست اون لحظه از صحنه روزگار محو
بشم پياده شدم که هم زمان با من حامی هم پياده شد ...دستش يه کيسه کوچيک و رنگی بود به سمتم دراز کرد  :اين برای
شماست..آدم بهتره مسائل رو از عمق حل کنه تا اينکه بخواد پنهانشون کنه...به خصوص که اين پنهان کردن اصال هم با
...شناخت آدمهای اطراؾ نسبت به خود شخص سنخيتی نداشته باشه
تو تحليل حرفش مونده بودم که خداحافظی کرد و رفت و من واقعا منظورش رو نگرفته بودم..خشک شده و کيسه به دست
به رفتنشون نگاه کردم کيسه رو باز کردم...با شيشه ای که حاوی قرصهای تقويتی و ويتامين بود..واقعا نمی دونستم چه
حسی بايد داشته باشم...قرص توی دستم خشک شده بود و نمی دونم چه قدر توی اون حالت موندم که با صدای بوق ممتد
..يه تاکسی از بهتی که گرفتارش بودم در اومدم

خدايی اين همه تو ميخوری کجا ميره سيا؟؟؟_
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سيا لبخندی زد و دستش رو که بستنی شده بود زد نوک دماؼم..با عصبانيت نوچی روی بينيم رو پاک کردم  :نکن
...ديگه...بدم مياد
...تو چند وقته بد اخالق شدی مموش_
...فعال که قراره طبق دستوره مامانت دو سه روزی اينجا باشم پس بايد با اين بد خلقی کنار بيای_
اين بد اخالقی ناشی از چيه مادام مموش؟؟_
پاهام رو توی شکمم جمع کردم و تکيه دادم به ديوار اتاقش  :خيلی چيزا...و هيچ چيز..خيلی خسته ام..خيلی خيلی کم
...خوابم
...قيافه اش کمی جدی تر شد  :بس که به خودت فشار مياری
...کارام هم زياده_
...رامين ميگفت دو روز کالسات رو کنسل کردی_
...آره به خاطر نيوشا...نمی تونستم تنهاش بزارم سيا ...به بودنم کنارش بد جور احتياج داشت_
تو خودت به چی احتياج داری تا حاال بهش فکر کردی؟؟_
فکرم رفت پی اون شيشه قرصهای ويتامين ...از نظر حامی که به تقويت احتياج داشتم...از نظر خودم به خواب..از نظر ..
...خاله به ؼذاهای مقوی و از نظر گلنار به عشق
...نمی دونم_
عصبانی شد  :من يه ليست دارم از چيزايی که بهش احتياج داری اما کو گوش شنوا...فردا بيا باهام بريم مهمونی خونه
...کيوان دوره هميه
...به به پس داری ميری پيش يار انقده اخالقت باقلوا شده_
...من کجام تو کجايی به خدا_
دستش رو کشيدم تا از اون حالتی که بلند شده بود بره در بياد :بشين بشين شوخی کردم..بايد برم شام خونه خانواده پرتو
...مادر رامين زنگ زد دعوتم کرد روم نشد نه بگم
...يه ابروش رفت باال  :اينا ديگه دارن
...سئوال اونها هر چی باشه سيا جواب من ثابته..فقط ميترسم کارم رو از دست بدم..واقعا به پولش احتياج دارم_
...دستاش رو مشت کرد  :لعنت..واقعا که
دستم رو گذاشتم رو مشت شده دستهاش  :عصبانی نباش تو بيش از اون چيزی که بايد بهم کمک کردی و ميکنی من از
...شما ها توقعی ندارم
لبخندی بهم زد و دست ديگه اش رو آورد باال و موهام رو بهم ريخت  :بس که گلی مموش..اما اينا صورت مسئله رو حل
...نمی کنه
...چه چند وقته همه رفتن تو نخ صورت مسئله_
...شنيدم شيطون بال اون دکتر بد اخالق بهت چی گفته...گلنار که گفت موندم جون سيا_
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منم موندم..نمی دونم حسهام بهش ضد و نقيضه..تو يه ثانيه که دلم ميخواد خفه اش کنم تو ثانيه بعد به خودم ميگم اين آدم _
بيشتر از هرکس ديگه ای که ميشناسم قابل احترامه...وقتی به وسواس و دقتش به بچه ها نگاه ميکنم کاری که الحق
...خواهرم هم شايد نتونست برای بچه هاش انجام بده
...رها فرصتش رو نکرد..جوون بود_
سيا خواهر من قبل از هرچيز مريض بود..يعنی مريضش کرده بودن..يا کرده بود...هيچ وقت نتونستم تصميم بگيرم که _
چه چيزی بيشتر رها رو خرد کرد..حامد و رفتارهاش و بعد گذاشتنش و رفتنش...يا زورگويی ها و اجبارهايی که بعدش
..اکبر خان انتظام در حقش روا کرد
سيا کالفه دستش رو گذاشت روی زانوهاش  :عامل هر چيزی که بود نتيجه اش خراب شدن زندگی حداقل سه نفر آدم
...شد..ماهايی که يه پله عقب تر بوديم هم ضربه خورديم شبی نيست که مامان هين نمازش برای رها گريه نکنه
آهی از ته دلم کشيدم  :من..حتی چشمه اشکم هم خشک شده..اما خوب می دونی...من سپردم به خدا اون بهتر از هر کسی
...می دونه کی اين وسط مقصره و انتقام رو هم ميگيره نيازی به من نيست..يعنی به هيچ کس نيست
...بؽلم کرد..محکم محکم برادر وار...مثل تمام اين سالها  :دختر تو چه طور ميتونی انقدر بی کينه و بی عقده باشی
....همون طوری که تو ميتونی انقدر سياوش باشی..خوده خوده سياوش_

نگاهی به نيش باز کيوان انداختم داشتم حاضر ميشدم تا برم خونه خانواده پرتو بعد از اجرا  :چيه اون طوری داری نگاهم
ميکنی؟؟
يعنی تو نمی خوای يه مهمونی بابت موفقيت تئاترت و اولين مصاحبه حرفه ايت تو مجله ايی که انقدر هم مهمه به ما _
بدی؟؟
...نگاهی به محمد که نيشش باز بود انداختم  :نه واال نمی خوام
...محمد با صدای بلند خنديد  :خوردی داداش؟؟..هسته اش رو تؾ کن
....کيوان لخندی زد  :من کاری ندارم ما کال اکيپ ميايم پنجشنبه خونتون...محمد هم مياد
....همون طور که داشتم از در بيرون ميرفتم دستم رو تکون دادم  :باشه بيايد خونه خراب کنا
...صدای خنده بلندشون تا ته راهرو بلند شد

شما اينجا چی کار ميکنيد؟؟_
لبخندی بهم زد  :خب اومدم دنبالتون بريم خونه ما ديگه؟؟
توی ماشينش نشستم و متوجه ادکلن تندش شدم...واقعا از حضورش اونهم دقيقا جلوی تئاتر شهر راضی نبودم..معذب بودنم
رو حس کرد که پرسيد  :ناراحت شدی؟
...نه ..يعنی فقط جا خوردم انتظار حضورتون رو نداشتم_
..چرا؟؟_
...خب آخه همچين قراری نداشتيم_
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دختر خوب ساعت  30/9شبه انتظار که نداشتی اجازه بدم تنها بيای؟؟_

خنده ام گرفته بود از اين رفتارهای به قول محمد تکراری و نخ نما شده...انگار بقيه روزها که حاال من می رفتم خونه ..
...هر روز جلوی دره
...به هر حال لطؾ شماست امشب پس حسابی خجالت زده خانوادتون هستم_
..خيلی خيلی تعارفی هستی دختر_
نا خود آگاه لبخندی روی لبم اومدم..ياد حامی افتادم..من اصال آدم تعارفی نبودم اما انگار با اين دو نفر سر ناسازگاری
داشتم البته تکليفم با حامی که روشن بود به اون که ميرسيدم فقط دلم ساز مخالؾ زدن می خواست..بی هيچ دليله موجهی
...اما رامين تکليفم باهاش خيلی هم مشخص نبود
سکوتم احساس کردم کمی کالفه اش کرده که پشت فرمون جا به جا شد رو کردم به سمتش  :ممنون که اين دو روز جور
...نيومدنم رو کشيديد کالس جبرانی ميزارم
...ميگم تعارفی هستی نگو نه..برای هر کسی پيش مياد به هر حال_
با همه کسايی که باهاش کار ميکردن اين برخورد رو داشت يعنی؟؟..
...من کال کاری رو که قبول کنم به بهترين شکل تمومش می کنم_
با ديدن نمايشی که داری بازی مکينی و بازخورد هاش از دوستان و آشنايان و البته تو جمعهای خودمون حدس زدنش _
..خيلی سخت نبود
..امشب از نقاشی هاتون پرده برداری ميکنيد ؟؟ بد جور نسبت بهش کنجکاوم...هميشه کاراتون رو دوست داشتم_
..نمی دونم از اين حرفم دقيقا چه برداشتی کرد که نيشش تا بنا گوشش در رفت  :تو به من لطؾ داری
نه بحث لطؾ نيست شما هميشه نقاش مطرح و البته با استعدادی بوديد و هستيد االنم خبرش بهم رسيده که قراره دانشگاه _
...تدريس کنيد پس نيازی به تاييد من نيست که لطؾ حساب بشه
...بعضی حرفها هست که وقتی از دهن يه نفر در مياد برات حکم زيبا ترين جمله ها رو داره_
دهنم با اين جمله اش بسته شد..به خودم گفتم ای دهنت رو گل بگيرن همراز که آمارش رو نداری....همين طور که داشتم ..
از دست خودم حرص ميخوردم تلفنم زنگ زد..آرتان بود که داشت خودش رو برای پنجشنبه خونه من دعوت ميکرد...با
...خنده بهش گفتم همه که هستن يه نون خور هم اضافی
تلفن رو قطع کردم که رامين به سمتم چرخيد  :حسابی بچه ها ميخوان از خجالتت در بيان نه؟؟
احساس کردم ته کالمش دلخوری هست..بايد دعوتش ميکردم؟؟..شنيده بود و چاره ای نبود..اين آخرين کاری بود که ..
دوست داشتم بکنم اما چاره ای نبود انگار:شما هم تشريؾ بيلريد يه جمع خيلی خودمونيه..خوشحال ميشم در خدمتتون
...باشم
انتظار داشتم نه بياره.تعارؾ کنه منم تو هوا بزنم و قضيه منتفی بشه اما در کمال تعجب من...تو هوا دعوتم رو زد و ..
...گفت که مياد و من تو دلم هر چی گيرم اومد به دهن بی موقع باز شده خودم و آرتان دادم

...در يه کلمه عالين...اين که کدومشون بيشتر با آدم ارتباط ميگيرن باور کنيد انتخابش خيلی سخته _
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نشسته روی تک مبل اتاق کار خونشون با پيپ کاپتان بلکش لبخندی از ته دلش زد لبخندی رامين وار پر از از خود
متشکر بودن...همون لبخند لعنتی که اون وقت ها هم تو اون خونه انتهای کوچه رو لبش بود همون لبخندی که توش
هزاران طعنه انگار نهفته بود اين جا حتی اگر اعتراؾ کنم که طعنه خنده هاش نسبت به اون سالها کمتر شده بود اما اون
...خودپسندی ذاتی به همراهش بود و انگار کاريش هم نمی شد کرد
....خوشحالم که دوستشون داری_
...سعی کردم اون حسهای بد گذشته رو کنار بزنم  :رنگها خيلی زنده ان و خيلی حرفها برای گفتن دارن
با دست به تابلوی زيبای مدرنی اشاره کردم که در هم و برهم و قرمز رنگ از بين خطوطش می شد زنی رو در حال
...رقص ديد يکی از زيبا ترين کارها بود :...به خصوص اين بد جور برام آشنا و زيباست
از جاش بلند شد و پيپش رو روی ميز گذاشت و به سمتم اومد..فاصله مون خيلی کم شده بود و من معذب کمی خودم رو
...جمع کردم
..اين تابلو برات چه مفهومی داره؟؟_
نگاهم رو از چشماش که يه زمانی جادوم ميکرد و حاال ..هيچ چيزی به ؼير از يه خاطره ی دور نبود گرفتم  :خودتون که
...خوب ميدونيد تو هنر مدرن هر کس برداشت شخصيش رو از اثر هنری داره و کمی هم اين برداشت خصوصيه
تک خنده ای کرد و بهم نزديک تر شد..آب دهنم رو قورت دادم..با اميد به اين که کل خانواده اش بيرون در اين اتاقن و
البته شناختی که از ادب و حرمتش نسبت به خانوم ها داشتم اميدوار بود حرکتی ازش سر نزنه که مجبور به عکس
...العملهای تند بشم
..همراز عزيزم..درسهای دانشگاهيت رو تحويلم نده ...تو اينجا نيستی به عنوان يه هنرمند_
..خواستم بپرسم پس چيم...ترسيدم..ترسيدم از جوابش..
اين تابلو از همه اين نقاشی ها جديدتره..اين نمايشگاه و اين تابلو ها حاصل دو سال کار و تالش منه..توی فرانسه...توی _
...ايران...اما اين تابلو حاصله يه حس پر رنگه مربوط به همين يه ماه اخير..می خوام حس واقعيت رو بدونم ازش
يه قدم عقب تر رفتم تا فاصله ای که در حد يه نفس شده بود رو بيشتر کنم  :من فقط ميتونم بگم زيباست و ظريؾ..خيلی ..
...خيلی حس سبکی داره
...دستاش رو کرد توی جيب شلوار کتون سورمه ای رنگش  .چشم دوخت به پايين  :پس ميتونم کمی اميدوار باشم
..بايد می زدم به اون در..يعنی چاره ای نبود..بچه بودم..بی تجربه بودم..اما احمق نبودم که نفهمم منظورش چيه..
با لبخندی که به زور کاشته بودم روی لبم  :به خودتون؟..بله بله اميدوار باشيد قول ميدم بهتون نقاش خوبی ميشيد در
...آينده
...لبخندی زد و نگاهی بهم کرد که حاال آشکار ميشد توش مهر رو ديد  :هنوزم شيطونی و حاضر جواب
...اون موقع ها بيشتر زبون دراز بودم_
خواست جوابم رو بده که تقه ای به در خورد و بعد مادرش سرش رو داخل کرد..با ديدنمون لبخندی به لبش اومد  :بچه ها
...بيايد شام رو کشيدم
...ای وای ببخشيد من نيومدم کمکتون کنم شرمنده_
مادرش در حالی که تو چار چوب در ايستاده بود  :نه که خيلی ديگ و ديگ بر جا به جا کردم؟...تقصير اين رامينه که از
...وقتی اومدی حبست کرده اين جا ازت پذيرايی هم نکرده
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...باورم نمی شه که قبول کرده_
 ...با لبخند از توی آينه نگاهش کردم که داشت موهام رو درست ميکرد چه اصراری داشت اين گلنار من نمی دونم
...نکش موهام رو گلنار_
...با برس يه دونه آروم زد توی سرم  :شلوغ نکن ببينمن چه ميکنم
روی صندلی کمی جا به جا شدم  :مطمئنی اين لباس مناسبه؟
نگاهی به پيراهن آستين کوتاه قرمزم انداخت که به خاطر رنگ خيلی سفيد پوشتم قرمزيش بيشتر هم شده بود..لباس
برشهای خيلی ساده ای داشت و دامنش چند انگشتی باالی زانو بود هر چه قدر خودم رو زدم که بذاره جوراب شلورای
..بپوشم تو کتش نرفت و يه جفت هم کفش پاشنه دار مشکبی بهش اضافه کرد
...خيلی خوشگل شدی_
...مطمئنا زيبايی نصؾ تو هم نيست_
دروغ هم نگفته بودم واقعا گلنار خوشگل بود کال اون و رها شباهت خيلی زيادی بهم دشاتن و ترکيب منياوری ..
صورتشون هر کسی رو جذب ميکرد به اين مسئله خانوم بودن و البته دکتر بودن گلنار که اضافه ميکردی می تونستی
....بفهمی چرا انقدر خواستگارای جورواجور داره
صدای زنگ در باعث شد گلنار باالخره دست از سر موهای بی چاره من برداره سيا بود که رفته بود بيرون شيرينی بخره
...اما هرماه با صدای ؼر ؼر هميشگيش صدای دوتا عشق خودم رو هم شنيدم
در باز شد و دوتاشون تقريبا پرواز کردن سمتم من هم تعادلم رو از دست دادم و افتادم روی تخت ...دو تا ماچ گنده هر
کدومشون رو مهمان کردم  :کی اومديد وروجکای من؟؟
نيوشا  :با علی آقا اومديم کلی هم پدر جون ؼر ؼر کرد که پنجشنبه بايد با خانواده باشيم اما عمو گفت روز بودن با خانواده
...رو به جمعه تؽيير داده
...خنده ا م گرفت انگار سازمان ملل بود..
...دست خان عموتون درد نکنه_
..کوشا  :چه فايده گفت زود علی آقا ميفرسته دنبالمون
...دماؼش رو کشيدم که آخش در اومد  :چه اشکالی داره من به ديدنتون حتی يه دقيقه هم راضيم
...نيوشا بلند شد و دستی به بلوزش کشيد  :محمد هم هست
سيا که تازه وارد اتاق شده بود  :چه زبونی دراز کردی تو فندق..محمد چيه ؟؟...واال يه عمويی آقايی چيزی هم ببند به
...نافش
...نيوشا با عشوه ای که باعث شد فک ما باز بمونه  :خودش به من گفت دوستمه و هر چی دلم بخواد می تونم صداش کنم
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سيا خم شد و يه دونه محکم زد پس گردنش که صداش رو در آورد و بعد گفت  :دخترم دخترای قديم يه شرم و حيايی بود
...از اين خاله بد بختت ياد بگير واال من نديدم تا حاال با اسم کوچيک هيچ مردی رو صدا کنه
گلنار که توی دستش دو تا ليوان بزرگ هات چاکلت بود  :از بس اين خالش خله...همين کارار رو می کنه که مونده
...خونه
...صدای اتراض من تو خنده بلند نيوشا و سيا گم شد

خدا بگن چی کارت کنه گلنار پام داره قطع ميشه..آخه چه اصراريه...من می رم يه جوراب شلواری ميپوشم با کفش _
...تخت اصال
...کفگيری که داشت باهاش شام ميکشيد رو آورد باال  :اين کاررو بکن تا با همين کبودت کنم..دختره تنبل
سينی توی دستم رو گذاشتم رو سينک  :راستی گلنار حواست به نگاههای برادر آرتان هست؟
...خودش رو زد به اون راه :نه
...رفتم جلوتر و کنار دستش ايستادم  :دختر جان من و رنگ نکن..خوب ميبينم برای هم چه ؼمزه هايی مياين
کفگير رو به عالمت تهديد تکون داد  :برای دختر مردم حرؾ در نيار..من اصال نمی دونم داری راجع به کی حرؾ
..ميزنی
..تو حواست به رامين باشه که می بينتت تو چشماش قلب می ترکه
با وجود اينکه واقعا دلم ميخواست به تشبيهش بخندم اما انقدر از سر شب خودم معذب شده بودم که با اين حرؾ تازه سر
درد دلم باز شد  :ميگی چی کارش کنم؟؟
روی برنج رو با زعفران تزئين کرد و داد دست آويسا که بهمون نزديک شده بود و لبخندی خواهر شوهرانه به اين فرشته
با مزه زد...با رفتنش رو به من کرد  :ازش لذت ببر...از اينکه کسی اين طور حيران نگاهت ميکنه با نگاهش همه جا
...دنبالته..اونم کسی که تمام نوج.انيت تو کفش بودی خب لذت ببر
ظرؾ مرغ رو دادم دسته دوست دختر سهيل ....و يواشکش گفتم  :يه چيزی ميگيا...من االن استرس گرفتم که نه گفتن
...بهش مصادؾ بشه با از دست دادن کارم..من کجام خانوم خوشگله تو کجايی
...آخرين ديس برنج رو هم گرفت دستش  :تو هم همونجايی باش که من هستم...از زاويه من نگاهش کن
...خواستم جوابش رو بدم که صدای آرتان بلند شد  :ميايد يا نه...بابا ما که مرديم از گرسنگی

بعد از شام همگی دورهم جمع شديم تا سهيل يه گيتاری بزنه بچه ها هر کدوم پخش و پال نشسته بودن...نيوشا کنار محمد
نشسته بود و محمد باهاش مثل يه خانوم بزرگی که همراهشه رفتار ميکرد چه قدر از اين مرد متواضع و عاقل ممنون بودم
با ديدنم چشمکی برام زد..چشمکی که از ديد رامين دور نموند ...رامين با دست اشاره کرد که به جای ايستادن کنارش
بنشينم..روی مبل در حالی که دامنم رو جمع ميکردم کنارش نشستم..جمع دوست داشتنی و خوبی بود ...بودن بعد از مدتها
...تو جمعی که همه با هم همفکر بوديم و گوش کردن به موسيقی دلخواهمون به هممون انرژی مضاعؾ ميداد
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با اصرار آويسا که کنار سيا نشسته بود و زير نگاهای سيا سرخوش بود و با کيوان کل کل ميکرد فيلم رمانتيک کمدی رو
گذاشته بوديم..يه عده فيلم ميديدن..يه عده با هم بحث ميکردن و طبق معمول بحث سره بی پولی جماعت هنری بود که
زنگ موبايلم از جا پروندتم...حامی بود...از کنار رامين بلند شدم
...سالم آقای دکتر_
...سالم خانوم می شه لطفا بچه ها رو بفرستيد پايين_
...داشتم از تعجب شاخ در مياوردم ينی خودش اومده بود دنباله بچه ها..
نگاهی به نيوشا که ؼرق صحبت با محمد و دوست دختر اشکان يکی از بچه ها انداختم  :آقای دکتر چند لحظه افتاخار
...ميددی در خدمتتون باشم قراره يه کيکی ببريم با بچه های اکيپ که خوب هنوز وقت نشده بچه ها دلشون ميخواد يه وقت
...باشه پس لطؾ کنيد در رو باز کنيد_
بی اختيار دامنم رو کمی پايين تر کشيدم ..استرس همه وجودم رو دوباره گرفت...به جمع خودمونی مون نگاهی انداختم ..
با فيلمی که داشت پخش ی شد خنده های بلند بچه ها جمع شدنشون دور پنجره قاب چوبی آبی رنگ خونه ..اطراؾ گلهای
اطلسی در حال سيگار کشيدن...خوب می دونستم ااين جمع تماما ايراد داره از نظر اون برای حضور برادرزاده هاش هر
..چند هيچ کس در اين جمع نه حرؾ بی خود می زد نه از حدی عبور ميکرد
...گلنار با اشاره ازم پرسيد کيه..وقتی گفتم حامی چشماش چهار تا شد
آيفون رو زدم که احساس کردم رامين کنارم ايستاده  :چرا انقدر قيافه ات در هم شد همراز جان؟؟
...در هم نيست...بفرماييد بگم سيا براتون ميوه بذاره_
می شه انقدر مثل مهمونای ؼريبه با من بر خورد نکنی؟؟_
...خواستم جوابش رو بدم که صدای جدی بهم سالم کرد
..سالم آقای دکرت بفرماييد_
مثل هميشه بی نهايت شيک و ظريؾ وارد شد...اين آدم هميشه و در هر ساعتی با لباس رسمی بود...نگاهی به من انداخت
...و بعد به رامين که کمی طلب کار کنارم ايستاده بود
احساس کردم از همين لحظه ورود خيلی چيزها بود که به مذاقش خوش نيومده بود..نفسم رو حبس کردم احساس بچه ای
..رو داشتم که رو به روی ناظم سخت گيرش ايستاده
..ببخشيد که دست خالی اومدم توی برنامه نبود که مزاحم شما بشم_
...اين آدم هميشه بايد همه چيزش طبق برنامه می بود انگار:..نفرماييد آقای دکرت بنده از ديدارتون خوشحال شدم..
همراهش وارد سالن شدم...ورود جدی و شيکش به جمع بی خيال ما انگار جمع رو کمی جمع و جور کرد...اول نگاهی
گلی به اطراؾ انداخت و به سهيل که سيگار به دست ايستده بود کنار پنجره و داشت گلدونای بی چاره من رو دود ميداد و
...بعد به سمتی که کوشا و نيوشا کنار محمد ايستاده بودن
سيا که زود تر از من خودش رو جمع و جور کرده بود به سمتش اومد  .دست داد  :خيلی خيلی مفتخر کرديد جناب
...انتظام
...مزاحم جمع دوستانتون شدم البته وقتی ايشون فرمودند_
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اين همه جمله پر از تعارؾ و جدی رو اين جمع بر نمی تابيد مطمئنا جمعی که خودش خودش رو دعوت کرده بود هر
کسی يه گوشه ولو بود حاال کمی مرتب تر شده بود از حضور اين آدم..آدمی که ايستادنش...لباسهای گرون قيمتش..نگاه پر
....نفوذش...صدای گيرا..لحن جدی و جمالت انتخاب شده و به جاش نا خود آگاه با خودش احترام می آورد

...عجب آدم شيک و با کالسيه خداييش_
..اين جمله از طرؾ آويسا بود که همراهم اومده بود آشپزخونه تا من چايی ببرم و اون ميوه ها رو بياره
....آره خيلی آدم جدييه_
از توی چارچوب در آشپزخونه سرک کشيدم که نشسته بود روی مبلهای تا به تای خونه و چشم دوخته بود به قفسه کتابهای
....من که اين کتابا چيزی بيشتر از شايد  300جلد بود
...سينی رو با وسواس پاک کردم و نفسی کشيدم اصال دلم نمی خواست کوچکترين سوتی تو پذيرايی کردنم باشه
چای رو که جلوش گرفتم سرش رو اندکی باال آورد و سريع برداشت و تشکری کرد رفتم ميوه ها رو سمتش بيارم که با
...قيافه جدی گفت  :لطفا خم نشيد من خودم بر ميدارم
کمی خودم رو راست و ريست کردم و چرخيدم به پشت سرم که رامين متفکر داشت پيپ ميکشيد و بعد رو تک مبلی که
..کنارش بود نشستم و نيم رخش توی ديدم بود
...سهيل  :خب جناب انتظام خوشحالم که باهاتون آشنا شدم
...فنجان چايش رو توی دستش گرفت  :بنده هم خيلی خوشحالم
...من شما رو روز اجرا همراه با کوشا و نيوشا ديدم_
کمی از چايش رو مزه مزه کرد و من دستمال کاؼذی توی دستم رو محکم مشت کرده بودم..حضورش توی خونم.خونه
کوچيک و خلوتم با گليم های کفش..مبالی لنگه به لنگه و کوسن های کار دستش...گلهام و قفسه های پر از کتاب و فيلم
...برام کمی استرس آور بود
..نگاهش به سمت گلدونهای گلم بود که گل داده بودن احساس کردم لبخند خيلی کم رنگی روی لبهاش اومد
...محمد  :بنده يه شب شام در خدمت آقای دکتر بودم فرصت نشد تشکر کنم
...جواب حامی لبخند شيکی بود و بعد سکوتش
دوست دختر سهيل که نوازنده خيلی خوب ويالون بود توجهش به آهنگ فيلمی که ديگه آخرش بود جمع شد و من پيش
...خودم فکر کردم چرا يادم نبوده که خاموشش کنم
...عجب موسيقی قوی داره اين فيلم اصال به ريتم ساده و دم دستی کل ش نمياد_
...سهيل  :ولی فيلم بدی نبود در کل
...من بلند شدم تا برای حامی از آشپزخونه چاقوی ميوه خوری بيارم
...نامزد اشکان  :عشق خيلی نازی رو نشون ميداد
سيا  :جون تو جونت کنن رمانتيکی..اشکان تو چی ميکشی از دست اين؟؟؟
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...اشکان  :با خانوم من کاريتون نباشه ها ...عزيزه دله منه

چا قو رو توی آشپزخونه دستم گرفتم و پيش خودم اعتراؾ کردم که خيلی می ترسم از اينکه اين حرفهای دم دستی و
...نرمال بچه ها به نظر حامی سبک سرانه باشه
با ورودم به سالن نامزد اشکان گفت  :به نظر تو اين طور نيست همراز؟
همون جا ايستادم  :در جريان نيستم ..بحث چی هست...؟؟؟
...سيا  :بحث اينکه تو اين فيلم دختر گويا خوشگل ؼم عشق ميکشيده
..رامين  :ؼم عشق کشيدن زيباست در هر صورتی
نمی دونم چرا نگاهم رفت سمت حامی که فنجان به دست داشت نگاهم ميکرد...نگاهم رو ازش گرفتم و چشمم افتاد به
...چشمای براق محمد و جواب دادم  :از من نپرسيد من کال ؼم عشق نکشيدم
...سهيل  :آره جونه خودت
...و بچه ها با صدای بلند خنديدن..نمی دونم چرا احساس کردم نگاه رامين پر از دلخوری شد
من تکيه ام رو از چارچوب در آشپزخونه گرفتم  :واال بدم نميومد منم مثله اين خانوم خوشگله لباسای چند هزار دالری
بپوشم و تو قصر چند ميليونيم رو مبل مخمل ؼم عشق بخورم...لحنم باعث خنده بلند بچه ها شد و نگاه پر از فکر
...حامی..انشب احساس ميکردم هر چيزی رو انگار که داره تحليل ميکنه
..سيا  :ايول بهترين جواب بود
...محمد  :آره خب...ما االن چه ؼم عشقی بخوريم که بعضيا هنوز پول مارو ندادن
با لبخند از کنار سهيل که اعتراض ميکرد به محمد رد شدم و خواستم کمی خم بشم تا چا قو رو توی پيش دستيه حامی
 ...بگذارم که سريع از دستم گرفت..کمی جا خوردم همچين عکس العمل های سريعی ازش بعيد بود
تعجبم رو ديد شايد که نياز ديد تو ضيح بده  :عرض کردم که خم نشيد خودم بر می دارم نيازی به پذيرايی هم نيست شما
..خودتون رو خسته نکنيد
 ...تشکری کردم و سر جای قبليم نشستم
...رامين  :راستی دوستان من امشب خيلی از آشناييتون خوشحال شدم و اميدوارم افتتاحيه نمايشگاهم ببينمتون
 ...سيا  :همراز که از کارا خيلی تعريؾ ميکرد
...رامين لبخندی بهم زد  :برام خيلی مهم بود که همراز نظرش رو بهم بگه اون تابلو ها مخاطب داره چون
جا خوردم...بچه ها هم همين طور...دلم ميخواست پاشم و يه حرکت کنگ فويی که اصال هم بلد نبودم بهش بزنم اين
...حرفهاش من رو دقيقا تو مضيقه قرار ميداد
حامی روی مبل کنارم کمی جا به جا شد که صدای محمد من رو نجات داد  :ما هممون تو کارای جديدمون از همراز نظر
ميپرسيم چون قبولش داريم و سوادش رو تاييد ميکنيم...اما هنرمند جماعت هر کاره ای که باشه کاراش مخاطب
...داره...فرقی نمی کنه
...دلم مخواست بلند شدم و روی ماهش رو ببوسم
..اشکان  :واال اين همراز امروز بد جور تو زرد از آب در اومد
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با تعجب نگاهش کردم  :يعنی چی اون وقت؟؟
...واال من فکر نمی کردم انقدر به ثروت عالقه داشته باشی_

خنده ام گرفت از لحنش که معلوم بود پر از شوخيه تکيه دادم به پشتی مبلی که نشسته بودم کمی پاهام رو بيشتر بهم
چسبوندم  :راستش رو بخوای فقط ميخواستم بگم اگه تو زندگيت خيلی چيزای ديگه هم داشته باشی تا بهش فکر کنی..ؼم
...عشق و اين چيزا می مونه ته نوبت
...سيا  :قبولت دارم مموش
واقعا احساس کردم از روی گونه هام حرارت بلند شد..اينا چرا امشب با من اين طوری ميکردن...اين همه سعی ميکردم
...پرستيژ به جا بيارم جلوی اين ارباب آخه مموش ديگه چی بود
...چشم ؼره ای به سيا رفتم که حساب کار دستش اومد
رامين  :سيا..تو هنوز به همراز جان ميگی مموش؟؟؟
زيرکی نگاهی به چهره جدی و سکوت کمی ترسناک حامی که چشم دوخته بود به رامين با اون لباس درويشی و موهای ...
...بلند انداختم
...سيا که حاال سعی داشت کمی جمع و جورش کنه  :همراز خواهره منه اجازه دارم هرچی دلم خواست صداش کنم
..آويسا  :زور گويی ديگه
...سيا به سمت خوشگل خانومش چرخيد  :کی...؟؟..منه بی چاره
...کيوان  :آی آی االن فمنيست بازيه خانوما شروع ميشه
بی توجه به بحثی که پيش اومده بود همه حواس من به حامی بود که حاال سرش رو پايين انداخته بود و فکر ميکرد..و به ..
...ساعتش نگاهی انداخت
..حوصلتون سر رفت؟..ببخشيد که مجبورتون کردم اين جا باشيد می دونم که..من االن کيک رو ميارم_
خواستم بلند شم که با جديت چرخيد به سمتم  :نمی دونم چرا شما با من انقدر تعارؾ داريد...درحاليکه ميبينم که حرفاتون و
..نظراتتون رو خيلی رک و مستقيم ميزنيد
سرم رو پايين انداختم  :من نظراتم رو به شما هم خيلی مستقيم عنوان می کنم..فقط ميدونم که شما خيلی شايد اين جمع
...براتون جالب نباشه و نمی خوام از سر ادب وقتتون تلؾ بشه
سکوت کرده بود...سرم رو بلند کردم و به نگاهی بهش انداختم که داشت نگاهم ميکرد  :من راحتم...شما هم راحت باشيد
...لطفا...خوشحال هم هستم که بعد از اون روز دارم کمی سرحال تر ميبينمتون
..ممنونم...کمی استراحت کردم و خب توصيه شما رو هم انجام دادم_
..با اينکه قبال بابت ويتامين ها تشکر کرده بودم بازهم تشکر کردم..
...چيزی نبودن که نياز به دو بار تشکر داشته باشه...تنها چيزی که ميخوام بگم اينه که_
آرتان  :همراز اين کيک رو به ما نميدی...؟؟
...امشب اين جماعت من رو قاتل سريالی ميکردن..
...نيوشا و کوشا هم همراه من به آشپز خونه اومدن
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...محمد گونه نيوشا رو بوسيد  :مرسی پرنسس که تا رفتن من صبر کردی و من رو راه انداختی
...و مرسی همراز شب خيلی خوبی بود...نمی شه خونه تو بود و آرامش نگرفت
...ممنون از شما بابت وقتی که برامون گذاشتيد_
...محمد با حامی که پشت بچه ها ايستاده بود دست داد و رفت
سيا با گلنار گوشه خونه داشتن صحبت ميکردن همه رفته بودن و رامين هم برای خداحافظی جلو اومد  :خيلی خوشحالم که
..بعد از مدتها به خونه ای اومدم که خاطرات قشنگ کودکی و نو جوانيمون توش بود
 ...و بعد رو کرد به ست حامی  :من رها و همراز رو از کودکی ميشناختم
حامی با جديت و ديسپلينی که در کنارش رامين بيشتر يه بچه جلوه ميکرد دستش رو جلو آورد  :آشنايی با کسی که مطمئنم
..عروس خدا بيا مرزمون باهاش خاطرات مشترک و خوبی داشته برای من خوشحال کننده است
...رامين هم دستی با حامی داد و رفت...و من احساس کردم از جمله اش اصال نتيجه ای که ميخواست رو نگرفت
...حامی رو به نيوشا  :بريم نيوشا خانوم؟؟ ما به خاطر خواهش شما مونديم آخرين نفر
...من  :مرسی که مونديد
...نيوشا و کوشا رفتن تا از گلنار و سيا خداحافظی کنن
حامی نگاهی اجمالی به من انداخت  :فردا بعد از ظهر دوباره وقته دکتر نيوشا ست...خواستم بگم وقت داريد که بيايد؟
...بله ميام بعد از کالسم تا اجرا يه چند ساعتی خالی دارم_
..با بو سيدن بچه ها و خدا حافظی کردن ازشون حمله کردم سمت سيا که داشت پناه می برد به اتاق خواب  :کشتمت سيا..
...ندو همراز...ندو مادام پايين سکته ميکنه ها_

نگاهی به تقويم روی ديوار انداختم نزديک شدن هر روزه به اون تاريخ تلخ قلبم رو بيشتر فشرده ميکرد...نشستم روی مبل
و خيره شدم به کوچه شلوغ محل که پر از رفت و آمد بود..زنانی که با سبد خريد روزها از زير پنجره رد می شدن
عصرها دنبال اين بودن که بچه ها رو از توی کوچه روانه خونه کنند و شبها در رو برای شوهرانشون باز ميکردن حاال
...در تدارک شروع سال تحصيلی بودن
من از دوران مدرسه خاطرات جسته گريخته داشتم..دبستان برام سراسر زيبايی و بی خبری بود و درد مادرم برای تامين
دو تا دختر بچه با خياطی بعد از فوت شوهر جوونش...پدرم نوازنده تار و سه تار بود...درس هم ميداد من زياد به يادش
نمياوردم...برای من يه نوای موسيقی بود از يه نت که مدام تکرار ميشد و يه لبخند...وقتی بزرگ تر شدم که عادت به
حضور مرد توی خونه و زندگيمون نداشتم..خاله ام خيلی اصرار داشت مادرم ازدواج کنه اون دوره ها ازش متنفر می
شدم اما حاال که فکر ميکنم ميبينم که ای کاش مادرم قبول کرده بود شايد بار زندگی و استرسهاش کمتر می بود و خسته
...اش نمی کرد
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بلند شدم لبه پنجره نشستم و هوای آخر تابستان رو نفس کشيدم نسيم ماليمی از الی موهام رد شد...رها که عاشق
شد...مامان مقاومت نصفه نيمه ای کرد..زورش نمی رسيد يا راضی بود نمی دونم بچه تر از اين حرفها بودم که يادم
...بياد
حامد که اومد خواستگاری هيچ وقت نگاه متعجب فريده خانوم و نگاه سراسر تحقير اکبر خان به خونه و زندگيمون رو يادم
نميره با همه بچگيم خوب ميدونستم که اين آدمهايی که مادرم برای پذيرايی کردن ازشون از مادام فنجانهای کريستال عتيقه
...اش رو قرض گرفته و جلشون گوله گوله عرق ميريزه از بودن در اين جا راضی نيستن
...اکبر خان اصرار داشت يه سالی نامزد بمونن...شايد حق داشت..االن که بهش فکر ميکنم ميبينم شايد اون طور بهتر بود
....حامد اما دم می زد از بی طاقتی از اين که ميخواد زنش خونش باشه
زنش..آخه يه دختر  16ساله رو چه به زن بود..زن خونه بودن...اونها جهزيه نخواستند و ما به يک سکه مهريه راضی ..
 ....شديم و خسرو خان معتقد بود نونمون تو روؼن افتاده
...پوزخندی زدم..روؼن؟؟؟!! بعد از اون تمام اون سالها مادرم به قول خودش يه لقمه نونش رو تو خون زد و خورد
دخترکش تو  17سالگی حامله شد بلکه شوهر سر به هواش به خونه پايبند بشه نشد...تنهايی زايمان کرد اکبر آقا فردا
صبحش با زور آدمهاش شازده اش آورد بيمارستان...حامد دست بزن نداشت...اما شکنجه از هر نوعش تو بساطش بود از
بی محلی تو خلوت...از بی حرمت کردن خواهرم توی جمع از زنهای رنگ و وارنگ دورش..اکبر خان هم ديگه از
....دستش خارج شده بود اين مايه ننگ
امشب بد جور يادت افتادم رها...رفتن مادر تنهام کرد درست اما رفتن تو دلم رو خون کرد خواهری امسال وارد چهار
سال ميشه مرگت...چه طور باور کنم رها...چه طور؟؟
قطره اشکی که روی گونه ام بود رو پاک کردم و صورت نازش رو که از توی قاب بهم لبخند می زد رو بوسيدم..اين
...عکس ماله زمانی بود که نيوشا رو حامله بود
خواهری خيلی دلم ميخواست مثل اون وقت هفته آخری که اومدی اينجا بهم گفتی دوست داری نيوشا تو اين خونه آبی..پر ..
از آرامش بزرگ بشه..مثل من خودش راهش رو انتخاب کنه نيوشا رو بيارم پيش خودم اما نمی شه خواهرم..نمی
شه...دست من کوتاهه...هر چند ..هر چند ..نمی دونم بگم وضعيت بچه ها از وقتی حامی اومده بهتر شده يا نه؟؟!!..کاش
..می تونستم بهت قول بدم...چه طور دلشون اومد خواهرم...چه طور دلش اومد..؟؟

نخوابيدی؟؟_
...به سيا نگاهی انداختم  :تا خود صبح بيدار بودم
!!باز سالگرد رها نزديک شد؟؟_
...چه کنم سيا می سوزم...می سوزم..از ته دل_
چرخيد به سمتم  :چه کنم برات آخه؟؟؟
...سيا مرسی که هستی_
لبخندی زد و بازوم رو توی دستش فشرد...پيش خودم گفتم خدا سيا رو به جای تمام نداشته هام بهم داده..هر چند تا کی
...ميتونستم ازش توقع داشته باشم انقدر..حواسش بهم باشه نمی دونم
کجا داری ميری شام خوردی اصال؟؟؟_
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...نه دلم برای بچه ها خيلی تنگه می خوام برم ببينمشون_
مگه روزه مالقاته امروز...؟؟_
با خنده يه دونه زدم به بازوش  :روزه مالقات چيه ديوونه مگه زندانه؟؟
...فرق چندانی هم نمی کنه..چه دستت هم سنگينه شده روانی بازوم داؼون شد_

لوس نشو سيا..نه امروز روزش نيست ساعتشم خيلی مناسب نيست اما خب..چه کنم دلم پر ميکشه فوقش يه اخم و تخم _
...ميکنن ديگه
...شايدم در رو باز نکنن_
...کيفم رو از کنارش که روی نيمکت بود بر داشتم  :نه از وقتی خان عمو اومدن ديگه اين کار بی ادبانه رو انجام نمی دن

...نفس عميقی کشيدم و به ساعتم نگاه کردم ساعت  10بود و واقعا خودم هم تو جسارت خودم مونده بودم
زنگ که زدم با کمی معتلی در باز شد..کيسه ای که توی دستم بود رو جا به جا کردم ..توش يه جامدادی خوشگل برای
نيوشا و يه چند تا دفتر اسپايدر من برای کوشا بود...از در زری خانوم رو ديدم که به استقبالم اومد از اين رسمشون خنده
...ام ميگرفت انگار سفير کبير فرانسه داره وارد ميشه
باهاش سالم و احوال پرسی کردم درسته که به اندازه فخری خانوم دوستش نداشتم اما از اون جايی که خيلی هوای بچه ها
..رو داشت کم کم داشت توی دلم جا باز ميکرد
بچه ها که خواب نيستن زری خانوم؟؟_
..نه ولی ما منتظرتون نبوديم_
...می دونم اما خيلی دلم براشون لک زده...می شه بدون اينکه کسی بفهمه از راهروی پشت ردم کنی_
...اميدوار بودم مثل هميشه آيفون سالن قطع باشه و توی آشپزخونه فقط زنگ خورده باشه..
چشماش يکم خيس شد...؟؟..دلش برام سوخت؟؟
 ...شما هم حق داريد خانوم به خدا جيگر من کباب ميشه اما_
..اصال از لحن همراه با ترحمش خوشم نيومد..
فريده خانوم و آقا بيرونن..آقای دکتر هم امشب تشريؾ نميارن..فخری خانوم هم نا خوش احواله امشب تا هر وقت _
...خواستيد بمونيد فکر نمی کنم آقا و خانوم زودتر از  1بيا آخه بله برون خواهر ازده آقاست
...ديگه نايستادم تا تجزيه تحليل کنم خواهر زاده اکبر خان اصال کی بود تقريبا به سمت اتاقشون پرواز کردم..

...وای اين چه قدر خوشگله همراز_
...قابل خوشگالی خودم رو نداره_
...از اين که امشب شانس باهام يار بود واقعا خوشحال بودم..به وجودشون و حضورشون کنارم احتياج داشتم
...ساعت رو نگاه کردم داشت  11می شد
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..نيوشا  :دير ميان بی خود به ساعتت نگاه نکن
...کو شا  :آره ديگه اصال امشب اين جا بمون
...همينم مونده بود..اعدامم می کردن..
...مهم اينه که من ديدمتون_
نيوشا  :می شه ببری مانتوم رو يکم کوتاه کنی؟؟
چرا؟؟_
...خيلی بلنده دوستش ندارم بچه ها همشون کوتاهش می کنن اما پدر جون نميذاره_
...دلم ميخواست سرم رو بکوبم به ديوار..
...خب بهش بگو..ازش بخواه...شايد اجازه داد_
...کوشا  :امکان نداره

...نيوشا  :تو حرؾ نزن...به تو که چيزی نميگن...پدر جون هر شب کوشا رو می بره تو اتاقش باهاش حرؾ ميزنه...ولی
...دلم خون بود..واقعا خون بود...يعنی تو اين روزايی که سالگرد فوت اين بچه ها بود هم نبايد يکم رعايت ميکردن
...قصديی نداره گل من..خب حرفاشون مردونه است_
نيوشا آروم اومد و سرش رو گذاشت روی زانوم..بؽضم رو برای اين همه تنهاييشون به زور قورت دادم و شروع کردم به
 ..نوازش موهای لخت خرماييش
همراز مامان ما رو ميبينه نه...؟؟_
...البته که ميبينه از توی همون شهر قصه هايی که بهت گفتم_
...اون اگه توانايی داشت باالی سر ما ميموند_
اين دری وری ها چی بود تو مؽز اين بچه ها کرده بودن..دلم می خواست خودم رو بزنم..چی ميگفتم بهشون..حقيقت ...
رو؟؟...چه حقيقتی..؟
با صدای باز شدن در از جا پريدم..يه لحظه نفسم گرفت..ديدنش توی چارچوب در با ديدن مامور حکم اعدامم يکی بود
..انگار..با اون اخمای وحشتناک و عصای چوب ماهونش...با ورودش به اتاق نيوشا هم از جا پريد و من ايستادم
...به زور خودم رو جمع وو جور کردم :سس...سالم
شما اينجا چی کار ميکنيد؟؟_
....خيلی وقت بود اکبر خان رو نديده بودم و تقريبا هيچ وقت هم انقدر عصبانی نديده بودمش
...من..يعنی_
برای اين که بچه بيشتر نترسن از جلوش رد شدم و وارد راهرو شدم..آخرين چيزی که به چشمم خورد نگاه پر از ترس
نيوشا و وحشت بيش از اندازه کوشا بود...با چشمکی که بخوام بهشون بگم چيزی نيست از اتاق بيرون اومدم اما خوب
...ميدونستم موضوع بيخ پيدا ميکنه
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با وجود در بسته با دادی که اکبر خان کشيد بچه ها بايد کر می بودن تا نشنون...حاضر بودم هر کاری ميخواد با من بکنه
...اما بچه ها اين قدر ترسان نباشن
...به چه حقی اين ساعت از شب بدون حضور ما توی خونه ما هستيد دختر..من چند بار هم به شما تذکر دادم_
...آقای انتظام..من...واقعا_
با وجود طعم تلخی که ته گلوم بود می خواستم عصبانيتش بخوابه فقط به خاطر بچه ها...می ترسيدم...نحوه بر خوردش ..
...طوری بود که اومده بودم انگار دزدی
حرؾ نزنيد..تقصير شما نيست مقصر ماييم که بيش از حد به شما رو داديم...دختر جان خواهر شما فوت کرده شما سببی _
...و نسبی هيچ آشنايی با ما نداريد اصال من دليله اين رفت و آمدهای شما رو نمی فهمم
دلم ميخواست داد بزنم اما نيشد اين مرد همسن پدر بزرگ من بود و در ضمن بچه ها توی خونش بودن...واقعا بس نبود
اين همه تحقير مگه من چی کارشون کرده بودم؟؟
...من فقط ميخواستم بچه ها رو ببينم...اين چند وقت_
...دستش رو توی هوا تکون داد  :اصال دليلتون قانع کننده نيست
فريده خانوم که حاال پشت سر می ديدمش  :اکبر خان؟؟؟
شما دخالت نکن...من هی سکوت کردم اصال تقصير شما و حامی ..دختر جون هر بار ميای اين جا مؽز بچه ها رو با يه _
عالمه چيزهای مسخره پر ميکنی و ميری...خواهر شما مريض شد و فوت کرد اين بچه ها هم بايد بپذيرن که مادرشون
...ضعؾ داشت و با اون ضعفش فوت شد..و دو تا بچه اش رو هم گذاشت برای ما
...دست انداختم دور يقه ام بلکه راه تنفسم باز بشه..توی دلم پر از لعنت بود و صداش توی سرم می پيچيد..
با اشکی که توی چشمام بود نگاهش کردم اين مرد واقعا انسان بود؟؟
...شما نبايد به خواهرم_
من کاری ندارم..ديگه تموم شد..حق نداريد پا تون رو توی اين خونه بذاريد و مؽز بچه ها رو بيشتر از اين مسموم _
...کنيد
...احساس کردم دنيا روی سرم خراب شد..چی داشت ميگفت مگه همچين چيزی امکان داشت..
...حتی فکر ديدنشورو يواشکی هم نکنيد که می فرستمشون از ايران برن_
زير پاهام خالی شد...نمی دونم کی با کمک فريده خانو رفتم پايين؟؟..کی زری خانوم يه ليوان آب بهم داد و کی آژانس من
رو گذاشت در خونه خاله...ساعت  12شب که خاله با پيراهن خواب و خسرو خان با اخم نگاهم کنه و سيا و گلنار زير
...بؽلم رو بگيرن و خاله تو صورت زنون شربت گالب بريزه تو حلقم و من دعا کنم بميرم بلکه راحت شم

خالت فدات بشه يه لقمه بخور ..عسلم دو روزه لب به ؼذا نزدی_
لقمه بزرگی از گوشت رو که گرفته بود سمتم از دستش گرفتم..از اون شب دو روز گذشته بود...داشتم ديوونه ميشدم..هيچ
تماسی ازشون نداشتم...شده بودم عين رباط نه ؼذا ميخوردم نه حرؾ می زدم..خونه خاله مونده بود می دونستم بايد هر
...چه سريعتر برم..می ترسيدم خاله به خاطر من از شوهرش حرؾ بخوره
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..بلند شدم و مانتوم رو پوشيدم
ميری سرکار خاله جون؟؟_
...بله خاله چاره ای ندارم..اجرا داريم...فردا هم کالس دارم_
شام چی هوس کردی خاله فدات بشه؟؟_
...خاله جان زحمت نکشيد ميرم خونه_
چشماش رو گرد کرد  :وا مگه ميذارم با اين حالت؟؟

...خاله خواهش ميکنم خودت رو اذيت نکن خوب ميدونم وضعيتت رو اون شب هم نصفه شب اومدم در خونت_
اشک چشماش رو پاک کرد  :خونه خالته فدای چشمای سياهت بشم...کجا ميخواستی بری..تو به هيچی کار نداشته
..باش...من که براتون خالگی نکردم يادگار خواهرمی
...سرم داشت ميترکيد و حوصله نداشتم  :خاله جان تو رو خدا...واقعا حالم خوب نيست
سريع اشکاش رو پاک کرد  :باشه باشه فدای يه تار موت..بخور بعد برو شب هم منتظرتم......اين رو گفت و زير لب در
...حالی که نفرين ميکرد و خوب هم ميدونستم اين نفرين ها مقصدش کجاست رفت به سمت آشپزخونه
سيا و گلنار رو ديدم لباس پوشيده  :تو که اجرا نداری سيا؟
..باهات ميام_
..تو رو خدا بچه ها اين طوری بيشتر فکر ميکنم حالم بده_
گلنار يه قرص کوچيک رو همراه با يه ليوام آب بهم داد  :حالت بده...فکر هم بهش بکن...اين يه آرام بخش خيلی اليته
...بخور که بتونی بری رو صحنه..خوب ميدونم برای اينکه بتونی خودت رو کنترل کنی چه قدر داری سختی ميکيشی
...همرای با سيا و گلنار سوار ماشين خسرو خان شديم که گلنار ازش گرفته بود
 ...نگاهم به خيابونهای شلوغ مرکز شهر بود ...سيا جلو نشسته بود و دستش رو تکيه داده بود به شيشه
...و من بؽض اين دو روز رو هنوز داشتم
...می ترسم_
سيا برگشت به پشت  :از چی مموش؟؟
...می ترسم ديالوگها يادم بره_
اين جا هم به کار فکر ميکنی؟؟_
...يه گروه آدم دارن از اين کار نون ميخورن..استاد اميری حيثيتش رو گذاشته نمی خوام خراب بشه_
گلنار  :نمی شه فدات شم..تو رو خدا ذهنت رو يکم آزاد کن..دو دقيقه فقط دو دقيقه به هيچ فکر نکن..يا به چيزای خوب
..فکر کن
..هر چی تو اين چند سال زندگيم ميگردم چيز خوب پيدا نمی کنم_
...سيا با لودگی که پر از بؽض بود  :دستت درد نکنه ديگه به ؼذاهای فوق فرانسوی من فکر کن مموش
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لبخند تلخی زدم  :دلم براشون پر ميکشه..سيا فردا مدرسه ها شروع ميشه..برم از ته کوچه فقط نگاشون کنم؟؟..چی کار
کنم سيا؟؟
د..نمی ذاری که..بذار به حامی زنگ بزنم_
...نمی خوام ديگه چه قدر تحقير شيم؟؟..اونم يکی مثل اونا...دو روز گذشته اگه ميخواست کاری بکنه ميکرد_

محمد  :مثل هميشه عالی بودی..اما مثل اينکه خودت خوب نيستی؟؟
..چه لزومی داشت شرح بد بختی هام..
...يکم خسته ام فقط همين_
..کوله ام رو انداختم روی دوشم
همراز؟؟_
برگشتم به پشت که دستش تو جيب شلوارش داشت نگاهم ميکرد  :می تونی بپذيری که دوستت باشم..نمی تونم سياوش
..باشم..هيچ کس اون برات نيمشه..اما دوستت باشم
چرا؟؟_
هر چيزی دليل ميخواد به نظرت؟؟؟_
...چرا يه دختر بچه آماتوره تازه کاره  23ساله که هيچی هم تو اين دنيا نيست رو ميخوايد که دوستتون باشه_
...يه قدم به جلو گذاشت  :نبينم کسی همراز رو شکسته باشه
لبخندی زدم  :مرسی از همه توجهاتتون...باور کنيد اين تلخی به شخص شما نيست..به همه چيزهای اين چند وقته..با
...اجازتون
..خواستم برم سمت در که گفت  :فردا باهات تماس ميگيرم هماهنگ کنيم قبل از اجرا باهم بريم بيرون
سرم رو به نشانه باشه تکون دادم..کاش ميفهميدم..همه چيز رو اين که اصال چرا وجود داشتم و چرا همه با من مهربون
..بودن اال خاندان انتظام
...سيا منتظرم بود..کوله اش رو پشتش جا به جا کرد و سيگارش رو زير کفشهای آل استار مشکی رنگش خاموش کرد
...عالی بوديا دختر تو نابؽه ای _
...مرسی..ببخش يه کم دير کردم...محمد باهام داشت صحبت ميکرد_
...لبخندی زد  :اين چه حرفيه مموش من تا آخرش هستم
آاخرش کجاست سيا؟؟؟_
دستش رو دور شونه هام حلقه کرد  :آخرش؟؟...خب آخرش زمانيه که بدمت دست شوهرت..دسته يه مردی که اليق تمام
...مهربونی ها و آرامش حضورت باشه..مطمئن باشم..ازت حمايت می کنه و عاشقته
آروم توی بؽلش جا به جا شدم تا گوشيم رو که داشت توی جيب شلوار جينم خودکشی ميکرد رو در بيارم :..همچين مردی
هم هست؟
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...اگه من تو رو بدم دستش حتما اين خصوصيات رو داشته_

گوشی رو در آوردم..از ديدن شماره ای که روش بود خشک شدم و ايستادم..ضربان قلبم رفته بود روی  1000فکر
..کنم..با ايستادنم...سيا هم ايستاد و با کنجکاوی به صفحه کوچيک تلفن که خاموش روشن ميشد نگاهی کرد
...با استرس تلفن رو برداشتم  :الو
 ....صدای جذاب و جديش توی گوشم پيچيد  :سالم
...در جواب سالم حامی سالم پر استرسی کردم...واقعا منتظر بقيه کالمش بودم
شما اجرا داشتيد؟؟_
بله چه طور مگه؟؟اتفاقی افتاده؟؟_
...من علی رو فرستادم دنبالتون فکر ميکنم ضلع شرقی تئاتر شهر ايستاده با ماشينه منه تشريؾ بياريد اينجا_
..قلبم داشت ميومد تو دهنم..

در باغ که باز شد من علنا خودم رو پرتاب کردم بيرون فريده خانوم ايستاده بود رو ايوون : ...تو چرا انقدر هول کردی
...مادر چيزی نيست که
چه طور ممکن بود چيزی نباشه و من رو خودشون بيارن خونه ای که دو روز پی با اون وضعيت ازش انداخته بودنم ..
...بيرون اون هم اين ساعت شب
دستم يخم رو گرفت توی دستش  :يکم تب داشت از اون شب...خيلی بی تابيت رو ميکرد..حامی هم خواست که بيای
...ديدنش

...موهای ناز فرشته کوچولوم رو نوازش کردم
نيوشا با گونه هايی که هنوز سرخی تب رو داشت روی تختش دراز کشيده بود پيشونيش رو که حاال دمای نسبتا نرمال
...داشت بوسيدم  :قربونت برم من...می مردم اين شکلی نمی ديدمت
...دستش رو گذاشت روی دستم روی گونه اش  :اومدی همراز؟؟ خيلی ترسيده بودم
...من فدات بشم...مگه ميشه نيام...شده از پنجره خونه شبا بيام باال ميام ميبينمت خوشگل همراز_
...کوشا هم در اتاق رو باز کرد و خودش رو پرتاب کرد توی بؽلم  :من خيلی گريه کردم همراز
موهاش رو بهم ريختم  :بی خود...مگه مرد هم گريه ميکنه؟
 ...خودت گفتی مردها هم گريه ميکنن_
...برای موضوع های الکی گريه نمی کنن_
...خودش رو توی سينه ام فشرد  :پدر جون گفت ديگه نميذاره تو بيای...نيوشا تب کرد من خيلی گريه کردم
..خودم رو به زور نگه داشتم تا نه لعنت کنم و نه حرفی بزنم که صحيح نبود..
..ما بزرگترها خودمون مسائل رو حل ميکنيم..پدر جون عصبانی بودن واقعا که منظورشون اين نبود_
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...کوشا  :چرا بود..من ديگه دوستش ندارم
...من اخمام رو کردم تو هم  :باره آخرت باشه همچيم چيزی رو به پدر بزرگت ميگيا
...سالم_

سرم رو بلند کردم و حامی رو ديدم تو چار چوب در...کمی توی جام جا به جا شدم اما کوشا هنوز محکم بؽلم کرده
بود..يک عالمه حس های تلخ و کشنده مثله يه زهر توی خونم بود..نمی دونم از کی اونجا بود برام مهم هم نبود...مهم
...باليی بود که اين دو روز پدر خودخواه و بی منطقش سر من و نيوشا آورده بود
..به سمتمون اومد و دستش رو وری پيشانی نيوشا گذاشت  :حالت بهتر شده خانوم خانوما
نيوشا دستم رو محکم توی دستش گرفت  :همراز برام قصه ميگی؟؟
کوشا هم نگاهم کرد و من بی توجه به مردی که باالی سرم ايستاده بود و حتی جواب سالمش رو نداده بودم و نگاهش هم
...نمی کردم کوشا رو گذاشتمم رو ی تخت
حامی بی حرؾ اتاق رو ترک کرد و من خوابيدم بينشون...روی يه دستم کوشا و روی اون يکی نيوشا سرش رو
...گذاشت
خب چه قصه ای دوست داريد؟_
..کوشا  :قصه مامان رو بگو
بؽضم رو قورت دادم  :يکی بود يکی نوبد يه دختری بود به زيبايی آفتاب...به زيبايی نيوشا...اسمش رها بود..عاشق شعر
...بود..خيلی هم خوشگل نقاشی ميکشيد

با حس سايه ای باالی سرم الی چشمام رو کمی باز کردم..اما با حس نفسهای فرشته هام روی گردنم دو باره خوابم
..برد...نمی دونم چه قدر گذشت که چشمام اين بار تا ته باز شد...نگاهی به ساعت روی ديوار انداختم ساعت  2بود
باورم نمی شد که کجام..آروم دستم رو از زير سر بچه ها کشيدم و پتوی سبکی که رومون بود رو تا گردنشون باال
!!کشيدم..من تو عمارت انتظام خوابيده بودم؟؟؟!! باورم نمی شد؟؟
حاال بايد نصفه شبی چی کار ميکردم...؟؟
با پاهای برهنه پاور چين از اتاق بيرون اومدم و تا ته راهرو سرک کشيدم..حال نيوشا بهتر بود فکر کنم..بايد می موندم يا
می رفتم؟؟از طرفی دلم می خواست پيشش باشم و از طرفی می ترسيدم که صبح با خشمشون رو به رو بشم ..با خودم
...درگير بودم که با جمله چيزی شده از جام پريدم
از توی تاريکی انتهای راهرو قامت بلندش به سمت من که جلوی پنجره سرتا سری ايستاده بودم و اندکی از نور ماه و
المپ حياط اطرافم رو روشن ميکرد اومد  :اتفاقی افتاده؟؟..نيوشا؟؟
..دستی به موهای فر و در همم کشيدم  :نه..يعنی آره خوبه...من بايد برم
دست به سينه ايستاده بود يه تای ابروش رفت باال  :ساعت رو ديديد؟؟
..اگه ميشه برای يه آژانس بگيريد_
کالفه بود فکر کنم...دستش رو کرد توی جيبش : ..بفرماييد بريم توی آشپزخونه صحبت کنيم اين جا بچه ها بيدار ميشن..بد
خواب شديد مثل اينکه
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بدون اينکه نگاهش کنم دنبالش راه افتادم به سمت آشپزخونه...چراغ آشپزخونه رو روشن کرد...تی شرت آديداس مشکی
تنش بود با شلوار ستش..باورم نميشد بايد اين لحظه تو تاريخ ثبت می شد..دکتر انتظام بودنه کروات و شلواری که اوتوش
...هندونه می بريد
چند لحظه بعد با يه ليوان بزرگ شکالت داغ رو به روی حامی پشت ميز آشپزخونه ساعت  2صبح نشسته بودم..واقعا
...باورم نمی شد فکر ميکنم خواب بودم
...گرمه بهتون آرامش ميده_
...نيازی به پذيرايی نبود_
..نا خواسته لحنم پر از کينه بود...کينه ای که حامی هم حسش می کرد مطمئنم..
..پذيرايی نيست..برای آرامش شماست_
...من آرومم...مرسی از توجهتون حاال تا صبح نشده برام يه ماشين بگيريد برم_
کالفه سر جاش جا به جا شد و دستهاش رو قالب کرد توی هم و گذاشت روی ميز  :می شه اين جمله رو انقدر تکرار
...نکنيد يه دختر جوون رو من نميگذارم  2نصفه شب تنها از اين خونه بره بيرون
...دوست ندارم با پدرتون رو به رو بشم..نمی خوام ايشون عصبانی بشن_
به پشتی صندليش تکيه داد  :در جريان هستن..در ضمن فردا نيوشا که از خواب بيدار ميشه انتظار داره شما پيشش
...باشيد
...بذاريد اون رو هم ببرم_
...اين بار اخماش ترسناک تر شد..جوابم رو نداد اما همون نگاهش برای سکوت کردنم کافی بود
...چند لحظه ای به سکوت گذشت  :می دونم که اذيت شديد و البته وضعيت نيوشا هم ما رو خيلی نگران کرد
نگرانی تون رفع شد؟؟...نيوشا حالش خوبه...پس ديگه نيازی به من نيست از چند روزه آينده..نيوشا هم عادت _
ميکنه..کوشا هم....من و احساساتم و ؼرورم هم به جهنم..مگه من کيم؟؟؟ يه دختر بچه ی تنهای خياالتی...ؼيره اينه؟؟
تمام عصبانيت های اين چند روزم رو ريختم بيرون...با آرامشی که اصال به اين جو نمی خورد و من انتظارش رو ...
...نداشتم نگاهم ميکرد
عرض کردم ؼير از اينه آقای دکتر؟؟ به جهنم که من دو روزه زندگی ندارم...به جهنم که تهديد شدم تنها دلخوشی های _
زندگيم رو نبينم اگه نيوشا حالش بد نمی شد يا کوشا گريه نمی کرد اصال کسی ميفهميد که به من..چی گذشته؟؟؟...بعد من
...نشستم اينجا آقای دکتر دارم شير شکالت داغ ميخورم.از بس که بی ؼرور و بی کسم
خواستم از روی صندلی بلند شم که تکيه اش رو از پشتی صندلی گرفت با جديت و آرامش عجيبی نگاهم کرد..انتظار
داشتم ناراحت شه...عصبانی شه..داد بزنه..تا منم داد بزنم و کمی خالی شم..اما بر عکس تمام انتظاراتم آرام نگاهم ميکرد
 :بفرماييد بنشينيد...شما صحبت هاتون رو کرديد پس بايد جوابش رو هم بشنويد...البته اگر به منطقی بودن حرفهاتون ايمان
...داريد و صرفا جنبه خالی کردن احساساتتون نبوده باشه
با بی ميلی دوباره روی صندليم نشستم..احساس کردم لبخند کمرنگی چند لحظه ای روی صورتش نشست  :من برای شما
ساعتی برای رفت و آمدهاتون و همچنين روز تعيين کرده بودم درسته؟؟
_...
با لحنه يه پدر که دختر کوچيکش رو داره نصيحت ميکنه حرؾ ميزد :درسته؟؟
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...بله_

من برای جلوگيری کردن از همين برخوردها برنامه ريزی کرده بودم..انتظار داشتم شما پدر من رو بيشتر از اين حرفها _
...بشناسيد و به حساسيت هاش اهميت بديد
...من دلم برای بچه ها تنگ شده بود_
..من اصال دنباله دليلتون برای اومدن نيستم...من فقط ميخوام بهتون بگم اين وسط کمی هم به اشتباه خودتون فکر کنيد_
پوزخندی زدم...جالب بود اين آدم نيم ساعت بود با آرامش ميخواست تهش من رو مقصر جلوه بده؟؟  :راست ميگيد من ..
 ...حضورم اشتباه بوده آقای دکتر..ممنون که وقتتون رو گذاشتيد
اخماش ترسناک تر شد  :بفرماييد بنشينيد...بچه شديد؟؟
از روی صندليم بلند شدم و خم شدم روی ميز به سمتش و برای اولين بار خيره شدم به چشماش و با انگشت اشاره زدم به
سينه ام  :من بچه ام...من ادعا نکردم...با  23سال سن بچه ام..مگه ؼير از اينه...شما خودتون هم به اين اعتقاد
داريد..پدرتون هم اعتقاد دارن که بهم ميگن دختر و بدون توجه به تمام ؼرور و شان من با من مثل يه دزد مزاحم برخورد
...کردن..البته مهم نيست..من هميشه برای ايشون احترام قائل بودم
...بلند شد و ايستاد  :من هر چه قدر سعی می کنم شما رو آروم کنم نمی شه انگار
...من آرومم شما خودتون رو زحمت نديد..چيزی نشده که..نيوشا هم خوب شده...من رو بخير شما رو به سالمت_
...به اين راحتی از خواهر زاده هاتون ميگذريد؟؟..من جور ديگه ای فکر ميکردم_
نگاهم رو ازش گرفتم  :من برای اون دوتا از خودم هم می گذرم...کاش بهتون گفته بودم بياريدشون بيرون اينجوری شايد
تو خونه ای که اون طور ازش پرتاب شدم بيرون بر نميگشتم..می دونيد دلم از چی ميسوزه..بارها پدرتون در رو به روی
من باز نکرد...بارها با رفتارش يا حتی حرفهاش زمانی که رها زنده بود هم من رو از خونه بيرون کرد هيچ وقت بهم بر
نخورد چون به سنشون و اعتقاداتشون احترام گذاشتم..اما اين بار..خيلی فرق می کنه آقای دکتر ..خيلی نتيجه اش اون
...دختر بيمار و اون پسر بچه ترسيده است...من به جهنم...نمی خوام بچه ها تو اين کشمکش ها آسيب ببينن
دستش رو دور ليوان آب بزرگی که جلوش بود محکم حلقه کرد و کالفه سر جاش جا به جا شد  :می دونم که تحت هر
...شرايطی احترام پدر رو چه جلوش و پشت سرش حفظ ميکنيد
...کار ويژه ای نمی کنم_
بلند شد و با دست صندلی پشت سرم رو عقب کشيد و با دست اشاره کرد بنشينم..چرا رفته رفته اون بؽضی که تو گلوم بود
داشت سر باز ميکرد؟؟..به جای کينه اين مدت حاال يه آرامش بود و يه خنکی که باعث می شد دلم بخواد بشينم تمام اين
...اشک ها رو بيرون بريزم
...سرد شد_
منظورش رو متوجه نشدم با گيجی نگاهش کردم که بلند شد و ليوان رو از جلوم برداشت و به سمت مايکرو فر رفت :
...براتون دوباره گرمش ميکنم
من کجا بودم..اين آدم کجا بود؟؟...درسته که آرامشش بايد اعصابم رو خرد ميکرد اما عجيب بود که تاثير بر عکس ..
...داشت ..ليوان رو جلوم گذاشت  :اين بار قبل از سرد شدن بخوريدش
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جرعه جرعه اون مايع داغ که از گلوم پايين ميرفت يکم راه نفسم باز ميشد انگار..نمی دونم تاثير اون مايع نسبتا تلخ توی
اون ليوان کريستال بود يا حاصله اون يه جفت چشم قهوه ای که داشتن با آرامش نگاهم ميکردن..شايد هم ناشی از يه
...سکوت مطلق توی اون عمارت بزرگ بود...هر چه که بود حاال يکم بيشتر خوابم ميومد
نمی دونم چه قدر بود که زير اون نگاه بودم..سرم پايين بود..به جمالتی که گفته بودم فکر می کردم..پشيمون نبودم اما
کمی هم خجالت ميکشيدم...نمی دونم چرا دست به سينه اون ور ميز با اون طمانينه نشسته بود و نگاهم ميکرد چرا نمی
رفت بخوابه؟؟
موهای فرم که لج بازانه توی صورتم ميومد رو کنار زدم و ليوان رو روی ميز گذاشتم و سرم رو بلند کردم..اخمی روی
...صورتش نبود هر چند نگاهش مثل هميشه برای من بی کالم بود و کمی سرد
کمی آروم شديد؟؟_
...بله...البته نمی دونم حاصله اين شکالته يا داروی آرامبخشی که عصری خوردم_
!!!آرام بخش؟؟؟_
عصبانی شده بود؟؟؟!!!...با چشمای گرد نگاهش کردم : ...خب..گلنار بهم داد نمی دونم چی بود...برای اين بود که بتونم
...ذهنم رو روی صحنه جمع کنم
 ..کمی کالفه جا به جا شد..اين حرکتش رو ديگه خوب ميشناختم
ببينيد..من همين جا رو به روتون بهتون قول ميدم ديگه هرگز کسی شما رو از ديدن بچه ها محروم نکنه..حتی تهديدش _
رو هم نکنه....به من که اعتماد داريد؟؟
نگاهش کردم...داشتم؟؟...حتما داشتم که باهاش تو آشپزخونه اين عمارت سه نصفه شب نشسته بودم شکالت داغ
ميخوردم...نگاهی به صورتش کردم اصال مگه کسی هم توی اين دنيا بود که به اين مرد جدی و با اتيکت که هر رفتار و
...کالمش سنجيده بود اعتماد نداشته باشه
سکوتم رو که ديد کمی روی ميز خم شد  :ببينيد..می دونم که شايد يه عدم اعتمادی به ما داشته باشيد..حامد چه کرد..چی
شد؟؟..شما چرا بهش فکر می کنيد؟؟..شما که زنه حامد نبوديد..خواهرتون بوده...من هم اون دوران نبودم تا بدونم دقيقا
ماجرا چی بوده...اما االن هستم...من بهتون همين جا قول دادم..بازهم روش تاکيد می کنم...شما به همون روشه
...هميشگيتون با بچه ها ادامه بديد...کسی هم به شما اعتراضی نميکنه
...اما..پدرتون_
...بنده دارم عرض ميکنم هيچ کس..وقتی من بگم ديگه تمومه_
يعنی بايد می پذيرفتم زوره حامی به اکبر خان هم ميرسه؟..
...احساس کردم يه لبخند کجی اومد روی صورتش انگار که قيافه من خيلی خنده دار شده بود
انقدر پدرم ترسناکه؟؟..يا به نظرتون من نفوذی ندارم؟؟؟_
...نه..ترسناک خب...يعنی_
..خودتون رو خسته نکنيد...فقط به من قول بديد شما هم به قوانين ما و خانواده ما احترام بگذاريد_
...من_
می دونم..می دونم...که هميشه اين طور بوده منم به شما احترام ميگذارم از اين بابت هر چند بايد جريان اون پيراهن رو _
..هم در نظر بگيريم
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...من نظرم رو هميشه ميگم_
...تو اين شکی ندارم_
...موهام رو بار ديگه دادم پشت گوشم..واقعا ديگه داشتم از خواب بی هوش ميشدم
....نگاهم کرد  :پاشيد بريد استراحت کنيد

بلند شديم و به سمت پله ها رفتيم...با دست اشاره کرد که اول من برم...پام رو روی پله اول گذاشتم..برگشتم به پشت
سر...حاال قدم به قدش نزديک تر شده بود و چشماش خيلی به چشمام نزديک...نمی دونم نفوذ اون چشم ها چه قدر بود که
سريع چشمم رو ازش گرفتم...کمی فاصله گرفت...پايين مو هام رو پيچيدم دور انگشتم  :می خواستم..می خواستم تشکر
...کنم
بابته؟؟_
...شير شکالته_
خوشمزه بود؟_
..خواب آور بود ..االن واقعا دلم می خواد بخوابم_
...اين بار جدا لبخند زد  :بهتره تا نپريده بريد بخوابيد
...جلوی در اتاق در رو برام آروم باز کرد  :خوب بخوابيد
...شما هم همين طور_
خواست بره که در حالی که دستش تو جيبه گرمکنش بود برگشت به سمتم  :هميشه بدونيد راههای ديگه هم هست..منظورم
...اينه که ديگه از آرام بخش استفاده نکنيد

...نکن_
...همراز پاشو ديگه...پاشو
صدای نيوشا و کوشا بود...طول کشيد تا بفهمم کجام چشمام رو کامل باز کردم دو تايی صورتشون تو صورتم بود با يه
حمله دوتاشون رو بؽل کردم و کشيدم تو بؽلم صدای خنده شون بلند شد...اونها هم بدجنسی نکردن و شروع کردن به
...قلقلک دادنم که باعث شد بلند بخندم هر چند با ياد آوری اينکه کجام سعی کردم صدام رو بيارم پايين
...تقه ای به در خورد...انتظار داشتم فخری خانوم يا زری خانوم باشن
اما فريده خانوم بود :...می تونم بيام تو؟؟
سريع از حالت دراز کش خارج شدم و تی شرتم که از شلوار جينم بيرون زده بود رو کردم توی شلوارم..تنگی شلوار و
کمرش از ديشب پدرم رو در آورده بود ...نمی دونستم بايد چه عکس العملی داشته باشم..اما انگار اون خوب
...ميدونست..لبخند پهنی روی صورتش بود و نگاهش پر مهر تر از هر زمان ديگه ای بود
بيدار شديد؟؟_
...صبحتون بخير ..ببخشيد اگه سر و صدامون باال بود_
...اومد به سمتمون و صورت کوشا و نيوشا رو بوسيد : ..نمی دونی چه کيفی کرديم صدای قهقهه تون که پيچيده بود

صفحه 145

برای

دانلود

رمان

های

بیشتر

به

سایتbehtoop.com
مراجعه کنید

رمان

بانوی قصه

...منظورش از کيؾ کرديم چی بود؟؟...منظورش اکبر خان نبود مطمئنا...احتماال فخری خانوم يا زری رو می گفت..
...دستی به موهای نيوشا کشيد  :مامان قربونت بره چشمات نور گرفته
...نيوشا سرش رو گذاشت رو پام  :همراز اومده مامان فريده ديشب پيشم خوابيده بود
...خب خوشگالی خودم بريد دست و صورتتون رو بشوريد و لباس عوض کنيد بيايد صبحانه_
نيوشا کمی توی جاش جا به جا شد...فريده خانوم کمکش کرد از تخت بياد بيرون دستی به موهاش کشيد  :فخری کمکت
...ميکنه مادر
نيوشا که داشت از اتاق بيرون ميرفت  :هستی ديگه همراز مگه نه؟؟
...قربونه چشمات بايد برم سر کار...هم صبح کالس دارم بعد از ظهر هم اجرا_
...اخماش کمی رفت توی هم و بعد نگاهم کرد  :می دونم بايد بری سر کار...بعدش ميای مگه نه
..فريده خانوم  :معلومه که مياد...االنم صبحانه رو با شما می خوره
...می دونستم وعده های ؼذايی اينجا خانوادگی سرو ميشه...خواستم اعتراض کنم که با نگاهش ازم خواهش کرد..
...نيوشا و کوشا از اتاق بيرون رفتن
...نشست کنارم که روی تخت نشسته بود : ..ببخش
...حرفش خيلی بی مقدمه بود...جا خوردم : ...فريده خانوم من که از شما ناراحت نيستم..
...چشمای خيسش رو دوخت بهم  :اکبر خان رو ببخش
سرم رو پايين انداختم و خيره شدم به پاهای برهنه خودم  :خودتون رو ناراحت نکنيد فريده خانوم می دونيد که من به
...ايشون احترام ميذارم
...تو خانوميه تو که شک ندارم...شير مادرت حاللت باشه...خدا ميدونه که چه قدر می خواستم دخترم بودی_
...خجالتم ميديد_
من خجالت زده تو و مادرتم..رها رو که داد دستم بهم گفت جوونه بچه است مراقبش باش...خدا به سر شاهده همه سعيم _
رو کردم..نشد می بينی که دست من نيست وگرنه يه الؾ بچه بود خواهرت وقتی اومد خونه من با يه دنيا آرزو..رو سياهه
...خاک مادرت شدم...االن هر روز دارم رو سياهتر ميشم
...اشکاش رو پاک کرد..
...نگاهم رو از ناخن های قرمز تند پاهام گرفتم و نگاهش کردم  :اين طور نگيد...شده ديگه
 ..دستی به موهام کشيد : ...کاش ميدونستی
...چی رو ميدونستم_
اين که چه قدر برام عزيزی و چه قدر دلم مخواد...تو به من کاريت نباشه پير کع=ه بشی اشکت می شه دم _
...مشکت..پاشو دخترم پاشو بيا يه چيزی بخور
...اين ديگه امکان نداشت..
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خواهش ميکنم اين رو ازم نخوايد البته ايشون هم مطمئنم اين رو دوست ندارن..نگذاريد بيشتر از اين روحيه من بهم _
...بريزه...می رم بيرون تا سر کارم هم راه زياده
...روی منه پيرزن رو زمنی ننداز..بيا دخترکم..دل اون بچه رو هم شاد کن_

رو پله ها دستی به تی شرتم کشيدم...با کفشای آل استار قرمز..شلوار جين لوله تفنگی و تنگ و که تازه دو جاش هم به ...
خاطره مدلش پاره بود..تی شرت يقه شل و موهای فری که دورم ريخته بود و صورت بدونه آرايش داشتم ميرفتم تو سالن
...ؼذا خوری اين قصره بکينگهام...چاره ای هم نداشتم
با ورودم که پر از استرس بودم..نفسم رو بيرون دادم..اکبر خان سره ميز نبود...حامی مثل هميشه شيک و اتو کرده نشسته
بود همراه با بچه ها و فريده خانوم...کمی يقه باز لباسم رو جمع کردم و پيش خودم گفتم من واقعا با اين قيافه داؼون هم
....ديشب نشستم جلوی حامی هم آخه منو چه به اين دبدبه و کبکبه
...سالم آقای دکتر_
...با آرامش فنجون چينی توی دستش رو روی نعلبکی گذاشت  :صبحتون به خير
...فريده خانوم با دست اشاره کرد تا بشينم کنارش پيش نيوشا و کوشا و روبه روی حامی
چی ميخوری مادر...؟؟_
...من زياد عادت به صبحانه ندارم..يه فنجان چای لطفا_
زری خانوم خواست تکون بخوره که حامی جدی و با لحنی که نمی شد روی حرفش حرؾ زد  :يه ليوان شير و يه تخم
...مرغ آب پز براشون بياريد زری خانوم
ای بابا...داشتم عصبانی ميشدم ها..همه چيز اين جا زور بود انگار..مگه من نيوشا بودم که صبحانه ام با اون يکی ..
...بود...اخمام رفت تو هم...بی توجه بهم با آرامش چايش رو ميخورد و روی نونش کره می ماليد
سرم با تيکه های تخم مرغ آب پزم گرم بود که موبايلم زنگ زد رامين بود...برش داشتم..خواستم از سر ميز بلند شم ديدم
..خيلی طول می کشه...همون جا جواب دادم
...سالم همراز_
...سالم آقای پرتو_
...مردم و اين آقای پرتو از دهن تو نيفتاد_
سکوتم رو که به معنی اين بود که خب حرفت رو بزن متوجه شد  :بعد از کالس برنامه خاصی داری؟
...اين سئوال زنگه خطر بود برای من..
...قراره با هم بازيم توی تئاتر نهار بخورم امروز_
...جناب سوپر استار_
...احساس کردم اين دوست نداشتن بين محمد و رامين دو طرفه است..
...بله خودشون_
...باشه پس بمونه برای بعد_
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مسئله مهمی پيش اومده..؟؟_
...مهم که هست اما ميتونه بعدا باشه_

تلفن رو قطع کردم و به ساعتم نگاه کردم من که تا دوساعت ديگه اون جا کالس داشتم...چه اصراری بود به اين تماس سر
...صبح
سرم رو از توی بشقاب بلند کردم و به حامی نگاه کردم که داشت نگاهم ميکرد..نمی دونم چرا ولی احساس کردم از اون
 ..جايی که همه چيز تو اين خونه ممنوعه پس حتما اين نگاه به خاطره اينه که سر ميز با تلفن حرؾ زدم ...ببخشيدی گفتم
نيوشا  :با محمد می خوای نهار بخوری؟؟
...حامی  :نيوشا!!!!..اين  100بار ايشون رو بايد با آقا صدا کنی
...نيوشا  :اما
من  :بله..چه طور؟؟
..می شه منم بيام_
...کوشا  :نه
...به تو چه آخه_
حامی  :نيوشا!!! اين چه طرزه صحبت کردنه؟؟!!1
...منم ميخوام برم خوب_
دستی به سرش کشيدم  :نمی شه پرنسس اين بار ما رو عفو کنيد...اين يکم جلسه بزرگونه است..در ضمن تو هنوز خيلی
...سر حال نيستی..بايد سر پا بشی تا بتونی بری مدرسه...بعدش هر وقت عموتون اجازه دادن باهم ميريم ديدنش
....سرم رو بلند کردم و به لبخند فريده خانوم نگاه کردم...خب قول داده بودم به قوانينشون احترام بذارم..همين ديشب

پس فعال سر صلحيد؟؟_
...نمی دونم دلم صاؾ می شه يا نه اما مهم اينه که فعال قول داده ديگه هيچ وقت همچين چيزی تکرار نشه_
شالم رو روی سرم مرتب کردم و يه تک سرفه کردم و نگاهش کردم ..سيگارش رو تو زير سيگاری جلوش خاموش کرد
...
...سيا دودکش شدی به خدا_
ؼر ؼر نکن ..ؼر ؼر نکن...ببينمت...سرما خوردی؟؟_
...ای بفهمی نفهمی_...
...پس کجا داری شال و کاله ميکنی؟؟..هوا خيلی برای تو مناسب نيست نه گرمه..نه سرد_
...بايد نيوشا رو ببرم آمپولش رو بزنه...قول دادم همراهش باشم_
با رامين حرؾ زدی؟_
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...نه دارم از زيرش در ميرم_
...شيطونه ميگه برو خفتش کنا_
...يه دونه زدم به بازوش  :به روحه قيصر حلول کرده در سياوش صلوات
..و بعد بلند خنديدم
..نه انگاری روت زياد شده مموش_
...مموش و کوفت_
...بی تربيت_
..نشستم کنارش..کمی احساس بی حالی ميکردم اينم حاصل پنجره نيمه باز ديشب بود
...به ساعت نگاه کردم يکم ديگه وقت داشتم
با ماشين ميان دنبالت...؟؟_

...حتما نمی دونم..البته بهشون قول دادم بعد از اينکه آمپول رو زد دوتاشون رو ببرم بستنی بخورن_
...امشب تولد گلناره يادت که نرفته_
...خل شدی؟؟...مگه می شه يادم بره_
پس چه طور می خوای به همه اينا برسی؟؟_
...نمی دونم خداييش داريم دچار ضيػ وقت ميشيم_
...خنديد  :اين جور ادبياتی حرؾ زدن جديده ها؟؟..حاال اين حرفا به کنار يعنی ديگه ازش دلخور نيستی
نمی دونم..واقعا نمی دونم سيا..خيلی چيزا اين وسط هست که اصال ربطی به حامی نداره...من همه حرفام برای اکبر _
...خانه و از اون بيشتر حامد
...اون بی شرؾ رو که نگو...دلم ميخواد دم دستم بود_
...نه خداييش چند وقته وحشی شدی..ديشب داشتم فکر ميکردم وقتی گفت خيالباؾ بهم خيلی بر خورد اما االن_
!!باهاش موافقی؟؟_
نه خب..اما ..اين آمپوله نيوشا دونه ای  700تومنه...دوتا بايد بزنه يعنی  1400...1400سيا من تا حاال  140هزار _
...تومن رو کنار هم نديدم...خب اگه اين آقا نباشه و ثروتش تو به من بگو االن بايد چه کار ميکردم
...يه راهه حل داشتی مثله تو اين داستانای جديد می رفتی اجباری ازدواج ميکردی_
خنديدم  :اگه تهش قرار بود آقا خوش تيپه داستان عاشقم بشه چرا که نه؟؟؟
...نه پر رو شدی چند وقته بد جور شوهر شوهر ميکنی بايد حبست کنم تو خونه_
...با زنگ تلفنم از جام بلند شدم..تعجب کردم حامی بود..
...سالم_
...سالم آقای دکتر_
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شما منزل ما هستيد؟؟_
خير آموزشگاه يکی از دوستانم هستم..چيزی شده؟_

خير..راستش رو بخوايد من ماشينم رو همراه خودم آوردم و کرج هستم و توی ترافيک هم گير کردم..از يه طرفی هم _
...ماشين پدر خرابه
..ولی نمی تونيم آمپوله نيوشا رو عقب بندازيم حتما بايد امروز بريم دکترش_
...می دونم_
...خب من می رم برش ميدارم_
...نمی دونم_
نگرانيد سوار تاکسيش کنم..هر چند خودم روزی  10بار اين کار رو ميکنم..اما بهتون قول ميدم با آزانس ببرم و _
...بيارمش
!!!احساس کردم که کالفه و يا شايد بی حوصله است : ...خانوم ..شما چه اصراری داريد وقت و بی وقت کنايه بزنيد ؟؟

...اصال فکرش رو هم نکن_
...سهيل و دوست دخترش هر دو چشم دوختن بهم
..سيا  :لوس شدی همراز
بابا من از وقتی گواهی نامه گرفتم کال سه بار پشت فرمون ننشستم حاال با ماشين امانت راه بيفتم تو خيابون...؟؟_
...سيا  :به جونه تو ميگم شده کنيز حاج باقر باور نمی کنی
...لوس نشو ديگه همراز...خب اين باعث ميشه عصری زود بيای دور هم باشيم ديگه...اين ماشين المبورگينی که نيست_

با خودم خنديدم..راست می گفت نسترن..دوست دختر سهيل اين پرايد قراضه که انواع صداها رو از خودش در مياورد
...واقعا هم جای نگرانی نداشت
نيوشا و کوشا وقتی من رو تو اين ماشين ديدن کلی سئوال پيچم کردن که از کجا اومده و بعد با آنچنان ذوقی و خوشی اون
پشت نشستن که کسی نمی دونست فکر ميکرد اينا اصال ماشين نديدن بگذريم از مشاين های سوپر لوکسی که توی باؼشون
...پارک بود
سيا تماس گرفت  :چه طوره اون ابو طياره راه هم ميره...؟؟
...بلند خنديدم  :سيا داييش اين ماشين عجب چيزه هوشنگيه
اين جمله بد جور به مذاق کوشا خوش اومد چون تموم طول راهه رفت و برگشتمون به هوشنگ خنديد و با صدای بلند
...آواز خوند و هر رفتاره ؼيره انتظام ممکنی رو از خودش نشون داد
...بپريد پايين مسافرين محترم آخر خطه_
..کوشا در رو محکم بست
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...آروم ببند کوشا دست هوشنگ رو شکوندی _

از شدت خنده لپای تپلش تکون ميخورد..خيلی بهمون خو شگذشته بود و من بايد تا خوده خونه ميرفتم و تحويلشون ميدادم
...به فريده خانوم
...فريده خانوم  :لپاشون چه گلی انداخته ..مثله اينکه حسابی بهشون خوش گذشته
...مرسی که اجازه دادی بگردونمشون..يا اجازتون مرخص بشم_
نه بيا دو دقيقه بشين اکبر خان هم نيست..حامی هم االن رسيده تو اتاقشه..يکم شله زرد پختم نيوشا دوست داره _
...بخور..صدات هم نشون می ده انگار سرما خوردی
...بوی زعفران و برنج شله زدر رو نفس کشيدم يادش بخير مادرم هم به خاطره رها اين دسر لذيذ رو خيلی درست ميکرد
نيوشا و کوشا هم ظرفشون جلوشون داشتن با قهقهه و مرور خاطرات امروز بعد از ظهر شله زدرشون رو ميخوردن و
...من با لذت نگاهشون می کردم
...سالم_
سرم رو همراه با اين صدای رسا و مقتدر بلند کردم که مثل هميشه شيک و مرتب ايستاده بود و دستاش رو پشتش قالب
...کرده بود
...سالم آقای دکتر_
مشکلی که پيش نيومد...معطل که نشديد؟؟_
من نمی دونم اين ترسه از معطل شدن چی بود که اين آدم داشت؟؟..
..نه چون شما سفارش کرده بوديد خيلی سريع داخل رفتيم_
...سرش رو به نشانه رضايت تکون داد
...ساعتم رو نگاه کردم داشت کم کم دير می شد و بايد بلند می شدم
...کيفم رو انداختم روی کولم و تصميم گرفتم به بلند شدن
اومد و کنار نيوشا ايستاد  :خيلی سر حال تر شدی عمو جون آمپوله مثل اينکه انرژی زا بوده؟؟
...کوشا  :نه ...به خاطره هموشنگه که داره ميخنده
!!يه ابروش رفت باال  :هوشنگ؟؟؟
...آره ديگه...ما امروز با هوشنگ رفتيم دکتر و بعد گشتيم و برگشتيم..انقده خوب و خوشگل بود عمو_
ابروهای حامی رفت تو هم و رو کرد به من  :مگه قرار نبود با آژانس بريد؟؟
...خنده ام گرفته بود از اخمش که اصال دليل هم برام روشن نبود..
...با شيطنتی که هيچ وقت ازم نديده بود و نمی دونم اصال از کجا يهو سر بر آرود گفتم  :نه ديگه هوشنگ بود ديگه
...نيوشا با صدای بلند خنديد و من چشمکی بهش زدم...با فريده خانوم روبوسی کردم تشکر کردم و از خونه در اومدم
...جلوی در کنار ماشين سهيل..پسر نسبتا قد بلند و شيکی ايستاده بود و موبايلش رو تند تند تکون ميداد
...با ديدن من که به سمت ماشين ميرم
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با عصبانيت پرسيد  :اين ماشين شماست؟؟
کمی جا خوردم  :بله...چيزی شده؟؟
...ديگه چی ميخوايد بشه خانوم يه ساعت از وقت من رو هدر داديد_
...داشت رو سرم شاخ سبز می شد به مگه من چی کار کرده بودم
با دهن باز داشتم نگاهش ميکردم که ادامه داد  :اين چه طرزه پارک کردنه خانوم..؟؟

به جول عقب ماشين نگاهی اجمالی انئاختم..نه رو پل بودم..نه جلوی پارکينگ ..اين عصبانيت و فريادش رو درک نمی
...کردم
آقای محترم من گويا ناخواسته مزاحمت ايجاد کردم نيازی به فرياد هم نيست من فقط نمی فهمم چی شده؟؟_
خانوم شما يه راه باريک از پارکينگ ما فاصله گرفتيد و من نيم تونم ماشينم رو در بيارم...شما اصال حساب اين رو _
..کرديد که چه ماشينهايی ممکنه از اين پارکينگ در بياد؟؟..ماشين من شاسی بلنده خانوم
...اومد نوک زبونم به اين تازه به دوران رسيده عصبانی بگم خب به من چه..که خشمم رو خوردم..
...من نمی دونستم..شرمنده_
شرمندگی شما دردی از من دوا نمی کنه...اصال بايد برای بعضی از محله های تهران ويزا بذارن که هر کسی بلند نشه _
...گاريش رو بندازه تو خيابون و بياد اينجا
..دلم ميخواست کله اش رو بکنم...بؽضم هم گرفته بود...خشک شده داشتم نگاهش ميکردم که با صدايی از جام پريدم..
اتفاقی افتاده؟؟_
پشت سرم رو نگاه کردم حامی بود...دلم ميخواست بميرم و اون توهين ها رو نشنيده باشه...خيلی احساس تحقير شدن
...داشتم
....پسرک از جاش تکون خورد  :شماييد آقای دکتر؟؟..واال رعايت که نمی کنن
نگاهی به من انداخت و کنارم ايستاد..يه لحظه سايه اش که حاصله نور تير چراغ برق کنارمون بود افتاد روی شونه هام
...دستش و کرده بود توی جيبش  :شما يه ربعه اين جمله ها رو داريد برای اين خانوم صرؾ ميکنيد؟؟.من فکر نمی کردم
...بايد برای مهمانهای عزيزه ما برای ورود به اين کوچه ويزا صادر بشه
...پسرک علنا رنگش پريد  :آقای دکتر من...يعنی
حامی که عصبانيت از اون لحنه بی داد و فريادش می ريخت چرخيد به سمت من  :شما چند لحظه داخل تشريؾ داشته
...باشيد
...اما_
...نگاهی بهم کرد و با دست به در نيمه باز خونه اشاره کرد :...سوئيچ هم لطفا
...نمی دونم تو نگاه و لحن آرام و دستوری اين آدم چی بود که من رو به سمت خونه برد و اون پسر رو به زمين ميخ کرد
جلوی در ايستادم...نگاهم کرد...دعا دعا ميکردم اون اشکی که داشت توی چشمام نيش می زد رو نديده باشه اين همه
..تحقير کافی بود :...بفرماييد لطفا
 ...از رفتنم به داخل مطمئن شد که با همون لحنش برگشت به سمت پسر  :شما صحبتتون رو ادامه بديد
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...آقای دکتر باور کنيد_

بقيه اش رو نشنيدم...رفتم روی نيمکت زير درخت توت حياط نشستم..دست و پام می لرزيد...نمی دونم چه قدر گذشت که
عطرش و سايه اش دوباره توی فضا پيچيد...سرم رو بلند کردم..همه تنم..همه استخونام درد می کرد..درد تحقير ها بود يا
...سرماخوردگی که داشت نمود ميکرد نمی دونم
دستاش توی جيبش نگاهم کرد  :شما فقط بلديد جواب من رو بديد نه؟؟
سرم رو پايين انداختم پس همش رو شنيده بود  :آدم جواب کسايی رو ميده که اليق باشن...اين آدم حقير تر از هر جوابی
 ....بود
سرم رو بلند کردم...تو نگاهش چيزی بود که برام نا خوانا بود...سوئيچ رو به سمتم گرفت  :ماشين رو براتون آوردم
...جلو..نمی دونستم ماشين داريد
...ماله يکی از دوستانمه_
...اون آقا بيرون منتظر شما هستن...با هم ديگه می ريم تا جلوی جمع از شما عذر خواهی کنن_
..کالفه بودم..فقط می خواستم فرار کنم :...نه...من ميخوام برم
اين رو شما تعيين نميکنيد...هيچ کس...دوباره تاييد ميکنم هيچ کس حق نداره به کسی که به اين خونه ربط داره چه برسه _
...توهين حتی حرفی خارج از خط بزنه..ايشون هم تنبيه شدن
!!!با چشمای گرد نگاهش کردم  :زديدش؟؟؟
نگاهم کرد ..لحنش يکم عوض شده بود  :من زياد از مشتم استفاده نمی کنم...اما اين به اين معنی نيست که هيچ وقت
استفاده نمی کنم....شما به اينش کار نداشته باشيد...چرا داريد اونطوری نگاهم ميکنيد؟؟..مطمئن باشيد من آدمی نيستم که
...با=ه اطرافم سر هر چيزی مشت پرتاب کنم..راههای ديگه ای هم بلدم
...نبايد...همش تقصيره اين هوشنگه_
هوشنگ ديگه کيه؟؟؟_
ماشين سهيل ديگه؟؟؟_
...با تعجب پرسيد  :هوشنگ اسم اين ماشينه؟؟..خدای من..بعد من ميگم...يعنی من فکر کردم
چی فکر کرديد؟؟_
هيچی هيچی ..اون آقا منتظر شمان..در حضور پدرشون و همسايه هايی که موقع بحثتون اونجا بودن از شما عذر _
..خواهی ميکنن
...با عجز گفتم ..:اما
..منتظرتونن_

از قاب پنجره بيرون رو نگاه ميکردم هوا خيلی وقت بود که تاريک شده بود و بارون خنک پاييزی ميومد...نفس
کشيدم..کمی هم لرز کردم يه هفته سرمای خيلی سختی خوردم...همون شبی که اون پسر تو حضور جمع و نگاهای
خشمگين و مقتدر حامی ازم عذر خواهی کرده بود خونه که اومدم افتادم...به قدری حالم بد بود که کارم به بيمارستان
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کشيد...شانس آوردم بينيم نگرفته بود تا صدام تو دماؼی بشه به زوره دارو و آمپولهای قوی هر شب اجرا می رفتم و اين
...باعث شده بود پای چشمام بد جور کبود بشه و واقعا الؼر بشم
يک هفته اجرا به خاطر ايام فاطميه تعطيل بود و اين يعنی من باالخره ميتونستم استراحت کنم و بعد از نزديک  9روز
بچه ها رو ببينم...البته اون هم چه ديدنی؟؟
بيا برو دراز بکش خدا من از دسته اين ديوونه چه کنم؟؟؟_
انسان باش گلنار...سيا کو؟_
..فرستادمش خريد برات يه سوپ عالی پختم_
...لبخندی به صورت مهربونش انداختم و شال رو کمی بيشتر دورم پيچيدم :...بارون مياد
..نشست کنارم روی کاناپه  :مثل همون سال
...بايد به روی هم ديگه می آورديم مگه نه؟؟...از صبح هر سه مون سعی کرده بود خيلی بهش فکر نکنيم و نشده بود
دعوتت کردن نه؟_
...آره...می گم که اين آقای دکتر از وقتی اومده همه چيز ريتم منظم تری به خودش گرفته_
...من و سيا امروز رفتيم سر خاکش_
...اشکی که روی گونه اش چکيده بود رو پاک کرد ...سرم رو به پشتی کاناپه تکيه دادم
اون روز...يعنی شبش تا صبح بارون باريده بود...صبح هنوز هوا ابری بود...تو خونه داشتم کتاب می خوندم...می دونی _
بعد از اون روز ديگه هيچ وقت آنا کارنينا رو نخوندم گلی....تلفن زنگ زد...دو بار..سه بار...هيچ کس حرؾ نزد...لباسم
رو آروم آروم پوشيدم برم بهش سر بزنم چند هفته بود حالش از هميشه بدتر بود...گير داده بود به خودش دوباره..دارو ها
...هم تا ثيری روش نمی ذاشت انگار
..نياز رها نبود_
....نياز رها ...اکبر خان ميگفت هر چی که نياز داره بچه هاشن که پيششن_
 ...لعنت به جهل_
...لعنت به تعصب_
...گريه نکن همراز حالت بدتر می شه واقعا خوب نيستی_
ديگه جلوی اشکهام رو که نگرفتم گونه ام رو خيس خيس شده بود : ...رفتم خونش.دم در که رسيدم فقط صدای فؽان فريده
...خانوم ميومد و التماس بچه ها
هق هق کردم...گلنار سرم رو تو آؼوشش گرفت..خودش هم بدنش می لرزيد : ..خوابيده بود..گلنار خواهر مثل دسته گلم
کنار باؼچه که زرد شده بود دراز به دراز خوابيده بود و روش يه ملحفه سفيد بود...آمبوالنس تو باغ بود و دکتری که توی
...يه تيکه کاؼذ چيزهايی رو ياد داشت ميکرد
سرم رو از روی بلوز سفيد رنگ گلنار که حاال لکه های اشک روش بود برداشتم سرم دوباره گيج می رفت و حالت ..
تهوع داشتم : ...از اون روز خواهرم .خواهری که لباس سفيد عروس تنش کرده بوديم مثل تمام خواسته های ايرانی ها با
کفن از خونه مثال شوهرش تحويل گرفتيم..شوهری که حتی بعدش محض خالی نبودن عريضه نيومد ببينه سر بچه هاش
...چی اومده...يا زنش رو کجا خاک کردن
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چه خبره؟؟_
...چرخيدم به سمت سيا که کيسه های خريدش رو روی زمين گذاشته بود و با اخم نگاهمون ميکرد
پاشيد خودتون رو جمع کنيد...با ز تو روضه خونی راه انداختی همراز؟؟؟_
يه برگ دستمال کاؼذی برداشتم و يه برگ هم دادم دستم گلنار  :سيا چرا داد می زنی؟؟

چه طور داد نزنم؟؟ بازم ميخوای بری بيمارستان؟؟ رنگ و روت رو ديدی ..فردا هم که همين اوضاع داری؟...بس کن _
...همراز
گلنار  :سيا؟؟
چيه؟؟...بابا..قيافه اش رو ببين ...پای چشما کبود..داؼون ..يه هفته است رو به موت داری ميری سر کار و ميای...االن _
!!محمد زنگ زده بود نگرانت بود..رامين می خواست بياد ديدنت...همه نگرانتن خودت ککت هم نميگزه؟؟
نه رامين نه؟؟؟_
نشست روی مبل تکی رو به روم  :گفتم نياد..گفتم می خوای تنها باشی ...مموش محض رضلی خدا به خودت هم فکر
...کن
يعنی تو ميگی سالی يه بار موقع سالگرد فوتشم برای خواهر جوونم گريه نکنم؟؟_
من اينو گفتم؟؟؟..منی که خودم دو روزه دارم گريه ميکنم...ديروز آويسا چشمام رو ديده بود هی ميپرسيد چته...من دارم _
ميگم مرور خاطرات تو وضعيت تو خوب نيست نشنيدی دکتر چی گفت؟؟...اصال شوهرت می دم به همين رامين..دوستت
...داره...خانواده اش هم از خدا شونه...تو خونش آرامش ميگيری
...چرت نگو_
گلنار از جاش بلند شد  :من ميرم شام رو بکشم..همه چيز هايی که گفتم خريدی سيا؟؟؟
...بله خانوم دکتر_
...راستی پواليی که اين چند وقت خرج کرديد رو بگيد باهاتون حساب کنم_
..دو تايی داد زدن  :خفه شو
...خب حاال چه برای فحش دادن به من گروه کر ساختن_

سرم رو روی بالشت رها گذاشتم ...جز معدود وسايلش بود که با خودم آورده بودم خونه ....چشمام رو بستم و صدای
برخورد قطرات باران با سقؾ پالستيکی همسايه رو گوش کردم...زير لب زمزمه کردم  :وقتی در شهری ناشناس ،باران
.می بارد،آبی فرو می بارد،با من از چيزهايی ميگويد که نمی دانم
...در کرانه دريا نيست بی ترديد،همه خود را مسافرانی ميابيم از يک کشتی،کشتی مجانين شايد

واقعا همه بدنم هنوز درد می کرد...به اصرار گلنار شنل نسبتا کلفت مشکی پوشيده بودم رو پيراهن مشکی تا زانوی ساده
ای که تنم کرده بود به زور...امسال بر خالؾ دو ساله گذشته فريده خانوم فقط سر خاک نبود که مراسم گرفته بود خونه هم
مراسمی گذاشته بود ..که دعايی خونده بشه و شامی پخته بشه که بخشيش به نياز مند ها برسه و بخشی به مهمانهای
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خونه...می گفت خواب ديده...به جز سال اول هيچ وقت همچين مراسمی نبود...سر خاک می رفتيم و بخشی از فاميل
..انتظام هم ميومدن...خانواده عمو و عمه های حامی
از سر خاک مامان و بابا بلند شدم : ...خدا حافظ ...مامان من واقعا اميدوارم از اون باال که نگاهم ميکنی لبخند بزنی..من
...همه تالشم رو می کنم که قبل از هر چيزی انسان باشم ...دارم ميرم پيش رها

چشمام درست باز نمی شد هم به خاطر سرما خوردگی هم به خاطر گريه مفصل ديشب و امروز صبح سر خاک مامان و
بابا..رها تو قبرستان خانوادگی انتظام ها خاک بود...تو اتاقک چهار ديواری آجری رنگی که با کاشی های آبی باال سرش
نام فاميل درخشانشون نوشته شده بود...همه اون جا يا خاک شده بودن يا قبری داشتن...جلوی در ماشين هاشون پارک
بود...ته ته دلم با هيچ کدمشون درست و حسابی صاؾ نبود....دير تر از بقيه رسيدم...مردی اون گوشه نشسته بود و دعا
ميخوند و داخل اتاقک با شمعهای سياه تزئين شده بود..به خونه جديد خواهرم زل زدم تو دلم گفتم  :جات ديگه راحته رها
مگه نه؟؟؟
به سمت فريده خانوم رفتم..تنها کسی که توی اون اتاق داشت گريه ميکرد..از بقيه توقعی هم نبود چرا مثال بايد برای زن
برادر زاده اش عم تاج الملوک که دقيقا زن شده اکبر خان بود گريه ميکرد...يا زن عموی حامد وحامی و يا عمع کو
چيکش که زن خوبی بود اما زيادی ساکت بود ؟؟...فريده خانوم صورتم رو بوسيد...سرم رو بلند کردم..اون گوشه يه
عصای چوب ماهوت بود و اکبر خانی که بهش تکيه داده بود از بعد از اون شب نديده بودمش اما اين جا نيم شد بهش بی
...محلی کنم..کنارش رفتم و سالم کردم..جوابم رو نداد و روش رو برگردوند...توی دلم پوزخندی بهش زدم

واقعا ديگه نيم تونستم اون فضای خفه...روضه بی مثما و اون قيافه هايی که انگار از من طلب دارن رو تحمل کنم...اومدم
بيرون...حالت تهوع امونم رو بريده بود...چشمام داشت در ميومد...دستم رو به ستون بيرون گرفتم و ايستادم و نفس
...کشيدم....شالم تقريبا رها بود..بايد موهای بازم رو می بستم...شايد يکم حالم بهتر می شد
...اين رو بخوريد_
از جام پريدم...انقدر ؼرق در حال بسيار بده خودم بودم که حضورش رو متوجه نشده بودم دستش رو بهم دراز بود..يه
...ليوان شربت بود فکر کنم
با کت و شلوار و پيراهن و کروات مشکی جدی تر هم به نظر ميومد...به خصوص که با اخم و جديتی بيشتر از هميشه
...بهم زل زده بود...سرم رو انداختم پايين و ليوان رو از دستش گرفتم  :ممنونم...اما
...آروم نشستم روی تک صندلی که فکر کنم جا مونده بود بيرون
...بخوريدش_
....خنکه و من کمی سردمه_
...شيرينه خيلی هم خنک نيست بخوريدش_
...يه جرعه اش رو فرو دادم..مثل شربت حيات بود..شيرينی اش اون حالت تهوع مزخرؾ رو کمی کم کرد
...حالتون خوب نيست_
...سرمای سختی خوردم...مهم نيست زود خوب ميشم_
....جدی به لبخند مصنوعی روی لبهام نگاهی کرد
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همون موقع صدايی از پشت سرمون اومد  :حامی اينجايی؟؟

رويا بود...انتظار ديدنش رو اين جا نداشتم...با ديدنم به سمتم اومد  :ای بابا همراز جان چرا اين شکلی شدی دختر؟؟
نگاهی بهش انداختم به کت شلوار شيک و شال مشکی ظريفش و قد بلندش که با کفش پاشنه بلندش با وجود اختالؾ قدش
 ...کناره حامی واقعا لوکس و شيک به نظر ميومد
...چيزيم نيست...سرما خوردگيه ساده است_
...حامی  :بله کامال سادگی اين مريضی عيانه
رويا  :نبايد انقدر گريه ميکردی برات خوب نيست..چشماش رو ببين...دختر چه طوری تونستی چشمايی تا اون حد درشت
...و خمار رو اين طوری مثل يه بالشتش کنی
ليوان توی دستم رو کمی جا به جا کردم  :خواهرم اين کار رو کرد...از چهار ساله پيش که کمرم رو شکست چشمام ديگه
...هيچ وقت خيلی باز نشد
...رويا خواست چيزی بگه که حامی گفت  :رويا شما برو داخل عمه خانوم صدات ميکنه
....رفتن رويا رو نظاره گر بودم که حامی برگشت به سمتم  :بريد توی ماشين بنشينيد االن مراسم تموم ميشه ميريم خونه
...آخه_
آخه نداره...فکر ميکنم شما اصال خودتون رو توی آينه نگاه نمی کنيد..اين جا باد هم هست..بريد توی ماشين من ..با _
دست به ده قدم جلوتر اشاره کرد که ماشينش اونجا بود ..چه قدر بد اخالق بود امروز اين بشر..دلم نمی خواست برم...از
اين که خانواده اش برام حرؾ در بايرن ميترسيدم...تعللم رو ديد که کمی سرش رو به پايين خم کرد  :من کال از اين که
...حرفی رو تکرار کنم بدم مياد اما شما هميشه اصار داريد هر جمله ای رو من بيشتر از سه بار تکرار کنم...بفرماييد
خواستم چيزی بگم که اخمای درهمش مانع شد.حالم هم خراب تر از اون بود که بتونم مقاومت کنم...همراهش راه
افتادم..در جلو رو باز کردم و نشستم...ماشين رو روشن کرد و بخاری رو هم روشن کرد  :اينجا بمونيد تا  10دقيقه ديگه
...مراسم تموم ميشه
...خواست بره که گفتم  :آقای دکتر
دستش به دستگيره در بود برگشت سمتم و نگاهم کرد...چرا اين چند وقت اخير قهوه ای اين چشمها کمتر شبيه اکبر خان
...شده بودن  :....مرسی
...چيزی شبيه به لبخند روی صورتش اومد  :نيازی به تشکر نيست...اما شما نياز به يه تذکر حسابی داريد
اخمام رفت تو هم  :چرا اون وقت؟؟
...بعدا صحبت ميکنيم...االن جاش نيست_
...در رو بست...دستام رو توی سينه ام قالب کردم و زير لب ؼر زدم  :تذکر..انگار من نيوشام..بد اخالق
سرم رو بلند کردم...ای داد بيداد داشت از شيشه جلو نگاهم ميکرد..چشماش داره به من ميخنده ؟..آره ديگه...خاک بر
...سرت همراز...از خجالت سرم رو پايين انداختم ..خوب شد زبونم رو در نياوردم
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رو به روم پيرزنی بود که داشت سر خاک عزيزی قرآن می خوند و بعد از اون افق بود قرمز رنگ رو به تاريکی..کمی
شنلم رو دورم محکم کردم و نفس عميقی کشيدم..رخوت حاصل از بخاری و رنگ قرمز افق و سکوت مطلق اين آخر دنيا
آرامش عجيبی بهم داده بود..اين جا واقعا ته ته همه چيز بود..توی سرم نوای تار بود..همون آهنگی که تو ضمير نا خود
....آگاهم بود و مادر هميشه ميگفت وقتی نوزاد بودم پدرم به جای الاليی برام مينواخته
الی در باز شد و همراهش سوز و عطر گرم و دلنشينی آورد..سرم رو چرخوندم با ديدن رويا جا خوردم..لبخند شيرينی
روی لبهاش بود  :ترسوندمت؟؟؟
نه فقط انتظار ديدن شما رو نداشتم_
ماشين رو روی دنده گذاشت  :بقيه تصميم گرفتن برن سر خاکه مادر اکبر خان حامی گفت تو زياد حالت خوب نيست بيام
...تو رو برسونم
...کمی توی جام جا به جا شدم اينم يه چشمه از چيزی که احساساتم رو نسبت به اين آدم تحت آزامايش می ذاشت..
....ايشون به من لطؾ دارن ببخشيد که شما رو هم از برنامتون انداختم_
...الحق که تعارفی هستی..منم نجات پيدا کردم از حضور پر فتوح انتظام ها_
خنديدم  :مگه خودتون هم جزئشون نيستيد؟؟
خدا نکنه...البته پيش خودمون باشه ها حامی سرم رو ميکنه....من ارشدی هستش فاميليم...نوه دختری عمه حامی و حامد _
...هستم
نوه عالم تاج خانوم؟؟؟_
با سر تائيدم کرد...عالم تاج عمه کوچکترشون بود همون عمه کم حرؾ و خوش خلقی که خيلی هم با انتظام ها بر نمی
....خورد
جلوی خودشون هم ابراز خرسندی ميکنيد؟؟_
خيلی بد اخالقه؟؟_
دقيقا کدومشون؟؟؟_
....خنديد و گفت :اکبر خان که مسئله ؼير قابله حله منظورم حامی
لبخندی زدم  :راستش رو بخوايد نمی تونم دقيق بگم...آخه ايشون از وقتی اومدن خيلی چيزها هم برای من بهتر و راحت
....تر شده
...می دونی تو اصال شبيه به رها نيستی_
شما می شناختيدش؟؟؟_
ای تقريبا ..ما اون موقع خيلی هم باهاشون رفت و آمد نداشتيم....اما کال رها به اندازه تو متکی به نفس نبود و چشماش _
...هم مثل تو برق اميد نداشت
...شما چه قدر حامد رو می شناختيد_
با اين جمله فکر می کنم دقيق به هدؾ زدم که گفت  :می دونم ميخوای به چی اشاره کنی و بهت حق هم ميدم..من خيلی ..
...حامد رو خوب نمی شناختم...چون خيلی اهله بر خوردن با ما نبود...سه چهار سالی هم ازمون بزرگ تر بود
...کمی جا خوردم...و نگاهش کردم
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خنديد  :دختر تو تمام احساساتت رو با ميميک صورتت نشون می دی و نيازی به کالم نداريا....من از حامی دو سال
...کوچکترم و  32سالمه
...اصال بهتون نمی ياد_
 ....واقعا هم بهش نمی ومد من فکر ميکرد حداکثر 28ساله باشه..
دختر تو برای اعتماد به نفس من الزمی ها...خالصه اينکه من شش سال پيش که برای ادامه تحصيل رفتم انگلستان _
...حامی هم اونجا بود..خيلی کمکم کرد هوام رو داشت...اين باعث شد که صميمی تر بشيم
...رها خيلی اذيت شد_
من خيلی در جريان نيستم...اما مرگ ناراحت کننده اش رو دو سال بعد از رفتنم که شنيدم واقعا جا خوردم...اصال نمی _
تونستم باور کنم...حامی هم خيلی ناراحت شد...در حالی که کال سر جمع دو ماه هم شايد با رها يه جا نبود اما تاثير خيلی
...بدی روش گذاشته بود
...رها آخرين کسی بود که من داشتم_
...رويا لبخند تلخی زد :...من از بار اولی که ديدمت ازت خوشم اومد
منظورتون جلسه کالس پيانوی نيوشا ست؟؟؟_
نه..اون موقعی که از دفتر کار حامی بيرون اومدی..به خاطر لباس خيلی با مزه ات و چشمای خمارت توجهم رو جلب _
کردی و بعدش هم حامی روخيلی عصبانی کرده بودی که خب اين کاره هر کسی نيست چون حامی آدم جدی هست ولی
...عصبی نيست
...من واقعا اين قصد رو نداشتم_
...می دونم_
يه چيزهايی هست توی اون خونه که واقعا من رو اذيت ميکنه و با روحيات من جور در نمياد..هر چند نظرات من مهم _
...نيست
اين طور فکر می کنی؟؟_
...ؼير از اين نيست_
تو بازيگر تئاتری نه؟؟؟_
...ای تقريبا_
چرا تقريبا؟؟؟_
...آخه تازه اول راهم برای هنرمند بودن يا بازيگر بودن خيلی راه هست_
...هنوز اول راهی و هم بازی بزرگترين سوپر استار اين مملکتی..در ضمن شنيدم کارت هم خيلی خوبه_
جا خوردم...يعنی حامی رفته بود و تعريؾ کرده بود از من..يعنی اون کوه يخ نه تنها من رو ديده بود..که يادش هم بود در
...ضمن تعريؾ هم کرده بود
خداييش قيافه ات خيلی با مزه شده همراز...من و حامی لندن که بوديم هيچ تئاتری رو از دست نمی داديم..حامی عاشق _
...موسيقی هم هست و پيش خودمون بمونه بسيار هم عالی پيانو می زنه
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...برام باور پذير نبود..
باور نميکنی نه؟؟_
...اگر ميگفتيد سنج می زنه بيشتر باور ميکردم_
....بلند خنديد  :يادم باشه بهش بگم نظرت راجع بهش چی بوده

...نه تو رو خدا بهشون نگيد ها همين طوريش هم به زور دارن من رو تحمل ميکنن...بد تر نشه اين وضعيت_
...کمی متفکر بهم نگاه کرد..تک سرفه ای کردم که سينه ام رو خيلی سوزوند
...راستی يادم بنداز جلوی اولين دارو خانه نگه دارم..حامی يه دارويی رو اسمش رو نوشته برات بگيرم_
دو تا شاخ نزديک بود روی سرم سبز بشه :برای من ؟؟؟...خواهش ميکنم به خودتون زحمت نديد ايشون هر بار من رو
ميبينن تو زحمت ميوفتن..من دکتر رفتم و دارو هم مصرؾ ميکنم...فقط به خاطر حجم باالی کاری فرصت استراحت
...نداشتم
نمی دونم چرا احساس کردم جمله های آخرم براش تفکر بر انگيز بود چون بقيه راه رو تا جايی که ترمز دستی رو کشيد
...تو فکر بود و من هم چشم دوخته بودم از پنجره به بيرون
...ماشين ايستاد  :من برم اين دارويی که حامی گفته رو بخرم که بعدا بازخواست می شم
...خواستم جلوش رو بگيرم که موفق نشدم..

روی مبلهای سلطنتی سالن مرمری خاندان انتظام نشسته بودم و وول می خوردم...دعا تموم شده بود و زری خانوم داشت
...حلوايی رو که خيلی هم شيک تزئين شده بود به همه تعارؾ می کرد
رويا کنارم نشسته بود و حامی رو به روم روی کناپه...با وجود اکبر خان بازهم فهميدن اين که همه تقريبا از حامی دستور
ميگرن سخت نبود..احترام خيلی زيادی بارش قائل بودن ..با پدر رويا مشؽول به صحبت بود که نگاهش بهم
افتاد...احساس کردم خيلی خيره نگاهش کردم..سرم رو پايين انداختم و خيره شدم به کفش های پاشنه دار مشکيم که تضاد
فاحشی داشت با قالی ابريشمی قرمز رنگ کؾ سالن...خودم هم با اين جماعت تضاد داشتم..با اين پيراهن ساده مشکی و
جوراب شلواری کلفت..تنها عنصر رنگی گوشواره های اشکی شکل بزرگ و فيروزه ای رنگم بود که هديه سياوش و
...گلنار بود برای تولد پارسالم
...اگر اين قوم الظالمين نبودن ته اين حلوا رو در مياوردم_
....رويا بود که سرش رو به گوشم نزديک کرده بود وو ؼر می زد
..راستش روبخوايد من هم ضعؾ دارم_
...آخ آخ...يادم رفت حامی گفته بود بگم فخری خانوم بعد از اون دارو حتما بهت چيزی بده بخوری_
...نه ديگه در اين حد...ايشون گاهی من رو با نيوشا اشتباه ميگيرن_
...رويا به زور خنده اش رو نگه داشت که با ديدن اخم حامی زير لب گفت  :جون تو جونش کنن خدای اخالقه
موبايلم با ويبره اش توی جيب پيراهنم داشت خود کشی ميکرد...نگاه به چشم های اطرافم کرد..خوب ميدونستم هيچ کدوم
از اين آدم ها واقعا از من خوششون نمی اد و حضورم رو بی مورد می دونن...به گوشيم نگاه کردم ..سيا بود..االن واقعا
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بهش احتياج داشتم...از جام بلند شدم و همراه گوشيم به گوشه ترين قسمت سالن زير پله هايی که به سمت باال می رفت پناه
...بردم

...حالم خوبه سيا...نه نترس به گروگان گرفته نشدم...خسته ام و سينه ام بد جور ميسوزه از گرسنگی هم دارم ميميرم
...پشت تلفن با صدای بلند خنديد
...مرض نخند خب مگه چيه_
...مموش بی خيال خدافظی کن بيا خونه مامان يه قرمه سبزی پخته_
....نا مرد حاال ببين چه می کنی با منا_
يه لحظه به پشت سرم چرخيدم و با ديدن حامی که پشتم بود گوشی تو دستم موند..چند وقت بود اون جا بود اميدوار بودم
...چرندياتی که با سيا گفته بوديم رو نشنيده باشه
رو به روش زری خانوم و يه آقايی بود نگاهش رو از من گرفت و با سر به نشانه احترام بهم اشاره ای کرد و از کنارم
...رد شد...ولی احساس کردم چيزی شبيه به لبخند رو صورتشه که اين به شکم می انداخت که شنيده باشه
دلم می خواست خودم و سيا وش رو با هم بزنم...دارويی که بهم داده بود سينه ام رو آروم کرده بود اما بد جور هم خوابم
گرفته بود شايد بايد نصيحت سيا رو گوش ميکردم و می رفتم خونه خاله...با ياد آوری خسروخان پشيون شدم..ماشاال همه
...جا هم من طرؾ دار دارم فطير اين جا که ديگه هيچی
با سيا خدا حافظی کزدم و از کنار مجسمه که به بلندی قد من بود و از جنس برنز رد شدم..يعنی از هنر در همين حد
...برداشت دارن مجسمه از اين ظريؾ تر نبود
خواستم به سمت سالن برم که با شنيدن بحث چند تا از خانوم ها سر جام ايستادم..کال اهل گوش ايستادن نبودم اما شنيدن
...اسمم باعث کنجکاو بشم و بايستم..انقدر خوب نمی شناختمشون که بخوام تشخيص بدم کی چه حرفی داره ميزنه
...مادر جون يکم صداتون رو بياريد پايين تر فريده جون ميشنون ناراحت می شن_
...اصال تقصيره فريده است...نبايد ميذاشت حامد اين کار رو بکنه_
..من اصال نمی فهمم اين خواهره از کجا پيداش شده_
...زنی که کمی جوان تر بود  :می ترسم اينم يه نقشه ای داشته باشه
دستم رو به ديوار کناری گرفتم و سرم گيج رفت انگار اون مجسمه فلزی رو محکم کوبيده بودم توی سرم...راجع به من
داشتن اين حرفها رو می زدن..؟؟..خواهر من ضعيؾ بود؟؟..حامد بد بخت و آواره شده بود؟؟؟!!! می خواستم باال
بيارم..نه محتويات معده ام رو بلکه محتويات مؽزم رو...نفس عميقی کشيدم تا بؽضم رو قورت بدم...نگاهی به اطرافم
انداختم..من واقعا اين جا چه ميکردم...چشمام می سوخت..تلفنم رو انقدر توی دستم محکم مشت کرده بودم که انگشتام درد
می کرد...من...من رو چه به اين آدم ها آخه..منو اون صحنه پر از خاک..من و اون خونه قديمی آبی با گلهای الله عباسی
و اطلسی..من و کالسم با تخته سياه و گچ های رنگی...من..همراز..با خاطرات خواهرم..منی که الالييم نوای تار
بوده...وسط اين آدم های پر طمطراق چه ميکردم؟؟
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يک دقيقه اين جا موندن هم ديگه جايز نبود...دستم رو به نرده ها گرفتم و به سمت اتاق نيوشا رفتم تا شنل و شالم رو
بردارم...دستام از شدت عصبيت باال نمی يومد تا بتونم لباسم رو درست تنم کنم...شنل رو محم توی دستم گرفتم و نشستم
...لبه تخت...آخ رها آخ..لعنت به اون راه مدرسه ات..لعنت به عاشقی های نوجوانی...لعنت به
نه..همراز لعنت کردن آدم ها درست نيست...چند بار با خودم تصميم گرفتم ديگه پام رو تو اين خونه نذارم...چه قدر
...جواب داشتم..جوابهايی که برم و باهاش بکوبم توی دهنشون اما...جاش نبود
شنلم رو تنم کردم...تمام بدنم درد می کرد و از همه بيشتر قلبم...دستم رو به کنده کاری های لبه تخت گرفتم تا نيوفتم و
شالم رو انداختم روی سرم بايد از راهروی مستخدمين پايين ميرفتم تا ديده نشم..جهنم که ممکن بود بهشون بر بخوره اين
...جا احساس ميکردم ديگه اکسيژن نيست
تقه ای به در خورد قبل از اينکه بتونم جواب بدم در باز شد سر م رو چرخوندم..حامی تو چار چوب در بود..اخماش توی
هم..با خودم گفتم مثل هميشه...اول نگاهی پر از سئوال به لباس تنم انداخت و بعد نمی دونم توی صورتم چی ديد که
صورتش کمی بيشتر در هم رفت..دست چپش که تو جيب شلوارش بود رو در آورد و اومد توی اتاق  :جايی تشريؾ می
!!برديد؟؟؟
صداش اندکی تمسخر داشت به نظرم يا من انقدر دلم نازک شده بود ...؟؟
...دارم ميرم خونه_
!!اومد داخل و در بست...از اين وضعيت راضی نبودم  : ..می شه در رو باز کنيد؟؟
...جا خورد  :منظورتون رو متوجه نمی شم
...منظوری ندارم..می خوام برم خونه_
...االن؟؟؟ شام نخورده_
خم شدم و کيفم رو از روی زمين برداشتم و سعی کردم تا بؽضم رو بخورم  :ميل ندارم...از طرؾ من از آقای انتظام و
...فريده خانوم عذر خواهی کنيد
به سمتش رفتم..جلوم ايستاد سرم رو بلند نکردم..چشم دوختم به عالمت کوچيکه پايين کرواتش...فاصله امون کم شد..يه
...قدم به سمتم اومد
...حالتون خوبه؟؟..دارو فکر کنم_
وسط حرفش پريدم..کاری که خيلی هم بهش عادت نداشتم و نداشت  :اصال حالم خوب نيست.تنها چيزی که ميخوام اينه که
..برم خونه
..شما هيچ جا نمی ريد..اون دارو ممکنه يکم تاثيرات جانبی داشته باشه...سر گيجه داريد يا داؼی بدن ؟؟_
..داؼی بدن؟؟..من توی بدنم جونی نمونده بود تا بتونم حس کنم..
چشمام دوباره داشت خيس می شد و نيش اشک رو توشون احساس می کردم..دستام ديگه جون نداشت..نمی دونم هجوم
ويروس ها بود يا حرفهايی که از وبا هم بدتر بودن؟؟؟....هر چه که بود مخرب تر از هر زلزله ای بود..کيفم از دستم ول
..شد  :خواهش ميکنم ..بذاريد برم
يه قدم جلوتر اومد و من عقب تر رفتم...اعصاب نداشتم..می دونستم يکم بيشتر بمونم فرياد می زنم و اون وقت هيچ کس
...نمی تونست جلودار حرفايی بشه که تو گلوم گير کردن
چيزی شده؟؟؟_
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مهمه؟؟..نه ميخوام بدونم مهمه؟_

با تعجب به من که ديگه کنترلم از دستم در رفته بود نگاه کرد  :چه اتفاقی افتاده؟؟ پای تلفن چيزی بهتون گفته شده؟؟
نه..من کيم که بتونم از دست شما ناراحت بشم مگه نه؟؟ هر اتفاقی هم که افتاده باشه بايد از بيرون باشه...آخه چه _
......قدر
...به زور بقيه جمله ام رو خوردم..نمی خواستم بی حرمتی بشه..
_...
سکوت کرده بود...سرم رو باال کردم و به قيافه شديدا در همش نگاه کردم : ...چرا اون طوری نگاهم ميکنيد...حتما با
خودتون ميگيد اين بچه فسقلی به چه جراتی به خودش اجازه داده از ما ناراحت بشه اصال در اين حدا هست؟؟
...بس کنيد خواهش ميکنم...من واقعا اين طرز تفکرتون رو درک نمی کنم_
...لحنش قاطع بود...اگر روزهای ديگه بود بعد از اين جمله ديگه هيچی نمی گفتم اما االن
...حق هم داريد درک نکنيد..به شما توهين نشده..يه عمر به شما به حالت يه آدم مزاحم نگاه نکردن_
کسی به شما امروز توهين کرده؟؟_
...مهم نيست آقای دکتر...خودتون رو خسته نکنيد و مهمون ها تون رو هم برای يه بچه معطل نکنيد_
دستش رو آورد جلو و سد راهم کرد..چشمای شاکيش باعث شد يه قدم برم عقب تر  :شما تعيين نميکنيد من کجا برم يا چه
چيزی مهم هست و نيست...از حرؾ نصفه هم خوشم نمياد...همين االن بهم درست ميگيد چی شده؟؟؟
چی دوست داريد بشنويد ها؟؟..توهين فاميلهای محترم انتظام به خواهر مرحومم رو ؟؟...خواهر بد بخت من برادر شما _
رو آواره کرده...؟؟..برادر محترم شما خودش آواره نفسش شد که افتاد دنباله منشی اش که تازه از خودش هم  4سال
...بزرگ تر بود
احساس می کردم که داره عصبانی می شه ولی برام مهم نبود...فوران کرده بودم  : ....بهتون بر ميخوره نه؟؟ به منم بر
...ميخوره وقتی ميگن خواهر من عرضه نگه داشتن شوهرش رو نداشته
می شه بگيد اين حرفها رو از کجا آورديد؟؟_
...حتما دارم دروغ ميگم نه؟؟..مهم نيست...من برای هيچ کس اين جا نقشه ندارم_
دوباره به سمت در رفتم که اين بار خيلی محکم دستش رو روی در گذاشت  :هيچ کس از اين اتاق بيرون نميره تا تکليؾ
...اين جمالت بی سر و ته مشخص بشه
...خواستم جوابش رو بدم که تقه ای به در خورد و بعد صدای نگران نيوشا اومد  :همراز..عمو
...نگاهش کردم که با جديت ترسناکی بهم خيره شده بود  :بذاريد برم نيوشا ترسيده
الی در رو باز کرد ..نيوشا با ترس سرکی به داخل اتاق کشيد  :عمو..شما داری همراز رو دعوا ميکنی؟؟
...من کمی جلو اومدم  : ...نه عسل همراز
حامی حرفم رو نصفه گذ اشت  :شما چيزی ميخواستی بگی؟؟
مامان فريده گفت بگم پس پسر جون حاال که گفتی شام زود سرو بشه چرا گذاشتی رفتی؟؟_
...به مامان فريده بگو يه ربع ديگه ميايم...اال هم شما برو من با خالتون يه صحبت کوچيک دارم_
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!!!عمو؟؟؟_
...خم شدم و سعی کردم تا جايی که ميتونم صورتم رو شاد کنم : ..برو پرنسس من خوبم

با رفتن نيوشا حامی در رو بست و دست به سينه و ترسناک تر از هر وقتی خيره شد بهم...حاال که کمی از اون بحث
 ...گذشته بود دوباره ترس و استرس حضورش برگشته بود بهم
...کجا بوديم؟؟؟...آهان يادم اومد رسيده بوديم به نقشه شما و البته زندگی خصوصی برادرم و زنش_
...احساس کردم مسخره ام ميکنه با تاکيدی هم که به خصوص روی کلمه زنش داشت
نشستم لبه تخت و سرم رو که داشت منفجر می شد گرفتم بين دستام  :زن برادرتون خواهر من بود از گوشت و
خونم...همون زنی که فکر ميکرد اگر دوباره الؼر بشه...شوهرش بر ميگرده و به خاطر مصرؾ هم زمان قرص های
الؼری و افسردگی سکته کرد و مرد...همون خواهر که با دوتا بچه رها شد  ...و اين جا مثل يه زندانی زندگی مرد و مدام
تهديد شد که بچه هاش ازش گرفته می شن...درستمثل من که تهديد ميشم ديگه نيم بينمشون..هر چند برای شماها چه
...اهميتی داره..برادر شما خدا رو شکر زنده است و توی يکی از بهترين کشورهای دنيا داره با معشوقش صفا می کنه
....مراقب جمله هاتون باشيد_
...بله خوب البد دروغ ميگم..اما يه چيزی راسته...اونم خواهر منه که چهار ساله پيش زير خروار ها خاک خوابيد_
عصبانی شده بود...چشماش داشت قرمز می شد  :من نمی دونم چی شده که شما يهو وارد اين فاز ها شديد...ولی مراقب
...باشيد که داريد از پدر نيوشا و کوشا حرؾ ميزنيد..در ضمن چرا فکر ميکنيد مرگ رها فقط برای شما سخت بوده
از اون جايی که سی روز از مرگش نگذشته پدرتون با افتخار به مادرتون گفت حاال ديگه حامد برميگرده..انگار خواهر _
من مانع بوده...بابا خودش اومد در خونه خواهر من التماس ما رو چه به خانواده شما...تازه اصال خواهر من بد..بی
...خود..طالقش ميداديد...وقتی شوهرش رفت طالق ميداديد بره دنباله زندگيش
براق شد به سمتم و اعتراؾ ميکنم که اين بار واقعا ترسيدم صداش اصال باال تر از يه حدی نمی رفت..اما اين آدم با اين
لحن سرد و کوبنده اش نيازی هم به صدای بلند نداشت  :ديگه چی؟؟..نکنه انتظار داشتيد براش خواستگار هم پيدا
...کنيم.؟؟؟..ناموسمون رو طالق بديم
...ترسيده بود به همين خاطر سرم رو پايين انداختم  :خواهر من هم حق زندگی داشت...شما ازش گرفتيد
يه قدم بهم نزديک شد  :من اون موقع نبودم..بودم هم آيا فرقی ميکرد يا نه نمی دونم....می خوام بدونم دليله اين يهو شال و
کاله کردن ها چيه؟؟؟
..از اونايی بپرسين که تو مراسم سالگرد خواهرم..پشت سرش حرؾ ميزنن_
...خانوم روشنن فکر و هنرمند...از شما بعيده که حرفهای اين چنين رو جدی بگيريد_
نمک به زخم يکی پاشيدن جدی گرفتنی نيست؟؟_
بهم نزديک تر شد و سايه اش کامل افتاد روم..سرم رو بلند کردم..توی اون نگاه خشمگين چی بود که اين طور بی کالم
...نگهم داشت نمی دونم..سکوتم رو ديد که گفت  :بلند شيد ..پايين منتظرتونن برای شام
...نمی خورم می خوام برم_
...يه حرؾ رو دوبار تکرار نمی کنم...االن من می رم و شما هم ميايد_
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به سمت در رفت  :در ضمن..اون مسئله نقشه ...هيچ کس اون جا شناختی از شما نداره...از من هم شناخت درستی
ندارن...يک بار بهتون گفتم دوباره هم تکرار ميکنم هيچ کس مانع از ديدار شما با خواهر زاده هاتون نمی شه ...پايين
...منتظرتونم
...من دوست ندارم بيام جايی قرار بگيرم که آدم هاش از من متنفرن_
نفس عميقی کشيد  :من به اون جمله ها رسيدگی ميکنم شک نکنيد...دوباره تکرار نميکنم بفرماييد پايين برای مادرم
...صورت خوشی نداره مهمونش از وسط مهمونی به قهر بره
پشتش به من بود و رو به در : ..چشماتون رو هم خشک کنيد..کاش به جای مرور زندگی آدمهايی که رفتن..يکم بيشتر به
...فکر خودتون بوديد
پنجره رو باز کردم و چند تا نفس عميق کشيدم.می ترسيدم کش دادن بيشتر اين موضوع عواقب بدتری داشته باشه..شنلم .
..رو با حرص انداختم رو تخت  :ناموسمون..کاش برادرتون هم ميفهميد ناموس چيه؟؟
نگاهی به خودم تو آينه اتاق انداختم..چشمام رو خشک کردم ..اين آدم حواسش به همه چيز هست..من به چه جراتی اون
!!!حرفها رو بهش زدم؟؟؟
با دلخوری در رو باز کردم و سرم رو انداختم پايين و به سمت پله ها رفتم که با ديدنش کنار راه پله ها جا خوردم صورتم
...رو کاويد انگار...نمی دونم چرا احساس ميکردم توی نگاهش نگرانی هست..به خودم تشر زدم توهم نزن همراز
...بفرماييد_
يعنی منتظر من ايستاده بود..با تعجبی شگرؾ نگاهش کردم تو چشماش يه برقی اومد..تک سرفه ای کرد و روش رو کرد
..به سمت رو به رو و راه افتاد  :گفتم شايد بخوايد دوباره فرارکنيد و آبروی مادرم رو ببريد
...من اگر نيمخواستم بيام فلک نيم تونست مجبورم کنه...حرمت مادرتون بيشتر از اين حرفهاست_
...تو اين که شما هميشه حرمت ها رو حفظ ميکنيد من شک ندارم_

پام رو روی پله مرمری اول که گذاشتم تازه يادم افتاد که پايين بايد با چه کسايی و چه طرز تفکر هايی رو به رو
بشم...کمی تعلل کردم..باالی سرم ايستاده بود  :چرا ايستاديد؟؟
چرخيدم به پشت سرم که ايستاده بود و يه دستش به نرده ها بود اين طوری خيلی خيلی قد بلند تر به نظر ميو مد :
 ..ميگم..شما تشريؾ ببريد
اخماش رو کمی کرد توی هم  :از شما بعيده..جا می زنيد؟؟؟
حوصله ندارم...از وقتی اومدم دارم با خودم کلنجار می رم که من اصال اين جا چی کار ميکنم...پدرتون درست ميگفتن _
...بعد از فوت خواهرم نسبتی بين ما نمونده
...کمی سرش رو به سقؾ گرفت انگار ميخواست دنبال يه جمله مناسب باشه  :شما خاله اين دو تا بچه ايد و اينکه
...احساس کردم خيلی دنبال يه جمله است  :و اينکه
سرش رو آورد پايين تر و مستقيم خيره شد به چشمام...يه لحظه حس خاصی بهم دست داد...سرم و سريع پايين
...انداختم..کمی توی جاش جا به جا شد  :با اينکه ميدونم هنوز عصبانی هستيد ولی بهتره بريم پايين
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...حاضر بودم شرط ببندم قصدش اصال اين جمله نبود  :من هنوز يک عالمه سئوال بی جواب دارم...يه عالمه دلخوری
...مخاطب اون سئوالها من نيستم...دلخوريتون هم همين طور_
پله ديگه به پايين رفتم...خب راست ميگفت اما چه کنم که نحوه بر خورد اين آدم طوری بود که احساس ميکردی همه
...مسائل و مشکالت رو می تونه حل کنه همين باعث ميشد طلب کارانه هر آنچه توی قلب و ذهنت بود رو بيرون بريزی
...نگاهی انداختم به صورتش  :حق با شماست...ببخشيد
صورتش کمی باز شد  :من منظورم اين نبود که حرفتون رو پس بگيريد....هر کاری که ازم بر بياد رو انجام ميدم...می
خوام اين رو بدونيد...و اينکه گذشته ای که بنده و شما اصال توش شرکت نداشتيم رو هم نبايد حسابش رو از همديگه
..بپرسيم
...تا ته جمله اش حق بود...
با فاصله خيلی کمی از من در کنارم قرار گرفته بود وارد سالن شديم..توی دلم اضطرابی افتاد وقتی ديدم همه دور ميز شام
نشستن و با صدای تقه کفش من سرها همه به سمت ما چرخيد و صورت ها پر از تعجب شد..بعد يه ؼيبت طوالنی حاال با
هم وارد سالن شديم..احساس کردم عمع ملوک و اکبر خان که صدر ميز نشسته بودن ميخوان من رو خفه کنن...گونه هام
گر گرفت تازه متوجه شدم که اين نحوه ورودمون رو حامی برنامه ريزی کرده و به همين خاطر دم پله ها منتظر من
ايستاده بود..برگشتم به سمتش..صورتش خونسرد و جدی بود...و نگاهم کرد..نمی دونم توی نگاهی که هيچ وقت
نيمخوندمنش چی ديدم که احساس کردم کمی از اضطرابم کم شد..ببخشيدی زير لب به سمت جمع گفتم...که با دست به
سمت صندلی که بين رويا و نيوشا بود و خالی بود اشاره کرد و با لحن جديش که جای هيچ سئوالی نميگذاشت  :بفرماييد
...بنشينيد خانوم
صندلی رو برام کشيد و من واقعا هوا کم آورده بودم..با اين کارش باعث شد همه اينا شمشير به قتل من ببندن که...موقع
نشستن نگاهی پر از عجز بهش کردم..چشماش رو به نشانه اعتماد يه بار باز و بسته کرد و خودش رفت و کنار پدرش
نشست و دستمال سفره سفيد رنگ پارچه ای رو از روی ميز برداشت و نگاهی اجمالی به صورتهای متعجب اطرافش
انداخت و با اعتماد به نفس هميشگيش گفت  :ببخشيد اگر منتظر شديد يکم وقت همراز خانوم رو گرفتم بايد از يه اشتباهی
...درشون مياوردم...بفرماييد سرد می شه
اين سخنرانی به جا و ؼراش جای هر حرفی رو بست هر چند کسی مگه جرات داشت از اين آدم بيشتر هم سئوال کنه..من
...داشتم از خجالت و اضطراب می مردم
...رويا آروم به سمتم که داشتم با سوپ توی بشقابم قايق بازی ميکردم خم شد  :همراز..بخور داری خودت رو تابلو ميکنی
و من تو کؾ اولين باری که اسمم رو از زبونش شنيده بودم...تو جوابی که نه با حرؾ با عمل به اين جماعت داد رو به
روم رو نگاه کردم که فريده خانوم نشسته بود..حاال پيش خودش چی فکر ميکنه؟؟؟ که سرش رو آورد باال و زيباترين
...لبخند اين چند وقتش رو به سمتم زد..و من قاشق رو محکم تر توی دستمم گرفتم

به ساعتم نگاه کردم نزديک  11بود و بايد کم کم ميرفتم..بعد از اون مراسم شام..حامی گوشه ای با چند تا از مردهای
فاميل نشسته بود و در حالی که فنجان چايش دستش بود داشت بحث ميکرد و من با رويا مشؽول بودم که انگار وظيفه
سرگرم کردن من رو به عهده گرفته بود...انگار فهميده بود که اگر ضايع بود همون اول بعد از ؼذا فرار ميکردم...االن
...هم يک ساعت بود که داشتم تالش ميکردم نگاهم به هيچ کدومشون نيوفته...هم عصبانی بودم هم خجالت ميکشيدم
...همراز_
...نگاه رويا کردم :جانم
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...دستت درد نکنه ديگه دختر دو ساعته دارم باهات حرؾ ميزنم حواست به من نيست_
...ببخشيد...حواسم جای ديگه بود_
تکه ای سيب جلوم گرفت  :معلومه...حامی چيزی بهت گفته بود که اون طور بهم ريخته بودی؟؟

...نه ..نه..ايشون اتفاقا سعی کردن به من اطمنان خاطر بدن..يکم نحوه اومدنمون سر شام من رو خجالت زده کرد_
..لبخندی زد  :اون که عالی بود..برای اولين بار همچين چيزی از حامی ميديدم
...ای واييی_
..چرا ای وای؟؟_
...رويا جون آخه..همين طوريش هم به نظرشون من مزاحم هستم_
برات مهمه؟؟_
...نمی دونم...شايد قرار گرفتن تو جايی که تحليلی ازش ندارم اين حس ها رو بهم داده_

چه ماجرايی شده اين مهمونی؟؟؟_
آره سيا...خيلی همه چيز پيچيده شد...اصال از آقای دکتر انتظار همچين حرکتی رو نداشتم..ولی دهنشون بسته شد..تا آخر _
..شب
...سيا دستمال روی سرش رو محکم کرد  :خيلی برام جالب شد اين آدم
پاهام رو که از روی ميز آويزون بود تکون دادم و دستکش توی دستم رو محکم کردم :...خداييش اين هفته قرار بود
...استراحت کنيما
...سيا خنديد  :نگو که دوست نداری اين کار رو
..حوصله ديالوگ حفظ کردن نداشتم..خدا رو شکر کار کم حرفيه_
يکی از دوستان سيا که پايان نامه اش بود و دانشجوی کارگردانی سينما بود داشت فيلم نيمه مستندی رو ميساخت از ..
روزمرگی های يه زن و شوهر..من و سيا هم بازيگر هاش بوديم در نقش زن و شوهر..قرار بود صحنه ها تو همين سه
...روز فيل برداری بشه..کل فيل يه ربع بود
...اميد  :بچه ها مرسی که تعطيالتتون رو بران گذاشتيد
...من  :لوس نشو..زود فيلم برداری کن خسته ام
....اميد و سيا بلند خنديدن و با صدای حرکت من موندم و بازی...تنها کاری که توی اين دنيا بلد بودم

داؼونيم گلنار به خدا...واال تئاتر بهتره..ساعت تمرينش و اجراش مشخصه از صبح هی اميد گفته کات..هی از اول بازی _
...کرديم
..لبهای خوشگلش رو جمع کرد  :يعنی حوصله نداری يه قدمی با هم بزنيم
....نگاهی به سيا که روی کاناپه خونه من از خواب ؼش کرده بود انداختم و بلند شدم و مانتوم رو پوشيدم
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هوای خنک پاييزی رو نفس کشيدم..خيابون نسبتا خلوت بود...از کنار خونه قديمی که رامين درش زندگی ميکرد رد
..شديم..هر بار ديدنش هم لبخندی به لبم مياورد
...گلنار رد نگاهم رو گرفت و لبخند زد :امروز نازنين بهم زنگ زده بود
جا خوردم...دستام رو کردم تو جيب ژاکتم  :چی می خواست...؟؟؟
...تو لفافه بهم از عالقه رامين به تو گفت_
...سرجام ايستادم و با دهن باز نگاهش کردم
!!!چرا تعجب ميکنی؟؟..انتظارش رو نداشتی؟؟؟_
...نمی دونم...احساس آدمی رو دارم که محاصره شده...خودش رو اين چند وقت نديدم_
از بين حرفهای نازنين..اين طور متوجه شدم که خودش ميخواد باهات حرؾ بزنه احساسم اينه که نازنين فقط ميخواست _
مزه دهن ما رو بفهمه...آوردمت بيرون که سر فرصت راجع بهش حرؾ بزنيم..سيا از بيخ و بن با اين پسر مشکل
..داره...چراش رو دقيقا نمی دونم..می خوام خودت تصميم بگيری
دلت خوشه ..تصميمه چی؟؟_
رامين وضع مالی خوبی داره..خانواده خوبيه هم داره که دوستت دارن...می تونه آرامش و امنتيتی که بهش احتياج داری _
...رو بهت بده..مهم تر از همه هم رشته ايد..حرؾ مشترک زياد داريد
...واقعا چيزی برای گفتن نداشتم..همه چيز بيش از اون چيزی که من فکر ميکردم جدی داشت می شد
...يه دور تمام صحنه هايی که امروز بازی کرده بودم رو توی ذهنم مرور کردم به اون روز مرگی های طاقت فرسا
...کاش باهام حرؾ نزنه..نمی خوام کارم رو از دست بدم_
يعنی انقدر بچه است؟؟_
گلنار تمتم چيزهايی که ميگی منطقيه..امايه چيزی اين وسط کمه..اين احساس آارمش و امنيت زمانی مياد که توی آدمی _
...رو يا خيلی عاشقش باشی يا خيلی قبولش داشته باشی
...يادمه خيلی قبولش داشتی_
وقتی  13سالم بود..اال  23سالمه تجربيات زندگيم باال رفته...رامين اما همون مونده..نمی خوام خودپسند باشم..اما من از _
اين آدم جلو زدم..اين آدم اگه همون راهی که داشت ميرفت رو ادامه ميداد و در جا نمی زد..حاال شايد برای من هنوز هم
...جذاب بود..تنها نکته مثبت اين وسط اينه که تمام تالشهای اين مدتم جواب داده و تونستم توجهش رو جلب کنم
گلنار لبخندی زد  :می دونی که من خودم هم خيلی به اين مسئله راضی نيستم اما نمی خوام مثل سيا عمل کنم..می خوام با
...ديد باز و فراغ بال تصميم بگيری
...دستم رو دور کمرش حلقه کردم : ...تو برام مثله رهايی گلنار
...لبخندی زد  :من دوست دارم تو عاشق بشی همراز
نگاهی به آسمون بی ستاره تهران انداختم و بوی تنده پياز داؼی که از يکی از خونه توی کوچه پيچيده بود رو نفس کشيدم
 :....اين روزها منم عجيب دلم می خواد که برای اولين بار توی زندگيم عاشق بشم
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بريم؟؟_

لبخندی بهش زدم چند روزی بود واقعا حالش خوب نبود در هم بود و عصبی...کوله ام رو پشتم انداختم و موهام رو هم
...کردم تو مقنعه ام
...پشت سرش از سالن خارج شديم با سهيل و کيوان که لنگه پا ايستاده بودن دست داد و من هم خدا حافظی کردم
به منظمی هميشه نبود چشم دوخته بود به سنگ فرش های زير پاش و گاهی لگدی به چيزی مثل ته سيگار يا  aگام ها
...ميوه ها ی بلوط و کاج روی زمين ميزد
سيا خوبی؟؟؟_
!!لبخندی زد  :آره مموش خوبم...بريم تا ايستگاه متروی هفت تير از اون جا بری خونه انتظام ها؟؟
نگران شدم..بعد از يه اجرای دو ساعت که هم اون رو خسته کرده بود و هم من رو...پس حرفی باهام داشت يا خيلی
...داؼون بود که ميخواست قدم بزنيم
دستم رو وری بازوش گذاشتم..اين يعنی صبر کن...ايستاد و به من ه دست به کمر داشتم نگاهش ميکردم نگاه کرد و خنده
تلخی کرد  :چيه مموش..چرا اون طوری نگام ميکنی؟؟
...با مموش گفتن چيزی حل نمی شه..می ريم کافه تئاتر يه دل سير می شنيم حرؾ ميزنيم_
...دير می شه برات_
...فوقش امشب نمی رم آيه نازل نشده که_
اين آدم..اين سياوش اين دوست برام کمتر از بچه ها که نبود..جاش تازه پر رنگ تر هم بود..يار ؼارم بود..رفيقم ..
...بود...برادرم بود
گارسون دو فنجان بزرگ چای دارچين رو گذاشت جلومون...چشم دوخته بودم به قرمزی نوک سيگارش..چشم دوخته بود
...به دودی که باال می رفت
اجرای امروزت رو دوست نداشتی؟؟_
...از هر روزی بهتر بود همراز...امروز روی صحنه از ته دل فرياد زدم_
دستام رو به هم قالب کردم و به چشمای مهربونش زل زدم..اون ؼم از کجا اومده بود اون طور عميق لونه کرده بود توی
...چشماش
نمی خوای يه روز من و با آويسا ببری بيرون؟؟يا بياريش خونمون بابا يعنی ما دوست دختر داداشمون رو نبايد يه دل _
...سير ببينيم
سيگارش رو محکم توی زير سيگاری خاموش کرد  :ه...دوست دختر....دل خوش سيری چند همراز بانو؟؟
...می شناختمش مستقيم سئوال می کردم جواب نمی داد بايد همين طوری ؼير مستقيم موضوع رو ميکشوندم به موضوع..
...دستام رو محکم تر توی هم قالب کردم پس اوضاع خراب تر از اين حرفها بود
...سيا_
من حتی جسارت ندارم بهش پيشنهاد بدم دوست دخترم باشه...با هام هست..می خنديم...بلند بلند..شاديم...ديروز با هم _
رفتيم بام تهران ؼروب آفتاب رو تماشا کرديم...من کم ميارم مقابل اون چشمای سبز...نمی تونم ديگه اين طوری ادامه
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بدم..سيراب نمی شم از حضورش بايد اجازه داشته باشم بهش ابراز عالقه کنم...با الفاظی که دوست دارم صداش کنم...بايد
.......هيچی ولش کن
بؽض توی کالمش...بؽش توی گلوم رو پر رنگ تر کرد : ...چرا ميخوای اين همه زيبايی رو از خودت و خودش ..
بگيری؟؟؟
سيگار ديگه ای رو روشن کرد و سرش رو به عقب برد  .دود رو عمود فوت کرد بيرون  :از خودم؟؟؟..يا
...خودش؟؟؟..برای من نبودنش معادل با هيچ زيبايی نيست..برای اون من نباشم يکی ديگه
...چه عادتی داری جای اون هم تصميم ميگيری..اون با تو شاده..قبولت داره_
پوزخندی زد  :اون با سهيل هم شاده..با اشکان و کيوان و نسترن هم شاده اين روزا با آرتان هم شاده...آويسا با همه
...شاده
چی ميگفتم..می گفتم تو اين چند باری که ديدمش نگاهش به تو با بقيه فرق ميکنه...؟؟...مگه من اصال بلد بودم نگاه کسی ..
!!!رو بخونم...؟؟؟
...سيا عشق به آدم شعؾ و اميد می ده_
...به شرطی که اون آدم از دياری جدا از تو نباشه_
...آويسا دنياش با دنيای تو يکيه_
...تا زمانی که نيازهای اقتصاديش رو کس ديگه ای بر طرؾ ميکنه_
...منظورت رو نمی فهمم_
سيگارش رو داد دسته چپش رو پاهاش رو از اون حالت دراز شده پشت ميز خارج کرد  :اون خونه پدريش رو
داره...دوستاش رو داره...ثروتش رو داره..و من رو هم به عنوان يه دوست داره...من نيم تونم تو تفريحاتش شرکت کنم
چون پولش رو ندارم..شبها نيم تونم برسونمش چون ماشين ندارم...ماشين پدرم توی پارکينگ داره خاک می خوره اما به
...خاطر خودخواهی هاش اجازه دست زدن بهش رو ندارم
يه دوره ای با اتوبوس گشتن برات مهم نبود...من و تو کال همه بچه های اکيپ می دونستيم داريم تئاتر بازی می کنيم يا _
...می سازيم اين يعنی گرسنگی مگه نه؟؟تو خودت اين دنيا رو انتخاب کردی
...آره يه زمانی دل من گير اين صحنه بود فقط..هنوز هم هست...اما نفسم االن گير کس ديگه است_
دستش رو بين موهاش برد  :دارم ديوونه می شم...دارم از دستش می دم..نمی تونم داشته باشم...تو به من بگو چه کنم؟؟؟
...اشکم روی گونه ام روون شد..چی ميگفتم..آخه اين چه مصيبتی بود بهش گرفتار شده بوديم..
...سرش رو بلند کرد با ديدنم اخماش رفت تو هم  :د..اشک نريز ديگه...مثال دارم درد دل ميکنم باهات مموش
...سيا کاش کاری ازم بر ميومد_
...تو دنيايی که هيچ چيز به ؼير از آدميزاد ارزون نيست هيچ کاری از دست هيچ کس بر نمياد_
می خوای چی کار کنی؟؟؟چرا همين طوری ادامه نمی دی؟؟_
 ....مرد نيستی دردم رو بفهمی_
....خوب بگو بفهمم_

صفحه 171

برای

دانلود

رمان

های

بیشتر

به

سایتbehtoop.com
مراجعه کنید

رمان

بانوی قصه
...لبخندی زد  :بريم خوشگله...تاريکه هوا سرد و ديره

...همراز اين کوشا رو ببين_
کوشا چرا سرک به دفتر نيوشا ميکشی تو آخه...؟؟_
داشتن تکاليفشون رو تکميل ميکردن..روی ميز بزرگ تراس..هوای خنک پاييزی رو نفس کشيدم..بوی فسنجان فخری
...خانوم قاطی شده بود با بوی محبوبه های شب حياط..نور المپ های تراس افتاده بود روی لپهای خندان کوشا
...شما دوتا نبايد تکليفاتون ساعت  7تموم ميشد؟؟..االن ده..شما هنوز داريد می نويسيد...چشم پدر بزرگتون روشن_
نيوشا  :هيس..همراز ميشنوه...فردا جمعه است...اجازه داريم دير بخوابيم..می خوايم همش رو امروز تموم کنيم عمو قول
...داده فردا ببرتمون گردش
لبخندی زدم...خوشحال بودم که بعد اون همه نوای نا اميدی که از سياوش بهم رسيده بود حاال دو تا فرشته خندان رو به
...روم بودن با دنيای کوچيکشون
يک ساعتی به همون منوال گذشت...بايد می رفتم خونه...گونه هاشون رو بوسيدم..همراه زری خانوم رفتن داخل..فريده
...خانوم نبود..کوله ام رو روی دوشم انداختم..خيلی دير شده بود امشب
...سالم_
به پشت سرم برگشتم..ايستاده و مستقيم نگاهم ميکرد..کمی خجالت کشيدم خيلی دير وقت شده بود  :سالم آقای دکتر
..ببخشيد..می دونم دير شد امشب
خيلی هول و تند تند اين جمالت رو رديؾ کردم و مقنعه ام رو از دور گردنم روی سرم گذاشتم..تو تاريک روشن حياط
...صورتش خيلی مشخص نبود و نمی دونستم عصبانيه يا نه
می شه چند لحظه بشينيد؟؟؟_
...بشينم_
...لحنش به خاطره گيجی من کمی با خنده همراه شد  :بله بنشينيد لطفا
بعد خودش نزديک ميز اومد..و صندلی رو به روم رو بيرون کشيد و نشست...کوله ام رو روی زمين گذاشتم و و روبه
..روش نشستم و پاهام رو بهم گره زدم
...استرس گرفته بودم..حتما ميخواست بگه اين چه وقته اومدن و رفتنه
...بهتر شديد مثل اينکه_
...سرم رو بلند کردم..چشمای قهوه ايش حاال زير نور کامال براق بودن و داشتن با کنکاش نگاهم ميکردن
...بله..بهترم..کمی استراحت کردم_
...چرا کمی يه هفته ای که کارهاتون تعطيل بود_
...اين آدم ديگه کی بود..آمار کارهای ما رو هم داشت..
..برای يه دوستی جلوی دوربين رفتم...چند روزی مشؽول بودم_
...دختر فعالی هستيد...ولی بايد بيشتر خودتون رو تقويت کنيد_
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لبخندی زدم..اين جمله رو اين چند وقته همه بهم گفته بودن از خاله با اشک و آه تا سيا و گلنار با تشر..رامين با يه لحن
چسبناکه لوس و محمد با محمد بودنش و مادام با آبگوشتهای ماهيچه اش...اما هيچ کس اين طور با دستور اين حرؾ رو
..بهم نزده بود
...ازتون خواستم بنشينيد تا فخری خانوم سفارشی مادرم رو براتون بياره_
چند دقيقه بعد فخری خانوم هن و هن کنان...بسته ای رو به دستم ...با تعجب نگاه کردم  :اين چيه؟
...حامی با دست به فخری خانوم اجازه مرخصی داد  :مادرم گفت باز کنيد خودتون متوجه می شيد
...کمی بسته ر و که نرم بود و توی دستم اين ور رو اون ور کردم...و بعد گذاشتمش تو کوله ام
بازش نمی کنيد ؟؟؟_
...می برم خونه شايد يه راز باشه بين ما_
...به جان خودم اين بار جدی جدی لبخند زد  :شما از هر چيزی يک خيال زيبا می سازيد برای خودتون...
...کمی سر جام جا به جا شدم و چشم دوختم به قالب دستهاش  :من کارم خيال پردازيه يادتون رفته
...احساس کردم کمی اين جمله ام معذبش کرد..از جاش بلند شد و دستی توی جيبش کرد : ..ميرسونمتون...
مخالفتم مثل هميشه هيچ فايده ای نداشت و پنج دقيقه چانه زنی باز به اين ختم شد که داشتم از شيشه رو به روی ماشينش
خيابونهای تهران رو نگاه ميکردم...و بد جور ذهنم درگير بود..خجالت می کشيدم ازش و هی پوست دور ناخونم رو
...ميکندم
...عفونت ميکنه نکنيد اين کار رو_
...از جا پريدم
ترسوندمتون؟؟؟_
...ببخشيد حواسم نبود...من امشب خيلی شرمنده شما شدم..بهتون قول ميدم ديگه اين ساعت نيام_
...دير وقت اومدن توی زمستون خطرناکه...هوا زود تاريک ميشه و خيابون ها هم خلوته_
...نبايد به خودتون زحمت می داديد...از اون سر شهر کشوندمتون_
به جای جواب دادن زير چشمی نگاهی بهم کرد که بقيه جمله ام رو خوردم..خب بابا ...بد اخالق...اصال برسون دوبار هم
....برو و بيا
...امشب همش می ريد تو فکر ها_
...لبخندی به تيز بودنش زدم  :انقدر معلومه
...شايد به خاطر شؽلتونه يا شخصيتتون هر چيزی که حس می کنيد توی صورتتون مشخص ميشه_
باورم نمی شد ساعت  30/11يه شب پاييزی با حامی انتظام توی ماشينش نشسته باشم و دارم اين قدر بی تنش صحبت ..
ميکنم...يعنی انقدربی تنش شديم که حرؾ از ميميک چهره من بزنيم؟؟
هنوز به اون جمله ها توی مهمونی فکر ميکنيد؟؟؟_
...نه...از اون که خيلی گذشته..بيشتر از يه هفته_
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...انقدر عصبانی بوديد که فکر نمی کردم به نظرتون انقدر دور برسه_
...هنوز هم عصبانيم اما چيزی رو توی قلبم نگه نمی دارم...آخه الزمش دارم_
قلبتون رو؟؟_

بله..برای دوست داشتن..محبت کردن..برای حس کردن...برای لذت بردن از رنگها طعم ها..بوها...نيازش دارم نمی _
...تونم کينه ها رو توش نگه دارم
...هر دو دستش رو دور فرمون حلقه کرد و من برای اولين بار احساس کردم چه قدر دستهای مردانه و زيبايی داره
من امشب داشتم فکر ميکردم چه چيزهايی ارزش کنار گذاشتن آرزوهای آدم رو دارند...؟؟؟_
راستش رو بخوايد من زياد آرزو نمی کنم..من هدؾ در نظر ميگيرم و برای رسيدن بهش تالش ميکنم و به دستش _
...ميارم
...چه قدر مردونه_
لبخندی زد..امشب دوبار به من لبخند زده بود : ..هدؾ داشتن مردونه است؟؟
...خنديدم  :نمی دونم اون لحظه فقط اين به ذهنم رسيد
تعريفتون از مردونه اينه؟_
ياد جمله سيا افتادم ..چيزی برای گفتن پيدا نمی کردم  :راستش رو بخوايد من خيلی با دنيای مردها آشنايی ندارم...پدرم ..
رو که يادم نمياد...عمو و دايی هم نداشتم...سيا هم انقدر دوست بود و هم بازی که مرد بودنش مشهود نبود...حضور
...مردان در زندگی ما هم کم رنگ بوده
...برادر من رو هم که مردی قبول نداريد_
بحث اين حرفها نيست...من اون موقع ها خيلی بچه بودم...چيز زيادی يادم نمياد...حامد هم تو خونه ما رفت و آمدی _
...نداشت..اين که چه قدر مرد بود رو هم که خب
....نمی خواستم اين بحث رو ادامه بدم اين يعنی تنش...اون هم ادامه نداد..
...امروز همه اين مرد نديده بودن و نشناخته بودن من رو به روم آوردن_
چه طور؟؟_
امروز کسی بهم گفت چون مرد نيستم نمی فهمم که چرا نمی تونه شرايط اکنونش رو با دختر مورد عالقه اش حفظ _
...کنه
توی دو جمله براش موضوع رو توضيح دادم..خودم هم نمی دونم چرا...چرا گفتم..بعد از گفتنش پشيمون شدم...نکنه بگه ..
...اين دختره چه قدر بچه است...لعنت به پر حرفی های من
خب اون آقايی که می گيد حق دارن...هر مردی می خواد تکليفش مشخص باشه..اسما و گاهی قانونا دختر مورد عالقه _
اش مال خودش باشه...اين جور خيالش راحته..نمی شه دختری رو که دوستش داره..دوستش بمونه اين طوری هميشه
...احساس خطر ميکنه
حتی به قيمت کنار گذاشتن آرزوهاش...؟؟؟_
...حتی به قيمت کنار گذاشتن آرزوهاش_
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...کمی توی فکر رفتم  :هميشه همين طوره؟؟؟

نه هميشه...اما اگر مرد باشی...واقعی...داشتنش برات با ارزش تر از اون چيزهايی می شه که شما بهش ميگيد آرزو و _
...به نظر من هدفه
پيچيد توی خيابون موازی با خيابون خونمون....امشب عجب شبی بود...ما بدون کنايه زدن حرؾ زده بوديم...من با اون ..
...مشورت کرده بودم گويا..اون برای اولين بار جمالت طوالنی بسته بود و توضيح داده بود
به چی فکر می کنيد؟؟؟_
به جمله های شما...به نظر من اين کار باعث ميشه بعد از رد شدنه اون دوران طاليی آدم وارد پيچ و خم های رابطه که _
...ميشه...اون وقت احساس کنه کم آورده...انسان بدونه آروزهای بزرگش يا به قول شما هدفش...واقعا چيزی نداره
ترمز دستی رو کشيد و ايستاد...نظری هم به ساختمون خونه انداخت..همه جا جز خونه زينب خانوم که مثل تمام شب
 ..جمعه ها مهمون داشت خاموش بود
نگاهی به صورتش که حاال به نظرم با نشاط تر از يه ساعت پيش بود انداختم : ...ممنونم آقای دکتر..هم بابت رسوندنم و
...هم بابت هم صحبتيتون..اميدوارم سرتون رو درد نياورده باشم
آرنجش رو به شيشه تکيه داد  :نمی دونم از من توی ذهنتون چی ساختيد که باعث می شه انقدر با من تعارؾ داشتته
...باشيد...من هم از شما بابت هم صحبتيتون تشکر ميکنم
...از ماشين پياده شدم...که با صداش دوباره برگشتم ديدم از ماشين پياده شده  :دفعه بعدد سعی کنيد انقدر دير نيايد
با خنده گفتم  :تا مجبور نباشيد اين همه راه بيايد ؟؟؟
....کالفه خواست جواب بده که گفتم  :حق باش ماست

ساعت سه بود و من هنوز نخوابيده بودم...ليوان بزرگ آبی که توی دستم بود رو روی ميز گذاشتم و از روی طاقچه کنار
قاب پنجره بيرون رو نگاه ميکردم..امشب حس خوبی داشتم....البته پر از حس خجالت هم بودم..احساس ميکردم حرفهايی
...که زدم سبک سرانه بوده
يهو ياد بسته ای که فريده خانوم داده بود افتادم...بازش کردم...ديدنش باعث شد جا بخورم...برام آشنا بود...بوش
....کردم..لمسش کردم و يه قطره اشک از روی گونه ام سر خورد روش..باورم نمی شد..چادر عقد رها
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عجيب حساس شده بودم رو چيزی که ميخواستم بپوشم...چرا..خودم هم توضيحی براش نداشتم...نيوشا صبح تماس گرفته
بود و تا می تو نست التماس کرده بود تو گردش امروزشون همراهيش کنم...خودم هم مشتاق بودم و هم نبودم...مشتاق
بودم بودن در کنارشون زيبا بود و از سمت ديگه هم از حامی خجالت ميکشيدم اينکه کمی ديشب باهاش صميمی تر شده
..................بودم و احساس می کردم حاال چه ذهنيت نسبت به من داره بهم استرس می داد

پوفی گفتم و نشستم لبه تخت...شال قرمز رنگم رو هم محکم توی مشتم گرفته بودم..اين رنگ بيشتر از هر رنگ ديگه ای
بهم ميومد به خودم توی آينه نگاه کردم...من هميشه به سر و وضعم اهميت می دادم و مرتب بودم اما...چی شده بود که اين
طور توی آينه به دنباله يه همرازی بودم که زن تر باشه و شايد زيبا تر..؟؟
بلندش شدم و ايستادم...زيبا تر؟؟؟..شايد تعريؾ از زيبا تؽيير کرده بود من هميشه توی آينه به دنباله همرازی بودم که بتونه
به خودش افتخار کنه..همرازی که عذاب وجدان نداشته باشه...شال قرمز رنگم رو نگاهی کردم و بار ديگه برای امتحان
کردن روی سرم انداختم..اين طور سفيدی صورتم بيشتر به چشم ميومد...پس تعريفم از زيبايی داشت تؽيير
...ميکرد...منتظره يه بلوغ ديگه توی زندگيم بودم

..به به..خوشگل کردی_
لبخندی به محمد زدم  :جدا به نظرتون خوب شدم؟؟؟
...واقعا قرمز بهت مياد...اين شنل مشکی و اين بوتها...واقعا با مزه شدی_
..شرمنده ام ميکنيد_
...فندک رو زير سيگارش گرفت  :دوست دخترم بودی فکر نمی کنم دلش رو داشتم که اين طوری بذارم تنها بيرون بری
...تو آينه اتاق گريم نگاهی دوباره به خودم انداختم و کمی توی فکر رفتم..
چی شد..حاال که دوست دخترم نيستی...پس چی فکرت رو مشؽول کرد...؟_
نمی دونم..يه لحظه احساس کردم ...می دونيد من آخرين بار  17سالگی اين شکلی شدم...کال رويه لباس پوشيدنم تؽيير _
کرد...گفته بودم بهتون متال لباس ميپوشيدم؟؟
جا خورد و خاکستر سيگارش رو توی پيش دستی پر پوست پرتقال رو به روش خالی کرد  :شوخی ميکنی؟؟؟اين دختر با
لباسهای ساده و اکثرا سنتی؟؟؟
...اين دختر...همين که امروز جلوتون نشسته يه دوره ای هر دسته از موهاش يه رنگ بود_
..خنديد  :چه قدر پس تؽيير کردی
امروز هم وقتی اين شال رو که يک ساله توی کمدم داره خاک ميخوره و هديه گلناره بيرون کشيدم احساس کردم انگار _
...بدون اين که بخوام بازهم دارم تؽيير ميکنم...اين روزها خيلی آمار چيزهايی که ميگم رو هم ندارم
...لبخندی زد  :داری بزرگ ميشی
....ولی تمام سعيم اينه از اهالی امروز نشم_
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با تک زنگی که نيوشا به گوشيم زد از جام بلند شدم...و کيفم رو دستم گرفتم...از دور ماشين سياه رنگشون رو ديدم..به
...سمتشون می رفتم
...با نشستن توی ماشين گرمای دل انگيزی به صورتم خورد...نيوشا محکم بؽلم کرد  :مرسی همراز که اومدی
...کوشا جلو نشسته بود چرخيده بود به پشت و برام بوس ميفرستاد
...نگاهش کردم که جدی داشت جلو رو نگاه ميکرد:...سالم آقای دکتر
...سالم خانوم_
...ممنون که تا اينجا اومديد_
....خواهش ميکنمی گفت و راه افتاد
...به خودم لعنت فرستادم ديدی ديشب انقدر حرؾ مفت زدی همراز خانوم که اين آدم پاک ازت نا اميد شده
تو ماشين سکوت کرده بود و نيوشا داشت برام توضيح ميداد که رفتن خريد و برای اتاقش تخت جديد خريدن
.بعد از مدتی که از سکوتش گذشته بود باالخره صداش پيچيد  :خب کجا بريم..؟
...دوتايی فرياد زدن پارک
پارک؟؟؟ اين ساعت؟؟؟..تو اين سرما؟؟_
...کوشا  :عمو تو قول دادی امشب هر چی ما ميگيم باشه
احساس کردم به ؼلط کردن افتاده..به زور خنده ام رو نگه داشتم...اين آدم با اين دک و پز واقعا چه طوری بياد پارک؟؟؟
نگاهی از توی آينه به پشت انداخت فکر ميکنم صورت ؼرق خنده من رو ديد چند ثانيه ای سکوت کرد و سرش رو تکون
...داد  :باشه...حيؾ که قول دادم
فرياد هورا ی بچه ها بلند شد ..نيوشا  :تازه همراز هم خوشحال ميشه...مثل اون روز با ما تاب بازی ميکنی؟؟؟
يعنی مرگ اون لحظه برام کم بود...به صورتش که مثل چند ثانيه پيش من شده بود توی آينه نگاهی کردم....اخمام رفت ...
..توی هم  :من اون دفعه ميخواستم شماها خوشحال باشيد
..کوشا  :آره ...ما که قبول کرديم
نيوشا و کوشا جلوتر از ما داشتن تند تند راه ميرفتن و حامی با فاصله خيلی کمی از من قدم بر ميداشت...پارک واقعا
شلوغ بود..و حامی معلوم بود کمی معذبه....کمی سردم بود زير شنلم بلوز بلندی تا زير رونم پوشيده بودم با ساپورت
پشمی و بوت...اما جلوی شنل گاهی کنار ميرفت و باد می زد به پام و کمی سردم ميشد...سکوتش داشت اذيتم
ميکرد...سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم که مستقيم و اخم آلود به بچه ها خيره شده بود...خودش رو کمی بهم نزديک تر
...کرد...و چشم ؼره ای به مرد جوانی رفت که از رو به رومون می آمد
..زير لب ؼر زد  :از دست اين بچه ها
دوست نداشتيد اين جا بيايد درسته؟؟؟_
...بازهم نزديکم شد و از بين يه جمعيت زيادی ردم کرد  :می دونستم اين ساعت جمعه اين جا انقدر شلوغ ميشه
...خب باشه..زيباست که بيبينيد از هر قشری آدم هست_
...مشکل هم همينه از هر قشری هست_
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ناراحتيد با طبقه ای به ؼير از طبقه ای که بهش تعلق داريد جايی باشيد؟؟_

...کالمم زهر دار بود...خودم پشيمون شدم..اما فکر کنم ناشی از اين بود که از لحظه اول باهام سرد برخورد کرده بود
...سرش رو به سمت باال گرفت و چند لحظه ای چشماش رو بست انگار ميخواست آرامش بگيره
....ببخشيد من منظ_
نگاهم کرد...سفت و محکم...تو نگاهم مطمئنم پر از دل جويی بود  :من اصال دوست ندارم وقتی خانوم همراهم هست
 ...جايی باشم که کنترلی روی اطرافم نداشته باشم
کوشا و نيوشا به اال کلنگ مورد عالقه شون رسيده بودن و من واقعا در مقابل اين جواب چيزی برای گفتن نداشتم...برای
من بودن در اين جا ها عادی بود...با مادر که زنده بود خيلی موارد ؼذا درست ميکرديم با زير اندازمون به پارک
...ميومديم..هيچ وقت از اين جنبه نگاه نکرده بودم...اين که اين مرد چه قدر شبيه اسمش بود
رو نيمکت خالی نشستيم...کنارم نشست و چشم دوختيم به شادی بچه ها...به همون دو تا فرشته ای که تنها دليل حضور ما
...در کنار همديگه با دو دنيای جدا و حتی ديدگاهای جدا بودن
باد بين برگهای درختها پيچيد و من چشمهام رو بستم تا بين تمام سر و صداهای اطرافم اون خش خش پاييزی برگها رو
...حس کنم
...بايد عذر خواهی ميکردم..حرفم اصال درست نبود :...آقای دکتر
سرش رو به سمتم چرخوند..مثل اون دفعه توی ماشين احساس کردم چشماش ديگه خيلی هم قهوه ای سوخته نيست...
..منتظر کالمم بود
 ...ببخشيد...بابت جمله ای که گفتم_
انديشه ای که پشت اين جمله بود يعنی چيزی که باعث اين برداشت شده من رو بيشتر توی فکر می بره..تا خود جمله ای _
...که به کار برديد
سرم رو پايين انداختم و ترجيح دادم سکوت کنم حس خوبی نداشتم اين آدم اين چند وقت به من احترام گذاشته بود و حاال
...من بد جور تو تحليل جمله اولش بودم و دليله معذب بودنش
کمی به سکوت گذشت..بچه ها سخت مشؽوله بازی بودن دلم ميخواست حرؾ بزنيم...حرؾ بزنه...مثل اون شب توی
...ماشين....پاهاش رو روی هم انداخته بود و شش دنگ حواسش به بازی بچه ها بود
شما بچه بوديد پارک ميومديد؟؟_
هرچند شک داشتم اين آدم هيچ وقت بچه بوده باشه...کامال گرفت که من قصدم چيه و خدا رو شکر که گويا اون هم تصميم
به تموم کردن اين سکوت داشت :..زياد نه...شايد چند باری با فخری خانوم...بعدش ما بيشتر باغ خودمون تفريح
...ميکرديم
همون که کوشا و نيوشا رو می بريد...من اما زياد ميومدم شايد تقريبا هر هفته هنوز هم ميرم برای قدم زدن..دوست هم _
....دارم کوشا و نيوشا بيان پارک اين جا ياد ميگيرن با اطرافيانشون ارتباط داشته باشن
...من امشب به خاطر نيوشا و کوشا اين جام_
....مطمئنا شما نمی خواستيد تاب بازی کنيد_
...لبخند زد يعنی :....ولی گويا شما هنوز تاب بازی دوست داريد..
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سريع لبهام رو جمع کردم و مثل هميشه براق شدم  :نه کی گفته؟؟؟

چند لحظه ای با همون لبخند خيره نگاهم کرد...خجالت کشيدم و نگاهم رو که ميدونم حاال خيلی سرتق شده بود رو ازش
گرفتم...من اين اداها رو جلوی اين آدم در نمياوردم..ترمز بريده بودم انگار...تو دلم به خودم تشر زدم حاال اين دو زار
...احترامتم با اين بچه بازی هات از بين ببر
نيوشا داد زد  :همراز نميای هلم بدی...؟؟
...منم اين رو بهانه کردم و مثل شصت تير از صحنه جرم دور شدم...و نفسی که حبس شده بود رو بيرون دادم
نيوشا به اوج ميرفت و کوشا هم روی سر سره هی داد ميزد اصال پرتش کن بره رو کره ماه از دستش خالص شيم خودت
هم بری همراز بد نميشه......نيوشا رو ول کردم و دنبالش کردم که با صدای بلند ميخنديد يم دويدم دنبالش که بگيرمش و
اون از شدت هيجان فرياد می زد..زمين بازی خلوت بود دويد سمت عموش و پشت نيمکت حامی قايم شد و من که خودم
از هيجان و خنده می دونستم لپام گل انداخته رو به روش ايستادم..حامی دست به سينه و با لبخندی که حاال کامال واضح
بود نگاهمون می کرد...سرم رو انداختم پايين و موهام رو کردم توی شالم  :بيا بيرون قورباؼه..می خوام بفرستم سرزمين
...آرزوها منتظر پرنسست بشينی
اين جمله باعث می شد کوشا بلند تر بخنده..نيوشا هم کنارم ايستاده بود..حامی نگاهمون می کرد بلند شد ايستاد و آروم اومد
کنارم قرار گرقت...و فاصله اش رو باهام کم کرد :...فکر ميکنم هوا داره سرد می شه و بچه ها هم گرسنه باشن بچه ها
موافقيد...؟؟
از اين تؽيير موضع نا گهانی و بسيار هنرمندانش متعجب شدم.کوشا بيرون اومد ..تپل من..خواستم برم سمتش و ..
...بگيرمش که حامی محکم و جدی گفت  :اين بار رو ببخشيدش
لحن کالم جديش که يعنی پايان اين شوخی ها باعث شد جا بخورم...نيوشا کنار کوشا ايستاد و با هم مشورت کردند که شام
کجا برن...؟؟ و من مونده بودم با اين آدم که حاال کامال پشت سر من ايستاده بود...و داشت از باال نگاهمون می
کرد...وقتی باالخره بچه ها تصميمشون رو گرفتن به پشت سرم که چرخيدم...چند تا پسر جوون رو ديدم که به فاصله کمی
..از ما روی نيمکت ها و لبه باؼچه نشسته بودن و داشتن نگاهمون می کردن و نگاهشون بهم پر از شيطنت بود

..نيوشا شايد عموت از اون جا خوشش نياد آخه_
...نيوشا آروم گفت  :خودش گفت امشب شب ماست ما هم دلمون ميخواد بريم رستوران دوست تو پاستا بخوريم
حامی در ماشين رو برای ما باز کرد  :خب خانوم اين رستورانی که بچه ها ميگن کجاست؟؟
خيلی از اين جا دور نيست اما ..نمی دونم براتون جالب هست يا نه يه کافه کوچولو که يکی از همکالسی هام داير کرده _
...و من چند باری بچه ها رو بردم پيشش
...آدرس رو بگيد_

کمی ماشينش برای اين محله لوکس بود..خودش هم با اون پالتوی پاييزه مشکی و لباسهای بی نهايت شيکش..البته برای
....دومين بار کروات نداشت
بچه ها قبل از ما در چوبی رستوران رو باز کردن...يه رستوران خوشگل چوبی که کال  8تا ميز داشت با صندلی های
چوبی قديمی و رو ميزی هايی چهار خونه سورمه ای سفيد...يکی از ميزها خالی بود بقيه اش پر بود...بوی سير و
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موسيقي يونانی و هم همه بچه هايی که خوب ميدونستم موضوعات بحثشون چيه تو هم پيچيده بود...حامی پشت يکی از
...ميزها نشست..ميز براش کمی کوچيک بود...اطراؾ رو نگاه ميکرد که صدای ؼش ؼش خنده بچه ها بلند شد
دالرام صاحب رستوران با اون پيشبند با مزه اش از پشت پيشخون اومده بود و داشت قلقلکشون ميداد...نگاهش دنباله من
چرخيد با ديدنم اومد کنارم و با همون صورت هميشه خندانش باهام رو بوسی کرد  :چه عجب خانوم بازيگر افتخار
...داديد
...گفتم منور کنم کلبه درويشيت رو_
...خوب کردی وليعهد ها رو هم آوردی_
چشمش افتاد به حامی لوکس پشت ميز..خب اون آدم با اون دب دبه و کبکبه شبيه مشتری های اين جا نبود...حامی از
...جاش بلند شد  :سالم خانوم
دالرام با تعجب سالمی کرد
...من  :آقای دکتر انتظام عموی بچه ها هستن امشب افتخار دادن ما رو همراهی کنن
...دالرام که هنوز محو بود  :خوش اومديد پس حاال که مهمون مخصوص داريم..االن براتون ميز رو ميچينم
بيام کمک؟؟_
....نه آرتان هستش_
ای نامرد..کجاست اين؟؟_
...بچه ها پشت سر دالرام راه افتادن که برن تو آشپزخونه که با تذکر حامی نشستن پشت ميز
...آرتان پيش دستی ها رو آورد  :سالم دکتر
 ....مطمئن نبودم حامی آرتان رو يادش باشه
چه طوری خوشگل شهر قصه ها...؟؟؟_
اومدی کمک دالرام؟؟_
...صندلی کناريمون رو گذاشت و نشست  :دلم گرفته بود امروز
به پشتی صندليم تکيه دادم  :همون موضوع هميشگی..؟؟
...اوضاع انتشاراتی خرابه...به ؼير از کتابهای فال تاروت و قهوه چيزی چاپ نمی شه_
لبخندی زدم  :چه انتظاری داريد از مردمي که ميان نمايشگاه کتاب سيب زمينی سرخ کرده و هايدا بخورن شماره بدن و
...برن
بلند خنديد  :بهترين تحليل رو کردی و خداييش...بابام ؼصه ميخوره برای اين انتشاراتی همه عمرش رو گذاشته..مامان که
...داره گالريش رو به زور می چرخونه
تو چه ميکنی؟؟ چرا اجرا نمی ری؟؟؟_
اونا مگه چه قد ميدن...؟؟..شايد با دالرام شريک شدم..شايد هم يه کافی شاپ زدم...بهتر بود مثل اين آقا داداشمون آرش _
....خان..می رفتيم سراغ وکالت
...اين روزها همه بچه ها دم از کنار کشيدن ميزنن_
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تو شلوؼش نکن...تو رو صحنه بمون..ما از تماشا کردنت لذت می بريم...برم دلی دست تنهاست..مثل هميشه ديگه...؟؟؟_
نگاهی به حامی که متفکر نگاهمون ميکرد کردم :اهل ؼذاهای مديترانه ای هستيد؟؟
...البته_
...پس مثل هميشه_
راستی همراز بابا سراؼت رو ميگرفت وقت کردی يه سر بزن دلش تنگ شده بشينيد باهم بحث کتاب بکنيد و برات ساز _
...بزنه..می دونی که عشقه دختره و خدا دو تا نره خر نصيبش کرده
...جلوی بچه ها درست حرؾ بزن_
خنديد و همون طور که ميرفت سمت آشپزخونه  :بچه ها من رو الگو قرار نديد هر کاری من می کنم برعکسش رو انجام
...بديد

...چنگالم رو ميزدم به ساالد يونانی رو به روم و بچه ها سخت مشؽول پاستای مديترانه اشون بودن
با خيارهای بشقابتون در حال جنگيد؟؟ _
لبخندی بهش زدم که با آرامش داشت ؼذاش رو ميخورد  :تقريبا...ؼذاتون خوب بود؟؟
 ...خوشمزه است_
...خب برای حامی آرام و نسبتا بدون هيجانات آنی اين جواب خوب بود..
..رو کرد به سمت نيوشا  :شما سس نبايد بخوری
نيوشا نگاهی به عموش انداخت و صورتش رفت تو هم...ظرؾ سس توی دستش رو کمی محکم روی ميز گذاشت  :من
...ميرم دستام رو بشورم
کوشا هم پشت سرش بلند شد..عصبانی شده بودم...نگاه تندی بهش انداختم..آخر تونسته بود شب اين بچه رو خراب
...کنه...دستمال توی دستش رو تقريبا روی ميز پرتاب کرد
چرا انقدر بهشون تذکر ميديد...؟_
...سس براش خوب نيست ادويه زياد هورمونهاش رو بهم ميريزه_
کمی از اينکه زود قضاوت کردم ناراحت شدم...اين دومين بار بود تو طول يه شب که در مقابلش موضوع نادرست ..
...ميگرفتم
...من نمی دونستم_
خودش ميدونه..دکترش بهش گفته تو خونه هم مراقبيم که نخوره االن اين ؼذا پر از ادويه است بهش سس هم اضافه کنه _
...براش ضرر داره
...می رم بيارمش_
..بنشينيد_
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...من که تقريبا از جام بلند شده بودم با لحن محکمش دوباره نشستم روی صندليم
...چنگالش رو دستش گرفت  :بايد ياد بگيره قهر نکنه
...اون دختره...شما اين رو در نظر نميگيريد که ناز داره_
...سرش رو از بشقابش باال آورد  :من نمی خوام لوس باشه
محض رضای خدا آقای دکتر کی با اين بچه طوری رفتار ميکنه که لوس بشه؟؟_
...شما_
من؟؟؟!!! من چه نقشی دارم؟؟_

...همين االن راه افتاديد بريد دنبالش بايد خودش برگرده سر ميز و تازه عذر خواهی هم بکنه که ميز رو ترک کرده_
...تو رو خدا آقای دکتر...انقدر همه چيز رو پيچيده نکنيد_
...کمی روی ميز به سمتم خم شد  :زندگی به خودی خود پيچيده است
نيست..به خدا نيست...می شه ساده ترش گرفت...با همه مسائلی که داره...من تو نحوه بر خورد شما با کوشا دخالتی نمی _
..کنم..می دونيد که من زياد از دنيای مردونه سر در نميارم..اما نيوشا فرق ميکنه...می دونم دوست نداريد مثل من باشه
خيره بود به چنگالش  :کی همچين چيزی بهتون گفته؟؟
...چيزی که شنيده بودم رو باور نمی کردم..شوخی ميکرد ..مطمئن بودم:..خ...خب پدرتون
...االن قيم بچه ها منم_
...اين يعنی اينکه شما_
چنگالش رو تو ؼذاش فرو کرد ويک دونه پاستا توی دهنش گذاشت  :ؼذاتون رو بخوريد سرد می شه از بس با ساالدتون
...کشتی گرفتيد ؼذاتون يخ کرد
خيلی چيزها داشتم برای گفتن و نشد..خيلی حس ها داشتم...پر از تناقض پر از حرؾ..من هيچی از اين آدم نمی ...
فهميدم...برای من شبيه يه معمای بزرگ و پيچيده بود...اگر انقدر جدی نبود و قابل اعتماد فکر ميکردم سر به سرم
...ميذاره
نيوشا اومد دوباره سر ميز  :پرنسس می خوری از ؼذای خودم بهت بدم؟؟
....نه_
به قيافه قهر کردش نگاه کردم که دست به سينه نشسته بود و زير لب قربون صدقه اش رفتم..کوشا هم حاال دوباره رفته
...بود سراغ ؼذاش
...حامی  :قرار نبود قهر کنی و ميز رو ترک کنی
 ...نيوشا جوابش رو نداد
...با شما هستم نيوشا_
...شما سر من داد می زنيد_
...خودت هم ميدونی که اين طور نبوده من به خاطر سالمتی خودت بهت تذکر دادم_
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...لپهای نيوشا گل انداخت  :اين يه مسئله زنونه است

...حامی جا خورد...دلم ضعؾ رفت برای خجاتش...هر چند برای خود من هم مسئله خيلی قابل عنوان کردنی نبود
...من عموتم..نيوشا..جای پدرتم_
...اما پدرم نيستيد_
برای اولين بار احساس کردم حامی واقعا ناراحت شد..خيلی اين جمله بی انصافی بود...کجا بود اون کسی که اسم پدر ..
رو به ديک ميکشيد؟؟؟
!!!!!من با تشر  :نيوشا؟؟
...نيوشا بؽض کرده برگشت به سمتم
...زود باش عذر خواهی کن_
...حامی  :نيازی به عذر خواهی نيست..نيوشا حق داره من پدرش نيستم
نيوشا خودش هم ناراحت شده بود..کو شا هم قاشق دستش رو رها کرد...اصال دوست نداشتم شب مردی که امشب تمام
وقتش رو برای ما گذاشته بود اينجوری خراب بشه..اونم مثل هر مرد مجرد ديگه ای با اين امکانات و البته وجهه می
تونست مهمونی باشه..با دوستاش بيرون باشه...نه اين که با دو تا بچه نوجوان و خالشون بياد تو رستورانی که مطمئنم اگه
...دست خودش بود هر گز امکان نداشت پاش رو بذاره توش
چرا آقای دکتر..نيوشا خوب ميدونه که شما به نحوی پدرش هستيد..ما بارها با هم صحبت کرديم که پدر و مادر آدم _
اونايی هستن که به آدم محبت ميکنن و در کنار آدم هستن نه صرفا اونايی که ما رو به دنيا آوردن...مگه نه نيوشا؟؟
 ...نيوشا که حاال ديگه دست به سينه نبود سرش رو انداخت پايين
اون خوب ميدونه شما چه قدر دوستش داريد و چه قدر برای راحتيش تالش ميکنيد...به همين خاطر االن بلند ميشه و هم _
...از شما عذر خواهی ميکنه و هم روتون رو می بوسه چون خوب ميدونه شما چه قدر نگران سالمتيش هستيد
حامی نيوشا رو نگاه ميکرد...واقعا باورم نمي شد اين مرد از اينکه بچه ها اون رو مثل پدرشون نمي بينن انقدر ناراحت
...بشه
...بلند شدم..همراه با نيوشا..نيوشا به سمت حامی رفت  :عمو..من منظوری نداشتم
...نيوشا زود عموت رو ببوس_
....نيوشا تا قبل از اينکه حامی بتونه اعتراض کنه روی نوک پاش بلند شد و بوسه ای روی گونه اش کاشت
از ديدنشون تو اين حالت دلم سبک شده بود...من همه تالشم اين بود که اين بچه ها محبت کردن رو بياموزن...توی اون
...خونه مطمئن باشم کسی حواسش بهشون هست
....حامی سرش رو بلند کرد و نگاهم کرد...حس خاصی از اين نگاهش داشتم
کوشا  :منم ببوسم؟؟؟
.....واقعا ديگه نتونستم خنده ام رو نگه دارم
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پس يادت نره همراز پدر منتظرته...توی گالری مامان..دوشنبه شاهنامه خوانی هست....آقای دکتر اگر شما هم وقت کنيد _
...و تشريؾ بياريد خوشحال می شيم
 ...من هم خوشحال می شم اگر بتونم حتما_
با آرتان و دالرام خداحافظی کرديم...نيوشا هنوز کمی توی فکر بود :...نيوشای همراز...چه طوری؟؟
...اومد سمتم و محکم بؽلم کرد...بوسيدمش  :عزيزه دلمی ديگه چه می شه کرد
سرم رو بلند کردم..حامی دست به سينه داشت نگاهمون می کرد..امشب بارها و بارها سنگينی نگاهش رو احساس کرده
...بودم...دوباره و دوباره کشفش کرده بودم
...بچه ها خوابيده بودن و نزديک خونه من بوديم  :ممنون بابت امشب..می دونم همش به خاطر بچه ها بود
...به من هم خوش گذشت_
لبخندی زدم  :اميدوارم..که اين طور باشه...راستی اگر واقعا خواستيد شاهنامه خوانی رو تشريؾ بياريد با من هما هنگ
...کنيد ...بسيار خوش ميگذره اگر رويا جون هم خواستن ديدنشون خوشحالمون ميکنه
..بايد با رويا هم حرؾ بزنم..من هم دوست دارم که بيام_
بچه ها رو توی خواب بوسيدم و خواستم پياده شم که گفت  :داخل رفتيد حتما چيزی بخوريد آخرش هم شما امشب هيچی
...نخورديد
 ..رفت و من موندم که اين آدم عجيب حواسش به هر چيزی بود

...امشب وقت نمی کنم سيا_
نه جديدا مشکوک ميزنی...کجا ايشاال...؟؟_
...يه دوست پسر پيدا کردم خوشگل..با حال دارم ميريم باهاش ددر ددور...آخه من کجا رو دارم برم..پيش بچه ها ديگه_
 ...تو پريشب باهاشون بودی که_
می دونم فريده خانوم صبح تماس گرفت..عروسی خواهر زری خانومه رفته شهرستان فخری خانوم هم گويا کمرش _
گرفته مرخصيه...امشب هم نمی دونم فريده خانوم و اکبر خان کجا ميخوان برن می خواستن بچه ها رو بذارن پيش عمه
...ملوک...تو فکر کن ..هيچی بچه ها انقدر التماس کردن که خان عموشون اجازه صادر کرده بيان خونه من
...ای جانم..ولی ميومدی خيلی خوب بود...همه بچه ها هستن_
...بريد بهتون خيلی خيلی خوش بگذره_
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توی آشپزخونه سخت مشؽول شستن ظرفها بودم..واقعا خسته بودم..صبح سه زنگ درس داده بود و عصر هم اجرا رفته
بودم..نگاهها و کنايه های رامين رو تحمل کرده بودم..ؼذا درست کرده بودم...بچه ها داشتن کارتونی که من توش نقش يه
فرشته رو حرؾ زده بودم نگاه ميکردن و ميوه می خوردن و من اذعان کردم که همه خستگيم با همين صدای خنده هاشون
..رفع ميشه
به ساعتم نگاه کردم..ساعت  12بود و هنوز نيومده بودن دنبالشون كنار همديگه روی تخت من خوابشون برده
...بود...مجبورم کرده بودن سه تا کتاب خونده بودم براشون
...می خواستم برم لباسم رو عوض کنم اما منتظر بودم که اکبر خان و فريده خانوم بيان دنبالشون
کتاب مفاتيح مامان رو دستم گرفتم و روش رو بوسيدم...هنوز هم بوی مادرم رو ميداد...کنار پنجره نشستم و کمی دعا
...خوندم
...صدای زنگ موبايلم از جا پروندتم...کتاب رو روی ميز گذاشتم..حامی بود
...سالم آقای دکتر_
احساس کردم صداش داؼون و خسته است  :سالم خانوم من سر خيابون هستم می شه بچه ها رو حاضرشون کنيد؟_
هر کاری که می کردم کوشا از خواب بيدار نمی شد..با شنيدن صدای آيفون از جام بلند شدم و نيوشا هم که مست خواب
....بود دوباره دراز کشيد  :آقای دکتر کوشا بيدار نمی شه..اگر اجازه بديد
..پريد توی حرفم  :فردا مدرسه دارن...بايد بريم خونه
...می دونم..بد قلقلی ميکنه بؽلش کنم_
...نه_
....ای بابا اين آدم چرا انقدر عصبانيه :در رو باز اگر باز کنيد خودم ميام..
...مثل هميشه هول شدم...در رو باز کردم و دستی به موهای آشفته ام کشيدم و بلوزم رو مرتب کردم
...در رو که باز کردم...قيافه اش از خستگی داؼون بود :...بد خواب شديد شما هم امشب
به قيافه زارش نگاه کردم خيلی خسته به نظر می رسيد
شما بفرماييد بنشينيد..چای يا قهوه می خوريد...تا من برم کتشون رو تنشون کنم؟؟_
...نه ممنونم...امروز از بس قهوه بهم دادن ديوانه ام کردن_
حالتون خوب نيست؟؟_
...دو تا انگشت اشاره اش رو روی شقيقه اش گذاشت  :سرم وحشتناک درد ميکنه
....من االن ميرسم خدمتتون_
...خواست اعتراض کنه که رفتم توی آشپزخونه..تنها چيزی که به ذهنم رسيد دم کردن گل گاو زبون بود
پنج دقيقه بعد حاضر بود...توی يه ليوان بزرگ ريختم و گذاشتم توی پيش دستی...سرش رو به کاناپه تکيه داده بود و
..دستش رو روی پشانيش گذاشته بود....گره کرواتش رو فقط کمی شل کرده بود
...خم شدم و ليوان رو گذاشتم روی ميز..کنار مفاتيح..با صدای برخورد پيش دستی به ميز چوبی چشماش رو باز کرد
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با تعجب به ليوانی که ازش بخار بلند می شد نگاه کرد  :برای منه؟؟؟
...بله...می دونم که االن به نظرتون عجيب می رسه اما فکر کنم بهتر از قرص باشه_
...کمی توی جاش سيخ نشست  :ممنونم...انتظارش رو نداشتم...
...نگاهی به ليوان انداخت  :بخوريدش آقای دکتر چيز خاصی توش نيست
...من که چيزی نگفتم خانوم_
...آخه مشکوک نگاهش ميکرديد_
...توی دستش گرفت گل گاو زبون قرمز رنگ رو
حاال چی هست؟؟؟_

نمی دونم اين همه شيطنتی که هيچ وقت جلوی اين مرد جدی نشونش نمی دادم از کجا هی سر بر مياورد امشب :...چشم
...اسب..با نيش عقرب کوه های آمريکای التين
..خنده اش گرفته بود مطمئنم...چون صورت خسته اش داشت کش ميومد  :شما که گفتيد جادو نيست
...و بعد جرعه ای ازش خورد...صورتش کمی درهم شد
تلخه؟؟_
...صادقانه گفت  :خيلی
...آخ آخ يادم رفته بود عسل بريزم..ليمو ريخته بودم خوش رنگ بشه اما عسل رو فراموش کرده بود..
...آخ آخ يادم رفت..يه لحظه بديدش به من_
...ليوان رو به سمتم گرفت
...صدای جادوگرها رو تقليد کردم  :يادم رفت دندون مارسی ساله هند شرقی توش بندازم
...اين بار به جون خودم خنديد
...اينها رو که ميگيد چه طور انتظار داريد بتونم بخورمش_
...به راحتی...االن ميارم خدمتتون_
...ليوان رو دادم دستش اين بار هم با زبان هم با نگاهی که حاال کمی می تونستم بخونمش ازم تشکر کرد
...حاال دور از شوخی گل گاو زبونه...بخوريدش بهتون آرامش می ده_
..جرعه ای اش رو نوشيد  :امروز چند جلسه پشت سر هم داشتم
...حاال من بايد به شما بگم حواستون کمی بيشتر به خودتون باشه_
...دستش رو دور ليوان قالب کرد  :بچه ها اذيت که نکردن
...با چه مانور موضوع بحث رو عوض کرد...
..من که از خدامه پيشم باشن_
...می دونم_
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...ليوان رو ذره ذره و با طمانينه تموم کرد
...ممنونم..خيلی خوب بود_
...اميدوارم که اين طور بوده باشه_
...احساس کردم صداش و نگاهش سر حال تر از لحظه ورودشه..
...حتما همين طوره..وقتی اين همه لطؾ کرديد_
..مادرم هميشه اين جور چيزا رو خيلی خوب درست می کرد_
...خدا رحمتشون کنه_
...ممنونم_
..خواست ليوان رو روی ميز بذاره که چشمش به کتاب دعام افتاد  :مال شماست

احساس کردم خيلی متعجب شده  :مال مادرم بود....خودم براش خريده بودم حاال هم به نيت خودش و پدرم و رها ازش
...استفاده ميکنم
...نمی دونم چرا موقع گفتن اين جمله اون بؽض لعنتی باعث شد کمی صدام بلرزه
نگاهش رو دوخت بهم...توی چشمام دنبال اشک می گشت انگار...چی داشت نگاهش..نمی دونم..حس کردم يه چيزی مثل
قطره های ريز بارون توی قلبم سر ميخوره...دستم رو بردم و موهام رو زدم پشت گوشم..با اين حرکتم..نگاهش رو ازم
...گرفت
...دستی به زانوش زد  :مطمئنم مادرتون بهتون افتخار ميکنه
...اميدوارم..البته من همه سعيم رو کردم که جادوش رو درست به کار ببرم...و احساس ميکنم که درست هم بوده_
...زير لب گفت  :جادوی شما چيز ديگه ايه
اسکاچ توی دستم رو محکم کشيدم محکم تر..تمام فشاری که روم بود رو خالی کردم روی اسفنجی که حاال زير دستم
...فشرده بود و ليوان رو هی سابيدم سابيدم...پاک نمی شد...مثل چشمای من که حتی يه لحظه از اشک خشک نشده بود
ليوان رو توی سينک رها کردم..محکم..لب پر شد...مهم بود؟؟..نبود...دل من دو روز بود مثل کوه آتشفشان شده
...بود...سرم رو خم کردم اشکام می ريخت روی دست نيمه کفيم...با پا محکم کوبيدم به کابينت
سر خوردم از کابينت و نشستم رو کؾ سنگ آشپزخونه و سرم رو گذاشتم روی زانوم و زار زدم...خسته شده بودم..واقعا
....خسته
!!!!چی از جونم ميخواستن..اين همه استرس..اين همه آزار....آخه انتقام چی رو ميخواستن از من بگيرن...؟؟؟
...گوشيم توی جيبم خود کشی ميکرد سيا بود
هنوز خبری نشده؟؟_
...نه_
تو که صدات از صبحم بدتره...همراز بسه..چرا انقدر گريه ميکنی؟؟_
دارم ديونه می شم می فهمی..دو روزه ازشون خبری نيست..نه گوشی تلفن رو بر می دارن..نه زنگ می زنن...چيزی _
...شده سيا..به خدا که چيزی شده و از من پنهان می کنن
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مموش هيچی نشده من بهت قول ميدم....االنم داريم راه ميوفتيم با گلی بيايم پيشت....تو هم برو پيش مادام تا ما برسيم _
باشه مموش...؟؟
...دماؼم رو باال کشيدم  :نه...به خدا بيايد ديگه باهاتون حرؾ نمی زنم..سيا بمون..مادر بزرگت حالش خوب نيست
...مموش_
...نمی خوام سيا...عذاب وجدان رو به همه احساسای مزخرؾ اين روزم اضافه نکن..ديگه جا ندارم_
با ضرب و زور قطع کرد و می دونستم اگر هم نياد هر يه ساعت ميخواست زنگ بزنه...آرتان اس ام اس داده بود که
..امشب ساعت  9تا  30/10منتظرمه
گوشی رو پرت کردم روی مبل.....صدای خنده های نوه های زينب خانوم از باال با نوای موسيقی تنهايی مادام از پايين
...قاطی شده بود
...بيشتر از ده بار با موبايل حامی هم تماس گرفته بودم اون هم خاموش بود...داشتم ديوونه می شدم
رفتم سمت کمدم و اولين چيزی که دستم اومد رو پوشيدم روی لباسی که تنم بود روی همون شلوار جين کهنه ای که توی
خونه می پوشيدم..کيفم و دستم گرفتم..برای پنجمين بار توی دو روز گذشته داشتم ميرفتم دم خونه...شايد باشن..من که کار
!!!بدی نکرده بودم اين چند وقت مگه نگفت می تونم بچه ها رو ببينم محرومم نمی کنه...؟؟
توی آژانس سرم رو تکيه داده بودم به شيشه...با هر دست انداز سرم ضربه کوچکی می خورد به شيشه و يه قطره اشک
...روی گونه ام می چکيد...چرا های زيادی تو مؽزم زنگ می خورد چيزهايی که جوابی براشون نداشتم
اين چند وقت انگار که يه خيال بود...يه خيال به زيبايی تمام صبح های پاييزی ..سبک..خنک...پر از بوی خاک نم
خورده...حاال با واقعيت هميشگی مواجه شده بودم...من چرا فکر کرده بدم حامی فرق ميکنه...حامی که دو شب پيش روی
کاناپه خونه...بهم گفته بود جادو بلدم...همون مرد مقتدر مثال قابل اعتمادی که گفته بود از ديدن بچه ها محروم نمی شم...و
بالفاصله فردا صبحش همه ؼيب شدن...دستهای مشت شدم رو روی لبم کوبيدم اين درد های کوچيک باعث می شد به
...خودم بيام...عصبی بودم
پول رو حساب کردم زير نگاه پر از سئوال راننده ....با زانوهايی که می لرزيدن دستم رو گذاشتم روی زنگ به اميد اينکه
....مثل هر بار لجبازی های اکبر خان باشه که در روی من باز نمی کرد
زنگ رو بازهم زدم..ان بار با صدای بلند تری گريه کردم...به در تکيه دادم که صدای تقی شنيدم که به نظرم بيشتر شبيه
...يه خيال بود بعد از دوشب نخوابيدن از استرس
خودم رو تقريبا تو باغ عمارت پرتاب کردم و وارد شدم...به سمت خونه تقريبا می دويدم...به در نزديک ميشدم که روی
 ...تراس حامی رو ديدم که با تعجب و کت و شلواری که نشون می داد تازه از بيرون اومده ايستاده بود
!!تقريبا فرياد زدم به مردی که باال ايستاده بود و من پايين بودم..بله اونا هميشه باال بودن و من پايين : ...کجان؟؟؟؟
اتفاقی افتاده؟؟_
اين رو من بايد بپرسم...چی می خوايد از من؟؟؟...بچه ها کجا هستن؟؟؟_
اخماش رفت توی هم..اين همه عصبيت و پرخاش رو از من انتظار نداشت  :منظورتون رو متوجه نمی شم؟؟
..منم سالهاست که منظور خانواده شما رو نمی فهمم...قرارمون اين نبود_
کيفم از دستم رها شد...می دونم قيافه ام قابل ترحم شده بود برام مهم نبود حتی اگر الزم بود التماس ميکردم برای گناه
....نکرده عذر خواهی هم ميکردم
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نمی دونم با ديدن حال نزارم هول کرد که اين طور بهم ريخت که از پله ها اومد پايين..به من که با زانو هايی که توان نگه
داشتن وزنم رو نداشت و سرمايی که به خاطر مانتوی نخی تنم بود نزديک شد  :هيچ معلوم هست داريد با خودتون چه می
کنيد؟؟؟؟
...برای اولين بار انقدر بهم نزديک شده بود  :بفرماييد بريم باال
دستش به سمتم دراز شد...به سمت منی که داشتم از استرس می مردم  :من کمک شما رو نمی خوام..يه کالم..چه باليی
...سر بچه ها اومده؟؟؟ يا بهتره بگم چه باليی سر من ميخوايد بياريد
اخماش بيشتر رفت تو هم  :بچه ها؟؟!!!!...يعنی شما نمی دونيد؟؟..اين وضع چيه برای خودتون ساختيد...يعنی انقدر دلتون
به خاطر دو روز که بچه ها رفتن باغ دماوند تا حالشون بهتر بشه و از تعطيالتشون استفاده کنن تنگ می شه؟؟؟
با شنيدن اين حرؾ روی دو زانو کؾ حياط نشستم ...با اين حرکتم هول کرد : ...حالتون خوبه؟؟؟
با صدای گرفته نگاهش کردم ..خيلی حرفا بود برای گفتن اما فقط نگاهش کردم..نگاهی که احساس کردم بيشتر از هر
...زمانی پر از دلخوری و دلشکستگی  :من از شما انتظار نداشتم آقای دکتر
دست انداختم و کيفم رو برداشتم..بايد می رفتم..نبايد بيشتر از اين ضعفم رو ميديدن...اين طوری لذتشون بيشتر می
شد...تمام سعيم و کردم تا تعادلم بهم نخوره حاضر بودم وسط خيابون ؼش کنم و شهرداری جمعم کنه تا اين آدم ها بخوان
...بهم کمک کنن
...مبهوت نگاهم ميکرد...حتما داشت تو دلش لذت می برد
سر پا ايستادم و خواستم برم که صداش باعث شد از جام بپرم  :هيج معلوم هست اين جا چه خبره؟؟..کجا داريد می ريد؟؟؟
...جوابش رو ندادم فقط نگاهش کردم...يه قدم به سمتم برداشت  :من نمی فهمم
منم سالهاست خيلی چيزها رو نمی فهميدم..اما اين دو روز خيلی چيزها رو فهميدم...اين رسمش نبود آقای دکتر...انتظار _
...من
چه انتظاری خانوم؟؟ من چه کاری بر خالؾ انتظار شما کردم که خبر ندارم؟؟؟_
اين بار صدام کمی رفت باال  :شما بگيد من در حق شما چه کردم؟؟؟ چه کردم که مستحق دو شب عذاب و استرس
...نخوابيدن بودم
يه ابروش رفت هوا  :به خاطر گردش رفتن بچه ها؟؟؟
به زور بؽضم رو قورت دادم  :به خاطر گردش رفتن؟؟؟!!!! واقعا همين برداشت رو داريد؟؟؟...اگر بهم ميگفتيد چی
ازتون کم ميشد؟؟
اين بار واقعا جا خورد  :يعنی چی؟؟؟ مگه شما خبر نداشتيد؟؟؟
پوزخندی زدم  :مسخره ام ميکنيد ؟؟
دختر خانوم حواستون هست من کيم؟؟؟_
...نه من حواسم به اينه که من اين جا هيچی نيستم...حتی داخل آدم_
 ...بر گشتم برم
که محکم و جدی گفت  :بايستديد ببينم چی شده؟؟
...مسئله ای نيست من فقط ميخواستم بدونم بچه ها زنده و سالمن...بقيه اش مهم نيست_
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...پشتم و کردم که برم که نگاهم افتاد به انگشتهايی که دور بازوم قالب شدن...نمی دونستم بايد چه عکس العملی نشون بدم
همون طور که دستهاش محکم دور بازوم بود چرخيد و روبه روم ايستاد  :حرؾ زدنتون روی حرفم و بی اعتناييتون رو
...می ذارم به حساب حال بدتون...وگرنه من همون حامی هستم که کسی روی حرفم حرؾ نمی زنه
....نگاهی به بازوم که توی دستای قدرتمندش بود انداختم  :من کسی نيستم آقای دکتر..اگر بودم
کالفه چشم هاش رو باز و بسته کرد  :انقدر اين جمله بی خود رو تکرار نکنيد..همراه من ميايد داخل و مثل دو تا آدم عاقل
...و بالػ صحبت ميکنيم
...من حرفی ندارم_
بازوم رو کمی عقب کشيدم که از حصار انگشتهاش رها بشه ..انگشتهاش رو کمی محکم تر کرد اين باوجود اينکه
..کشمکش خيلی جزئی بود عصبانی ترش کرد
سرم رو بلند کردم و خيره شدم به چشمای عصبانی و قهوه ای ش  :به ؼرورتون بر ميخوره يه دختر بچه رو حرفتون
حرؾ بزنه نه؟؟
...فقط نگاهم کرد..از همون نگاهای ترسناک حامی گونه..همون که باعث شد سرم رو بندازم پايين
...سرش رو خم کرد و صاؾ خيره شد توی چشمام :صبر من حدی داره
....نمی دونم چرا فکر ميکنيد برای من بی حد و اندازه است..و برای اثبات کردنش هم مدام ازم آزمون ميگيريد_
من تازه رسيدم...يک ساعت نشده...يه سفر دو روزه بدون برنامه قبلی به دوبی داشتم..مشکلی پيش اومده بود..رسيدم _
ديدم کسی نيست..زنگ زدم به پدرم..گفتن رفتن دماوند..زری خانوم و علی هم اونجان و فخری هنوز مرخصيه..من هنوز
...لباسم رو عوض نکرده بودم که شما اين طور وارد شديد و شروع کرديد به متهم کردن من...هر چند
واقعا خجالت کشيده بود...دلم می خواست بميرم و نگاهش نکنم..دستاش که دور بازوم حلقه شده بود داغ شده بود و اين ..
يعنی عصبانيتش افزايش پيدا کرده..به قدری عصبانی بود م که بی مالحظه فقط چشمام رو بسته بودم و دهنم رو باز کرده
 ...بودم...هنوز هم با وجود خجالتی که ازش ميکشيدم چيزی توی دلم زبونه ميکشيد
....بفرماييد داخل داريد يخ می زنيد_
...زير لب گفتم  :ميخوام برم
...شنيد  :گفتم داخل
اين بار ترس از کالم قاطعش رو عالوه کرده بودم به خجالت بيش از حدی که ازش داشتم...دستاش رو از دور بازوم باز
 ...کرد...و جلوتر راه افتاد..من اما هنوز محو کفشهای بی مسمايی بودم که پام بود..انگار اون جا ميخم کرده بودن
..با شما هستم_
پشت سرش راه افتادم...وارد خونه شدم...گرمای مطبوعی صورت يخ زده ام رو نوازش کرد..صورتی که می دونستم
...بيش از هميشه داؼون و رنگ پريده است
شالم از سرم افتاده بود و موهام خيلی وحشی اطرافم ريخته بود...ايستاه بود وسط سالن...دستاش رو پشت کمرش قالب
...کرده بود و متتظر من بود..من هم مثل کودکی که خطا کرده ايستادم محکم گفت  :بنشينيد
 ...بدون کل کل کردن نشستم
...حاال از اول برام بگيد دقيقا چی باعث اين حا ل و روز شماست_
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زير لب بدون نگاه مستقيم به اين همه صالبت از دو روز استرسم گفتم...سکوت بود...با دستمال توی دستم بازی می کردم
......دستمالی که حاال بيشتر شبيه تار پود بود
سکوت کرده بود..حتی بعد از تموم شدن حرفم..سرم رو بلند کردم..پر از اخم با اندکی عصبانيت و متفکر داشت نگاهم
ميکرد...خم شد..از کنار کاناپه سطل چرمی کوچکی رو به سمتم گرفت..خجالتم به اوج رسيد..دستمال دستم رو انداختم
...توش
...روی ميز دستمال هست_
...بی حرؾ برداشتم
به خودتون نگاه کرديد؟؟_
_....
به رنگ پريده و چشماتون...؟؟_
....چه اهميتی داشت وقتی_
...من به اين مسئله رسيدگی می کنم_
...شما به من قول داده بوديد_
...عرض کردم رسيدگی می کنم_
...صدام به خاطر تمام بؽض هام و اشک هام گرفته بود
...من...بابت...عذر ميخوام_
_.....
...سرم رو بلند کردم..هنوز اخم آلود نگاهم ميکرد گفتم :من..فکر می کردم شما هم در جريانيد
...پس نگيد انتظار نداشتيد...بگيد انتظار داشتيد_
...سرم رو پايين انداختم  : ...من ميرم
بنشينيد...من گفتم اين بی مالحظگيتون رو بخشيدم؟؟؟_
...من عصبی بودم...ولی..باور کنيد قصدم توهين به شما نبود...يعنی...اون لحظه_
....آخرين بار باشه_
...آخه_
...شنيديد چی گفتم؟؟ آخرين بار باشه همچين باليی رو سر خودتون مياريد_
چشمام تا جايی که امکان داشت گرد شده بود..با تعجب به نگاه سرد و خشنش روی خودم نگاه کردم...هول کرده
بودم...باورم نمی شد اين آدم..يعنی نگران من شده بود...؟؟؟
..بلند شيد_
...با تعجب نگاهش کردم
...فکر ميکنم باهم قراری داشتيم_
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با گيجی پرسيدم  :قرار؟؟؟
مگه قرار نبود بريم شاهنامه خوانی؟؟_
...اصال يادم نبود ..سرم رو پايين انداختم  :آخه
...آخه ..نداره....رويا هم مياد_
...باورم نمی شد  : ...من آمادگيش رو ندارم..

...از کنار ساک کوچيکی که کنار مبل بود سوئيچش رو برداشت : ...می ريم خونه لباستون رو عوض کنيد...می ريم
...ميريم رو مطمئن گفت..جايی برای اعتراض من نبود..
اين تنبيه تونه...تا ديگه اون طوری خونه ما نيايد و همه حرفهايی که بهم زديد...و البته يه تنبيهی ديگه هم داريد_
...بابت چی؟؟؟من که عذر خواستم _
....دوست ندارم روی حرفم حرؾ زده بشه..گفتم ميريم يعنی ميريم_

مداد مشکی توی دستم رو گذاشتم جلوی آينه...تمام طول مسير سکوت کرده بوديم و من سعی کرده بودم با آهنگ آروم
داخل ماشينش کمی آرامشم رو به دست بيارم...پا فشاريش برای رفتن رو درک نمی کردم...به خودم توی آينه نگاه کردم
...حتی معجزه لوازم آرايش هم نمی تونست چشمام رو به حالت عادی برگردونه..اما قيافه ام کمی نرمال تر شده بود
هوا سرد بود و کمی بارونی..بارونی ام رو پوشيدم و شال قرمزم رو هم روی سرم انداختم...بارونی خيلی کوتاه بود اما
....مهم نبود قرار نبود تو خيابون راه برم
در رو باز کردم...تو ماشين منتظرم بود...آرنجش رو به شيشه ماشين تکيه داده بود واخم آلود توی فکر بود..من هيچ
....توضيحی برای بودنش..معطل شدن نيم ساعتش..و آرامشش و اخم هميشگيش نداشتم
خواستم در رو باز کنم که اسمم رو شنيدم..مادام بود سبد چرخ دار خريدش پشتش بود..با لهجه با مزه و شال دست بافش
...داشت بهم لبخند می زد :...سالم مادام
سالم عروسک...خوبی؟؟_
حامی هم از ماشين پياده شد...ماشينش تو محله ما تابلو بود..خودش هم همين طور...مادام نگاهی کنجکاو به من و بعد به
...حامی انداخت
...آقای دکتر برادر شوهر رها هستن_
...تازه متوجه شده بود ..سالمی کرد که حامی هم مثل هميشه مودبانه جوابش رو داد و حالش رو پرسيد
...سرپا نگهتون ندارم مادام_
..بهت خوش بگذره_
...خم شدم و گونه خوشگلش رو بوسيدم  :آخه تو چرا انقدر خوشگلی مادام
...بلند خنديد و لپم رو کشيد  :دروغ نگو...از من ديگه گذشته
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...بعد رو کرد به حامی که داشت نگاهمون ميکرد  :خيلی مراقب اين دختر باش مرد جوون..خاطر خواه زياد داره
...حامی با يه لنگه ابروی باال رفته به ما نگاه کرد  :هستم در خدمتشون
...جوابش انگار به دل مادام خيلی نشست..
...سوار ماشين شديم  :ببخشيد آقای دکتر خيلی معطل شديد
...همسايتون بودن...؟؟خيلی سر دستی از مادام براش گفتم_
نگاهی به تلفنش انداخت انگار منتظر تماس بود..بالفاصله بعد هم تلفن زنگ خورد...از احوال پرسيش معلوم بود نيوشا
...ست
...بعد گوشی رو به من داد
...سالم همراز قربونت بره_
...سالم همراز کجايی تو؟؟_
...تعجب کردم من که جايی نرفته بودم..
چه طور پرنسسم؟؟_
پدر جون گفت رفتی مسافرت..چرا از ما خداحافظی نکردی؟؟..ما هم اومديم دماوند...حوصلمون هم سر رفته..تو هم _
ميای؟؟؟
احساسی که االن داشتم قابل توصيؾ نبود...بدنم از شدت عصبانيت می لرزيد..تلفن رو محکم تر توی دستم گرفتم...حامی
...زير چشمی داشت نگاهم ميکرد
ببخش نازنينم..يه کاری يهويی پيش اومد..خوب کرده پدر جونتون بردتون آب و هواتون عوض بشه..مراقب خودت و _
...کوشا باشی ها هوا سرده
...تو هم بيا_
...من کجا بيام؟؟؟..به شما خوش بگذره به من هم خوش گذشته_
با عمو داری ميری بيرون؟؟_
...نمی دونستم بايد چی بهشون بگم..
...من االن مزاحم عموتون هستم_
بعد از حرؾ زدن با کوشا...گوشی رو به سمت حامی گرفتم و ناخود آگاه پوزخندی به تمام اين بد جنسی های بی دليل
...زدم
...شما که منزل بوديد باهاشون تماس گرفتم...بعد هم گفتم دوباره زنگ بزنن_
اين شماره ای که جواب شما رو ميده و دوباره بهتون زنگ می زنه ها...دقيقا همين خط..سه روزه برای من فقط بوق _
...ميخوره
...اخمای درهمش نشان از توی فکر بودنش بود  :من بهتون
...نمی خوام قول بديد...آقای دکتر...همه چيز که دست شما نيست_

صفحه 192

برای

دانلود

رمان

های

بیشتر

به

سایتbehtoop.com
مراجعه کنید

رمان

بانوی قصه

اين حرفم انگار بهش برخورد  :همه چيز دست منه دختر خانوم..اين اتفاق خارج از برنامه ها بود...و من بهش رسيدگی
...ميکنم
...مهم نيست...بازهم هم ازتون عذر ميخوام و هم تشکر ميکنم_
دستش رو دراز کرد..از صورتم رد شد و چشمم افتاد به دکمه های سردست مشکی و رنگ و بی نهايت شيکش...بوی
...عطرش از کنار بينيم گذشت..سايبان رو پايين آورد و آينه اش رو باز کرد...المپ کنار آينه روشن شد
بهم بگيد دقيقا اون جا چی ميبينيد؟؟؟_
نمی فهميدم منظورش چيه؟؟
انقدر فکر کردن نداره...بهم بگيد توی آينه چی ميبينيد؟؟_
...خودم رو_
پس خودتون رو هم ميبينيد؟؟_
...لحن خونسرد و کالم شمرده اش هم حتی باعث نمی شد درست منظورش رو بفهمم
...من منظورتون رو درست متوجه نمی شم آقای دکتر_
خيلی ساده است...اين چشمايی که باز نميشن...با همه تالشی که ميکنيد برای آروم جلوه کردن..رنگی که به رخسار _
نيست..و صدای گرفته...بازهم براتون بشمارم؟؟
می خوايد من هم براتون بشمارم...؟؟؟_
باشه قبول...من انکار نميکنم...من حتی وابستگی شما به بچه ها رو هم درک می کنم...عصبيتت امروزتون هم تا حدودی _
قابل قبول..حق هم بهتون می دم...اما...کمی هم به خودتون فکر کنيد...احساس مسئوليتتون نسبت به بچه ها قابل تقديره..اما
چرا حتی ذره ای از اين تالش رو برای خودتون صرؾ نميکنيد؟؟
...من خودم رو رها نکردم..من کار ميکنم..کتاب ميخونم..برای پيشرفت ذهنی و اجتماعيم تمام تالشم رو می کنم_
همون طور آروم و مجاب کننده کالمش رو ادامه داد  :اين عاليه..اما آيا کافيه؟؟؟..استراحتتون کافيه؟؟...چه قدر از وقتتون
صرؾ تفريحاتتون می شه؟؟؟
ميشه يه جسارتی بکنم؟؟_
...سئوالی نگاهم کرد
آقای دکتر شما چه قدر صرؾ تفريحتون ميکنيد؟؟_
لبخندی زد :..با من خودتون رو مقايسه ميکيند؟؟
چرا؟؟..نبايد اين کارر و بکنم؟؟؟_
با وجود طعنه کالمتون جوابتون رو ميدم که خير...من از شما خيلی بزرگترم...در ضمن مسئوليت يه خاندان روی _
...دوشمه...و از همه محترم..من يه مردم
من هم مسئوليت زندگی خودم رو دارم ...تمام تالش من برای بودن و درست موندنه...تمام اين به قول شما دويدن ها _
.....برای زندگی که يه وقت ذره ای به خطا نره
 ...متفکر گوش ميکرد
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سرم رو به پشتی صندليش تکيه دادم  :من آدم خوش شانسيم بزرگترين تفريح زندگيم شؽلمه...و اما مرد بودنتون...من می
...تونم از زن بودنم براتون حرؾ بزنم ساعتها..اما االن..فقط ميتونم بگم...من فرقی بينمون نمی بينم
مثل فمنيستهای بی سواد حرؾ نزنيد...ما تفاوتهايی داريم...حقوقمون مشترکه..شکی توش نيست..اما مرد بودن و زن _
....بودن متفاوته...اين تفاوت باعث ميشه که زنيتی وجود داشته باشه که بخوايد ازش حرؾ بزنيد
...پس به حقوق ما اعتقاد داريد؟؟؟...اون شب که حق طالق خواهرم عصبانيتون کرده بود که اين طور به نظر نيم رسيد_
...اين مسئله با همه مسئله های ديگه فرق ميکنه_
چشمای خشکم رو بهم فشار دادم  :فرقی نمی کنه..برادر شما نخواست به هر دليلی با خواهرم زندگی کنه و خانواده شما با
...تهديد هميشگيشون يعنی بچه ها خواهرم رو توی خونه نگه داشتن
...رها مادر بچه ها بود و بايد براشون مادری ميکرد_
....حامد هم پدرشون بود_
...تر مز دستی رو کشيد...متعجب به سمتش چرخيدم...اشاره به برج رو به روش کرد  :اومديم دنبال رويا
 ...دستم رفت سمت دستگيره
گفت  :کجا؟؟
..ايشون از من بزرگترن..من پشت ميشينم_
...کاش ميتونستيد بدون فکر کردن به رها و حامد..چند لحظه ای از خودتون بگيد_
خواستم جوابش رو بدم که رويا مثل هميشه شيک و با يه لبخند که چندين برابر زيبا ترش ميکرد سوار ماشين شد  :گفتی
همراز هم هست که؟؟
...من اينجام_
به پشت سر چرخيد با ديدنم تعجب کرد  :چرا اون جايی..؟؟
....جوابی که به حامی داده بودم رو تکرار کردم که باعث اعتراضش شد  :خودت پيری
مامان اينا هم ميخوان تو اين سرما برن دماوند حامی..تو هم ميری؟؟_
...نمی دونم...شايد بايد ببينم کارها چه طور ميشه_
اوضاع دوبی خوب بود...؟؟_
اونها مشؽول صحبتهای کاريشون شدن و من مشؽول فکر کردن به تمام متن صحبت هام با حامی...به تمام اتفاقايی که
...امروز افتاده بود..چند وقتی بود سئوال زياد توی ذهنم داشتم و جوابی نداشتم

...اين جا بايد پارک کنيد...بايد کمی پياده بريم_
...حامی سعی در پارک کردن ماشينش داشت
...رويا  :ببخشيد..ما خيلی مشؽول کاری شرکت شديم
...لبخندی زدم  :اشکال نداره منم االن ازتون انتقامم رو ميگيرم...جايی که ميريم هم کامال مربوط به کار منه
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 ...ورودمون به گالری همراه شد با سر و صدای بلند بچه ها...کيوان اونجا بود..سهيل و اشکان
...رويا رو معرفی کردم...حامی رو که ميشناختن
من  :اشکان خانومت کو؟؟؟

...اشکان که تو ليوان مرتبی نسکافه به دست رويا و حامی ميداد  :تمرين می کنن بايد برای اجرا برن لهستان
با دست اشاره ای به مبل سه نفره قرمز رنگی کردم که جايگاه هميشگی من بود...حامی پالتوش رو در آورد و رويا هم
...همين طور..زير پالتوی خوشگلش..کت و دامن آجری خيلی خوشگلی تنش بود
..ببخشيد که اين جا وسيله پذيرايی نيست_
رويا  :خيلی برام جالبه که قراره چه اتفاقی بيوفته؟؟
...حامی آروم و با طمانينه نسکافه اش رو ميخورد و به اطراؾ نگاه ميکرد
..با صدای آرتان برگشتم پشت سرم  :خوش اومديد آقای دکتر
 ...با هم سالم و احوال پرسی کردن ...من هم دست به سينه پشت سرش داشتم نگاهش ميکردم
...حامی متوجه قيافه درهم و حسودم شد ..نگاه خاصی بهم انداخت
آرتان چرخيد  :حسود خانوم چرا اين طوری نگام ميکنی؟؟؟وايسا ببينم..چشمی برات نمونده کسی رو نگاه کنی..چيزی
شده؟؟
نگاهی به حامی انداختم که خيره به ليوانش بود هر چيزی که بود بين خود ما بود :...چيزی نشده کمی سر درد
دارم...کاری از من بر مياد انجام بدم؟؟؟
آرتان هدايتم کرد سمت کاناپه  :آره خيلی هم که حالت به جاست...فقط استراحت کن ..مطمئنم مثل هميشه بابا ازت می
...خواد چيزهايی رو بخونی
...صدام گرفته_
...صدات به خوشگلی همون فرشته ای که جاش حرؾ زدی_

روی صندلی بلند کنار پدر آرتان کمی جا به جا شدم برای من که حماسی خوانی زياد قوی نداشتم و صدام هم نرم و نازک
...تر از اين حرفها بود کمی استرس زا بود...چشمام هم هنوز کمی درد ميکرد
تو تاريکی و روشنی کسايی که به اميد شنيدن شعری مملو از ايران اومده بودن اون گوشه کنارا مردی نشسته بود که
امشب عجيب توجهم رو جلب ميکرد...حامی روی مبل قرمز اون گوشه خيره نگاهم ميکرد..سر جام بيشتر از هر زمان
...ديگه ای کالفه بودم...پام رو تکون می دادم
...چرخيدم به سمتش کامل...چی باعث می شد به اون سمت باشم هم نمی دونم
منيژه چو از خيمه کرد نگاهش بديد آن سهی قد لشکر پناه
به رخسار گاه چون سهيل يمن بنفشه گرفته رو برگ سمن
فرستاد مر دايه را چون نوند که رو زير آن شاخ سرو بلند
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نگاه کن که آن ماه ديدار کيست سياوش مگر زنده شده گر پريست

به اين قسمت که رسيدم صدای تشويق بلند شد..عجيب بود که چرا تمام مدت اين بيتها خيره بودم تو نگاهی که عجيب اين
روزها ساحل آرامش من بود...چشمايی عين همون چشمايی که اين سالها برام طوفان ايجاد می کردن اما نگاهشون تفاوتی
...تا ثريا داشت
با صدای پدر آرتان از روی صندلی پايين اومدم و نگاهی به جمعيت سی نفری که داشتن تشويق ميکردن انداختم و لبخندی
...زدم
...برای چندمين بار داستان بيژن و منيژه رو اجرا ميکرديم اما هيچ وقت انقدر روم تاثير نگذاشته بود
...پدر آرتان که می دو نست حامی و رويا مهمانهای من هستن همراهم به سمتشون اومد
...خوشحالم کسايی ايجان که شؽلشون جدا از ما هاست_
...رويا  :بسيار عالی بود...لذت بردم
...حامی با سر تاييد کرد و من اين بار با حسی جدا از استرس سرم رو انداختم پايين
...آرتان هم به جمع ما پيوست  :هيچ وقت به نظرم بيژن انقد خوش تيپ نيومده بود
 ....با صدای بلند به متلکش خنديدم
...نه خدايی همراز امشب خيلی از ته دل بود_
....من کال تو داستانهای حماسی خوب نيستم...تو درس نقالی هم نمره خوبی نياوردم اما اين داستان رو دوست داشتم_
...پدر آرتان  :منيژه دختری جدا از تمام دختران افسا نه هاست..زيبايی و جسارت خاص خودش رو داره
....رويا  :من اين داستان رو نمی دونستم
...من با شيطنت به سمت رويا برگشتم  :هميشه که نبايد پسرها دختر بدزدن يه بارم دخترها پسر بدزدن
...اين بار حامی همراه با لبخندی که روی لبش بود سرش رو به اطراؾ تکون داد
...رويا با خنده  :آره خب به خصوص پسره که به زيبايی سياوش هم بوده
پدر آرتان  :عشق جسارت مياره...عشقی که باعث نشه کارهايی بکنی که از خودت انتظار نداری يا طرؾ مقابلت رو زيبا
...تر از هر کسی نبينی کال اسمش عشق نيست
سرم رو بلند کردم و به مردی انداختم که متفکر خيره به کفش هاش بود ...و دستايی که تو جيب شلوارش مشت شده
....بود

...خب حامی امشب تصميم دارم شامی که بهت با خته بودم رو بدم_
...اون يه شوخی بود رويا_
يعنی شام نمی خوای...؟؟_
...چرا گرسنه که هستم ولی خودم هستم در خدمتتون_
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اين دو نفر از من اصال سئوال نمی پرسيدن...تو هوای خنک ايستاده بوديم و من بيشتر از هر چيزی به خواب احتياج
....داشتم و عجيب توی دلم يه آرامشی ژرؾ بود
گير داده بودم به سنگ ريز زير پام و قلش می دادم...به حرؾ پدر آرتان فکر می کردم...به سياوش..به آويسا...به
 ....جسارتهايی که داشتم و نداشتم...به
سرم رو بلند کردم...حامی سئوالی نگاهم ميکرد ...عميق  :خب شما کجا رو پيشنهاد می کنيد؟؟
..با من بود؟؟..
برای چه موضوعی؟؟_
رويا خنديد  :بد جور هنوز تو فکر بيژنی منيژه خانوم...دو ساعت داريم سر چی چونه ميزنيم...؟؟؟
...لبخندی زدم  :آره پشت اون درخت چنار دنبال سرو قد قصه ها ميگشتم
...رويا کنارم ايستاد  :گاهی نيازی نيست انقدر هم دور بگردی
...حامی با لحنی که عجيب ترسناک بود  :رويا!!!! سوار شيد
...کمی پنجره رو باز کرده بودم...بوی پاييز رو تو ريه هام پر کردم
...اين بار جلوی رستوران جالبی پارک کردن...يه خونه وياليی سنگی با مزه بود
 ...بعد از سفارش ؼذا ها رويا بلند شد تا به تلفنش جواب بده
حامی  :سردتون که نيست؟؟؟
...سرم روبلند کردم و نفس کشيدم  :نه....ممنون امروز خيلی وقت گذاشتيد
....نگاهش به سمت چنگالی بود که توی دستش ميچرخوند  :امشب برای من هم خيلی جالب بود
...جسارت اين داستان توجه جلب ميکنه_
....گاهی جسارت اصلی آدم ها تو مبارزه با خودشونه_
...امشب شبی پر از حرؾ بود انگار
....من زياد با خودم نمی جنگم_
...لبخندی بهم زد..چرا احساس کردم تو نگاهش چيزی هست که بد جور بهم احساس کوچولو بودن می داد
...شايد چون اون طور که دوست دارم زندگی ميکنم....می دونم که االن تو دلتون ميگيد ايده آل گرايی های يه دختر بچه_
...شما عادت کرديد تو دهن من حرؾ بذاريد...من دارم بهتون گوش ميکنم_
...نگاهم به شمع کوچيک کنار ميز بود  :بيشترين جسارت رو من دارم اتفاقا...چون رو حرؾ شما حرؾ ميزنم
...مهم اينه که آخرش حرؾ کی می شه_
...سرم رو بلند کردم که داشت نگاهم ميکرد  :مهم اينه که من اين کار رو ميکنم
خودم تعجب کردم..از کی به اين نقطه رسيده بوديم که شوخی هم ميکرديم...؟؟...
چرا از يه جنبه ديگه نگاهش نميکنيد؟_
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از کدوم جنبه؟؟_
...اينکه من بهتون اجازه ميدم که بتونيد حرفتون رو بزنيد_

خنده ام گرفت..هم از خودخواهی بی نظيرش...هم از لحن با مزه ای که تو کالمش بود..خيلی دلم ميخواست بهش بگم ...
...مگه دنيا به مرکزيت شما می چرخه که احساس کردم بی ادبی ميشه
رويا  :ببخشيد اگر که دير کردم..خب همراز بانوی خسته...اوضاعت چه طوره؟؟

پس رويهم رفته حالت يکم بهتر شده؟؟؟_
گلنار پای تلفن بود..مادر بزرگشون به رحمت خدا رفته بود و چند روزی بود که مونده بودن طالقان زنگ زده بودم برای
 ...احوال پرسی
...گلنار  :مادر جون پير بود و بيمار همراز..اما مرگ در هر صورتی سخته
...سيا چه طوره؟؟..دلم براتون خيلی تنگ شده_
ما هم همين طور...سيا هم بد نيست..عين مرغ پر کنده است اين روزا..نمی دونم چشه..چی ميخواد؟؟..خسته شدم به خدا _
...همراز...بس که پرسيدم و جواب نگرفتم
...ذهنم رفت به سمت همون جسارت..همون کنار گذاشتن آرزو..

برای رفتن به کالس آماده می شدم...شالم رو روی سرم مرتب ميکردم و نگاهم توی آينه به خودم بود..امروز رامين از يه
...سفر بر ميگشت و اين يعنی مواجه شدن...خودم رو بايد آماده ميکردم

آخرين تست رو براش عالمت زدم...لبخند زد لبخند زدم..اين دختر آينده داشت...من رو ياد خودم می انداخت عالقه اش به
...خوندن...شوقش به صحنه
دستی به پيشونيم کشيدم خسته بودم و نسبتا پر از استرس...شک نداشتم امروز نباشه فردا اين مسئله مطرح خواهد
شد...خانوم مير جعفری لبخندی بهم زد اما چشمم به سمت چپش ليز خورد به مردی که به چارچوب در اتاقش تکيه داده
...بود و نگاهم می کرد
...نگاهم به نگاهش خيره موند....سخت نبود ديدن چيزی که ادعاش رو ميکرد
...با دست اشاره کرد به اتاقش و من وارد شدم
روی مبل رو به روش نشستم...اين بار هم به جای پشت ميزش ميز روبه روم رو انتخاب کردم...کمی عقب رفتم..چيزی
....شبيه به پوزخند روی لبش اومد  :نگو ازم می ترسی
...نگاهش کردم نه واقعا نمی ترسيدم...ترس من از چيز ديگه ای بود ...پاهام رو جمع کردم زانوم به زانوش ميخورد
...چشمات خيلی خسته است_
....کارم زياده_
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سرش رو خم کرد به سمتم  :نگام کن همراز....می خوام باهام ناهار بيرم بيرون....کجا دوست داری؟
رامين بلد بود بگه کجا دوست داری..ياد حامی افتادم...چرا؟؟..خودم هم نمی دونم...اون زياد پيش نميومد نظر ...
بخواد...اين مقايسه به نظر خودم هم بيش از اندازه پرت بود...سرم رو تکون دادم...هنوز منتظر جواب من بود و من چرا
تمام مدت به دنبال يه نگاه قهوه ای بودم..همون که ديشب تو تاريک و روشن اون گالری روی مبل قرمز نگاهم
ميکرد...اما به جاش يه جفت چشم مشتاق می ديدم...مشتاق به چی؟؟...اين همون چشمايی بودن که خيلی آشنا بودن و در
...عين حال بيش از هر زمان ديگه ای دور
می شه اين دعوتتون رو رد کنم؟_
دلخور کمی صورتش رو عقب کشيد  :چرا گرسنه نيستی؟؟
...راستش رو بخوايد خيلی رو مودش نيستم_
!!چرا؟؟_
...می خواست حرؾ بزنيم...باشه گويا بايد اين حرفها زده می شد
...يه هنرمند ؼير مودی به من نشون بديد_
لبخندی زد  :قبولتون دارم...اما به نظرتون ما تو همه چيز مودی هستيم؟؟؟ مثل زندگی خصوصيمون هم حتی؟؟
داشتيم ميرسيديم به مسئله اساسی...کؾ دستام يخ کرده بود و احساس ميکردم از پشت کمرم قطرات عرق سرد می ..
...گذره
زندگی خصوصی دو تا هنرمند باهم؟؟؟_
....نگاهم کرد...منتظر جوابش بود
....خيلی بهش فکر نکردم استادی داشتم که ميگفت دو پادشاه در يک اقليم نگجند_
حتی اگر خيلی همديگه رو دوست داشته باشن...؟؟_
 ...هراسان نگاهش کردم
رامين :حتی اگر يکيشون خيلی بيشتر اون يکی رو دوست داشته باشه...؟
...من می دونم عشق يه طرفه چيه آقای پرتو..زياد به کسی توصيه اش نمی کنم_
...آدم ها حماقت ميکنن_
....داشتيم تو لفافه حرؾ ميزديم...از نظر من حاال که بحث باز شده بود دليلی نداشت..
...من اين مدت بارها راجع بهش صحبت کردم من به شما حق ميدم_
...خواست چيزی بگه دستم رو آوردم باال  :اجازه بديد حرفام تموم بشه
دستام رو قفل کردم توی هم و سعی کردم تمام اعتماد به نفس داشته و نداشتم رو جمع کنم :....اون روزگار من خيلی بچه
بودم...شما هم البته سنی نداشتيد اما از سنتون بيشتر ميدونستيد...رفتارهاتون به هنجار و به جا بود...اطرافيان قبولتون
...داشتن...منم يه دختر بچه تشنه محبت بودم...بچه بودم...تو اوج نوجوانی....عاشق شدم...داغ داغ...خيلی زجر کشيدم
...به خدا که نمی خواستم_
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بحث خواستنش نبود..شما من رو نمی خواستيد ....يه زمانايی من ميومدم يه جاهايی فقط نگاهتون ميکردم...حرؾ تموم _
...شده بود يا شايد هم حرفی نبود اما من با نگاهم با شما حرؾ ميزدم...شما که قلمتون روی بومتون کشيده می شد
مادرم خياط مادرتون بود...و من هم صحبت نازنين بودم براتون...من از شما خيلی چيزا ياد گرفتم....می تونم بگم اينی که
....اينجا نشسته ثمر تمام تالش شماست
من؟؟؟_
بله تمام تالش شما برای ناديده گرفتن من...اين شد...اين که من هنوز هم دوست دارم ديده بشم...اما نوعش فرق _
کرده..من صحنه رو انتخاب کردم...ديگه لباسام يا مدل لباسم اون طوری نيست که بخوام توجه جلب کنم..بازی ميکنم و
...آدم ها می بيننم....و اين رو من مديون شمام
...همراز تو بيش از هر زمان ديگه ای وقتی رو صحنه هم نيستی توجه جلب ميکنی_
دستهای قالب شده در همم رو باز کردم..کؾ دستام خيس شده بود ...سرم رو پايين انداختم  :نظر لطؾ شماست من خيلی
...هم بهش اعتقاد ندارم
...تو زيبايی همراز...اون مهر بی نظيرت چشمای خمارت رو خواستنی تر ميکنه_
می دونستم گونه هام رنگ گرفته...نگاهم رو که به انگشتام بود اين بار به صورتش دوختم..اين مرد يه دوره ای جذاب ..
....ترين مرد دنيا بود..هنوز جذاب بود اما جذاب ترين نبود
اون تابلو منبع الهامش تو بودی....تو مدتهاست که منبع الهام منی..شعرهام...نقاشی هام...همه اش...همراز من چند مدتی _
 ....که تو خاطراتم دارم دنباله رد پای تو ميگردم
..من دنبال رد پای شما نمی گردم چون هست...شما همون چيزی هستيد ...که_
...روم نمی شد ادامه اش بدم....احساس ميکردم دارم از درون ميلرزم..
...جمله ام رو کامل کرد  :بهش ميگن عشق دوره نوجوانی؟؟؟؟!!!!..نگاهم کن همراز ..چرا اين طوری خجالت ميکشی؟؟؟
...زياد راحت نيستم..يعنی راستش رو بخوايد...هيچ وقت فکر نميکردم بشينم با شما راجع بهش صحبت کنم_
رو ميز جا به جا شد و بهم نزديک تر شد  :چرا؟؟؟چيزی که يه طرفش منم رو با کی بايد راجع بهش صحبت کنی؟؟
...من عادت کرده بودم راجع به شما فقط با خودم حرؾ بزنم_
....خب االن با خودم حرؾ بزن همراز من هی و حاضر اين جام...جلو روت...می دونم خيلی اذيت شدی..ببخشيد_
به چشمای مشتاقش نگاه کردم..بايد تمام روی داشته و نداشتم رو جمع ميکردم :من نگفتم اين فعل استمراری...اذيت
...شدم...ديگه نمی شم
...احساس کردم رنگ از رخسارش پريد
دنيا بعد از يه مدتی به من نشون داد که دردهای بی درمان تری هم هستن....مثل از دست دادن عزيزان...مثل درد زنده _
..بودن...موندن و زندگی کردن
دستش رو به طرفم دراز کرد خواست دستام رو توی دستش بگيره...کشيدم عقب...به روی خودش نياورد :..بذار پيشت
....باشم همراز...بذار اين چيزايی که داره اذيتت ميکنه رو باهم درستش کنيم...همراز من ميفهممت...تو من رو ميفهمی
گلوم خشک شده بود..اين حرفها قشنگ بودن...اگر اون زمان ها شنيده می شدن من پرواز ميکردم اما االن...چرا تو دلم ..
!!چيزی تکون نيمخورد؟؟مگه نبايد ذوق ميکردم...چرا دوست داشتم بذارم برم از اين دفتر....؟
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سکوتم انگار بهش جسارت بيشتری داد  :اون طور متعجب نگاهم نکن...سخت نيست ..سخت نيست بفهمی که چه قدر
...دوستت دارم
همراز موفق امروز رو؟؟_
کنايه هم که بزنی چيزی از اين حس کم نميکنه...من آرامش عجيبی ازت ميگيرم همراز...نمی شه کنارت بود و حس _
...زيبای بودنت رو نفس نکشيد
رامين بود و حرفهای شعر گونه اش..انتظار ديگه ای هم نمی رفت اين آدم صدای زيبايی داشت...لحن نرمی داشت و ..
...بيشتر از يه مثنوی شايد حرفهای زيبا بلد بود...بوی کاپيتان بلک ميداد
....من کنار اين مرد حس زيبا بودن نداشتم....حس زن بودن نداشتم..حسی نداشتم
...خواهش می کنم...من ..اين جوری معذبم_
اين که دوستت دارم؟؟....اين معذبت ميکنه؟؟؟_
...باور کنيد...من...حتی ديگه بهش فکر هم نمی کنم...احساس ميکنم خيلی ازش گذشته_
تو چرا تو گذشته ها دنبال من ميگردی..اينجا بگرد..همين جا تو اين آموزشگاه بعنوان همکارت..بعنوان يه نقاش..يه _
...استاد دانشگاه..اين طور نگاهم کن..از اول من رو بشناس..به منم فرصت بده..کنارت باشم
...فرصت؟؟؟..من انقدر تنها بودم که عادت نداشتم کسی تو زندگيم باشه...يعنی...اگر قرار بود باشه هم...
شما برای من به معنی يه احترام هستيد يه خاطری زيبا...خواهش ميکنم اون طور هم بمونيد...ملزم نيستيم که فکر کنيم _
...همه عشق های اول آدم صحيحن...يا حتی ميشه اسمش رو عشق گذاشت
..دستاش لرزيد...اين بار واقعا رنگ به روش نمونده بود  :هيچ احساسی از من باقی نمونده؟؟
....سرم رو پايين انداختم...نمی دونم چرا دوست داشتم گريه کنم..
دستش توی موهاش بود و آرنجش روی زانوش که باال و پايين ميرفت  :فکر ميکنی به همين راحتی ....پا پس ميکشم
....؟؟؟
....با التماس توی صدام گفتم  :اما
....اين رو تو نبايد اجازه بدی همراز_
...همراز بهم حق بده برای داشتنت تالش کنم_
...اما من هيچ قولی به شما نمی دم_

تکيه دادم به دويار دود گرفته پل سيد خندان...به نقاشی های ديواری که نصفشون ريخته بود..نفسم درست باال
نميومد...بؽض بدی داشتم...احساس ميکردم فشارم به صفر داره نزديک ميشه ناراحت کردن کسی آخرين چيزی بود که
دوست داشتم انجام بدم...اما چی کار ميکردم..؟؟؟
...گوشيم زنگ خورد..از خونه انتظام ها بود..احتماال بچه ها بودن به ساعتم نگاه کردم
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نيوشا بود...اکبر خان.گويا چند روزی بود قلبش گرفته بود و به همين خاطر بايد از هوای تهران دور ميبود و مونده بود
دماوند و نيوشا هم ميخواست بره پيش روانکاوش و گويا اصرار کرده بود با من بره...می خواست بدونه من کجام تا با
راننده خودشون رو به من برسونن....آدرس کافه ی هميشگی تو ميدون انقالب رو به علی آقا دادم...شايد کمی نفس کشييدم
دود سيگارهای آشنا و خوردن يه فنجون قهوه افتضاح هميشگی بهم کمک ميکرد فکر کنم..دنيا داره چه طوری ميچرخه و
اين وسط حس من کجا ست؟؟؟

..زيپ کاپشنش رو باال تر کشيدم هوا کمی سرد بود..کوشا مثل هميشه با کنجکاوی مشؽول فضولی بود
...کوشا سرش رو از توی کاپوت ماشين آورد باال  :کار اين ماشين عمو تمومه
اصال تو اين وسط چی ميگی؟؟_
نيوشا چی کارش داری آخه ؟؟؟_
به ساعتم نگاه کردم داشت دير ميشد  :علی آقا اين ماشين خيلی کار داره؟
....کامپيوترش قاطی کرده قفل کرده بايد زنگ بزنم بيان ببرنش_
...دکتر دير ميشه پس من بچه ها رو می برم_
...اجازه بديد از آقا اجازه بگيرم ايشون بگن چی کار کنيم_
عصبانی شدم..کال امروز روز خيلی جالبی برای من نبود...دست نيوشا و کوشا رو کشيدم  :اگه من انقد بزرگ شدم که
...همراهشونم خودم هم تصميم ميگيرم کجا ببرمشون
بی توجه به اعتراضش جلوی تاکسی دستم رو تکون دادم و سوار شديم..می دونستم مسئله خاصی نبوده اما من انگار دنبال
...کسی ميگشتم

 ....پاهام رو تکون دادم..نيوشا هنوز تو فکر بود و کوشا دور دهنش بستنی بود
چرا نمی خوری همراز؟؟؟_
...به کوشا دلخوش نگاه کردم  :ترجيح می دم تو رو بخورم خوشگل من با اين بستنی دور دهنت خوشمزه شدی
...بلند خنديد و من بار ديگه به اين نتيجه رسيدم که اين خنده بلند رو با هيچ چيزی توی دنيا عوض نمی کنم
نيوشا جونم تو فکری؟؟_
...بهم گفت بايد راجع به هر چيزی که تو ذهنم ميگذره و اذيتم ميکنه حرؾ بزنم_
..دستام رو دور ليوان چای جلوم حلقه کردم  :خب اين که کار خيلی خوبيه
به کی بگم؟؟_
...دلم ريخت پايين  :خب به من...به دکترت...اما من فکر ميکردم تو همه چی رو به من ميگی
...پدر جون ميگه دختر نبايد زياد پر حرؾ باشه_
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...فشار انگشتام رو بيشتر کردم  :منظور پدر جون اين نبوده که تو حس هات رو نگی
تو به کی ميگی حسات رو همراز؟؟_

فکر کردم..به سيا...به گلنار....اونا جای خالی خيلی ها رو برای من پر کرده بودن...هر چند..اين روزها بد جور يه ...
...جای خالی توی چشمم ميومد
..منم به تو ميگم..به سيا ميگم...تو هم به من يا عموت بگو_
..به عمو؟؟؟!! من هرچه قدر ميگم نميخوام پيانو بزنم انگار دارم با ديوار حرؾ می زنم_
مطمئنی سر پيانو لج نميکنی؟؟_
....تو چند وقته همش طرؾ اونی_
...جا خوردم...يعنی واقعا اين طور بود...؟؟؟..تو ضيحی نداشتم
من...من طرؾ هيچ کس نيستم چون اين جا ميدون جنگ نيست...عموتون دوستتون داره به خاطرتونم خيلی کارا داره _
...ميکنه..من هميشه بهتون گفتم بد ترين خصلت آدم اينه که بی انصاؾ باشه
...همراز تو اون خونه هيچ کس من رو به اندازه کوشا دوست نداره...چون اون پسره_
اين چيزی بود که حتی من هم دفاعی براش نداشتم...هرچند همچين چيزی رو هرگز از حامی نديده بودم اما خوب ..
...ميدونستم تو اون خونه و تو اون خاندان پسرا مهم ترن
..کوشا با تعجب داشت نگاهم ميکرد  :هچيم اين طور نيست
هست..اونا برای من لپ تاپ نمی خرن ..اما برای تو پلی استيشن خريدن...تو هرچی دوست داشته باشی تنت ميکنی اما _
...من نه
با قهر به پشتی صندليش تکيه داد...برای امروز واقعا داشت ظرفيتم تکميل ميشد...دستم رو بردم تو کيفم برای ديدن ساعت
...که با ديدن حجم ميس کال هام چشمام چهار تا شد
همش هم از موبايل حامی بود...ای داد بيداد...دستام لرزون به سمت شماره می رفت و برميگشت تا اين که باالخره تماس
...گرفتم منتظر يه انفجار يا حتی يه تنبيه بودم...کارم درست نبود خودم هم بودم االن زمين و زمان رو بهم ميدوختم
با سومين بوق خانوم خوش صدايی موبايل رو برداشت..تعجب کردم..چند باری الو گفت تا جوابش رو دادم...نمی دونم
...چرا از شنيدن اين صدای ملوس هيچ خوش نيومد  :ببخشيد ..فکر ميکنم اشتباه گرفتم
...خير شما بايد خانوم همراز باشيد ..من منشی آقای دکتر انتظام هستم_
..يکم خودم رو جمع و جور کردم : ..ببخشيد من منتظر بودم خودشون گوشی رو بردارن
با خوش رويی گفت :می دونم ايشون جلسه هستن و خيلی هم گويا منتظر تماستون بودن..به من سپردن شما تماس گرفتيد
گوشی رو بردارم....و پيؽام دادن که يه آژانس بگيريد و بيايد شرکت...اگر هم که براتون سخت من از اين جا يه ماشين
...براتون بفرستم
...چرا بايد می رفتم شرکت؟؟..
...خوب بفرماييد من بچه ها رو می برم خونه ايشون بيان شب ببرنشون_
...دستور اکيد جناب انتظام خانوم_
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...يه لحظه قيافه خشمگينش رو تو ذهنم تصور کردم و می دونستم بايد برم شرکت..

به ساختمون تجاری رو به رومون نگاه کردم..می دونستم از مهم ترين ساختمون های تجاری تهران...لبخندی روی لبم
اومد چه انتظاری داشتی؟؟؟
دفتر طبقه چهارم بود..در آسانسور که باز شد..با دفتر فوق العاده لوکس و خوش سليقه ای رو به رو شدم جايی که بر
..عکس خونه پر از تجمل و خيلی سرد خانددان انتظام همه چيز به جا و آرامبخش چيده شده بود
کوشا و نيوشا که راه رو بلد بودن به گوشه سمت راست رفتن و دختر نسبتا کوتاه قد و جدی که پشت ميز نشسته بود از
...جاش براشون بلند شد ..بچه ها سالم کردن..و پس اون صدای ملوس مال اين دختر جدی بود
با ديدنم لبخندی زد و احساس کردم يکم زيادی هم بهم دقت کرد...سالم کردم ..از اين که هنوز جلسه بود خوشحال
...بودم..می تونستم از زير خشمش فرار کنم
نيوشا و کوشا رو مبل سفيد رنگ مخمل نشستن...گونه شون رو بوسيدم و خواستم خداحافظی کنم که منشی در کمال ادب
....از باالی عينکش نگاهم کرد  :آقای دکتر فرمودن منتظرشون بمونيد تا بيان
ای وای پس هيچ راه فراری نبود...واقعا امروز ظرفيتم تکميل بود...نشستم روی مبل ..يه عده آدم مرتبا از اين اتاق به ..
اون اتاق در رفت و آمد بودن..خانوم ها و آقايونی با لباسهای رسمی و جدی...نگاهی به خودم انداختم برای اين جا شايد
زيادی ساده بودم و لباسم هم خيلی فرق داشت..با خودم گفتم خوب شد کوله ننداختم...امروز واقعا احتياج داشتم به جايی
برای فکر کردن...نيوشا..رامين...خودم...و حس هايی که انگار خيلی گم شده بودن...کاش سيا بود..اون هميشه گم شده
...های من رو پيدا ميکرد و جلوی چشمم ميذاشت
...سالم عمو_
سرم رو بلند کردم و به مرد جدی و اخم آلويی که رو به روم بود نگاه کردم..دسته ای کاؼذ دستش بود که گذاشت روی
 ....ميز :..اينها برای شرکت آريز ايميل بشه
..از جام بلند شدم : ...سالم آقای دکتر
...جوابم رو زير لب داد و برگشت به مست منشيش  :برای بچه ها لطفا شير و شيرينی بگذاريد..دو تا هم چای برای اتاقم
...منشی چشمی گفت و تلفن رو برداشت
...حامی با دست به در دفترش اشاره کرد  :چند لحظه کارتون دارم
آب دهنم رو قورت دادم و با خودم گفتم فاتحه ات رو بخون همراز...نيوشا نگران نگاهم کرد..سعی کردم چشمام بخنده و نم
...يدونم چه قدر موفق بودم
روی مبل رو به روی ميزش نشستم..کتش رو آويزون کرد و کرواتش رو مرتب کرد و نشست پشت صندلی چرمی پشت
بلند بسيار شيک سفيد و مشکيش...اتاقش خيلی بزرگ و لوکس بود...پاهام رو بهم جفت کردم..عصبی بودم و منتظر
...بازخواست
کجا تشريؾ داشتيد؟؟_
داد نمی زد...حامی کال نيازی به باال بردن صداش نداشت..از بس که کالمش صالبت داشت و نگاهش نفوذ..به خصوص ..
...اين جا تو دفتر کارش..نيازی نبود تا داد بزنه
...من معذرت می خوام نبايد بچه ها رو بعد از مطب می بردم بستنی بخورن_
کالفه بود  :چرا وقتی علی به شما گفته آژانس بگيره رفتيد؟؟
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...آقای دکتر ما با يه تاکسی خيلی راحت تا مطب رفتيم_
...من دفعه پيش هم بهتون گفتم دوست ندارم کنار خيابون منتظر باشيد_

...بهش نگاه نمی کردم..سرم رو انداخته بودم پايين...در زدن و دو تا فنجون چای روی ميز گذاشته شد
به چه اجازه ای گوشيتون رو جواب نمی ديد؟؟؟_
اين جمله باعث تعجبم شد و سرم رو بلند کردم ..منتظر يه خشم بودم و در کمال تعجبم نگرانی ديدم...خيره موندم به
نگاهش...دست خودم نبود يه کشش من رو خيره نگه ميداشت به اون چشمهای نگران...نمی دونم چه قدر خيره موندم که
نمی دونم تو نگاهم چی ديد که پرسيد:می خواستيد تالفی کنيد؟؟
...نه..باور کنيد...من اصال نمی دونم چرا اين به ذهنتون رسيد_
چه چيز ديگه ای از اين کار بايد به ذهن من برسه خانوم؟؟؟_
...صدای تلفنم رو نشنيده بودم_
که نشنيديد؟؟؟_
...چرا بايد دروغ بگم_
به پشتی صندليش تکيه داد و فنجان چايش رو گرفت دستش  :شما بايد اگر بعدش می خواستيد بچه ها رو جايی ببريد خبر
...ميداديد
واقعا لحنش من رو می ترسوند...اون بؽض لعنتی که از صبح داشتم هم باعث شده بود به زور صدام رو طوری نگه ..
...دارم که نلرزه
با شما هستم...چرا جواب نمی ديد؟؟؟_
...من که عذر خواهی کردم_
با عذر خواهی تموم ميشه؟؟_
آخه ..می دونم که اشتباه کردم اما اتفاقی هم نيوفتاده که با عذر خواهی تموم نشه؟؟_
....با يه لنگه ابروی باال رفته نگاهم کرد
...وقتی دارم باهاتون صحبت ميکنم نگاهم کنيد_
...به لج سرم رو بلند نکردم
...مگه با شما نيستم_
...واقعا ديگه داشتم عصبانی ميشدم..انگار داشت همه تالشش رو ميکرد که من رو ديوونه کنه
...واقعا نيوشا حق داره_
چی رو حق داره؟؟_
_....
...با شما هستم_
...اين که تو اين خاندان هيچ کس از دختر ها خوشش نمی اد_
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از سر تعجب تکونی خورد  :بچه شديد اين چه حرفيه؟؟؟

اگر جای خالشون..داييشون بودم هم شما من رو به صالبه ميکشيديد که چرا دير اومدم يا جواب تلفنم رو ندادم...؟؟؟_
..خودم هم احساس کردم دارم بهونه ميگيرم...اون همراز منطقی و آروم روکجا قايمش کرده بودم که نبود؟؟...
....خودکار توی دستش رو با ضرب روی ميز پرت کرد  :واقعا که بچه ايد
...نيستم_
از پشت ميزش بلند شد  :هستيد...هستيد که همچين حرفی ميزنيد...نگام کنيد ببينم...يه دختر  23ساله با دو تا بچه رو من
 5ساعت بود که ازشون خبر نداشتم...اونم تو اين روز بارونی و البته پاييزی که هوا زود تاريک ميشه...اون وقت بحث
...جنسيت ميکنيد؟؟..بله اگر...اگر دايييشون بوديد بر خوردم به مراتب با االن فرق ميکرد
...سرم رو پايين انداختم :...من تو اين شهر دارم تنها زندگی ميکنم..
...و اين بهتون اين اجازه رو ميده که از قوانينی که براتون گذاشتم سر پيچی کنيد_
 ....من ؼرضی نداشتم..اصال_
اصال چی ؟؟؟_
....من ميخوام برم خونم_
...بنشنيد سر جاتون_
با اين جمله اش منی که نيم خيز شده بودم دوباره نشستم سر جام...من از اين آدم چرا انقدر حساب می بردم...؟؟
...اومد سمتم...رو به روم ايستاد..دست راستش توی جيب شلوارش بود  :شما تحمل کوچکترين تذکری رو نداريد
...دسته کيفم رو محکم گرفتم توی دستم و گفتم :اصال هم اين طور نيست..من وقتی
بؽضم رو قورت دادم..اما نمی شد..چشمام خيس شده بود..من واقعا روز پر از تنشی رو داشتم...سعی کردم اشکم ..
...نريزه..نگاهش عوض شد..يه قدم جلوتر اومد و گفت  :من فکر نمی کردم
...لعنتی زير لب گفت..همون طور که به نگاه خيسم خيره بود
سرم رو پايين انداختم :...ببخشيد...ولی ميدونيد چيه...واقعا از دستتون ناراحتم که از وقتی وارد اين اتاق شدم مجبورم
...کرديد بيشتر از ده بار عذر بخوام
...من..منظوری نداشتم_
...فقط به شدت ناراحت اين بوديد که يه به قول خودتون دختر بچه قوانينتون رو در نظر نگرفته_
واقعا اين برداشت رو کرديد؟؟_
...اين چه حسی بود که جمله آخرش به من داد؟؟
_....
...دستش رو مشت کرده بود..خيلی خيلی کالفه به نظر ميومد
...کيفم رو انداختم روی دوشم
...می رسونمتون_
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...دلم ميخواست بگم نيازی نيست..در رو بکوبم برم..اما..واقعا هنوز هم بيشتر از اين حرفا براش احترام قائل بودم..
...يه قدم بهم نزديک شد...حاال بوی ادکلنش توی بينيم پيچيده بود...گفت :من....ای کاش
با تقه ای که به در خورد و مرد ميانسالی که با تعجب از حضور من توی اتاق حامی نگاهمون ميکرد حرفش نصفه
موند..يکم زيادی بهم نزديک بوديم..از نگاه مرد خوشم نيومد...سرم رو پايين انداختم..حامی يه نگاه به من و يه نگاه به
...تازه وارد کرد و با اخم گفت  :مهندس فرجاد..بيرون تشريؾ داشته باشيد
..ببخشيد اقاي دكتر نمی دونستم مهمون داريد-
...لحنش رو اصال دوست نداشتم
....بيرون لطفا_
...با بسته شدن در رو کرد به سمت من  :اينجا تشريؾ داشته باشيد بر ميگردم...می رسونمتون.
..قبل از رسيدن به دستگيره در چرخيد به سمتم  :ميگم چايتون رو هم عوض کنن

...سرما می خوريد_
...منظورش به شيشه ای بود که باز کرده بودم قطرات ريز اين بارون دوست داشتنی پاييزی رو حس کنم و نفس بکشم
...با وجود اينکه همراه با بوی دوده..اما بوی پاييز رو دوست دارم..همه رنگهای گرم و دوست داشتنی توشه_
آرنجش رو به شيشه پنجره اش تکيه داده بود و من مست گرمای دل انگيز ماشين و شيشه نسبتا بخار گرفته و سرمای
...ملسی که از پنجره نفوذ کرده بود انگار دلخوری نيم ساعت قبلم رو فراموش کرده بودم که شاعر شده بودم باز
...من زمستون رو دوست دارم...تک رنگه_
نگاهم رو از بيرون گرفتم و به مردی کنارم نگاه کردم..همه چيز به نظرم عجيب ميومد...آرامشی که داشت و به من هم ...
انتقال ميداد...صحبت کردنش از چيزی که دوست داره اون هم با من و همه اينا به کنار اشاره ظريفش به زمستون....از
 ....اين جمله اش چندين برداشت ميشد داشت
....آخه زمستون خاکستريه_
....زندگی خاکستريه..فقط زمستون نيست که خاکستريه_
...ولی من زندگی رو رنگی می بينم_
...خوب اين يکی از جادو های شماست_
نمی دونم لحنش بود يا جمله اش..هر چيزی که بود انگار يه حرير نرم از روی احساساتم عبور کرد...يه قلقلک بود
..انگار...مثل سر خوردن همون قطره های کوچيک آب از روی شيشه کنار دستم
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انگشت اشاره اش روی لبش بود و توی فکر بود انگار ميخواست از جايی شروع کنه و نمی شد...تا باالخره گفت  :امروز
....شما دچار سوءتفاهم شديد از حرفای من
...چشمام رو روی هم فشار دادم...نمی دونم چرا از اون دلخوری ديگه خبری نبود تا باهاش بتونم عکس العمل نشون بودم
...هر دو مون کمی تند رفتيم فکر کنم_
...من اصال قصدم اين نبود که شما رو مجبور کنم ندين بار عذر خواهی کنيد اين حتی به گوشه ذهنم هم نرسيده بود_
...خب من اشتباهم رو پذيرفته بودم_
...نمی دونم انگار به اتفاقی که امروز افتاده از يه دريچه نگاه نمی کنيم_
...احساس کردم تو لحنش يه چيزی شبيه به نا اميدی هست يا دلخوری..
اصال دلم نمی خواست ناراحت باشه :...خب اين طبيعيه...من پاييزی نگاهش کردم شما زمستونی...شما تک رنگ...بر
...اساس قوانينتون...و من رنگی بر اساس دلخوری هام
از من؟؟؟_
...نه دلخوری های امروزم و تمام اين مدتم_
چند ثانيه فکر کرد دستش رو دور فرمون بيشتر قفل کرد...چرا حرؾ زدن انقدر برای اين آدم سخت بود؟؟..به روبه رو
خيری بود...با دقت هميشگيش گفت  :بيايد يه کاری بکنيم...از امشب شما سعی کنيد من رو نه بعنوان برادر حامد و نه
....پسر دوم اکبر انتظام بلکه بعنوان حامی بشناسيد
تو ذهنم يه عالمت تعجب بزرگ روشن شد...چرخيد به سمتم و نگاهم کرد..قيافه ام حتما يه طوری شده بود که باعث ...
...شد لبخندی بزنه ديگه
..منظورم حامی انتظام..خالی..بدون نسبت با کسايی که شما ازشون ؼلط يا درست پيش زمينه داريد_
با اينکه به نظرم منظور خاصی پشت پيشنهادش مطرح بود چون خيلی زحمت کشيد تا اين رو بخواد اما پيشنهاد خوبی ..
بود...من کال دوست نداشتم با اطرافيانم سر جنگ داشته باشم...اما نميدونم چرا به اين بنده خدا که می رسيدم دندونام رو
نشون می دادم...بگذريم که تمام حرفا و گاهی دادهای من برای اين سرو محکم مثل يه نسيم نازک بود و حتی برگهاش رو
...تکون هم نمی داد
...باشه...اما به شرطی که شما هم بدون پيش زمينه باشيد با من_
..به نظرتون اين طور نبوده؟؟؟_
...چرا...خب اما نگيد که از اول اين طور بوده_
البته که نه..اولش من ديدی از شما داشتم که پدرم بهم داده بود...و البته يه دختر کوچولو با پيراهن پرنسسی که تو _
...عروسی خواهرش می رقصيد
 ....نمی دونم چرا خجالت کشيدم...سرم رو انداختم پايين..
...خب..اون موقع من خيلی بچه بودم_
_...
زير چشمی نگاهش کردم ..يه چيزی بود امشب...يه چيزی که باعث ميشد احساس کنم توی ماشين يه عطر گرم و ماليم
...پچيده
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من شما رو وابسته به رها نمی بينم...شايد بگيد مگه چه قدر خواهرتون رو ميشناختم...خيلی کم...باهاش مدت زيادی _
زندگی نکردم...اما رها به اندازه شما باهوش نبود..با زندگی آشتی نبود....دلم ميخواد االن آخرين باشه که داريم
درموردشون صحبت کی کنيم....حامد مرد زندگی بود؟؟؟..نبود....تو اين شکی ندارم من تو همون  18سالگی هام اين رو
...ميدونستم...اما رها هم زن حامد نبود
....حامد ميگفت عاشقشه_
اينا چيزهايی که من نمی دونم بدونم هم حق ندارم راجع بهش صحبت کنم...يه روزی شايد خود حامد بهتون گفت..اين _
...سئوال هايی که تو ذهنتونه...مخاطبش حامد هستش...پس از اين به بعد همديگه رو مخاطبش قرار نديم
...من اما هنوز خيلی سئوال داشتم...خيلی حرفها...اما..يه جورايی به تدبيرش هم آفرين گفتم...
...حاال ميرسيم به نکته ای که بهش اشاره کرديد و من از اون موقع ذهنم مشؽولشه_
...من که هنوز تو شيش و بش جمله قبليش بودم نگاهش کردم..
لبخند زد..امشب کال خيلی بيشتر از هر زمان ديگه ای شبه لبخند های مخصوصش روی لبش ميومدن :...عين بچه هايی
...که مچشون گرفته شده نگاهم کرديد
...من بچه نيستم_
...چرا بدتون مياد از اين جمله خيلی خوبه که آدم مثل بچه ها باشه_
 ....شما نميگيد مثل بچه هی تاکيد داريد خود بچه_
تو چشمش يه برقی اومد و من خودم هم جا خوردم اين لحن پر از ناز از کجا اومد..من خودم می دونستم صدام و لحنم ..
نرمه و حتی بارها سيا تاکيد کرده بود که با عشوه حرؾ می زنم و اين واقعا دست خودم نبود اما اين بار خودم هم احساس
....کردم صدام از هميشه بيشتر نرم بود
....انگار ترجيح داد موضوع و جو رو عوض کنه :...چرا نيوشا فکر ميکنه ما دوستش نداريم..
..شايد به خاطر جو مرد ساالر خونه شماست_
...کلمه مرد ساالر رو چند بار زير لب تکرار کرد  :ولی من نيوشا رو خيلی دوستش دارم
....تو اين شک ندارم آقای دکتر وقتی اون شب انقدر ناراحت شديد از اين که گفت پدرشون نيستيد_
شما هم باهاش هم عقيده ايد؟؟_
...سر چی؟؟اين که پدرشون نيستيد يا تبعيضی که نيوشا می گه_
...دومی_
خب راستش رو بخوايد فکر نکنم حس من مهم باشه می دونيد که من هيچ وقت برداشت های خودم رو به بچه ها منتقل _
....نمی کنم
...من می خوام نظر خودتون رو بدونم_
...آخه_
...جدی و منتظر به جوابم نگاهم کرد
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گوشه شالم رو گرفتم توی دستم ...سختم بود گفتنش  :خب...تبعيض رو قبول ندارم اما گفتم ..مرد ساالری منزل شما...و
....البته تک رنگی بودن
...منظورتون تک کالم بودن منه_
...شايد...خواهش ميکنم..اين بحث رو عوض کنيم من دلم نيم خواد دوباره دچار سوءتفاهم بشيم_
واقعا هم دلم نمی خواست...من از هم کالم شدن بدون تنش با اين مرد لذت می بردم..چرا؟؟؟..خودم هم نمی دونستم با ..
....وجود اينکه حتی يک بحث مشترک به جز بچه ها نداشتيم...يا اينکه خيلی موارد نظراتمون خيلی متفاوت بود...اما
...احساس کردم جمله ام به مذاقش خوش اومد...صدای زنگ موبايلش فضا رو کال عوض کرد..
...با ديدن اسم روی گوشی خيلی جدی جواب داد  :من ميشنوم نويد نيازی به تکرار کلمه الو نيست
...با اين لحن حرؾ زدن متوجه شدم اين آدم با من بهتر از بقيه مثل اينکه حرؾ می زنه...
دوست نداشتم عين فضوال بهشون گوش کنم و به همين خاطر پشت اون چراغ قرمز خيره شدم به ماشين پهلوييمون که
توش مادری سر بچه اش روی شونه اش بود و داشت نوازش ميکرد..صحنه مادر و فرزند هميشه زنگهای قلبم رو به صدا
در مياورد....عجيب بود ياد صبح افتادم...ياد اعتراؾ رامين و از همه چيز عجيب تر اينکه...انگار مدتها ازش گذشته
....بود..انگار که کامل فراموشش کرده بودم
!!همراز خانوم...؟؟_
برگتم به سمتش و خيلی نا خود آگاه لبخند زدم...انگار ازش ممنون بودم که با اين لحن و صدای جدی و بمش...حتی خيال
...رامين رو هم پاک کرد
خيلی عجله داريد برای خونه رفتن؟؟_
چه طور مگه؟؟_
يکی از دوستانم شرکتش رو تازه افتتاح کرده و اصرار داره برم اونجا..من هديه اش رو هم آماده کرده بودم اما _
...خب...االن می خواد برم...اگر مسئله ای نيست
!!!من خودم برم؟؟؟_
!!بعد ميگيد چرا عصبانی می شی...بگذاريد جمله ام تموم بشه خانوم...می شه بريم؟؟_
مطمئنا منظورش با هم نبود...من داشتم بد برداشت ميکردم...چون من با اين پانچو پشمی مشکی رنگ که روش کمربند ..
پهن چرم بسته بودم و روش خطوط فارسی نوشته شده بود و بوتهای بلند و بلوز يقه اسکی قرمز رنگ زيرش..بدون
آرايش با موهای ولو خيلی قيافه ام و تيپم ساده بود و برای مهمونی رفتن و اصال به ؼير از اون ميخواست من رو ببره بين
دوستاش و همکاراش؟؟؟
...شما به کارتون برسيد من کار خاصی ندارم_
...خب نداشتم..می تونستم تو ماشين بشينم..
پايين يه ساختمون آجر سه سانتی نگه داشت...دستش رو از روی پام رد کرد و من برای اولين بار انگار لمس شده
بودم...حس عجيبی داشتم كه اين لمس لحظه اي كه حامي حتي متوجهش هم نشد برام مهم شده بود...داشبورد رو باز کرد و
....جعبه کادويی خوشگلی رو از توش در آورد
نگاهم کرد..نگاهش کردم...نمی دونستم از اين که داره نگاهم ميکنه منظورش چيه؟؟
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در رو براتون باز کنم؟؟_
چشمام فکر کنم به کؾ سرم چسبيد  :برای من؟؟
خب بله...مگه پياده نمی شيد؟؟؟_
من هم بيام؟؟؟_
...خودتون گفتيد کار خاصی نداريد_
....اما آخه...من فکر نمی کردم_
...اخماش رفت تو هم  :پياده شيد لطفا

منن اصال خجالتی نبودم اما دوستای حامی؟؟..يعنی واقعا می خواست من رو ببره بين دوستا و همکاراش نمی گفتن اين ...
کيه؟؟؟
...به صورتش که در هم بود و داشت نگاهم ميکرد خيره شدم..
...چيزی معذبتون ميکنه اگر ميتونيم نريم_
...خيلی بی ادبی بود خب از اين جا برگردوندنش..
...نه...من فقط فکر نميکردم منظورتون اومدن من هم باشه_
...اين رو گفتم و در رو باز کردم..
به در اصلی ساختمون که رسيديم بيشتر احساس خجالت کردم نمی دونم چرا انقدر داشتم به اين جمع فکر ميکردم اينکه
چرا بايد اون جا برم و اينکه اصال وسط اين همه آدمی که مطمئنم به شدت جدی هستن من چی کار دارم؟؟
به فاصله کمی از من ايستاد و سرش رو خم کرد تا به صورتم که فاصله زيادی به خاطر اختالؾ قدمون باهاش داشت
 ...نزديک تر باشه و من اون عطر دوست داشتنی رو بهتر نفس کشيدم انگار که لبخندی به روی لبم اومد
...چرا ايستاديد؟؟..اگر بخوايد می تونيم برگرديم_
که دوستانتون شاکی بشن؟؟_
!!جرات دارن شاکی بشن؟؟_
...به صورت جديش نگاه کردم و با لحنی پر از شيطنت گفتم  :نه واال
....خب پس می تونيم برگرديم_
...نه نه...بريم_
....واقعا هم احساس کردم همين که لطؾ ميکنه و پيشنهاد ميکنه که به خاطر حضور من برنامه اش رو تؽيير بده کافيه..
..به طبقه اول که رسيديم از پشت در می شد سرو صدای صحبت رو شنيد...در زديم
در رو مرد جوونی با قد متوسط و موهايی که کمی ريخته بود باز کرد..با ديدن حامی لبخند پهنی روی صورتش اومد و
...دستش رو دراز کرد  :به به آقای دکتر افتخار داديد
حامی  :مزه نريز نويد...خوبی؟؟
..شما رو ديديم بهتر شديم_
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و بعد به سمت داخل حضور حامی رو فرياد زد و انگار که منی رو که تو تاريکی راهرو کنار حامی ايستاده بودم رو
نديد...حامی به سمتم اومد و دستش رو بدون اينکه با کمرم تماس داشته باشه پشتم گذاشت و با اين کار به سمت جلو هدايتم
کرد و منی که انگار به اون ديده نشدن پناه برده بودم رو زير حمايت حضور پررنگ خودش گرفت...حضوری که باعث
...شد اين بار با لبخند و آرامش وارد جمع بشم
تا حاال يه عده آدم حدود ده نفر از ديدن من انقدر تعجب نکرده بودن...درسته که به خاطر سنشون که تقريبا همگی هم سن
و سالهای حامی بودن و البته قيافه های جدی و کالسيکشون اين تعجب رو خيلی به زبون نياوردن اما جمعی که با ديدن
حامی به هم همه افتاده بود با ظاهر شدن من درکنار حامی يهو سکوت کرد و اين باعث شد من ميون سيلی از سئوال هايی
قرار بگيرم که درسته که مطرح نمی شدن اما از توی نگاههای همشون قابل خوندن بودن و توی فضا هم پخش ميشدن...به
خصوص نويد با نگاهی که به خانوم لوکسی که گوشه اتاق ايستاده بود و ليوانش توی دستش يه لحظه خشک شد..يه
..ميزانی سئوال رو هم در ذهن من ايجاد کرد
من کمی به حامی نزديک تر شدم...اين عمل از نگاه نويد دور نموند چون بالفاصله با لبخند به سمت من برگشت  :خيلی
...خوش اومديد خانوم..من نويد هستم
 ...باهاش دست دادم  :همراز
....خيلی خوش اومديد_
...اين آؼازی شد برای سيلی از ابراز خرسندی ها و البته معرفی شدن به  6مرد و  4زنی که توی شرکت بودن
حامی پالتوش رو به دست يکی از مردها داد و بعد روی کاناپه ای که تو مرکز اتاق بود نشست...انگار اين کاناپه از اول
...برای حضورش خالی نگه داشته شده بود
...من هم پانچوم رو کمی جمع و جور کردم و با فاصله کنارش نشستم
....حامی سرش رو به من نزديک کرد  :اينجا شرکت نويد هستش که از دوستان قديمی منه
با تکون دادن سرم نشون دادم که حرفش رو متوجه شدم...نويد با دو تا ليوان نوشيدنی بهمون نزديک شد  :بفرماييد رفيق
...پر مشؽله من
...حامی ليوان رو برداشت...وقتی به سمت من تعارؾ کردن...حامی نگاه نکرد بر می دارم يا نه...من اما کال اهلش نبودم
...من نمی خورم..مرسی_
....نمی دونم اين جوابم چرا يه لبخندی حاکی از رضايت يا چيزی شبيه به اون روی صورت نويد آورد...
....رويا هم قرار بود بياد_
...حامی ليوان رو تو دستش گرفت و به پشت صندليش تکيه داد  :دنبال يه سری از کارای شرکت منه
...ازش سوءاستفاده می کنی به جون خودم...می خوام بيارمش تو شرکت خودم_
...حامی فقط نگاهش کرد و نويد  :ای بابا...باشه ؼلط کردم
رفتارهای نويد باعث می شد خنده ام بگيره..نويد با ديدن خنده من چشمکی به من زد و به حامی اشاره کرد انگار که
...ميخواست من رو هم قاطی اين شيطنت بکنه
...حامی  :نويد اون زير سيگاری رو بده به من
اين حرؾ با لحن بسيار جدی تر از زمان ورودمون مطرح شد ....نويد هنوز هم اون لبخند رضايتش رو لبش بود اما ..
...پهن تر شده بود
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من حرفی برای گفتن با اين جمع شايد نداشتم...اين جمعی که همگيشون از من خيلی بزرگتر بودن..و البته بحث هاشون
راجع به شيمی...دارو و مسائل مالی شرکتشون برای من جالب نبود اما حوصله ام هم سر نمی رفت چون جمعشون با
وجود جدی بودن خشک نبود...همگی با مهر حواسشون به من بود و ازم پذيرايی ميکردن...هر چند دور حامی رو گرفته
بودن و همشون هر سئوال يا مسئله ای رو اول با اون مطرح ميکردن و اون بيشتر موارد داشت گوش می کرد و بعضی
جاها هم با جمالت کوتاهی جوابشون رو ميداد...اما اين ميون همون خانوم که از همشون هم زيبا تر و شيک پوش تر بود
زياد به سمت من نگاه نمی کرد و با من هم کالم نمی شد...گه گاه با دختر کناريش چيزی رو مطرح ميکرد و زير زيرکی
من رو نگاه ميکردن اين باعث ميشد کمی معذب بشم...خودم رو کمی جمع کردم...حامی سرش رو از سمت دوستاش که
کنار دستش بودن با معذرت خواهی به سمت من چرخوند  :چيزی شده؟؟
سرم رو بلند کردم و اين باعث شد فاصله چشمهامون خيلی کم بشه...نمی دونم اين چی بود که تو دلم هی کشيده می شد
...امشب...نگاهم رو ازش گرفتم..خيلی شرم ميکردم اون طور خيره نگاه کردنش رو  :نه
مطمئنيد؟؟_
شما من رو می ديد؟؟_
...واقعا تعجب کرده بودم..خب داشت با دوستاش صحبت ميکرد..
...البته که می ديدمتون من يه بارم بهتون گفتم من وقتی با يه خانوم بيرونم همه حواسم پيششه_
و من نمی دونم چرا اين جمله بی هدؾ از دهنم پريد  :هر خانومی؟؟
....اين بار جدی جدی لبخند زد  :خير مطمئنا
...خب خانوم انگار شما خيلی تنها مونديد_
مخاطب من بودم...و چه قدر از اين مرد بور و قد بلند ممنون بودم که من رو از شرم سوال بی مورد و بی هوام خالص ..
...کرد..همه حاال به من چشم دوخته بودن  :خير من از حضورتون استفاده ميکنم
از همکارها هستيد؟_
...نمی دونستم چی بايد جواب بدم....سکوت حامی رو که ديدم جواب دادم  :از اقوام هستم..
...يه ابروی پسر باال رفت  : ...ببخشيد پس اگه ما بحثهای کاريمون خستتون ميکنيم
...اين چه حرفيه....شما ببخشيد که صاحب نظر نيستم_
يکی از خانوم ها  :شؽلتون چيه اگر بی ادبی نيست البته؟؟
با لبخند گفتم  :شؽل من بی ادبی باشه؟؟؟
....همگی بلند به جواب من خنديدن...حامی پاش رو روی پاش انداخت و به صندليش تکيه داد
...خانومی که اسمش محبوبه بود  :البته که نه...جمله من يکم ايراد داشت فکر کنم
...منم شوخی کردم..من بازيگرم...بازيگر تئاتر_
اين بار واقعا همگی هم سکوت کردن و هم به سمت حامی چرخيدن و نگاهش کردن...اما مطمئنا جرات ابراز عقيده ...
...نداشتن...از وقتی که اومده بوديم متوجه بودم که عالقشون بهش همراه با يه احترام و البته رعايت حد و حدوده
محبوبه که زودتر تعجبش رو کنار گذاشته بود  :خيلی جالبه..االن کاری رو هم داريد اجرا ميکنيد...؟؟
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تو ضيح کوچيکی راجع به اجرا مون دادم..حضور محمد که البته همشون ميشناختنش و محل اجرا باعث شد نگاه هاشون ..
...مشتاق تر بشه
...شؽل جالبيه_
....اين اظهار نظر همون آقای بور بود
...خوشحالم که به نظرتون جالبه_
...محبوبه  :اما شنيدم کار کردن توش خيلی سخته
خوب می دونستم به چه چيزی اشاره ميکنه به چيزی که مطمئنا تو ذهن همه آدم ها هست  :خب...هر شؽلی ممکنه برای
...خانوم ها مسائلی رو به دنبال داشته باشه شؽل ما هم همونه فکر نميکنم خيلی بيشتر باشه
خانومی که از همشون کمی مسن تر بود  :اون درسته ولی اطراؾ بازيگرها طرفداراشون هم هستن و اين که آدم احساس
کنه خيلی محبوب هستش شايد براش اين ايده رو ايجاد کنه که مثال مجبور نيست همسر فعليش رو با تمام ايراداتش تحمل
...کنه
موهای آشفته ام رو کمی توی شالم کردم  :خب..قبول دارم حرفتون رو اما اين بيشتر برای سوپر استارهاست..من يه
....بازيگر تئاترم..می رم روی صحنه کارم رو انجام ميدم ميام پايين...تدريس ميکنم و يه زندگی خيلی خيلی نرمال دارم
...آقای بور  :اگر همسرتون مرد متعصبی باشه شايد به مشکل بر بخوريد
من  :هر مرد عاشقی حساس می شه اين زيبا هم هست گاهی اما بی منطق شدن و به طور کلی تعصب مفهموم چندانی
نداره شايد...ببينيد من خيلی خوب ميدونم اونی که پشت صحنه برام نامه می فرسته يا هديه های گرون قيمت...محو اون
زنی که روی صحنه ديده...اون باال...اين پايين من رو شايد حتی نمی ديده..البته که اين آدم به ده تا دختر ديگه هم ممکن
...در عين حال ابراز محبت کنه...فرمولش خيلی ساده است
...شما نسبت به سنتون خيلی خوب داريد تحليل ميکنيد_
....لبخندی زدم :ممنونم
...محبوبه  :ما خيلی خوشحاليم که تو جمعمون يه بازيگر تئاتر هم از اين به بعد داريم
از اين به بعد..؟؟..مگه قرار بود من بازم بيام؟؟؟...
با تعجب به حامی نگاه کردم که جدی داشت نگاهم ميکرد و نسبت به اين جمله هيچ عکس الملی نشون داد انگار خيلی
...عاديه
...محبوبه  :راستش رو بخوايد ما اصال انتظار ورودتون رو نداشتيم
....حامی  :خانوم رياضتی..فکر کنم مهندس منتظرتون بودن
محبوبه هم که معلوم بود مثل همه اين جمع از حامی خيلی حساب ميبره ليوان دستش رو روی ميز گذاشت و با اجازه ای
...گفت و رفت به سمت چند تا آقايی که ايستاده بودن
...با حضور نويد که همه رو به خوردن ميوه های روی ميز دعوت ميکرد يکم توجه ها از من دور شد
حامی هنوز متفکر چشمش به ليوانش بود که البته ديگه اجازه نداد به نويد تا پرش کنه....سيگارش رو در آورد  :اذيتتون
که نمی کنه؟؟؟
...خير..شما راحت باشيد_
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...روشنش کرد و من اعتراؾ کردم بوی شکال ت سيگارش رو دوست دارم

قيافه متفکرش باعث شد فکر کنم اشتباهی کردم...چشم دوختم به زانوم...و پرسيدم  :ببخشيد من حرفی زدم که نبايد می
...زدم؟؟؟..آخه شما سکوت کرده بوديد و من نمی دونستم چی بايد بگم
دود سيگارش رو با ژست خوشگلی به سمت برعکس صورتم فوت کرد  :نيازی نبود من جای شما صحبت کنم..شما انقدر
....عاقل هستيد که جای خودتون جواب بديد
 ...چشمم رو از روی زانوم برداشتم و نگاهش کردم..که داشت نگاهم ميکرد
محبوبه به سمت ما اومد و صدای پاشنه کفشش باعث شد من نگاهم رو از حامی بگيرم...امشب من چم شده بود نمی
....دونم
محبوبه  :آقای دکتر يه چند لحظه تشريؾ مياريد...؟؟
...حامی به سمت من چرخيد  :با اجازتون ..االن بر ميگردم
از احترامی که برام گذاشت ؼرق لذت شدم...امشب حامی عجيب به من حس بودن ميداد..حس وجود داشتن..احترام ..
ديدن...درسته که همه دوستای من و اطرافيانم با محبت و سادگی شون بهم احترام ميگذاشتن..اما اين که اين مرد با اين
...موقعيت اجتماعی و يالو کوپال تو جمع دوستاش با من مثل يه همراه قيمتی رفتار کنه...حس خيلی خوبی داشت
به رفتنش به سمت همون دختر خانوم لوکس و ساکت نگاه کردم...احساس خوبی نداشتم..از احوال پرسی مجددشون و
...صحبت هايی که البته حامی فقط شنونده بود و من اصال نمی شنيدمشون
دست خودم نبود از اينکه حامی اونجا ايستاده بود خيلی خوشم نيومده بود..به خودم تذکر دادم که آدم باش همراز به تو چه
...؟؟
...با زنگ تلفنم از فکر در اومدم
...سالم سيا_
...سالم مموش فراری...ديگه ميخواستم عکست رو تو روزنامه بذارم_
مسخره مگه من مردم؟؟_
...يعنی دنبال ربط جمله خودم به مزخرفيم که تو گفتی_
خنديدم : ...اومدی تهران؟؟
بلی...راستی تو کجايی خانوم خوشگله؟؟_
..ميام برات توضيح ميدم...امروز به اندازه يه هفته اتفاقات مختلؾ افتاده..بايد برات تو ضيح بدم_
...امشب بيا اين جا_
...نه بابا..خسرو خان عزا دار هم هست_
...نيستش..با مامانم موندن طالقان...ديگه خونه خاليه منم گفتم دختر بيارم_
بهت بگم حالم رو بهم زدی احيانا بهت بر که نمی خوره؟؟_
بلند خنديد  :داری گناه ميکنی هنوز هفت مادر بزرگم محترمم نشده باعث ميشی من بخندم...بيا ببينمت...راستی خيلی ديره
ها مموش بيام دنبالت؟؟؟
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....خير..با حاميم ميام خودم_

تلفن رو که قطع کردم سرم رو که بلند کردم گوشه اتاق ديدمش که زير چشمی داشت نگاهم ميکرد...نگاهی به ساعتم
...کردم
چند لحظه بعد ليوانش رو روی ميز گذاشت و به سمتم اومد  :ديرتون شده؟؟؟
...نه_
...اگر اجازه بديد..من پالتوم رو بردارم...بريم_
..اگر که کار داريد من يه وقت مزاحمتون نباشم..راحت باشيد من اين جا نشستم_
...نگاهم کرد  :تا نسکافتون رو تموم کنيد اومدم

...دستام رو روی سينه ام قالب کرده بودم
..بخاری رو به سمتم تنظيم کرد  :برنامه ريزی کرده بودم حد اکثر نيم ساعت اونجا باشيم بچه ها يکم طولش دادن
...من از آشنايی باهاشون خوشحال شدم_
....اميدوارم که اين طور باشه و حوصلتون سر نرفته باشه_
....نه..اتفاقا با وجود اينکه خيلی سر در نمياوردم از صحبت هاشون ولی برام جالب بود_
....سرش رو تکونی داد و سکوت کرد
...جلوی در مشکی خونه سيا و گلنار توقؾ کرد برگشتم به سمتش  :شب خيلی خوبی بود..ممنون
...ممنون که همراهيم کرديد_
چونه اش رو خاروند  :من...يعنی..می خواستم بهتون بگم که...اگر مشکلی هست از اين به بعد بگيد بهم..مثل اکثر مواقعی
..که می گيد ..اصال به شما نمياد که چشماتون خيس بشه
..يعنی فهميده بود و از عصری تو يادش بود؟؟...
...من يکيم امروز زمينه ناراحتی داشتم_
اخماش رفت توی هم :...چيزی شده؟؟
...نه...مسئله ای نيست که نشه حلش کرد_
..دستم رو بردم سمت دستگيره وبازش کردم  :ولی می خواستم تشکر کنم که حواستون بوده..
فردا تشريؾ مياريد ديدن بچه ها؟؟؟_
..بله...فردا جمعه است_
...من صبح می برمشون سوارکاری_
....خب پس من بعد از ظهر می رسم خدمتتون که عصر هم اجرا دارم_
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اما احساس کردم جمله قبليش يه ادامه ای داشت به خودم لعنت فرستادم که نذاشتم حرفش رو کامل بزنه...من که می ...
....دونم به زور حرؾ می زنه

...به به..همراز خاتوم...چشم و دل من خوش ؼيرت روشن...ساعت رو نگاه کردی_
...برو بابايی بهش گفتم و خودم رو روی کاناپه ولو کردم  :داؼونم جون سيا....داؼون_
با اون صورت ريش دارش که سنش رو بيشتر نشون می داد...نشست کنارم  :بگو ببينم چه خبرها..؟؟

سهيل قيافه جدی به خودش گرفته بود..و داشت توضيح ميداد ..من هم امروز روز سر حالم بود...پر از حس های خوب
بودم...شايد تحت تاثير باد زيبای پاييزی بود شايد هم تاثير ؼذای خوشمزه ای که ظهر مادام پخته بود و باهم خورده بوديم
...هر چی بود حس های جالبی داشتم
!!!همراز؟؟؟_
...به محمد و بقيه نگاه کردم که خيره بودن بهم
بله؟؟_
...کجايی تو...سئوال پرسيديم ازت ها_
سهيل که فکر کنم عصبانی شده بود  :نه مثل اين که اين خانوم کال ما رو فاکتور گرفته کجا سير ميکردی؟؟؟
...ااا..شما هم...انگار معلم ابتدايی هستيد يه اين سئوال مسخره اگه گو ش ميکنی بگو کجا بودم رو هم بپرسيد تکميل شه_
...همه بلند خنديدن  :داريم ميگيم اختتاميه که برگزار شد...بريم تو کار اينکه چند تا اجرا هم شهرستان داشته باشم
من که حرفی ندارم..من بازيگر اين کارم...چه فرقی ميکنه اينجا برم رو صحنه يا زاهدان...يا شيراز...يا هر شهر ديگه _
...ای....شما از سوپر استارمون بپرسيد افتخار ميدن يا نه
...محمد کاؼذ دستش رو به سمتم پرت کرد
کيفم رو روی کولم انداختم: ...با اجازتون ديگه من برم...راستی اين موافقت جذابم تا زمانی برقراره که همچين پولش تپل
...باشه
به ساعتم نگاه کردم ساعت نه بود..قرار بود سيا و گلنار ساعت  11بيان خونمون و شب بمونن...يه هفته بود سيا زياد
سرحال نبود...گلی نگرانش بود..من هم بودم..از آويسا هم خبری نبود و هر چی می پرسيديم مثل انسان جواب نمی
...داد..قرار گذاشتيم امشب دوره اش کنيم ببينيم چی شده
از در سالن اصلی بيرون اومدم..به چند تا جوونی که با لبخند بهم نگاه کردن لبخند زدم...می دونستم از تماشاگر ها
...هستن..دانشجويان تئاتر...اومدن برای کسب تجربه
بوی پاييز رو نفس کشيدم ..برگايی که زير پام ميومد رو لگد ميکردم..عجيب بود سبک بودم و سرحال..خيلی سرحال تر
....از هر زمانی
...همراز_
برگشتم به پشت سرم...رامين بود...ايستاده بود کنار درخت چنار قديمی کنار خيابون ولی عصر...از ديدنش جا خوردم.تو
...اين يه هفته تقريبا هم ديگه رو نديده بوديم
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شما اينجا چی کار ميکنيد؟؟_

دستاش تو جيب پالتوش نگاهم کرد  :می دونستم تلفنم رو جواب نخواهی داد...آموزشگاهم که تقريبا فرار ميکنی...اومدم
....ببينمت
...دستم رو دور بند کوله ام بند کردم  :من...فرار نميکنم...و مطمئن باشيد انقدر بی ادب هم نيستم که جواب تلفن ندم
سرش رو پايين انداخت  :اينا شايد بهانه است ميخواستم رو در رو ببينمت...دختری رو که برام به اندازه همين پاييز پر از
..رنگ و زيباييه
...آب دهنم رو قورت دادم...اين جمالت...اين نرمی کالم

....من..نمی دونم االن بايد چی بگم_
...من نمی خوام تو چيزی بگی همراز..تو فقط به من گوش کن_
....نفسم رو دادم بيرون  :من فکر ميکردم.يعنی اميدوار بودم که ما حرفهامون رو زديم
يه قدم به سمتم اومد و نزديکم شد...حاال ميتونستم تو تاريک و روشنی اين شب شلوغ .چشمايی رو ببينم که برام خاطره ها
...داشت
من گفتم که دوستت دارم همراز..تو که فکر نميکنی با مخالفتت اين عالقه تموم ميشه؟؟_
سرم رو از نگاهش گرفتم..من واقعا چند روز وقت و زمان گذاشته بودم..گلنار وسيا ساعت ها با هم حرؾ زده بودن که
من حق دارم نه بگم...اين که ناراحت شدن االنش بهتر از اينکه با زنی زندگی کنه که دوستش نداره...و حاال اون حال بده
....عذاب وجدان شکستن دلش دوباره داشت ميومد سراؼم
...باور کنيدآقای پرتو...من فکر نميکنم_
کالفه شد..دستش رو به سمت دستم آورد که تو دستش بگيره...دستم رو کشيدم...من کال به جز دست دادن که برام عادی
...بود دوست نداشتم هر کی از راه رسيد لمسم کنه..اونم اين جا محل کارم
خواهش ميکنم ازتون اين جا محل کاره منه..همين جوريش هم اين مردم دنبال سوژه هستن اين طوری راه رو برای _
....حرفها و پيشنهاد های ديگران باز ميکنيد
...چی کار کنم باورم کنی؟؟؟..چرا به من رامين نمی گی_
...من تعداد خيلی معدودی از آقايون رو به اسم کوچيک صدا ميکنم...به خصوص شما که استاد من هم حساب ميشيد_
نفسش رو با حرص بيرون داد  :نمی خوام استادت باشم..می خوام همون رامينی باشم که دوستش داشتی...که به قول
...خودت حرکت قلمش هم آرومت ميکرد
...کالفه شدم...موهام رو دادم توی شالم  :ببينيد...اون يه همراز ديگه بود..من يکی ديگه ام
..اصال اين جا جاش نيست..بيا بريم يه جايی شام بخوريم ميدونم که گرسنه بايد باشی_
 ...من مهمون دارم...سيا قراره بياد_
اخماش رفت تو هم...ولی خب آخه من بايد چی کار ميکردم...دستی دستی شب زيبام رو که با خودم حال ميکردم رو با
...خودخواهيش بهم زده بود
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کالفه بود..احساس کردم خيلی دلش ميخواد به زور بندازتم تو ماشينش و ببره....يا جراتش رو نداشت..يا شايدم من و جو
....گرفته بود و اين آدم انقدر ها عاشق نبود
...پس اجازه بده برسونمت...تو ماشين حرؾ بزنيم_
من خودم ميرم...خواهش ميکنم..من اين طوری معذبم..من واقعا برام سخته به شما که انقدر براتون احترام قائلم نه _
...بگم...من رو اذيت ميکنيد
 ...تو نگاهش يه نا اميدی بزرگ رو ديدم و به خودم لعنت فرستادم
عشق من اذيتت ميکنه..؟؟؟...همراز تو برای من همون گالی قرمزی هستی که برات فرستادم همون زن قرمز پوش _
...سبکباری که با هر حرکتش مثل رقص باله نرم و آروم قلبم رو ميلرزونه...چی کار کنم که زيبايی و من دوستت دارم
خب منم آدم بودم...زن بودم...و برای اولين بار از مردی تا اين حد حرفای زيبا ميشنيدم...نمی تونستم بگم بخشی از دلم ..
نلرزيد يا حس نکردم که دوست دارم بيشتر بشنوم...اما درست نبود...يه قدم به عقب رفتم...خواستم جوابش رو بدم که با
بلند کردن سرم عجيب ترين صحنه عمرم رو ديدم...چند بار پلک زدم تا بتونم باور کنم اونی که دست به جيب تو چند
...قدمی پشت سر رامين ايستاده و داره با اخمای هميشگيش نگاهم ميکنه حامی
...با ديدن فک بازم...رامين به پشت سرش نگاه کرد و با ديدن حامی عالوه بر تعجب کالفه و عصبی هم شد
حامی قدم ديگه ای به سمتم برداشت...اين جا امشب چه خبر بود؟؟؟
با همون صالبت هميشگيش سالم کرد و من نميدونم چرا دست پاچه بودم..انگار مچم رو گرفته باشه..نمی دونم اين حس
ناشی از چی بود..خودم قاطی کرده بودم يا نگاهش اين معنی رو ميداد؟؟..يه نگاه اجمالی به رامين انداخت و بعد تيز و
...برنده خيره شد بهم
همراز خانوم..تشريؾ نمياريد؟؟؟_
...ما که قراری نداشتيم؟؟..داشتيم؟؟؟..واقعا انقدر جا خورده بودم که نميتونستم حرفی بزنم...
رامين کالفه و دلخور و پر از سئوال نگاهم کرد  :مهمونتون ايشون بودن؟؟؟
لعنت...لعنت..االن هر حرفی ميزدم يکيشون ضايع ميشد و من اصال دلم نمی خواست اين طور بشه..برای رامين احترام ...
.....زيادی قائل بودم و حامی.نمی دونم
نه من جوابی داشتم نه حامی چيزی گفت فقط يه دستش تو جيب شلوارش که باعث شده بود يه طرؾ پالتوی پاييزش باال
...بره ايستاده بود و بر خالؾ هر وقته ديگه ای بی وقفه بهم خيره شده بود و انگار منتظر بود
...رامين نگاهی بهم انداخت  :پس تو آموزشگاه صحبت می کنيم
...از شکست توی چشمهاش ناراحت بودم ولی واقعا کاری هم ازم بر نميومد
با خداحافظی رامين..من موندم و حامی و يه عالمه سئوال از حضورش...به خاطر اخمش و نگاهی که ترجمه ای براش
...نداشتم
...سرما ميخوريد_
...شما اينجا چی کار ميکنيد؟؟من يادم نمياد با هم قرار داشته باشيم_
....کمی جلوتر اومد  :تو ماشين صحبت ميکنيم...صورتتون از سرما سرخ شده
 ...در ماشين رو بستم و دريچه بخاری رو رو صورتم تنظيم کرد...دست به سينه خيره شدم بهش
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...بدون نگاه کردن بهم ماشين رو روشن کرد  :کمربندتون رو ببنديد
...کالفه بودم...معنی اين کاراش رو نمی فهميدم و شديد هم استرس گرفته بودم..
....می شه بهم بگيد اين جا چه خبره؟؟_

کمی از بهت خارج شدم و تازه مؽزم داشت تحليل ميکرد ...دستم رو گرفتم جلوی دهنم و در حالی که صدام ميلرزيد و
همه تنم يخ کرده بود با وحشت پرسيدم  :برای بچه ها اتفاقی افتاده..؟؟؟
شما چرا انقدر مضطرب هستيد؟؟؟_
ماشين رو گوشه خيابون پارک کرد برگشت به سمتم از ديدنم تو نگاهش يه نگرانی اومد  :چيزی نشده شما چرا با خودتون
اين جوری ميکنيد....؟؟؟
خواهش ميکنم...خواهش ميکنم..راستش رو بهم بگيد...دوباره چه باليی سرم اومده؟؟؟_
کالفه نفسش رو داد بيرون :...چيزی نشده...کوشا تو مدرسه خورده زمين...پاش شکسته...همش بهونه شما رو
 ....ميگرفت..منم ترسيدم پشت تلفن بگم شما دوباره بهم بريزيد گفتم خودم دنبا لتون بيام
اين بار نتونستم جلوی اشکم رو بگيرم ريخت روی گونه ام...کالفه سر جاش جا به جا شد :...گريه نکنيد باور کنيد چيزی
....نشده
راستش رو نميگيد...اگر شرايطش خيلی بد نبود شما اينجا نميومديد..می خوايد من رو آروم کنيد ولی راستش رو بهم _
بگيد باشه؟؟؟
...خودم هم دلم برای صدای مظلوم خودم سوخت..
کمربندش رو باز کرد...کمی بيشتر به سمتم اومد و بازو هام رو توی دستاش گرفت...انقدر يخ کرده بودم که داؼی
دستهاش آرام وارد رگهام شد...نمی دونم چرا خودم رو عقب نکشيدم...صاؾ توی چشمام خيره شد  :من فکر ميکردم
حرفام بيشتر از اينا پيشتون اعتبار داشته باشه...هيچی نشده...فقط دوست داره شما پيشش باشيد خودش رو براتون لوس
...کرده..االنم شما به خودتون مسلط بشيد ميريم خونه ما
چی داشت اين آدم...اين مرد؟...اين نگاه؟؟...واقعا چی داشت که گرمايی همه بدنم رو گفت...پلک زدم که باعث شد يه ...
...قطره اشک درشت روی گونه ام بياد...يه لحظه چشماش رو ازم گرفت  :قرار شد..گريه نکنيد
....باشه گريه نميکنم...فقط بريم_
 ...نمی ريم تا شما به خودتون مسلط بشيد_
...خوبم..خواهش ميکنم_
فشار دستش رو دور بازوم کمی بيشتر کرد و خم شد ومن برای اولين بار يه مهر توی نگاهش ديدم  :يه نفس عميق
بکشيد...چيزی ميخوريد؟؟
اين بار که کمی به خودم مسلط شدم از اين نزديکيمون و دستايی که دور بازوم با قدرت حلقه شده بودن خجالت کشيدم و
کمی توی جام جا به جا شدم  :ميشه بريم؟؟؟؟
خب روزتون چه طور بود؟؟؟_
...عجب سئوالی بود؟؟؟...می خواست من رو که به بيرون زل زده بودم مجبور کنه حرؾ بزنم
_....
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...می دونيد که زياد دوست ندارم سئوال هام بی جواب بمونن_
...فهميدن اينکه می خواد حواسم رو پرت کنه اصال سخت نبود...
...ببخشيد اصال حالم خوب نيست_
...من که گفتم چيزی نيست...کوشا يه پسر بچه است و فوتبال بازی کرده و خب خورده زمين_
...نمی دونم...دلم ميلرزه وقتی فکر ميکنم چيزيشون شده_
...يهو ياد سيا افتادم...و گوشيم رو برداشتم تا بهش زنگ بزنم
..پيشونيش رو هی بوسيدم...معلوم بود هنوز درد داره

آخه همراز قربونت بره چرا مراقب خودت نيستی؟؟_
...داشتيم بازی ميکرديم اصال تقصير اين اصالنی شد_
...بلند خنديدم و لپش رو گاز گرفتم مثل همه بچه های ابتدايی همديگه رو به فاميل صدا ميکردن
....نيوشا هم خودش رو روی پام جا به جا کرد :ديدی چيزيش نيست...رنگت پريده بود
...موهاش رو بوسيدم که تقه ای به در خوردفخری خانوم بود...با يه سينی که توش ميوه پوست کنده بود و بستنی
...اينا مال بچه هاست....خانوم آقا حامی پايين منتظرتونن_
از پله ها پايين رفتم..کت و پالتوش تنش نبود اما هنوز همون لباس رسمی و کرواتش تنش بود..نشسته بود روی مبل و
...روزنامه دستش بود
با شنيدن صدای پام روزنامه رو کنار گذاشت و نگاهم کرد  :حالش چه طوره؟؟
....لبخندی زدم  :خوبه..ولی هنوز درد داره
از جاش بلند شد و زری رو صدا کرد  :ميز آماده است؟
...بله آقا براتون روی ميز سالن کوچيکه چيدم_
 ...منتظر بودم که بدونم چرا صدام کرده
...گيج نگاهش ميکردم که يه قدم به سمتم برداشت  :بفرماييد شام بخوريم
...نه...من می رم خونه_
اخماش رفت توی هم  :ساعت رو ديديد ؟؟..نمی شه که بيشتر از اين گرسنه بمونيد هنوز رنگتون سر جاش هم
....نيومده...بفرماييد

با آرامش ؼذا ميخورد..خيره مونده بودم به دستهاش...به رگهايی که روی دستهاش نمايان بود و چنگالی که توی دستش
اسير بود انگار...برای بار دوم اعتراؾ ميکردم که دستای زيبايی داره...و نمی دونم چرا رفتم توی فکر اين که اين دستها
...چه قدر می تونن نوازش گر باشن؟؟؟ در حالی که صدای اين مرد هيچ وقت نوازشگر نبود يا شايد نگاهش
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شما کال کم ؼذا هستيد؟؟...يا اين ؼذا رو دوست نداريد...؟؟_

سئوالش باعث شد از خيال اون دستها خارج بشم و کمی هم خجالت بکشم : ...نه..من کال خيلی ؼذا نمی خورم...يعنی
...ساعات کاريم انقدر بهم ريخته است که گاهی يادم می ره ؼذا بخورم
کمی از ليوان پايه بلند و تراش خورده روبه روش آب خورد و اخم آلود گفت  :معدتون داؼون ميشه و کم خونی هم
مشهوده که داريد...بايد يکی تر و خشکتون کنه؟؟؟
خنديدم و تکه کوچکی از مرغ رو به چنگالم زدم  :کی مثال؟؟..فرشته های خيالی؟؟؟
سرش رو تکونی داد و چنگالش رو مرتب و جفت شده با کاردش توی بشقابش گذاشت  : ..کوشا خودش رو براتون حسابی
لوس کرد نه؟؟
...مشهود بود چيزی ذهنش رو اين وسط مشؽول کرده بود که باعث شد بخواد موضوع رو عوض کنه..
...لوس شدن حق همه بچه هاست_
شما به بچه ها خيلی عالقه داريد نه؟؟_
راستش رو بخوايد خيلی...حتی خيلی دوست داشتم پايان نامه ام تئاتر کودک باشه هنوز هم خيلی دوست دارم براشون _
بازی کنم...اما خب نشد...شايد يه وقت ديگه...شما چی بچه ها رو دوست داريد؟؟
کمی به پشتی صندليش تکيه داد و نگاهم کرد  :يه روزايی هيچ بينشی راجع به بچه نداشتم...اما از وقتی اومدم ايران با
...ديدن بچه ها به اين نتيجه رسيدم زيباست که آدم پدر بچه ای باشه
...لبخند ی زدم  :شما يه روحيه خيلی با مزه داريد
با چشمای گرد نگاهم کرد  :و اون چيه؟؟؟
..اين که شما از مسئوليت خوشتون مياد و ازش لذت می بريد_
..لبخند محوی زد  :درسته خب من از اول اين طوری تربيت شدم
نگاهی اجمالی به کل خونه انداخت و بعد دوباره مستقيم نگاهم کرد  :به من از زمانی که يادم اومد گفتن مسئوليت اين
..خانواده به عهدمه
...جالبه_
چه طور؟؟_
...آخه حامد از شما بزرگتره و در ضمن شما  15سال هم نبوديد_
...من مسئوليت شرکت رو تو لندن داشتم...درس هم ميخوندم...بعدش حامد...خب اون از اول هم_
...مسئوليت دوست نداشت_
....دستی به دور ليوانش کشيد  :خودمونيم ...هيچ فرصتی رو برای متلک انداختن به حامد از دست نميديد
برای عوض کردن بحث گفتم  :شما هم سعی داريد کوشا رو آماده کنيد نه؟؟؟
...کوشا...صاحب و وارث تمام اين ثروت هستش_
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اون تنها نيست...نيوشا هست و البته شما هم مطمئنا فرزندی خواهيد داشت ..که پدر بودن هم بهتون خيلی مياد...در _
ضمن شايد کوشا انتخاب ديگه ای داشته باشه...مثال دوست داشته باشه شاعر بشه يا نقاش..يا با اون عالقه ای که به
...خوردن داره آشپز
تک خنده ای کرد...و من اعتراؾ کردم عالوه بر چشماهای زيبا و دستهاش...خنده قشنگی هم داره...حتی اگه مثل يه شیء
...قيمتی دير به دير نشونش بده
آشپز رو بيشتر از هر چيزی احتمالش رو ميدم....و اما نيوشا...اون جای انتخاب داره...از نظر من يا ميتونه مثل رويا _
....رو سهامی که داره کار کنه يا مثل بقيه دختر های فاميل فقط خرجشون کنه
....نمی دونستم بپرسم يا نه...انگشتام رو روی برجستگی های ليوان ميکشيدم : ...می تونم بپرسم که..
 ...سرم رو بلند کردم با چشمهای منتظر داشت نگاهم ميکرد
از نظر شما کدومش؟؟؟_
نمی دونم چرا جواب اين سئوال برام انقدر مهم بود...انگار منتظر بودم چيزی بگه تا تمام احساس خوبی که ازش داشتم ...
...جمع ميکردم رو به يک باره تخريب کنه
راستش رو بخوايد من ترجيح ميدم برای هر چيزی که می خواد به دست بياره...تالش کنه...اين طوری هيچ وقت به مرد _
...زندگيش انقدر وابسته نمی شه که نبودش داؼونش کنه
يعنی شما ميگيد بده که به مرد مورد عالقه اش...وابسته باشه؟؟؟_
...کلمه مرد مورد عالقه رو چند بار زير لب تکرار کرد :...بيايد اين کلمه رو به شوهرش تؽيير بديم..
...خنديدم : ...شما خيلی حساسيد
....با تاکيدی که باعث شد خنده ام جمع بشه گفت  :روی بعضی چيزها خيلی
...من بعنوان يه مرد دوست دارم همسرم بهم وابسته باشه_
...ديد_
دستش رو آورد باال  :اجازه بديد...منظور من از وابستگی چيزی نيست که شما برداشت کرديد...من دوست دارم...هر
باری که به همسرم نگاه ميکنم...پيش خودم فکر کنم چون به عشقم..به زندگيش وابسته است اين جاست...نه اين که جايی
...برای رفتن نداره
سرم رو پايين انداختم...نمی دونم چرا اين جمله يکم ته قلبم رو سوزوند...و من انگار که امشب اصال تصميم نداشتم بحث
...رو تموم کنم  :گاهی اجبار زمونه باعث ميشه آدم ها جايی به نام خانه پدری برای برگشتن نداشته باشن
سکوت کرد...سرم رو بلند کردم...کالفه بود..جنگالش توی دستش بود و تهش رو روی ميز ميزد ...چنگال رو رها کرد و
!!!صاؾ و خيره نگاهم کرد  :شما فکر ميکنيد من اجازه ميدم جايی به ؼير از خونه من...و کنار من زندگی کنه؟؟؟
...آب دهنم رو قورت دادم...انگار که مخاطبش من باشم نگاهم کرد..تو اين تاکيد هزاران حرؾ بود انگار...
هر دو توی سکوت چند لحظه ای بهم خيره شدم ...و من ...دهر بار..بيشتر از دفعه قبل حس ميکردم که اين چشمها دارن
...شباهتشون به اکبر خان رو از دست ميدن

....خب بمون ديگه همراز_
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سرشون روی سينه ام بود...و موهاشون رو نوازش ميکردم...و من عجيب احساس ميکردم نياز دارم تا کمی فکر کنم...يه
چيزهايی بود که خيلی برام تازه بود و همون قدر شکننده...مثل يه ميوه نوبرانه تازه و ترد و در کنارش گرون قيمت و
...ناياب...مثل يه موسيقی عجيب همون موسيقی که به جای شبيه به سرزمين های عجايب پرتاب ميکنه
...با تکرار جمله توسط نيوشا بازهم پرتاب شدم تو اين دنيا انگار و اون طعم گس دهنم رو قورت دادم
...می دونيد که نمی شه...من انقد براتون قصه ميگم تا خوابتون ببره و دوباره قول ميدم صبح اين جا باشم_
صدای نفس های منظمشون نشونه خوابشون بود..پيشونی هر دوشون رو بوسيدم و به ساعت نگاه کردم..خيلی دير شده ...
...بود..و بازهم مطمئنا حامی بايد من رو ميرسوند و خجالت ميکشيدم...مانتونم رو پوشيدم و از اتاق اومدم بيرون
زير نور کمرنگ آباژور مه کوچيکی از بوی سيگار بود...روی پله نشستم...حامی پشتش به من بود تکيه داده به صندلی
کنده کاری شده ای از مخمل سياه...و من به مردی نگاه کردم که بوی سيگارش همراه با ادکلنش که به تازگی ها حس می
کردم..محيط گرمی ايجاد ميکرد...مردی که فهميده بودم در کنا ر تمام افکار اشرافی و گاهی خشکش انديشه های عجيب و
...نرمی هم داره...انگار هيچ وقت ازش انتظار شنيدن کلمه هايی مثل همسر..فرزند و مهم تر از همه عشق رو نداشتم
اين اولين بار نبود که برای گرفتن نگاهم بايد تمام جسارتم رو جمع ميکردم...روزی روزگاری همين طوری که به اين دود
و دستهايی که باال و پايين ميرفتن خيره شده بودم امشب....تو يه نسيم خنک پاييزی تو ؼروبی که از مدرسه بر ميگشتم و
دستهام هنوز بوی نارنگی زنگهای تفريح رو می داد ...دقيقا همين طور خيره ميشدم به دستهايی که نقشهايی بر روی بوم
ميزدن و حاال اعتراؾ ميکنم که اين دستهای مردانه اين چند وقت عجيب داشتن چيزهايی رو بهم توی قلبم بهم
ميبافن..درست مثل بافتنی...يه دونه زير يه دونه رو....مدهوش موسيقی اليتی بودم که از گوشه سالن پخش ميشد...نرمی
...اين آهنگ باعث ميشد احساس نوازش کنم
خم شد و سيگارش رو روی ميز کوچک روبه روش خاموش کرد...برگشت و به پله ها نگاه کرد..با ديدنم جا خورد...من
...هم...انگار انتظار نداشتم اون تابلوی اشرافی هيچ وقت تؽيير کنه و من قراره به نظارش بنشينم
خجالت کشيده بودم...از جاش بلند شد و نگاهم کرد ...من هم هول کردم و سريع بلند شدم...به من..من افتاده بودم...بايد اين
...مستی نگاهم رو طوری توضيح ميدادم: ...من...يعنی نخواستم که
صدای آهنگ کشوندتون اينجا؟؟_
بايد چی ميگفتم : ...يه جورايی بله..
گوشه کفشش رو روی مرمرهای صيقلی کؾ اتاق کشيد و با صدايی که نرم تر از خيلی زمانها بود پرسيد  :ميخوايد
بريد؟؟..بچه ها خوابيدن؟؟
...براشون دو تا داستان تعريؾ کردم تا خوابيدن..اين دوتا بيشتر از صحنه رس من رو ميکشن_
!!فکر ميکردم به کوشا قول داديد صبح که بيدار ميشه ببينتتون...؟؟_
....بله...می رم صبح زود بر ميگردم_
با پشت ناخن انگشت شصتش گوشه لبش رو خاروند انگار که مثل خيلی وقتهای ديگه داشت با خودش کنار ميودم تا چيزی
...رو بگه  : ..می ترسم بگم خب اين چه کاريه..شما فکر کنيد ناراحتی من از رسوندنتونه
واقعا نياز داشتم جايی ديگه تنفس کنم تا بتونم کمی بتونم فکر کنم...به همين خاطر زدم به در لودگی و گفتم  :بله دقيقا ..
..همين طوره
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سرم رو روی بالشت فشار دادم...سعی ميکردم خيلی چيزها رو بتونم از ذهنم بيرون تا بتونم فکر کنم...عين بچه ها شده
بودم که صورت کسی رو بار اول ميبينن و چون مطمئن نيستن اول اخم ميکنن و بعد با لبخند کامال ؼير ارادی دستشون
...رو روی برجستگی های اون صورت ميکشن تا هم ببينن و هم حس کنن
دختری که توی آينه بود ديشب شايد سه ساعت هم نخوابيده بود و االن سعی داشت خنده ای رو روی صورتش به
....کاره...و...پر از حسهايی عجيب و ؼريب بودم هم ميخواستم برم و هم...نمی خواستم

...واقعا که آقای کوشا خان_
....دستش رو گذاشته بود روی پاش و ادا در مياورد که پاش درد می کنه و زير لب هم ميخنديد
...جلوم يک عالمه کاؼذ و چسب بود...و از صبح تا االن که ساعت  12بود داشتم قورباؼه های کاؼذی درست ميکردم
....قربونه اون خنده هات بره همراز_
ؼر ميزدم..اما واقعيتش اين بود که اين قورباؼه های کاؼذی که برای جشن مدرسه شون بود و کوشا هم از طرؾ من ...
قول داده بود که هم توش براشون نمايش اجرا ميکنم و هم اين قورباؼه ها رو درست ميکنم...بهم کمک ميکرد تا از
....چيزهايی که تو مؽزم بود و با قلبم تو يه جنگ نا برا بر چند ساعتی از يادم بره
...به شنيدن صداهايی از بيرون گوشام تيز شد...حامی بود و من نا خود آگاه دست کشيدم به موهام
...زری  :با همراز خانوم تو اتاقشونن
...ناهار حاضره_
....يکم طول ميکشه آقا...آخه شما هيچ وقت اين ساعت اين جا نبوديد_
....تقه ای به در خورد من از جام بلند شدم..نمی دونم چرا ضربان قلبم باال رفته بود
...تو چار چوب در ظاهر شد
....سالم عمو_
.....حامی نگاهی به من کرد که زير لب سالم کرده بودم و سرش رو تکون داد و بعد رو کرد به کوشا..
سالم عمو...بهتری؟؟_
....خيلی خوبم آخه همراز اين جاست_
دوباره نگاهم کرد ...سرش رو کمی خم کرد و به چشمام خيره شد و يکم اخماش رفت توی هم  :شما خوبيد؟؟
...دستام که هنوز يه قورباؼه سبز توش بود رو باال آوردم و صورتم رو خاروندم  :بله
باور نکرد : ....اينا چی هستن؟؟..
...به جای من کوشا جواب داد
پس اين کار شما بوده..يعنی چيزی که وظيفه خودت بوده رو انداختی گردن خالت؟؟؟_
...من  :آخه
دستش رو کمی باال آورد تا سکوت کنم...يه قدم به کوشا نزديک شد  :نمی بينی خالت چه قدر خسته است...؟؟
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کوشا سرش رو پايين انداخت  :آخه...همراز خودش هميشه ميگه عاشق عروسکهاست چون به نظرش وقتی به وجودشون
...مياريم بهشون زندگی ميديم
چيزی شبيه به لبخند روی لبش اومد و لبه تخت کوشا نشست  :اگر هم اين طوری باشه..اين تو بودی که بايد بهشون ..
...زندگی ميدادی
...من که دلم نمی خواست لپهای کوشا آويزون باشه گفتم  :آخه کوشا پاش درد ميکرد
اما دستاش کار ميکرد...شما هم تشريؾ بياريد کمی اسراحت کنيد و اون رو بديد کوشا ال اقل آخريش رو خودش رنگ _
...کنه
...با هم از در خارج شديم...نمی دونم چرا انقدر ازش خجالت ميکشيدم
دستش توی جيبش بود و يه قدم جلوترم راه می رفت...صاؾ و مستقيم بود و من زير لب با خودم تکرار کردم..ارباب
 ..دوست داشتنی

نفس عميقم بوی انار می داد انگار...بوی بارونی که صبح کمی خودش رو نشون داده بود و رفته بود...لباسم رو بيشتر
دور خودم پيچيدم و سرم رو بلند کردم...صدای دل انگيز پيچيدن باد بين برگهای خشک مثل يه موسيقی متن زيبا توی سرم
....پيچيد
نشستنش رو روی صندلی رو به روم حس کردم...کمی خودم رو جمع و جور کردم..برای صحبت کردن با موبايلش رفته
...بود ....موبايلش رو روی ميز گذاشت...نگاهش بهم بود و من انتظار نداشتم بياد و کنارم باشه
تو فکر بوديد؟؟_
...رها بچه که بود تو سن و سالهای االن کوشا...همين بال سر پاش اومده بود_
...دستاش رو به هم قالب کرد و انگار که دوست داشت تا آخرش گوش کنه بهم خيره شد : ...بهش شيطنت نميومد
نبود...دوستش باهاش شوخی کرده بود...هلش داده بود و خورده بود زمين...امروز خيلی دوست داشتم برم سر _
...خاکش...نميشد
چرا؟؟_
آخه کليد مقبره خانوادگيتون رو که ندارم و بعد هم صبح بايد ميومدم اين جا...به جاش رفتم يه جای ديگه که هميشه _
...دوست داشت و ميرفت
از دستمون عصبانی شديد؟؟؟_
..کمی بيشتر به صندليم تکيه دادم و توش فرو رفتم...هوای نيمه ابری پاييزی حس ؼريبی داشت برام
...نه_
...هر وقت خواستيد بريد بگيد کليد رو بهتون بدم يا باهاتون همراهی کنم_
..چشمام خيس شد...اين آدم ديگه انگار به اربابها شباهت نداشت...انگار مثل همين ظهر پاييزی نيمه گرم شده بود..
صدای تلفنم از جا پروندتم...نگاه کردم..اميد سبزواری..ببخشيدی گفتم و سريع جواب دادم..از جام بلند نشدم و عجيب بود
...که اون هم بلند نشد
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...سالم آقای کارگردان_
...صداش مثل هميشه پر از شور و نشاط بود اما االن بيشتر از هميشه
تئاتر شهری؟؟_
از حاال؟؟؟..عقلت کجاست؟؟؟_
...آخ يادم نبود اجرا نيست امشب_
...باشه هم خودت داری ميگی شب_
...اينا رو ول کن...سيا رو هم زنگ زدم پيدا نکردم_
باهاش صبح حرؾ زدم...تمرين داره...چيزی شده...؟؟_
...فيلم تو جشنواره فيلم کوتاه قبول شده و احتماال جايزه هم مياره..بايد بريم اصفهان_
شوقش به من هم سرايت کرد..گل از گلم شکفت  :راست ميگی؟؟
...آره..نمی دونی چه قدر بهم چسبيد_

هر چند به خاطر حامی که اون طور هم داشت موشکافانه نگاهم ميکرد نمی تونستم عکس العمل هميشگی رو نشون
...بدم...اما بازهم ذوق کردم

...ببخشيد آقای دکتر_
خوشحالتون کرد؟؟_
...خبر خوبی بود_
ادامه ندادم...خب احساس کردم نبايد خيلی هم برای اين آدم اين مسئله مهم باشه...اون هم پرسش رو ادامه نداد...با اومدن
....نيوشا و پريدنش توی بؽلم..صحبتمون نصفه هم موند

به ساعتم نگاه کرد..ساعت نزديکای چهار بود..بعد از ناهار حامی به اتاقش رفته بود و من هم با بچه ها اومده بودم تو
اتاق..نمی دونم چرا دوست داشتم ...يعنی...دلم نميخواست با خودم هم اعتراؾ کنم...امکان نداشت که من با اين آدم انقدر
....حرؾ مشترک داشته باشم..که بخوام همش بشينم و صحبت کنم
....به کوشا و نيوشا نگاه کردم که داشتن تکليفشون رو انجام ميدادن...می دونستم يه ساعت استراحت کنن
نيوشا  :کاش تو هميشه اين جا بودی؟؟
...کوشا نخودی خنديد  :می خوای بزنم اون يکی پام رو هم بشکونم هميشه اين جا بمونه
به شوخی يه دونه پس گردنش زدم  :يه ذره بخوابيد..قول ميدم بيدار که شديد..با هم حسابی بازی کنيم و بعد من می
...رم..آخه فردا خيلی کار دارم و شايد نتونم بيام
...البته يکی از داليلش اين بود که روم هم نميشد دم به دقيقه اينجا باشم..
...موبايلم رو روی ميز تراس جا گذاشته بودم رفتم سراؼش....از پله ها داشتم پايين ميومدم که
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با ترس و لرز از پله ها پايين رفتم...باالخره که من رو ميديد...قرار نبود اين جا باشه...زانوهام ميلرزيد...اين عمارت برام
دوباره تبديل شده بود به همون عمارت چند سال پيش..انگار اين صدای عصا تمام صداهای نرم و بلوری اين خونه رو از
....بين ميبرد..ميشکوند انگار...راه برگشت هم نداشتم چون ديده بودتم
....با ديدنم که داشتم از پله ها پايين ميومدم .....عصاش رو با حرص بيشتری به زمين کوبيد
فريده خانوم هم وارد سالن شد..انگار متوجهم نشد..چادرش به دست زری خانوم داد و داشت راجع به حامی می پرسيد که
....با ديدنم تعجب کرد..اما رنگ نگاهش خيلی خيلی با اکبر خان فرق ميکرد
...دختر_
...من..نمی دونستم که_
!!چی رو نمی دونستی...ديدی خانوم..من بهت گفتم...بعد بگو نه_
اين جا چه خبر بود؟؟؟...
...مثل هميشه گلوم پر از بؽض شد..شک نداشتم که اين آدم داشت راجع به من چيزی ميگفت
....فريده خانوم به صورت خودش زد و بعد برگشت سمتم  :خوش اومدی دخترم
 ...اکبر خان برگشت به سمتم  :خوب گوشات رو باز کن دختر
پدر...تشريؾ آورديد؟؟_
صدای حامی دقيقا پشت سرم اومد...پشتم رو کردم و ديدمش...لحنش اصال پرسشی نبود انگار فقط ميخواست جلوی جمله
...بعدی رو بگيره
...يه گام به جلو برداشت..که باعث شد دقيقا جلوی من بايسته...يه جورايی من پشتش پنهان شدم
....منتظرتون نبوديم_
....کامال معلومه_
....حامی دستی به صورتش کشيد...و برگشت سريع به سمتم  :من داشتم ميومدم پايين نيوشا دنبالتون ميگشت
دروغ مگيفت...بچه ها خواب بودن...مثل منگها نگاهش کردم..اين جا يه خبرايی بود و هر چيزی که بود چيز خوبی ..
...نبود
...اين بار جدی تر چشم دوخت بهم
...اکبر خان  :يه لحظه
!!حامی  :پدر
...باورم نمی شد...اين لحن با وجود ادب انقدر محکم بود که باعث سکوت اکبر خان هم شد
حامی تکونی خورد اين طوری سايه اش کامل روی صورتم افتاد  :با شما هستم...بچه ها منتظرتونن...لطفا در اتاقتون رو
...هم ببنديد
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صداهای پايين محو بود...چيزی نمی شنيدم..يعنی کال اين خانواده بلند حرؾ نمی زدن..به ساعتم نگاه کردم..به بچه ها که
...از همه جا بی خبر خوابيده بودن...دستی به پيشونی کمی عرق کرده کوشا کشيدم
همزمان صدای تلفن توی خونه پيچيده و چند لحظه بعد صدای فرياد اکبر خان بلند شد...داشت فرياد ميزد...کوشا تو جاش
...کمی پريد..من هم...و بعد صدای جيػ بلند فريده خانوم و همهمه پايين که باعث شد بچه ها هم ترسان از جاشون بپرن
صدای فرياد زری خانوم هم اضافه شد...نشستم روی تخت و بچه ها رو که ترسيده بودن بؽلم کردم...نيوشا و کوشا هم هی
....ميپرسيدن چی شده و عجيب بود که هيچ کدوم جرات نميکرديم از اتاق بريم بيرون
....نيوشا و کوشا پايين شلوارم رو گرفته بودن  :نرو همراز
....هيچی نيست عزيز ترينام....يه دقيقه ببينم چی شده_
در رو باز کردم...از روی پله ها پايين رو نگاه کردم...علی آقا و حامی داشتن کمک ميکردن تا اکبر خان رو که به نظر
...بی هوش ميومد بلند کنن و فريده خانوم در حالی که داشت به صورتش می زد...چادرش رو چنگ زده بود
همون جا کنار پله ها وا رفتم....باورم نمی شد...يعنی من....اشکی که روی صورتم بود رو کنار زدم...نيوشا ترسان کنارم
...بود
!!!!!نيوشا در حالی که هق هق ميکرد  :مرده؟؟؟؟
و بعد فرياد گريه چی شده کوشا .....و من که دلم ميخواست زير بار اين فشار بميرم...تقصيره من بود...ناراحتش
....کردم...من که ميدونستم قلبش مشکل داره

...خانوم جون...شما هم بخوريد که بچه ها هم بخورن_
چشای بچه ها مثل يه کاسه خون شده بود...ترسيده بودن...فخری خانوم هم اصرار داشت بهشون ؼذا بده...خودش هم با
...گوشه روسريش اشکش رو پاک ميکرد
دستی به سرم کشيد و رفت ..ساعت نزديک  10بود..خيلی ساعت بود که رفته بودن...فخری خانوم به علی آقا زنگ زده
بود...اکبر خان سکته کرده بود و وضعيت خوبی نداشت...ته دلم يه بؽض بود..خيلی بزرگ..از خودم بدم اومد..من اين
.....پيرمرد رو اذيت کرده بودم
.....کوشا :اگه بميره
خيلی خوب درکشون ميکردم..می ترسيدن و اين شايد برای بچه هايی مثل اونها طبيعی ترين حالت بود...خيلی خيلی
طبيعی..اونها بی پناه بودن...در عين داشتن پناه...کال تو دنيا چهار نفر رو داشتن...و اگر يکيشون کم می شد...برای اونها
ضربه ای به مراتب سخت تر از بچه ها ديگه بود..نيوشا روی تخت تو خودش مچاله شده بود و می لرزيد..اجبارشون
...نکردم به خوردن
از جام بلند شدم...رفتم سراغ کيفم...از توش کتاب مفاتيح مادرم رو در آوردم و بعد چادر رها رو که امروز صبح باهاش
...رفته بودم امامزاده صالح
...روی تخت نشستم و پاهام رو دراز کردم...کوشا و نيوشا سرشون روروی پام گذاشتن  :اين چادر مادرتونه
قطره اشک نيوشا و کوشا شلوارم رو خيس کرد  :اون االن اين جاست..پيش ما...ما هم باهم برای سالمتی پدر بزرگتون
....دعا ميخونيم
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...سرم رو تکونی دادم...پلکم پريد ...انگار يه حضور رو حس کرده بودم...يه نفس بود..بين چشمام رو باز کردم
...نزديک صورتم...يه جفت چشم قهوه ای رنگ بود و بعد...دستی که روی چادر بود
يه لحظه انگار جا خورد..مثل کسی بود که مچش گرفته شده باشه...سرش رو عقب برد...دستش هنوز به گوشه چادر
بود...نشسته خوابم برده بود و همين باعث شده بود گردنم خشک بشه...تحليل اينکه کجا بوديم و چی بود باعث شد دردی
که تو گردنم پيچيده بود رو فراموش کنم...خشک شدم...توی اون نگاهی که عجيب آشنا ميومد...با تمام دوری...نگران به
نظر ميومد و خسته و من....و من چرا چشمهام رو از اين خستگی بی نهايت نميگرفتم؟؟..پشت گوشام يه حس داؼی حس
کردم..داؼی که باعث شد از اون نگاه مستقيم و نزديک که زمينه اش عطر نفسهای بچه ها بود چشم بگيرم و بدوزم به
دستهاش که چادر رو توی دستش مشت کرده بود...تو فاصله يه تار و پود با دستهای من که هنوز کتاب مفاتيح رو محکم
...نگه داشته بود
با گرفتن نگاهم سرش که به فاصله خيلی کمی از صورتم بود کمی عقب رفت و من احساس کردم تمام بدنم داره می
...لرزه
...ايستاد و دستش رو به پيشونيش کشيد  :سردتون ميشد
اين جواب من نبود...اين جواب قلبی که توی سينه ام بی قرار بود نبود...حتی توجيح و جواب اون نگاه خسته هم ..
نبود...اما شايد بهترين دليل برای حضور اين جنتلمن مودب تو اتاق يه دختر جوان بود...و اما من...نتيجه من از همه اين
....اتفاقها...نگرانی حامی برای دو تا فرشته ای بود که کنارم خوابيده بودن
و بعد...مردی که خيلی سريع از اتاق بيرون رفت و من رو تو حيرت بيشتری قرار داد...کتاب رو روی تخت گذاشتم و
...بلند شدم..نفس عميقی کشيدم
موهای فر آشفته ام رو پشت گوشم زدم و از اتاق خارج شدم..کی اومده بودن؟؟..چی شده بود؟؟؟ از ته راهرو از زير در
اتاقش نور ميومد...من اما مطمئنا هيچ بهانه و جسارتی برای رفتن به اتاق اون نداشتم...سرم رو چرخوندم...فخری خانوم
 ....هن و هن کنان داشت پله ها رو پايين می رفت
فخری خانوم؟؟_
هينی گفت و به پشتش چرخيد...با ديدنم با لهجه با مزه اش که حاال کمی هم حاصل از ترسش کشيده تر هم شده بود  :خانوم
جان شما بيداری؟؟؟
...چه خبر شد_
واال من اگه بدونم خانوم جان...آقا رو که اصال نديدم از در که اومدن تو سريع اومدن باال و نميدونم کجا رفتن...فريده _
...خانوم هم که حالشون خوب نيست...چيزی هم نمی خورن...روی تختشون خوابيدن و چشماشون هم از گريه باز نمی شه
دوباره گريه ام گرفت و تمام اين ها تقصير من بود..تقصير حضور من تو اين عمارت.....فريده خانوم حق های زيادی هم
به گردن من داشت و هم رها بايد ازش عذر خواهی هم ميکردم...قول هم ميدادم که ديگه اين جا نباشم..اما اول بايد خيالم
...راحت می شد....پس اول به سمت آشپزخونه رفتم
تقه ای به در زدم و بدون اين که منتظر جواب بشم الی در رو باز کردم..فريده خانوم دراز کشيده بود...در رو پشت سرم
بستم..با ديدنم خواست تو جاش نيم خيز بشه که نذاشتم...سينی رو روی ميز توالتش گذاشتم..آينه بزرگ و کنده کاری شده
ای داشت..تختش پهن و بزرگ بود با روتختی مخمل قرمز و روی ديوار عکس بزرگی بود از حامی و بعد در کنارش
...عکس عروسی حامد..البته بدون حضور رها...و بعد بچه ها
...بشين دخترم_
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...روی صندلی ميز توالت نشستم و زل زدم به فرش ابريشمی کرم رنگ کؾ اتاق...از اين زن خجالت ميکشيدم
!!اکبر خان؟؟؟_
...اشکش رو پاک کرد  :بستريش کردن...سکته کرده....شرايطش خيلی
حرفش رو ادامه نداد...اشکش بيشتر شد و من هم بؽضم بيشتر شد...اگر چيزی ميشد چی؟؟؟
...بهتر ميشن...من مطمئنم ايشون مرد محکمی هستن_
....روی تختش نشست  :به ظاهرش نگاه نکن...توش داؼونه....خيلی چيزا هست...خيلی چيزا
...بؽضم رو قورت دادم  :سايه اش هميشه روی سرتون باشه
دستش رو با مهر روی دستهای مشت شده ام گذاشت  :خدا هم مردی رو که عاشقته سايه سرت کنه..تو رو هم عاشق اونی
....که تمام آرزوش سايه سر تو بودنه
...خسته تر و نگران تر از اون بودم که با خودم فکر کنم چرا جمله اش طوريه...که انگار اون مرد رو ميشناسه...
....اشکات رو پاک کن دخترم....من بعدها بايد جواب بدم_
...فخری خانوم گفتن چيزی نخورديد...من براتون يه چيزايی سرهم کردم..يعنی شير عسل و_
...لبخندی زد  :سرم خيلی درد ميکنه
....اگه اين رو بخوريد براتون قرص ميارم_
...ليوان رو از دستم گرفت : ..واقعا ميل ندارم...اما..دوست هم ندارم دست عزيزی مثل تو رو رد کنم
...کنارش لبه تخت نشستم...ليوان رو آروم آروم باال و پايين ميبرد
....دستش رو دوباره روی دستهای سرد و نگرانم گذاشت و من دلم جايی انتهای کريدور هم پر ميکشيد
 ...دستهاش روی دستم لرزيد
خيلی دوستشون داريد نه؟؟_
...سيزده سالم بود که عروسش شدم ...هيچی نمی دونستم...خيلی هم ازش می ترسيدم...جدی بود و بد خلق..اما ...خب_
....به حضورش عادت کرديد_
اما برای تو دعا ميکنم که هيچ وقت عادت نکنی...تو دختر نازنينی هستی..عشق برای زن يعنی بودن در کنار مردی که _
به وجود زن هويت بده...يعنی در کنارش تا ته دنيا احساس زن بودن بکنی..تمام وجودت..احساساتت همه چيز در کنار اين
...آدم سر بيرون بيارن....من اين رو نچشيدم اما..تو ميچشی من شک ندارم
....من...من االن خيلی ناراحتم_
جای گفتنش نبود فکر کنم..فريده خانوم امشب حال ؼريبی داشت و چشماش هم باز نمی شد..ليوان نيم خورده رو ازش
...گرفتم....يه قرص بهش دادم
....کنارش نشستم :دوباره سر پا ميشن...صدای عصاشون تو سالن ميپيچه
....حاللش کن همراز_
....گريه بيشتر شد...يعنی انقدر
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...تو رو خدا اين طوری نگيد....من_
...خيلی وقتها قلبت رو شکست....راستی اين چند وقتت ميشه حواست به بچه ها باشه_
....دستم روی توی دستش فشرد
...اشکام رو پاک کردم  :البته...خيلی ترسيده بودن
 ....بميرم براشون احتماال اين فرياد ها ياد روز مرگ مادرشون انداختتشون_
...اونا می ترسن بازهم پناهشون رو از دست بدن_
 ....بؽضش رو قورت داد  :آمادشون کن که

فريده خانوم خوابيده بود و من تمام عضالت بدنم جمع شده بود...همه جام درد ميکرد...اگر ميمرد من از عذاب وجدان
....ميمردم
تو عالم خودم بودم...در کنار زنی که اگر برای کسی زن بودن رو با عادت يد گرفته بود...اگر به قول خودش اگر دست
...خودش بود پسر هاش پيشش بودن اما اين زن مادر بود و عجيب هم بوی مادری ميداد
اشکم جاری شد..امشب دلم ميخواست زار بزنم...تو خونه ای که بودم هزاران حرؾ برام داشت و اصال حضورم رو
...درش درک هم نمی کردم..انگار تازه تازه داشتم بعضی چيز ها رو ميفهميدم
!!...مادر جون_
با شنيدن صداش جا خوردم...همون قدر که اون از ديدنم جا خورد...يه گام به عقب برداشت و دوباره برگشت به جلو: ...
....من نمی دونستم که
صدای هر دومون خيلی پايين بود و من به پيراهن نا مرتبش و کرواتی که گره اش نزديک سينه اش بود نگاهی کردم و
....موهايی که به نظر ميومد تو شون بارها و بارها دست کشيده شده
 ...به مادرش نزديک شد و به من هم نگاهی کرد که دستم به موهای مادرش بود
حالش بهتره؟؟_
...بهشون يه قرص دادم....فکر کنم بتونن يه چند ساعتی بخوابن_
...سرش رو تکون داد و دوباره نگاهم کرد...سرم رو پايين انداختم
...حالشون خوب ميشه...من مطمئنم_
...دستی به صورتش کشيد  :آی سيو فعال بستری شدن...يعنی
...دوباره اشکم ريخت
....گريه نکنيد_
...من..خيلی خيلی عذر ميخوام_
با تعجب نگاهم کرد  :ميشه بگيد چرا؟؟؟
...موهام رو زدم پشت گوشم و چيزی نگفتم
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برای مامان آماده کرده بوديد؟؟_
....منظورش به ليوان شير عسل بود
بله...شما هم ميل ميکنيد؟؟؟_

...نمی دونم چرا امشب هر نگاهش باعث خجالت بيشترم ميشد...يه جور گلگون شدن بود انگار...پر از يه مهر پنهان بود
 ....نه ممنونم...فقط_
....بلند شدم ايستادم...اون هم از در اتاق خارج شد.می ترسيدم همين خواب سبک رو هم از فريده خانوم بگيريم
در رو بست...و ايستاد رو به روم...پاهام برهنه بود...تو اين تاريک و روشنی راهرو..پايين چلچراغ اصلی خونه...حتی
....کوتاه تر هم کنارش به نظر ميومدم
....يه دسته از موهام که از روی شونه ام ريخته بود رو دور انگشتام ميپيچوندم
....کمی اين پا و اون پا کرد..خستگی از همه صورتش می باريد
...حالشون خوب ميشه..من به فريده خانوم هم گفتم....حالشون_
يه قدم جلو گذاشت...چشماش رو محکم بست و دوباره باز کرد :...پدر شرايطشون اصال خوب نيست...می خواستم بگم
اين چند وقت..حواستون به بچه ها باشه..ما احتماال خيلی کم بتونيم خونه باشيم...زری خانوم هم از يه هفته قبل مرخصی
...گرفته بود..خودش جراحی داره و از فردا نمياد....فخری پير شده و گوشاش سنگين...بچه ها هم
...خيره شد به من...که دستم هنوز گير به موهام بود و ادامه داد  :هيچ کس رو اندازه شما دوست ندارن
اين جمله رو هميشه ميگفت...اما امشب...احساس کردم چيزی شايد يه دست...آروم و نوازش گونه قلبم رو نوازش ..
....کرد
.....می برمشون خونم-
...کالفه تو جاش جا به جا شد :...خير..همين جا بمونيد
...بازهم شده بود همون حامی ارباب با اين لحن محکم..
...آخه_
آخه نداره...کوشا پاش شکسته...جابه جا کردنش سخته...نيوشا بايد به مدرسه اش نزديک باشه...و من...يعنی اين _
........جوری
 ...برای من سخت بود...خيلی داليل داشتم...از اين ضربان قلبی که موقع ديدنش باال ميگرفت..تا عذاب وجدان...
....دوباره يادم افتاد...اما اين بار بؽضم رو سعی کردم بخورم
...داشت از خستگی بی هوش ميشد و هنوز اين وسط در حا ل مديريت کردن مسائل خونه بود
....باشه...ولی شما هم بريد بخوابيد...خيلی خسته ايد_
روی لبش چيزی شبيه به لبخند اومد از لحن من که يکم هم زيادی کش دار شده بود : ....باشه...اما من بازهم منتظر ...
....جادوتون هستما
...شک نداشتم پيش کشيدن اين مسئله برای خندون من بود..تا اون بؽض آشکارم از بين بره...
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...می خوايد االن_

يه قدم بهم نزديک تر شد اين بار عطر نفس هاش هم با بوی ادکلنش مخلوط شده بود  :نه...بريد بخوابيد...خسته ايد ...گريه
...هم نکنيد...من نمی دونم چرا انقدر از سر شب اشک ميريزيد....شما دختر مقاومی هستيد...و حضورتون
....دستی به پشت گردنم کشيدم...نفسهام باز تند ميشد....حرفاش همه نصفه نيمه بود
....و اينکه اين مدتی که اين جا تشريؾ داريد تلفن خونه رو برنداريد..به بچه ها هم ايم اجازه رو نديد_
يه لحظه ياد زنگ تلفن افتادم قبل از اون فرياد ها....خواستم چيزی بپرسم که صورت جديش و البته در همش اين اجازه ....
....رو ازم گرفت..به نشانه استفهام سرم رو تکون دادم
....شبتون به خير آقای دکتر...راستی من خسته نيستما اگر بخواد برای خوردن چيزی براتون آماده کنم_
...استراحت کنيد_
....اين آدم موقعی که می خواست محبت کنه هم دستور ميداد..
...خواستم برم که صدام کرد ...برگشتم به پشت سرم گفت  :رو تون رو با اون چادر نکشيد...هوا سرده

..تکيه اش رو از ميز گرفت  :پس اوضاع قاراش ميشه
کاله روی سرم رو محکم تر کردم...تا موهام رو کامل بپوشونه ...دوست نداشتم خودم رو توی آينه ببينم ..هنوز هم چيزی
...برام مفهوم نبود : ...آره
 ...اومد جلوم ايستاد و خيره شد بهم..سعی کردم نگاهم رو ازش بگيرم
....تو يه دردت هست مموش_
....چيزی از سياوش پنهون نميموند..اون من رو از خودم بهتر ميشناخت..از خودم بهتر درک ميکرد
تو مگه تمرين نداری؟؟؟_
....اخماش رفت تو هم...خنده ام گرفت دست بردم و اخماش رو از هم باز کرد  :اين گره ابرو بهت نمياد سيا
...حرؾ رو عوض نکن_
....به ساعتم نگاهم کرد  :اجرا تا نيم ساعت ديگه شروع ميشه
دست به سينه جلوم ايستاد  :بشه...تو مگه باره اولته ميخوای بری رو صحنه؟؟؟...هر وقت کارگردان گفت ميپری رو
...صحنه..تازه محمد هم هنوز گريمش تموم نشده
سرش رو پايين انداخت و ادامه داد  :مموش هيچ ميدونی چند وقته حرؾ نزديم...؟؟؟..تو ديگه من رو محرم نميدونی؟؟؟
گريه ام گرفت  :چرت نگو..من جز تو کسی رو ندارم...اما سيا...تکليفم با خودم مشخص نيست...يه عالمه حس در هم
 ....دارم...از حس فرار از يه عشق قديمی...تا عذاب وجدان و
!!!خم شد توی صورتم :و....؟؟؟
....هيچی...يعنی نمی دونم_
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خيره شد به نوک کفشش...سيگار توی دستش رو زير کفشش خاموش کرد :....تو اون عمارت يه چيزايی مثل هميشه
نيست نه؟؟؟
....پشت يه هاله ای از اشک ميديدمش  :خيلی چيزا مثل سابق نيست...تو هم نيستی..داؼونی
..تو به من فکر نکن..خوب ميشم_
يه قدم نزديک تر شدم بهش  :سيا...تو من رو دوست داری مگه نه؟؟
با چشمای گرد نگاهم کرد  :تو مثل اينکه واقعا خوب نيستی....حاال چرا داری گريه ميکنی؟؟عاطفه ميکشتت اگه گريمت
...بهم بريزه
...لبخندی بهش زدم اين آدم تحت هر شرايطی می تونست حال من رو خوب کنه
پشيمونی به رامين جواب منفی دادی؟_
....يه نگاه چپ چپش بهش انداختم  :آره خيلی
....آفرين مموش اون قيافه مظلوم بهت نمياد_
سيا؟؟؟_
جان سيا...همه چيز بهم ريخته است..من سرم رو انداخته بودم پايين و داشتم زندگيم رو ميکردم....اين طوفانی که تو _
ذهنمه ...اين همه احساسات متناقض...همه اينا داره من رو از روتينم خارج ميکنه...دارم قاطی ميکنم...رامين..سکته اکبر
خان...اون تلفنی که بهت گفتم...و اون فشارهايی که بهم ميارن تا رضايت بدم خونه رو بکوبن...تموم شدن نمايش...که
...يعنی دوباره بی پولی...دارم ديوونه ميشم
....نگام مموش...مگه ما تنهات ميذاريم؟؟؟ من يه فکرايی تو ذهنمه...بهت قول ميدم همه چی درست بشه_
!!!با کنجکاوی نگاهش کردم ..از حرفاش بوهای خوبی نميومد:...سيا؟؟
با چشمايی که توش يه ؼم بود نگاهم کرد  :همه چيز درست ميشه..بهت قول ميدم..هم به تو و هم به نگاه آويسا که االن يه
ماهه پر از سئواله....بهتون قول می دم که اين جا باشم...کنارتون پشتتون....در ضمن تو مجبوری نيستی برای کوبيدن
....خونه رضايت بدی..مادام هم موافق نيست....داماد زينب خانوم هم يه پيشنهاد داده...اسلحه که روی سرت نذاشته ديوونه

حالشون کمی بهتر شده بود...اما بيشتر از همه پر از لذت بودن من کنارشون بودن..نيوشا ذوق زيادی داشت...تمرينهاش
رو کنارم حل ميکرد...کوشا يه لحظه من رو نمی ديد سريع دنبالم ميگشت و من تو خونه خواهرم...جايی که فکر ميکردم
....هيچ وقت بيشتر از دو ساعت توش نخواهم موند حاال دو روز بود اتراق کرده بودم
حالتون خوبه؟_
با شنيدن صدايی که به طرز ترسناکی با خودم اعتراؾ ميکردم منتظرش بودم از صبح از تمام اين خياالت در اومدم :
...سالم آقای دکتر
 ....از جام بلند شدم و کمی خودم رو جمع و جور کردم...دامنم رو روی پام مرتب کردم
دقيق خيره شد به نگاهم  :خوبيد شما؟
بله...اکبر خان چه طورن؟؟_
...با لحن خسته ای گفت  :همون طوری...مادرم گفتن برای مالقات رفته بوديد بيمارستان
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بله قبل از اجرا سعی کردم يه سر بزنم که متاسفانه به موقع نرسيدم وقت مالقات تموم شده بود..البته من...می خواستم _
...فريده خانوم رو ببينم
...پدرم بی هوش هستن و متوجه اطرافشون نيستن_
...لبخند تلخی زدم  :به هوش باشن هم فکر نکنم از ديدار من خوشحال بشن
کمی کالفه شد...کيؾ دستيش رو روی ميز تراس گذاشت..پالتوش رو هم روی صندلی..از همه وجاناتش خستگی می
باريد...اما صندلی رو کشيد و با دست اشاره کرد که بنشينم...نشستم و بعد صندلی رو به روييم رو بيرون کشيد و خودش
...نشست  :چيزی داره شما رو ناراحت ميکنه اين دو روز...و البته چند وقت اخير
خيلی خوب ميدونستم چيزی از ديدش پنهان نمی مونه..اما واقعا و از ته دل ازش خجالت کشيدم...تو اين شرايط که ...
پدرش در بدترين حالت بود..تلفنهايی که نمی دونستم کيه عصبيش ميکرد و کارهای شرکت زياد بود ..اين آدم برای من هم
...وقت داشت انگار
کمی سرم رو باال آوردم و نگاه منتظر جوابش رو ديدم...عجيب دلم ميخواست حرؾ بزنم..اين صورت و نگاه منتظر و
...جدی با وجود اون صالبت و اخم هميشگی باز هم عجيب من رو تحريک ميکرد برای حرؾ زدن...اما
...من خوبم آقای دکتر..يکم اتفاقات اين چند وقت ناراحت کننده بود..پای کوشا..مريضی پدرتون...من..فقط خيلی_
!!!شما خيلی؟؟؟_
....خيلی ممنونم که حواستون به من هست_
چشمهاش رو ماليد  :مطمئنيد؟؟
...با لبخند و شيطنت گفتم  :از اين که حواستون به من هست؟؟؟...بله مطمئنم
توی نگاهش يه خنده ای اومد...خواست چيزی بگه که تلفنم زنگ خورد...اميد بود...بعد از احوال پرسی گفت دنبال بليط
اصفهان و رزرو هتل هستش تا توی جشنواره شرکت کنيم و گفت نه رو از طرؾ من نمی پذيره و خالصه من گفتم که
ميام...البته انقدر مثل هميشه تند تند و پشت سر هم حرؾ زده بود که من فقط اين بين باشه ميام رو گفتم...قطع که
کردم...يه اس ام اس برام اومد...با عذر خواهی مجدد از حامی که به طرز عجيبی اخم داشت اس ام اس رو خوندم...از
طرؾ رامين بود...اخمام دوباره رفت توی هم..اين آدم انگار هيچ جور نمی خواست کوتاه بياد و من واقعا تو وضعيت
...روحی خوبی نبودم
سر جاش کمی کالفه جا به جا شد ...خم شد روی ميز تراس و دستاش رو بهم قفل کرد و من دستم روی سينه ام رفت تا
...بتونم نفس عميقی بکشم..اين مدت هيچ چيز جای خودش نبود و برای من حساس اين همه عذاب وجدان زياد بود
چيزی شده؟؟؟بهتون چيزی گفتن که ناراحتيد؟؟_
...سرم رو بلند کردم  .به چشمای عصبيش خيره شدم : ...نه...خوبم
..پوزخند واضحی زد  :کامال مشخصه
...احساس کردم بهش بر خورد  :ببخشيد
با تعجب نگاهم کرد  :عذر خواهی می کنيد؟؟.اتفاقی افتاده؟؟
اين بار با چشمايی که به زور داشتم سعی ميکردم خيس نباشن نگاهش کردم..کالفه شد..نفسش رو داد بيرون...و خيره شد
...به ميز جلوش : ...شما ميدونيد که من آدم با نفوذی هستم...و اين جام...هر وقت که احتياج داشتيد
...دلم ريخت يه لرزش کوچيک مثل پرواز يه پرنده کوچيک ...احساس کردم توی رگهام يه حس عميق تزريق شد
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اين رو گفت و بلند شد تا بره که فخری خانوم هن و هن کنان از در تراس داخل شد  :همراز خانوم اين کوشا پدر من رو
....در آورد...ؼذا نميخوره ميگه همراز بايد بذاره تو دهنم
...بعد انگار که يهو حامی رو ديده باشه  :ای وای آقا ببخشيد...خوش اومديد چه بی سر و صدا
سالم فخری خانوم...کوشا تو اتاقشه؟؟؟_
...بله_
بعد رو کرد به سمت من که داشتم بلند ميشد : ...شما تشريؾ داشته باشيد...ؼذا که نخورديد؟؟
 .راستش رو بخوايد منتظر بودم شما تشريؾ بياريد_
...باشه پس من تکليؾ اين شازده رو مشخص کنم می رسم خدمتتون_
مگه کاری کرده؟؟؟_
به صورت خسته شما نگاه نکرده...در ضمن پاش مشکل پيدا کرده دست که داره...اين چندمين باره..اين بار فکر کنم بايد _
...قاطعانه تر باهاش بر خورد کنم

سرم رو روی بالشت اتاق مهمان عمارت انتظام ها گذاشتم....ياد قيافه آويزون کوشا که ميوفتادم خنده ام می گرفت...زنگ
...تلفنم باعث تعجبم شده ..به خصوص که شماره رو هم نيمشناختم
..الو_
...صدلی خانوم پشت خط هم خيلی آشنا بود هم يادم نميومد اصال
...دستت درد نکنه همراز خانوم..بابا منم رويا_
توی جام نيم خيز شدم ..بعد از احوال پرسی در حالی که هيچ تحليلی نداشتم که چرا زنگ زده متظر شدم تا حرفش رو
...بزنه
راستش رو بخوای همراز جان ازت يه خواهش داشتم..من برای سالن خونه می خوام يه تابلو بخرم ولی هيچی سر در _
...نميارم..فردا وقت داری باهم بريم خريد
...تو سرم يه عالمت سئوال بزرگ تشکيل شد...مفهوم اين پيشنهاد رو نمی فهميدم
...من فردا کار خاصی ندارم..اما_
...نفس عميقی کشيد..يه جايی يه خبری بود..اين رو حس ميکردم : ...اما نداره ديگه همراز بانو...خواهش ميکنم
...نه نه ...منظورم به خواهش کردن نبود...چشم من فردا در خدمتتون هستم_
....خيره موندم به تلفنی که تازه قطع شده بود...قرار شده بود صبح که بچه ها مدرسه اند بياد دنبالم...بريم خريد...

مثل هميشه شيک و مرتب و خوش اخالق بود...دختر دوست داشتنی بود...با هم دست داديم و راه افتاديم بهش گفتم تا به
...گالری مادر آرتان بريم..اونجا دوستی نمايشگاه داشت که آمارش رو داشتم کاراهای زيبايی برای فروش داره
از اين تماس آنی جا خورده بودم و نمی دونم چرا احساس ميکردم پشت اين دعوت چيزهای ديگه ای هست..چون وقتی
سئوال کردم چه تابلويی در نظر داره و يا چه سبکايی دوست داره هيچ چيزی نمی دونست و وقتی ازش پرسيدم که تا چه
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اندازه می خواد هزينه کنه...تو نگاهش يه برق بد جنسی اومد و روسری ابريشمی آبی رنگش رو جا به جا کرد و گفت :
...مرزی نداره..هر چی دوست داشتی و انتخاب کردی رو بر ميداريم...می خوام سليقه ی تو باشی
....و بعد زير لب گفت تا چشمش در آد..هر کی طاووس خواهد جور هندوستان کشد
منظورتون به منه...؟؟_
....دستی به بازوم زد و خنديد  :نه عزيزه دلم
...تو گالری رويا خيره مونده بود به تابلويی محو از آبرنگ با رنگهايی پر از آرامش..آبی و سبز
خوشگله؟_
....لبخندی زد  :خيلی...خيلی هم آرامش بخشه
...به نظر من هم..می تونيم بخريمش_
..همون موقع تلفنش زنگ زد ..باز همون برق بد جنسی رو ديدم  :بله
_....
...نه...هنوز تو گالری هستيم_
بعد با لودگی گفت  :حاال چرا انقد هولی؟؟
نمی دونم طرؾ اون طرؾ چی گفت که نيش رويا بسته شد و قيافه اش جدی شد  :حاال چرا عصبانی ميشی...آدم هم انقد بد
..اخالق
_...
...حاال نمی خواد از دلم در بياری...بلد هم نيستی_
....بعد نگاهی به من کرد و پشتش رو کرد و آروم گفت ولی من شنيدم  :ميدونم..می دونی که از سرت زياده
_...
...خنده کوتاهی کرد  :اين رو شنيدم ها ..ديگه بميرم هم آرزو به دل نيستم
بعد از اين که خدا حافظی کرد با عذر خواهی به سمتم برگشت  :خوب خانوم خانوما اين خوبه؟؟
گفتم  :آخه من نبايد انتخاب کنم..حتی نمی دونم شما از چه سبکی خوشتون مياد...ميخوايد به کسی هديه اش بديد؟؟..من فکر
..ميکردم برای خودتونه
چرا فکر کردی ميخوام هديه بدم؟؟_
..اين که گفتيد از سرش هم زياده_
خنديد  :آخه زياده...تو به سبک من و هديه و اين حرفا کاريت نباشه..من که سر در نميارم...ولی اين آرامش بخشه و تو
هم دوستش داری؟؟؟
....بار ديگه به اين تابلو سراسر نور و آرامش نگاه کردم :خيلييييی
...خيلی برات خوشحالم همراز_
بابت؟؟_
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...بابت اين که ميتونی از چيزهای کوچيک لذت ببری..می تونی..حس بگيری و مهم تر از همه به اطرافيانت حس بدی_
...کمی خجالت کشيدم
....رويا خنديد و از تو کيفش کارت بانکش رو در آورد  :ای جانم...چه قدر لپات گلی می شه خواستنی می شی
....رقم  700تومنی تابلو که پرداخت شد
از در که خارج شديم...تابلو رو توی صندوق عقب گذاشتيم..رويا نگاهی به ساعت ظريؾ درو مچش انداخت  :وقت داری
يه قهوه با هم بخوريم؟؟؟
....نيم ساعت بعد تو کافه نسبتا خلوتی نشسته بوديم و قهوه های فرانسويمون جلومون بود
...خب..همراز خانوم...تعريؾ کن ببينم_
...من در حال گذران زندگيم هستم_
...می دونم عزيزم..از بچه ها چه خبر؟؟..شنيدم از اين که پيششون هستی خوشحالن..فريده خانوم ميگفت_
...آهی کشيدم  :خب برای اولين بار موقعيتی پيش اومد که پيششون باشم...ولی خب...وضعيت خوبی نيست
...واقعا نيست..اکبر خان خيلی حالش بده_
...آهی کشيد  :ميدونم
نمی دونم اون بؽض لعنتی باز از کجا اومد....دستش رو روی دست مشت شدم گذاشت و با تعجب نگاهم کرد : ..همراز
خوبی؟؟
...داشتم ميترکيدم  : ...من..خيلی اين چند وقت حالم بده...ببخشيد
چيزی شده عزيزم؟؟..کاری از من بر مياد؟؟_
من...يعنی ميدونيد چرا اکبر خان سکته کردن؟؟؟_
...يکم نگران شد  :يه چيزهايی ميدنم..چه طورمگه عزيزم
...به نظر شما من ...يعنی از خودم خجالت ميکشم...من قصدی نداشتم_
..رويا با چشمای گرد نگاهم کرد  :چی داری ميگی دختر؟؟..چه ربطی به تو داره
قطره اشکی روی گونه ام اومد  :تقصيره منه...ايشون اصال من رو دوست ندارن..خب حالشون هم مناسب نبود..من اون
...شب اونجا بودم
رويا دستم رو محکم تر توی دستش گرفت  :عزيزممممممم...من باورم نمی شه..پس اين چشمايی که امروز انقدر ؼمگين
بابت ابن فکر مسخره بود که تو فکر ميکنی تو مقصری؟؟
يعنی نيستم؟؟؟..هستم...من اصال نبايد اون جا باشم..باور کنيد من هر شب براشون دعا ميکنم...نذر هم کردم..تصميم هم _
..دارم بعد از اينکه حالشو خوب شد ديگه عمارت نرم...ميرم بچه ها رو دم مدرسه ميبينم
...زير لب گفت  :فکر کن يه درصد
يعنی ميگيد حتی اين اجازه رو بهم نمی دن؟؟؟_
...لبخندی شد  :اين اجازه رو که اصال نمی دن
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 ...آقای دکتر حق دارن...باورتون بشه من_

چی چی داری بهم می بافی تو دختر...اصال اين سکته ربطی به تو نداره..نم يتونم بهت بگم جريان چيه...فقط بهت بگم _
هيچ ربطی به تو نداره...تو با اين عذاب وجدان مسخره داری خودت رو داؼون ميکنی چرا به حامی نگفتی؟؟؟
...نه نه..ايشون به من خيلی لطؾ دارن..من نمی خوام ناراحت بشن ..چه ميدونم_
...اين فکر بچگانه رو از ذهنت دور کن_
!!!به چشماش نگاهی کرد...جدی تر از هر زمان ديگه ای بود..يعنی مطمئنا...تقصير من نبود...؟؟
...آخه_
ببين همراز عزيزم..من بهت قول ميدم که تقصير تو نيست..من تو جريان کامل مسائل اون شب هستم...هيچ ربطی به تو _
...نداره..تو راحت باش
...اشکم رو پاک کردم  :اين چند وقت خيلی داؼونم...نمی دونم چم شده
..همه چيز فقط اين نيست درسته؟؟_
...خب نه...خيلی چيزها هست_
...می دونم شايد برات ؼريبه باشم...حتی شايد خيلی حسابم هم نکنی_
...نه..به خدا شما خيلی_
...ولی.بهت قول ميدم که خيلی خوب بلدم درد دل بشنوم..اصال من شروع ميکنم_
دوساعت بعد هر دو سبک شده بوديم..اون برام از تنهاييش گفت از فشار خانواده اش و اجتما برای ازدواج کردنش و
مريضی مادرش..من هم از رامين گفتم..از کوبيدن خونه...از انتظارم برای به دست آوردن کار و در آخر از جشنواره فيلم
...اصفهان
وقتی توی ماشين نشستيم...هر دو سبک شده بوديم..من يه دوست خوب پيدا کرده بودم از يه طبقه ديگه از سن و سالی که
ميتونست نقش بزرگ تر من رو داشته باشه چيزی که تقريبا هيچ وقت نداشتم و رويا يه چشم پر از تفکر و يه تابلو آب
...رنگ

صدای يه آهنگ اسپانيايی رو بلند کردم و شروع کردم به خوندن دو تا نمايشنامه ای که برام ايميل شده بود.....سبک شده
بودم صحبت کردن با رويا توضيحش و قسمش در مورد اينکه من مقصر نيستم با وجود اينکه هنوز ته دلم دل مشؽولی
...هايی بود حالم رو کمی بهتر کرده بود
شخصيت اصلی يکی از نمايش نامه ها مرد نقاش تنهايی بود که در يک آپارتمان کوچيک در پاريس زندگی
 ....ميکرد...داستان جالبی داشت
....همراز_
سرم رو بلند کردم به نيوشا نگاه کردم که سر حال به نظر نميومد ...با دست اشاره کردم که روی پام بنشينه :..جان دل
....همراز
...يه چيزی شده بهت ميگم ...تو به کسی نگيا_
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نگران شدم کاؼذهای توی دستم رو روی ميز گذاشتم موهام رو پشت سرم گلوله کرده بودم و با مداد روی سرم محکم کرده
بودم اما از اين حا و اون جا موهام روی سر سانه ام و صورتم ريخته بود..طبق معمول پا برهنه بودم با شلوار جين پاره
پاره و يه پوليور قرمز رنگ پاييزی گشاد که يقه اش باعث ميشد يکی از شانه هام بيرون بيوفته...نيوشا اين تيپم رو دوست
....داشت ..هر چه قدر هم که کمی بهم ريخته يا به قول گلنار بی قرار به نظر ميرسيدم با اين لباس
فخری خانوم امروز تلفن رو برداشت...امروز...با يکی صحبت کرد...قبل ار اومدن تو...بهش گفت داره ميميره...تو _
...راحت ميشی
بؽض کرد و ادامه داد  :جدی جدی داره ميميره همراز؟؟؟
من که نمی دونستم االن بيشتر بايد به چی فکرکنم به اين تلفنهای مشکوک يا حال بد اکبر خان...سعی کردم همه تالشم رو ..
بکنم...تا نگاهم مطمئن باشه :...منظوره فخری خانوم پدرجونت نيستن عسل من...من بهت قول ميدم که حالشون خوب
...ميشه
هر چند باالفاصله بعد از اين قول پشيمون شدم...چون من هميشه پای قولم به بچه ها می موندم و االن اطمينانی ..
....نداشتم
...نيوشا دستش رو دور گردنم قفل کرد و سرش رو روی شونه ام گذاشت  :من خيلی دوستت دارم
برای عوض کردن جوی که توش بوديم يه دونه به باسنش زدم  :من عاشقتم ولی ديگه بزرگ شدی..سنگين شدی..نفسم
...رفت
....بعد زبونم رو از دهنم در آوردم و ادای خفه شدن رو د ر آوردم که باعث شد بلند بخنده و ريسه بره
بايد کاری ميکردم کوشا و نيوشا داشتن روحيه شون رو بيشتر از قبل می باختن...چيزی به ذهنم رسيد که نيازی به
...مقدمات خاصی هم نداشت

کوشا روی صندلی آشپزخونه نشسته بود و در حالی که زبونش از الی دندوناش بيرون اومده بود و بهش قيافه به شدت
خنده داره داده بود داشت شکالت ها رو خرد ميکرد..از توی اينترنت دستور پخت يه کيک رو در آورده بودم و صدای يه
آهنگ تند فارسی رو بلند کرده بودم...آهنگ رو می خونديم و همراهش قر هم ميداديم..گاهی دست های خميری نيوشا رو
...می گرفتم و دورم ميچرخوندم...که باعث ميشد با صدای بلند بخنده
خودم هم تا موهام آردی بود و آشپزخونه هم اوضاعش وحشتناک بود...ولی داشتيم لذت می برديم..حتی شک داشتم
کيکمون چيز درست و درمونی از آب در بياد اما مهم تقسيم کارمون بود...و خنده های بلندمون..احساس می کنم صدای
اين شادی زير سقؾ بلند عمارت ميپيچيد و مثل يه پژواک تمام سالنها رو طی ميکرد..صدای اين موسيقی نسبتا سبک
سرانه هم که بر خالؾ تمام اون موسيقهای کالسيک و پيانويی بود که هميشه پخش ميشد اما جالب بود...کيک داؼون و
نسبتا بد شکل رو توی فر گذاشتيم و شروع کرديم شکالت ها رو آب کردن برای تزئين...کوشا پاش رو روی صندلی
گذاشته بود و به باقی مانده شکالتها ناخنک می زد و من هم می خنديدم و به نيوشا کمک ميکردم تا خامه رو بهم
...بزنه..همه جا آرد بود و پوست تخم مرغ
...من  :وای نيوشا...فخری خانوم ما رو ميکشه
نيوشا که يه تيکه موز بزرگ گوشه لپش گذاشته بود خواست جواب بده که دهنش کج شد با صدای بلند به قيافه مسخره اش
...خنديدم
سرم رو بلند کردم..چيزی که ميديدم رو باور نميکردم اين موقع روز...حامی تو چارچوب ايستاده بود...طرؾ چپ بدنش
کامل به چارچوب تکيه داده بود...و دست راستش تو جيب شلوارش بود..از کی اون جا بود رو نمی دونم..خشک شدم...هم
...از ديدنش اون جا هم از برق عجيبی که توی نگاه خاکی رنگش بود
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قاشق توی دستم خشک شد...نيوشا و کوشا هم رد نگاهم رو گرفتن و ساکت شدن...توی اون نگاه چی بود نمی دونم...من
ؼرق بودم...بوی کيک توی فضا پيچيده بود...مطمئن بودم قيافه ام افتضاحه...موهام اطرافم پخش بود دستهام خميری و
شکالتی بود..يقه لباسم خيلی پايين اومده بود..کمی باالتر کشيدمش و سعی کردم با دستمال دستهام رو پاک کنم...نيوشا هم
 ...موزش رو قورت داد
کوشا زود تر از همه به خودش اومد..نگران يه نگاه به من که هول کرده بودم و سعی داشتم خودم رو مرتب کنم کرد و يه
...نگاه هم به حامی که خونسرد اما نه مثل هميشه انگار که داره چيزی رو با لذت تماشا ميکنه کرد  :سالم عمو
...حامی تکيه اش رو از چارچوب گرفت و يه قدم به داخل گذاشت...من هول تر شدم...سرم رو پايين انداختم
....سالم کوشا_
...نيوشا هم سالمی کرد..من هم...زير لب سالم کردم
...يه قدم به من که هول داشتم ميز رو پاک می کردم نزديک شد  :سالم از بنده است
احساس کردم تو صداش يه شادی زير زيرکی هست...همين باعث شد که سرم رو سريع باال بيارم...نگاهش کردم که خيلی
...نزديک تر از هر زمانی بهم ايستاده بود
...بچه ها..يعنی خب يکم آشپزخونه بهم ريخت_
و همچنان شروع کردم به پاک کردن ميز..يه قدم ديگه بهم نزديک شد و من دستم هنوز در حال کار کردن بود...دستش رو
گذاشت روی دستم...جا خوردم...نمی دونم اين تماس چه قدر طول کشيد اما کافی بود برای اين که ضربان قلب من رو تا
هزار باال ببره...خشک شده به صورتش و نگاهش موندم...آروم دستش رو از روی دستم کشيد هر چند اين کشيدنش باعث
شد يه قلقلکی تمام قلبم رو نوازش کنه ..خودش هم انگار انتظار اين عکس العمل رو از خودش نداشت...کمی جا به جا شد
 ...سر جاش و دستی به پشت گردنش کشيد
صدای سرفه کوشا باعث شد از شوک در بيام : ...چيزه االن اين جا رو مرتب ميکنم..من خواستم بچه ها تفريح
...کنن..ببخشيد
...همراز خانوم_
خيلی وقت بود که ديگه بهم دختر خانوم نميگفت اما اين همراز خانومش...خيلی بيشتر از هر زمانی نوازش داشت...و يا ..
شايد من...دلم خيلی نازک شده بود...سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم...لبخندی زد و دستش رو آروم جلو آورد...يه قدم
...خواستم به عقب برم..نمی دونم چرا اين کار رو نکردم
...دستش آروم با يه دستما ل کاؼذی جلو اومد...لبخندی زد  :نوک بينيتون...شکالتيه
...و بعد زير لب گفت  :درست عين بچه ها
...لبم رو بين دندونام گرفتم...دستمال رو با خجالت گرفتم...گرمم شده بود
....گفت  :بوی خوبی مياد
....من هنوز تو شوک بودم...دستم هنوز همون جا بود و نگاه اون هم به دست خميری دستمال به دست من
...کوشا  :تازه عمو بذاريد شکالتش رو هم بريزيم ببين چه بمبی بشه
...حتما همين طوره_
....دستمال رو به نوک بينيم کشيدم  :من يه چايی بذارم
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...به کارتون ادامه بديد...من اومدم بزمتون بهم ريخت_

احساس کردم کمی دلخور به نظر مياد..خب چی کار کنم ازش می ترسيدم...خب اين کارا ..اون موسيقی جلفی که داشت
پخش ميشد...اول از همه دستم رو بردم و اون آهنگ رو خاموش کردم : ...نه..خب بايد اين جا رو اول مرتب کنم...حاال
...که شما تشريؾ آورديد هم من
...شام می خوايم بريم بيرون_
...اين طوری جمله ام رو که می رفتم تا بگم رو تو نطفه خفه کرد..به اين زورگويی شيک و مجلسيش لبخندی زدم
..همراز خانوم_
 ...چشمام رو از انگشتای پای برهنه ام با اون الکای قرمز گرفتم و سرم رو بلند کردم..امروز خيلی ازش خجالت ميکشيدم
...اين بار چهره اش دوباره جدی شده بود  :من نمی دونم بايد چی کار کنم...شما به من بگيد
...راجع به چی آقای دکتر_
نفسش رو بيرون داد .کالفه بود  :برای اين که شما انقدر فکر نکنيد من رو که می بينيد بايد همه چيز رو جمع و جور
 ...کنيد....يعنی...صدای خند تون توی خونه پيچيده بود..من...من خوشحالم که
...کمی بيشتر با خودش کلنجار رفت...يه قطره عرق روی پيشانيش بود  :من..خوشحالم که شما اينجاييد

نيوشا رفته بود حمام..کوشا رو هم فخری خانوم برده بود تا لباسش رو عوض کنه...من هم به سر و وضعم سر و سامانی
دادم و آشپزخونه رو مرتب کردم..خجالت ميکشيدم از آشپزخونه در بيام..کيک کجو کوله و خوش بومون رو با شکالت و
...اسمارتيز تزئين کرده بوديم و من منتظر بودم تا چای دم بشه و بچه ها هم بيان
به ميز آشپزخونه تکيه دادم..از کجا به اين جا رسيديم..از حامی که روز اول می خواست من رو از اتاقش بيرون
کنه..مردی که من فکر ميکردم يه انتظام جديده...تا مردی لبخند به لب..هر چند همچنان خشک و پر صالبت که توی
آشپزخونه ...که ميگفت از بودن من در اين جا خوشحاله و من..منی که ...منی که بايد اعتراؾ ميکردم...از ديدنش خيلی
...خيلی خوشحال بودم و از بودن توی اين عمارت خوشحال تر
صدايی توی سالن پيچيد...نوايی به زيبايی زندگی..می تونستم قسم بخورم که تو زندگيم برای اولين بار همچين نتهای
زيبايی رو از نزديک ميشنيدم...نا خود آگاه به سمت سالن کشيده شدم...پشت پيانوی رويال توی سالن...تو تاريکی ؼروب
پايييزی که از بيرون صدای بارون ميومد...آباژور صورت مردی رو کمی روشن کرده بود که ماهرانه انگشتای کشيده و
مردانه اش روی کالويه ها حرکت ميکرد...هر حرکت ماهرانه اين انگشت ها درست مثل يه نوازش بود...انگار که کسی
با دست و دلبازی تمام محبت بی دريؽش رو نصيبم ميکرد...بايد اعتراؾ ميکردم که اين مرد بيش از هر کسی توی دنيای
اطراؾ من پر از تناقض بود...اين طور از ته دل اين قطعه زيبای روسی رو اجرا کردن..در تضاد کامل بود با پشت
....استوار و صورت استخوانی جدی اين مرد
...همينطور مدهوش ايستاده بودم...که آخرين کالويه رو هم فشار داد...نا خود اگاه تشويقش کردم...توی دلم ؼوؼايی بود
...سرش به سمتم چرخيد و نگاهم کرد :...خيلی وقت بود چيزی نزده بودم
...دستهام رو از سر شوق بهم کوبيدم..حرکتم خيلی بچگانه بود....باعث شد لبخند بزنه
....عالی بود_
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...در پيانو رو بست  :شنيدن اين از خانوم هنرمندی مثل شما باعث افتخاره

يه قدم بيشتر بهش نزديک شدم...حاال کامال درکنارش ايستاده بودم..انگشتم رو به پيانوی زيبا و براقش کشيدم  :من...من
...هنرمندم؟؟؟..شوخی نکنيد...من اصال بلد نيستم ساز بزنم
...اما بلديد قصه بگيد_
...شايد_
...شايد نه حتما...اما دفعه پيش هم بهتون گفتم...جادوی شما چيز ديگه ايه_
...دستهام رو مثل جادوگرها توی صورتم تکون دادم و صدام رو عوض کردم  :همون زبون مار هند شرقی
....تک خنده ای کرد  :نه
پس چی؟؟؟_
...اين بار جدی توی چشمام خيره شد  :بعدا می فهميد
نفسم حبس شد...اين چش شده بود..يا درست تر بگم من چم شده بود..امشب...ضربان نبضم باال رفته بود و احساس
....مکيردم سالن خيلی گرمه
...نگاهش رو ازم گرفت...سريع از جاش بلند شد و من برای دومين بار با لباسی به ؼير از لباس رسمی ديدمش
نمی دونستم چرا هنوز اون جا ايستادم..اون هم اين پا و اون پا ميکرد سرش رو کمی توی صورتم خم کرد  :شما امروز
بهتريد نه؟؟
خوشحال بودم که چيزی برای گفت و گو پيدا کرده بوديم  :بله....يکم بهترم...ببخشيد اين چند وقت خيلی نازک نارنجی و
...بد اخالق شده بودم...يکم ذهنم در گير بود
بد اخالق نبوديد...ولی چيزهايی هست که داشت آزارتون ميداد...من...نمی دونم چه طور بهتون بگم...خوب باشيد همراز _
خانوم...مثل هميشه باشيد...شايد چيزهايی اتفاق افتاده يا بيوفته که ناراحتتون کنه اما من مطمئنم که شما خوب بلديد باهاش
...کنار بيايد و درستش کنيد ..اما...اما من هستم...اين جا..يا هر جايی که شما بخوايد ...پشتتون هستم..به اين شک نکنيد
بعد احساس کردم چيزی از ذهنش گذشت که باعث شد جدی جدی اخم کنه سرش رو به طرفين کمی تکون داد...انگار که
...ميخواست چيزی از ذهنش دور بشه : ...اگر هم..کسی هست که اذيتتون ميکنه..به هر نحوی
چيزهايی که ميشنيدم رو باور نمی کردم...اما انقدر با آرامش و خونسردی و در عين حال جديت عنوان ميشدن که شکی
...نداشتم به تک تک کلماتش
...من به شما اطمينان دارم..تا همين االنشم بهتون خيلی مديونم_
...اين رو از ته دل گفتم..بی اؼراق

فريده خانوم الؼر شده بود ..اين رو از گونه های فرو رفته اش فهميدم...نشست روی مبل...چادرش رو از دستش
...گرفتم...لبخندی بهم زد...و بعد نگاهی به کيک رنگی رنگی و بی ريخت روی ميز انداخت  :خوشمزه به نظر می رسه
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خنده ای کردم  :سعی داريد دلم نشکنه نه؟؟ اين همه ساله که تنها زندگی ميکنم هيچ وقت آشپزيم چنگی به دل نزده..فريده
خانوم نگاهی به حامی کرد که جدی نشسته بود روی مبل و پاش رو روی پاش انداخته بود  ..بعد به سمتم لبخندی زد :
...چشم اونی که ميخواد فرشته ای مثل تو رو تو بؽلش داشته باشه کور...آشپزشم بگيره
من که از کلمه بؽل خجالت کشيده بودم سرم رو انداختم پايين  :نفرماييد فريده خانوم پسر مردم هم هزار اميد و آرزو داره
...مطمئنا
...بعد با خنده فريده خانوم من هم خنديدم  :برای شما هم يه تيکه بذارم آقای دکتر؟؟
...حامی  :ممنون ميشم
...برای نيوشا و کوشا هم توی پيش دستی گذاشتم...خودم هم نشستم روی صندلی و ظرفم رو روی پام گذاشتم
فريده خانوم هر لقمه ای که به دهنش ميگذاشت تعريؾ ميکرد...کوشا و نيوشا هم خيلی خوشحال بودن..اما من همه حواسم
به مرد روبه روم بود که يه لقمه خورد و بقيه اش روروی ميز گذاشت...دلم گرفت...من دلم ميخواست اين کيک به چشم
بياد کاش ال اقل يکم سياست به خرج ميداد دلم خوش ميشد...بعد به خودم گفتم چرا سياست به خرج بده آخه؟؟
من هم بقيه اش رو گذاشتم روی ميز..کيک از اونی هم که بود بيشتر از چشمم افتاد...موبايلش زنگ خورد سالم که کرد
موبايل به دست با يه عذر خواهی از کنار ما بلند شد...کيکها رو خورديم..فخری خانوم شروع کرد به جمع کردن
...ظرفها...فريده خانوم هم برای استراحت باال رفت
من هنوز هم به پيش دستی نيم خورده اش يا تقريبا نخورده اش نگاه می کردم که فخری خانوم به آشپزخونه بردش...توی
سالن نشسته بودم و داشتم نمايشنامه ها رو ميخوندم که باالی سرم اومد  :مامان رفتن اتاقشون؟؟
...بله_
...و دوباره سرم رو کردم توی نوشته های رو به روم...خوب چی کار کنم دلخور بودم
...کمی خم شد  :وقت نشد تشکرکنم واقعا خوشمزه بود...دستتون درد نکنه
...همون طور که سرم پايين بود با قهری که ازم خيلی بعيد بود  :چنگی هم به دل نميزد برای شاد کردن بچه ها بود
...شما که فقط اسمارتيزهاش رو خورديد_
...احساس کردم تو صداش ته لحن خنده هست اهميتی ندادم  :اسمارتيز دوست دارم..چون رنگی و شيرين و قلنبه است
....اين بار واقعا خنديد
...ولی من همون طور که سرم پايين بود  :بهتر از شما بود که اصال نخورديدش
دل خوريم رو نشون داده بودم...يه قدم بهم نزديک تر شد...ای بار کامل سايه اش روی سرم افتاده بود..و من بازهم ..
استرس گرفتم و همين باعث شد تا سرم رو باال نيارم...همون طور ايستاده بود ..خب پس چرا نميرفت؟؟..کالفه خودکار
توی دستم رو روی ميز رها کردم و سرم رو آوردم باال...يه ابروش رو باال داده بود و احساس کردم بد جور توی نگاهش
....يه شيطنتی هست که خيلی خيلی از حامی انتظام بعيد بود
....صدای زنگ آيفون باعث شد تا نگاهش رو از من بگيره...فخری خانوم گفت  :آقای عباسی هستن
حامی نگاهی به من کرد و نفس عميقی کشيد  :يکی از همکارارن هستن..اگر که امکانش براتون هست...يعنی فکر کنم
...نيوشا منتظرتون بود
فهميدن اين که دقيقا منظورش دک کردن من از توی سالنه..خيلی سخت نبود...با دفتر و دستکم بلند شدم و رفتم تو اتاق
...نيوشا
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به ساعت نگاه کردم...نزديک  9شده بود..گرسنه بودم...نيوشا و کوشا شامشون رو خوردن با کمی ؼر ؼر...چون حامی
بهشون قول داده بود شام ببرتشون بيرون عذر خواهی کرده بود و کنسل کرده بود...اونها هم بعد از شام خوابيده بودن..من
سير بودم..اين عباسی اسمش برام خيلی آشنا بود...يک ساعت پيش که يواشکی توی راهرو رفته بودم درسته که به درستی
هم نشنيده بودم که چی ميگن اما صداش هم ته ذهنم يه خاطره رو تداعی ميکرد...من با رها ايستاده بوديم پشت در و رها
نگران به گفت گو وخنده دو مرد گوش ميکرد...و گاهی اشکش رو پاک ميکرد..اون موقع ها هم خوب ميدونستم نبايد اين
....جا باشيم...و رها..به دنبال چی بود نمی دونم ...ذهنم بد جور درگير شده بود .اين صدا زيادی آشنا بود
موبايلم پايين جا مونده بود...ساعت  10:30شده بود..ديگه صدايی هم نميومد...رفتم پايين....آروم آروم از پله ها پايين
رفتم...به پله آخر که رسيدم..ديدمش...حامی..نشسته بود روی کاناپه مرکز سالن..سرش رو به کنده کاری پشت تکيه داده
بود چشماش رو بسته بود..خستگی حتی از نفسهاش معلوم بود...سعی کردم نوک پا به ميز نزديک بشم و موبايلم رو
بردارم ..خيره بودم به ژست زيبايی که داشت...ته دلم يه جوری شده بود..يعنی خواب بود؟..خب اين جوری که سردش
ميشد..موبايل به دست يه لنگه پا ايستاده بودم بهش خيره شده بودم...که يهو چشماش رو باز کرد...هول کردم...نمی دونستم
بايد چه عکس العملی از خودم نشون بدم...احساس ميکردم خيلی بد جور مچم گرفته شده..اما اون خونسرد بود و چشمايی
...که به شدت قرمز و خسته بودن
...چيزه...شبتون به خير آقای دکتر_
....اين تنها جمله ای بود که توی اون لحظه به ذهنم رسيده بود
با انگشت شصت و اشاره اش چشماش رو ماليد...يه چيزی بد جور آزارش می داد و نگاهش هم خسته تر از هر وقتی بود
 :...باال حبس شديد...در ضمن قول داده بودم شام بيرون بريم...برنامه هام بهم خورد...با اين مهمان
...مهم نيست_
چرا هست...من به شما قولی داده بودم و بايد بهش عمل می کردم..بچه ها خيلی دلخور شدن؟؟؟_
...نه..اونها هم خوب ميدونن که شما حتما نتونستيد که نرفتيم_
لبخند زوری زد  :شما چيزی ميل کرديد؟؟
...من گرسنه نيستم اما اگر شما گرسنه ايد_
به ساعتش نگاه کرد و اخماش رفت توی هم ...يه اس ام اس بهش رسيد...چشماش رو يه بار بست و باز کرد  :بايد برم
بيمارستان...مادر خوابن؟؟
....بله فکر ميکنم_
...بلند شد فخری خانوم رو صدا زد
کجاست فخری خانوم..؟؟_
...رفتن خونشون_
..من کارشون دارم_
...بگيد من در خدمتتونم_
...برای شما شام بذارن_
...من نه مهمانم..که اگه بودم سه روزه اين جا چه ميکنم..نه بچه..بخوام خودم ميخورم_
...پس بخوايد و بخوريد ..قول ميدم فردا جبران کنم_
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...ای بابا...آقای دکتر من تا حاال گرسنه نبودم_
...دروغ گفته بودم..ذهنم درگير اون نام و صدای آشنا بود..

يه قدم به سمت پله ها برداشت و بعد چند لحظه مکث کرد...به سمتش رفتم..واقعا نگرانش شده بود...نا خود آگاه دستم به
سمت بازوش رفت  :خوبيد؟؟
جا خورد انگار...برگشت به سمتم و من هنوز دستم روی بازوش بود...نگاهی به دست من کرد و يه نگاه به من...من که ..
...انگار تازه متوجه شده بودم..دستم رو کشيدم و نفسم رو حبس کردم و دستم رو بند موهام کردم
اکبر خان چيزيشون شده؟؟_
....نه...براش يه دارو گفتم آوردن بايد به بيمارستان برسونم...با اجازتون برم حاضر بشم_

...کنار پله ها منتظر ايستادم...با ديدنم تعجب کرد  :اتفاقی افتاده؟؟؟..چرا مانتو تنتونه
 ...منم باهاتون ميام_
...اخمای درهمش کمی از هم باز شد  :ممنون ..اما شما بخوابيد
...من ميام_
 ..اين بار با لبخند و نگاهی پر از مهر نگاهم کرد
...خسته ايد آقای دکتر..ايستاده داره خوابتون ميبره..من ميام_
...آخه_
آخه نداره...بيام ديگه؟؟_
...سرم رو به يه طرؾ کج کرده بودم و نگاهش کردم..کالفه نگاهش رو ازم گرفت و نفسش رو بيرون داد

...به ماشين که رسيديم ايستاد...سوئيچ رو به طرفم گرفت
...با تعجب نگاهش کردم
لبخندی زد  :حاال که داريد اين همه لطؾ ميکنيد زحمت رانندگی رو ميکشيد لطفا..حالم اصال خوب نيست...نمی آمديد می
...خواستم با آژانس برم
..نگاهی به ماشين سوپر لوکسش انداختم  :من تا حاال پشت همچين رخشی ننشستم
....با اخم نگاهم کرد

دست و پام رو گم کرده بودم..واقعا با وجود خلوتی خيابونها می ترسيدم و با سرعت خيلی پايين ميرفتم ...حامی اما
...چشمهاش رو بسته بود با خونسردی تمام فکر ميکنم خوابيده بود
چرا انقدر سرعتتون پايينه؟؟_
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نگاهی بهش انداختم که داشت با خستگی نگاهم ميکرد و گفتم  :آخه من ديگه حدا کثر رانندگيم با هوشنگ خدا بيامرز بوده
...ماشين شما پرنس ويليامه
...بلند خنديد ...تا حاال نديده بودم اين طور از ته دل بخنده
اخمام رو مصنوعی کردم تو هم :..خنده داره...اين ترس من؟؟
..من به اصطالحی که گفتيد خنديدم...حاال چرا هوشنگ خدا بيامرز_
...آهی کشيدم  :آخه فروختنش...می خوان يه نوش رو بخرن
..اين که خيلی خوبه_
...من کال خيلی دير دل ميکنم...به همين خاطر دست کشيدن از چيزهايی که دارم برام سخته_
...اما اينا شیء هستن_
...خب باشن..نمی شه آدم با اشيا خاطره داشته باشه؟_
...کمی فکر کرد  :خب چرا حتی با يه کيک شکالتی پر از اسمارتيز
با لحن دلخوری گفتم  :حتی اگه نخورتش؟؟؟
...تو جاش سيخ نشست و نگاهم کرد..من اما زل زدم مستقيم به جلوم...و سعی کردم نگاهش نکنم
و اين يعنی شما از من دلخوريد؟؟؟_
...حواسم به جلو ا...آخه ماشين امانت ...يه چراؼش بشکنه بايد خونم رو بفروشم_
لحن حرؾ زدنم اصال خوب نبود..اما خب بهم بر خورده بود و ميخواستم خودم رو يه جورايی خالی کنم...خيلی عصبانی ..
...شد
baby on board ...می دونيد چيه...می خوام از اين به بعد..روزايی که سوار اين ماشين شديد...رو شيشه عقب بزنم_
...می خواستم خودم رو بزنم...به من داشت می گفت بچه...برگشتم به سمتش که خيلی جدی داشت نگاهم ميکرد
...من بچه نيستم_
....خيلی جدی خيره توی صورتم هستم  :هستيد
....ماشين رو کشيدم کنار  :راست ميگيد خيلی بچه ام...پس اين عروسکتون رو نبايد به من بديد....االنم
 ...خواستم پياده شدم
....بنشين سر جات_
جا خوردم...هيچ وقت صداش از يه حدی باالتر نمی رفت....االنم نرفته بود..اما دوباره شده بود همون حامی که مثل چی
ازش می ترسيدم..همون که تو اتاق کارش با يه نگاهش تو مبل فرو مير فتم...حاال هم که برای اولين بار مفرد حسابم کرده
....بود
دستم روی دستگيره در خشک شد...همون طور نشسته بودم
...چند لحظه ای گذشت...صدای نفس عميقش رو شنيدم
...در رو ببنديد_
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...دوباره شده بود همون حامی چند ساعت پيش...تونسته بود کمی عصبانيتش رو کنترل کنه..
...در رو بستم...نشستم و دستام رو بهم قفل کردم روی مانتوم گذاشتم

نگاهش نميکردم...زير چشمی ديدمش که خيره بود بهم...شصتش رو گذاشته بود گوشه لبش ...نمی دونم چه قدر گذشت که
گفت  :آروم شديد؟؟
...با صدای لرزانی گفتم  :شما عصبانی بوديد نه من
نباشم؟؟_
...من که چيزی نگفتم_
وقتی ميگيد ماشين رو بزنيد بايد خونه رو بفروشيد..يعنی داريد به من متلک ميندازيد...من اصال متلک رو نمی فهمم که _
...منظور چيه؟...ولی خيلی عصبانی ميشم
...منم بلد نيستم متلک بندازم_
پس منظورتون به چی بود؟؟..ما تا حاال ؼرامتی از شما گرفتيم؟؟_
بايد ميگرفتيد و ما نپرداختيم؟؟_
...دستی به صورتش کشيد ...کالفه بود...خسته هم بود..از يه حرؾ مسخره به کجا رسيده بوديم
....ماشين رو دوباره راه انداختم  :بيمارستان دير ميشه
...ديگه چيزی نگفت..من هم چيزی نگفتم

خانوم جوان و نسبتا زيبايی با چشمانش حامی رو که خيلی جدی با پرستار جوان بخش باال رفت تعقيب کرد..پرستار دختر
....جدی و با مزه ای بود
برای اولين بار از نگاه اين خانوم جوان حس تلخی بهم دست داد...خب..حامی مرد خيلی جذ ابی بود..من اين رو به تازگی
داشتم پيش خودم اعتراؾ ميکردم...توی دلم به اون خانوم با چشمای براق گفتم..اگه اخالقش رو بدونی...خب..تو که
اخالقش رو ميدونی چی همراز خانوم؟؟..من؟؟..من هيچی؟؟..بذار اين ماجرا ها تموم بشه..ديگه نمی خوام
...ببينمش...بالفاصله...حرفم رو خوردم...اين واقعا حس من بود؟؟..من االن فقط خيلی عصبانی بودم

قدمش رو با من هماهنگ کرده بود...خب هوا خيلی تاريک بود و ما دور پارک کرده بوديم...مانتوم رو به خودم
...پيچيدم..خيلی سردم بود...کالفه به نظر ميومد
بدون اينکه نگاهش کنم ...اما واقعا از ته دل پرسيدم  :خدای نکرده که حالشون بد تر نشده؟؟
...نه...خدا رو شکر رو به بهبودن_
....خب خدا رو شکر...آخه شما خيلی کالفه ايد_
...چرا درست لباس نمی پوشيد آخه_
نگاهی به مانتوی پاييزم انداختم...پوزخندی تو دلم زدم..خب من هنوز گير و گرفتار خرج های روزانه ام بودم..خريدن يه
...پالتو که االن کمتر  400-300تومن نبود برای من امکان نداشت
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...فکر نميکردم انقدر سرد باشه_

جواب ديگه ای ندادم...با احساس سنگين شدن شونه هام و يه عطر آشنا که زير بينيم پيچيد برگشتم به سمتش که با اخم
....پالتوش رو روی شونه ام انداخته بود
...نيازی نيست..االن ميرسيم به ماشين_
جوابم رو نداد...دستش رو کرد توی جيبش و خيره به جلو نگاه کرد...هر دو از هم دلخور بوديم..کامال بی دليل...محبت
...ميکرد اون هم مطمئنا بی دليل...ولی خوب اين آدم همه حرکاتش جدی بود حتی فردين بازيهاش
يادم مياد چه قدر به سياوش ميگفتم مرد اونيه که خودش با زير پوش بگرده دختر همراهش پالتو پوست داشته باشه و
...ميخنديدم
به ماشين که نزديک شديم...کالفه دستش رو کرد تو جيب شلوارش و گوشيش رو که رو ويبره بود در آورد...دستش رو
روی دهنی گوشيش گذاشت  :ماشين رو از پارک در مياريد؟؟
و بعد يه قدم ازم دور شد.....واقعا دنده عقب رفتن با اين ماشين برام سخت بود..به خصوص که ماشين پشت سری بهم
خيلی چسبونده بود..چند بار عقب و جلو کردم و تقه کوچيکی اومد..احساس کردم زدم به پالک ماشين پشت سريم..از
پارک داشتم در ميومدم که دستم رفت به شال افتاده بود ...که تقه ای به شيشه خورد...جا خوردم از ديدن چهره مرد
عصبانی که کنار پنجره بود...نميدونستم شيشه رو بکشم پايين يا نه...نگاهی به حامی انداختم که پشتش به من بود و دستش
...بين موهاش کالفه داشت قدم ميزد و با تلفن صحبت ميکرد...شيشه رو دادم پايين
...يه عذر نخوای_
...لحن التی مرد پشيمونم کرد از باز کردن شيشه...هر چند اصال نمی دونستم دردش چی بود....خشک شده نگاهش کردم
آره ديگه با اين ماشين عروسکت ميزنی ماشين من رو داؼون ميکنی عين خيالتم نيست...الل مونی چرا گرفتی؟؟_
...فکر ميکنم مخاطبتون بنده هستم..به همين خاطر ايشون جواب شما رو نمی دن_
نگاه من خشک شده از اتفاقی که نمی دونستم چيه..همراه با مرد عصبانی چرخيد و هر دو مرد عصبانی و جدی رو
....ديديم ..که ايستاده و منتظره جوابه...حامی بود
...با شما هستم آقا_
...مرد که يه سرو گردن از حامی کوتاه تر بود مثل هر کس ديگه ای در مقابل جذبه بی فرياد حامی کم آورده بود انگار
...رانندگی بلد نيست_
...حامی کالفه يه قدم جلو تر اومد
من بهش تو نميگم...به شما هم همچين اجازه ای رو نمی دم اين اوال...دوما...هر خسارتی بهتون وارد شده نشون بديد _
بپردازم...اجازه نداريد به شيشه ماشين بزنيد و بعد به خودتون اجازه بديد با ايشون با اين لحن صحبت کنيد...االنم تشريؾ
بياريد ببينيم چه اتفاقی افتاده؟
من ديگه نگاهم رو ازشون گرفتم...توی دلم يه حسی بود مثل جاری شدن يه سيل...همه چيز توی ذهنم و قلبم از اين ..
...حمايت..از اين لحن و از اين جمله ها زير رو شده بود
يه ربع بعد در ماشين رو باز کرد...کنار کشيدم تا خودش پشت فرمون بشينه...برای ماشين اون مرد هيچ اتفاقی نيوفتاده
..بود و دردش فقط آزار من بود که خب نتونسته بود
...ساکت و بی حرؾ هر دو به جلو خيره بوديم
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...من که انگار فقط ميخواستم ابراز وجود کنم  :درسته که من بچه ام اما ميتونستم خودم جوابش رو بدم
چپ چپی بهم نگاه کرد که ماستم رو کيسه کردم..واقعيتش اينه که فقط خواسته بودم اين سکوت رو بشکنم و در ضمن يه ..
...جورايی بحث رو شروع کنم تا حلش کنيم
زمانی که مخاطب شما مرد عاقل و بالؽی باشه...که حرفهاش در خور بحث باشه...مثل اون شب توی جمع دوستانم...يا _
در جمع دوستان خودتون..من به خودم اجازه نمی دم جای شما صحبت کنم...شما انقدر عاقل هستيد که وکيل وصی
نخوايد...اما وقتی مخاطب مرد لومپن و بی ادبی مثل اين آقا باشه...در هر صورتی که باشه بهتون اجازه دخالت و هم کالم
....شدن باهاش رو نميدم

...توی آينه نگاهش کردم
چه طوره؟؟؟_
...نمی دونم گلنار احساس ميکنم بايد يکم تنگ تر باشه_
...اومده بوديم برای گلنار پالتو بخريم...هر چند هيچ کدوم حال و حوصله درست و درمون نداشتيم
...پالتو قهوه ای رنگ رو در آورد و روی پيشخون گذاشت...روی نيمکت توی راهرو مرکز خريد نسبتا خلوت نشستيم
...نمی دونم چی بگم گلی...اين کارا چيه سيا ميکنه...؟؟ احساس ميکنم اين چند وقت تنهاش گذاشتم_
...دستش به بازوم کشيد  :مزخرؾ نگو..تو هميشه همراهشی...نمی دونم اومدن آويسا زندگيش رو زير و رو کرده
....حاال اصل حرفش چيه؟..چرا تمرين نمياد چرا جشنواره نمياد به من که جواب درست و درمون نمی ده_
نفسش رو با حرص بيرون داد  :نمی دونم باور کن...هفته پيش با آويسا رفت بيرون وقتی برگشت از اين رو به اون رو
....بود
پوفی کشيدم  :با آويسا حرؾ بزنيم؟؟
...چی بگيم؟؟..بگيم شرمنده داداش ما عاشق شما شده نمی تونه حرفش رو بزنه..اين کال مشکل همه مردا ست_
...جامعه ما اين طور تربيتشون ميکنه..مرد گريه نمی کنه..مرد احساساتی نمی شه...مرد...مرده_
...سيا از اين عادتا نداشت همراز...من فکر ميکردم آويسا حالش رو خوب ميکنه..ولی مثل اينکه برعکس شده_
...حاال نمی خواد ؼصه بخوری گلم..ميخوای بری سر کار...منم که فکر نکنم چيزی بخرم...برو به کارات برس
کالفه زانو هام رو تکون دادم  :امشب يه قراره شام کاری دارم..با يکی از کارگردانا که نمايشنامه اش رو برام فرستاده
...بود...تئاتر خودمون امروز فردا تموم ميشه
...دلم برات خيلی تنگ شده_
امروز فردا اکبر خان مرخص ميشه..منم از اون عمارت در ميام...البته بذار ببينم..اگه امشب هم فريده خانوم يا حامی _
...زود بيان خونه من بعد تمرين نرم خونه شما هم بيايد پيشم
!!مهربون نگاهم کرد  :همراز؟؟
...جانم_
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تو...واقعا از اين که اونجايی ناراحتی؟؟_

..من گفتم ناراحتم...من واقعا عادت کردم به...بچه ها..سخته دوباره برام به روال عادی هميشه برگردم_
لبخندی روی لبش اومد ک با اين چيزايی که برام تعريؾ کردی...فقط بچه ها؟؟
نمی دونستم چی بگم..از دو شب پيش که اون اتفاقا افتاده بود همه چيز برای من رنگ و بوی ديگه ای گرفته بود..هر ...
چند توی يه لج بازی کودکانه کمی باهم سر سنگين بر خورد ميکرديم..اما انگار هر دومون از اين بازی جديد لذت می
برديم..من از زير زيرکی نگاه کردن بهش..گوش کردن به آهنگ هايی که ديگه هر شب می زد و اون...نمی دونم شايد
...اون از هيچی
...با تو هستم ها خانوم خوشگله_
...لبخندی زدم  :نمی دونم..واقعا چيزی برای گفتن ندارم
دست نوازشی به گونه ام کشيد  :تو می دونی خيلی عزيزی مگه نه؟؟؟..اين رو دارم بهت ميگم که ما هميشه هستيم..حتی
..اگه خيلی جا ها برات کم گذاشته باشيم
....بؽلش کردم..محکم محکم..اين دختر خاله دوست داشتنی و نگرانم رو

بعد از يه روز کاری داؼون..حاال اومده بودم عمارت ..ديگه االن فريده خانوم اومده باشه..من از ساعت سه به اجبار
...بيرون زده بودم و االن ساعت نزديک ده بود
آروم وارد سالن شدم....با ورودم نيوشا و کوشا بؽلم پريدن..من بدون اين دو تا خوشگل خاله چه طوری بعد از اين می
خواستم دووم بيارم...سرم رو بلند کردم شلوغ بود..مهمون داشتن و من داؼون تر از اين حرفا بودم اصال چرا برگشته
....بودم اين جا کاش شب رفته بودم خونه خودم
...همراز دير کردی_
...آقای کوشا خان به شما ربطی نداره_
...شالم رو از سرم در آوردم و لبخندی زدم  :نيوشا با برادرت درست صحبت کن
نيوشا نگاهی به من کرد  :خيلی خسته ای؟؟
...آره خيلی..بعد از اجرا يه مصاحبه خيلی کوتاه داشتم...االنم ميخوام برگردم خونه_
لبهای زيباش آويزون شد  :چرا؟؟؟
....فدات بشم شما که امشب تنها نيستيد ..کلی مهمون هست...بعد هم منم_
...منم ميام_
....نوک دماؼش رو کشيدم که صداش در اومد  :ميدونی که نمی شه
دوش گرفتم و لباس پوشيدم....به خودم تو آينه نگاهی انداختم..و بعد نگاهی اجمالی به کل اتاقی که توش بودم.
کردم..نشستم لبه تخت و سرم رو توی دستام گرفته بودم..انگار يادم رفته بود اين جا خونه من نيست..چه راحت داشتم توش
...زندگی می کردم
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تقه ای به در خورد...با بفرمايد گفتن من در باز شد...ديدنش توی چارچوب در حس زيبايی بهم داد...من واقعا ميخواستم
برم؟؟
تشريؾ آورديد؟؟_
...ببخشيد آقای دکتر ميدونم که دليل بودنم اين جا مراقبت از بچه هاست اما امروز واقعا خيلی کار داشتم_
نگاهی به صورت وحشتناک خسته ام کرد خودش هم اصال سر حال به نظر نميومد...هنوز داشت نگاهم ميکرد
..ادامه دادم  :مهمان هم داريد
....عمه ملوک هستن..ايشون خبر بيماری پدرم رو تازه شنيدن و اومدن اينجا_
....واقعا سرم رو ميخواستم بکوبم به ديوار
...پس من بهتره که توی اتاق بمونم...يا نه حاال که شلوغ شده من ميتونم برم خونه خودم...آره اين بهترين فکره_
اخماش وحشتناک رفت توی هم ...در رو پشت سرش بست کمی نگاهم کرد...من هم نگاهم رو دوختم به اون چشمايی که
...حاال عجيب رنگ خاک بودن....اين پا و اون پا کرد :...بچه ها بهتون احتياج دارن
سرم رو پايين انداختم...عجيب بود که تو ذهنم تنها جمله ای که اومد که ای کاش اين سرو مطمئن روبه روم بهم احتياج
داشت...من عجيب اين چند وقته ذهنم پرواز ميکرد تو مناطق ممنوعه...بايد می رفتم..اين طوری خطرناک بود..افتادن تو
اين دام برای منه بی پناه خطرناک بود..من کجا و اين انتظام بزرگ و پر نفوذ کجا؟؟
....خب...من از اول هم نبودم..يعنی هميشه موقت بودم_
صندلی رو به روم رو کشيد و نشست...دست به سينه و جدی نگاهم ميکرد...سرم رو بلند کردم و به صورت پر سئوالش
...نگاه کردم
اين جا اتفاقی افتاده که شما امشب انقدر اصرار به رفتن داريد؟؟_
...نه_
..مربوط به اون کيکه_
خنده ام هم گرفته بود هنوز يادش بود...کمی به جلو خم شد  :من تازه آزمايش دادم...کمی قندم باالست از اون جايی که تو
...خانواده سابقه ديابت داريم بايد مراقب باشم
نا خواسته يهو نگران پرسيدم  :شما که چيزيتون نيست؟؟
لبخندی روی صورت خسته اش اومد  :نه خوبم..به همين خاطر شيرينی نمی خورم..خب ديگه دارم کم کم پير ميشم...من
...که مثل شما جوون نيستم بتونم هی اسمارتيز بخورم
....اخمام رو کردم تو هم...اين يعنی االن داشت با من شوخی می کرد؟؟...از بس جدی بود همه چيزيش..
...شما فقط  34سالتونه_
!!يعنی پير نيستم؟؟؟_
...اين چه سئوالی بود چشمام گرد شده بود  :معلومه که نه..
 ....خب اين خوبه_
....و بعد ادامه داد :حاال به من بگيد چرا ميخوايد بريد...ما فردا پدر رو مرخص ميکنيم
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سرم رو پايين انداختم و دستام رو بهم گره زديم : ...خيلی خوشحالم که حالشون بهتره....من بهتره برم ...اکبر
....خان...يعنی
...سرتون رو باال بگيريد_
نگاهش کردم..خيلی جدی بود  :شما فکر ميکنيد پدرم به خاطر شما حالش بده؟؟؟
....دوباره اون بؽض لعنتی اومد تو گلوم  :ايشون من رو دوست ندارن
سر جاش جا به جا شد...چشماش رو يه بار باز و بسته کرد..اين کار رو زمانی ميکرد که دنبال جمله ميگشت:...
!!!!مهمه؟؟؟
اين که کسی من رو دوست داشته باشه؟؟؟_
اين که پدرم شما رو دوست داشته باشه يا نه؟؟_
...اگر حضورم آرامش ايشون رو بهم بزنه...بله مهمه که من رو دوست داشته باشن يا نه_
...به خاطر اون شب...من از طرؾ ايشون از شما عذر خواهی ميکنم _
با چشمای گرد نگاهش کردم ...از چشمای گرد شدم فهميد که هيچی نفهميدم  :..من بايد عذر بخوام که حضور بی
....موقعم
....پريد وسط حرفم  :يعنی حرفای پدرم...شما رو ناراحت نکرد
...من فقط ميدونم من رو ديدن و عصبانی شدن_
کالفه دستی توی موهاش کشيد...چيزی گفته بود م که ناراحتش کردم؟؟؟ چرا انقدر کالؾ و بی قرار بود امشب؟؟
...سکوت کرده بود ..کمی نگاهش کردم..اين روزا عجيب فکر ميکردم همه حرکاتش جذابه....دستی به پشت گردنم کشيدم
...سرش رو آورد باال و نگاهم کرد ..به من که لب پايينم رو بين دندونام گرفته بودم و نگران نگاهش ميکردم
...سريع از جاش بلند شد و پشتش رو بهم کرد  :تشريؾ بياريد پايين برای شام منتظرتونيم
..آخه_
....پايين منتظرتونم_
نفس حبس شده توی سينه ام رو بيرون دادم...رفتم کنار پنجره و پنجره رو باز کردم...نفس عميقی کشيدم ....واقعا داشت
!!!!چی ميشد؟؟؟

اين چشم ها ارثی بود انگار...صورتش رو به عصای کله عقابيش تکيه داده بود و زير نظرم گرفته بود...نوه پسريش
کوروش هم اون جا بود...پسر نسبتا خوش قيافه ای بود...کنار حامی نشسته بود اون همه خيلی رسمی لباس پوشيده بود اما
...عجيب فکر ميکردم که حامی از همه مردانی که اين چند وقت ديدم خوش تيپ تره
نگاههای گاه و بی گاه کوروش و خيره عمه ملوک باعث ميشد معذب بشم..دامنم رو مرتب کردم...خوب شد جوراب
....شلواری کلفت پوشيدم
....فريده خانوم کنار ملوک خانوم نشسته بود و با چشم بهم اشاره ميکرد ميوه بخورم
...سرم به سيبم گرم بود دلم ميخواست از اونجا فرار کنم
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اومدی از بچه ها نگه داری کنی؟؟_

سرم رو بلند کرد م و خيره شدم به چشمهای گستاخش...تمام سعيم رو کردم تا لحنم و صدام خالی از هر گونه عصبيت و
بی احترامی باشه...با خودم تکرار ميکردم که اين زن همسن مادربزرگه منه و اگر فحش هم بده من اجازه ندارم جواب
....بدم...اما ته دلم اعتراؾ ميکردم دوستش ندارم
....بله_
ازدواج کردی؟؟_
...چه ربطی داشت..
...خير_
سرش رو تکونی داد....از تک تک حرکاتش تحقير ميباريد....و من سعی کردم توی سرم شعرهای مرود عالقه ام رو با
....خودم زمزمه کنم تا يادم بره و نبينم
سرم به سمت چپ چرخيد نگاههای اين پسر ديگه داشت عصبيم ميکرد...نا خود آگاه دستم به سمت يقه ام رفت و جمع و
...جورترش کردم
...سعی ميکردم سرم رو به بشقابم گرم کنم...اما می دونستم هنوز داره نگاهم ميکنه
....همراز خانوم_
...سرم رو بلند کردم و مردی رو ديدم که از چشماش آتيش ميباريد
....نگاه حامی کردم...کوروش هم به سمتش چرخيد من که ازش ترسيدم..دست و پام رو گم کردم
...فکر ميکنم ساعت خواب بچه ها باشه..می دونيد که منتظر شما هستن_
...بچه ها يه ساعت پيش خوابيده بودن..اين يعنی...من بايد از اين جا برم...از خدام بود....سريع از جام بلند شدم..
...عمه ملوک  :فردا از اين جا ميری ديگه؟؟..می دونی که برادرم حالش خوب نيست
دستام داشت می لرزيد...خواستم جوابش رو بدم که از گوشه سالن يه صدای بم و محکم اومد  :عمه جان...اجازه بديد اين
مسئله بين ما و مهمانمون باشه..هر چند اين جا خونه خواهر همراز خانومه..حتی اگه رهای خدا بيامرز ديگه بين ما
....نباشه
خب کی جرات داشت رو حرؾ حامی حرؾ بزنه...من که نداشتم...بقيه هم مطمئنا نداشتن...سرم رو بلند کردم و با ..
.....نگاهم ازش تشکر کردم..اما عوض چشمای هميشگش..مرد عصبانی رو ديدم که باسرش اشاره می کرد برو

سعی ميکردم آروم حرؾ بزنم..خونه واقعا شلوغ پلوغ بود..اکبر خان مرخص شده بود ..هر چند حالش واقعا بد بود ولی
گفته بودن ميتونه خونه استراحت کنه...کلی مهمون داشتن کل خاندان انتظام اين جا بودن...منه بی چاره هم اين جا بودم..با
بچه ها...کوشا و نيوشا که از ديدن پدر بزرگ مريضشون بازهم حال و اوضاعشون بهم ريخته بود رو به اتاق نيوشا آورده
...بودم...تا پيششون باشم..اين راه فراری هم بود تا زير نگاه اون خانودان عجيب ؼريب نباشم
...کوشا صدام کرد..سرم رو بلند کردم توی دستش عروسکای انگشتی بود که من ساخته بودم
می شه برامون قصه بگی؟_
...عجيب بود اين پسر  8ساله...تو اين خانواده انقدر عاشق قصه بود..
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عروسکها رو توی دستم کردم  :قصه چی رو بگم.؟؟
...قصه مامانم رو_
...عروسک ها رو در آوردم  :با اينا پس نمی شه..رها خيلی خوشگل تر بود
...روی تخت دراز کشيدم ..سرشون رو روی بازوم گذاشتن
....نيوشا  :ميدونی همراز تو بيشتر از همه ما رو ميفهمی چون تو همئپدر و مادرت پرواز کردن

...دستی به موهای خوشگلش کشيدم  :ای کاش اين طور نبود ولی هست...ولی مسئله اينجاست که شما پدرتون هست
...کوشا شاکی شد  :نيست
...اين طوری نگو پسرک...پدرتون هست و مياد_
...دوست ندارم ازش حرؾ بزنيم_
...به شوخی کمی قلقلکش دادم که باعث شد لپای خوشگلش تکون بخوره  :پش از چی حرؾ بزنيم
...تو از داستانت بگو_
شروع کردم از رها گفتن..از موهاش..از چشماش...هر دوشون بلوزم رو محکم گرفته بودن و گوش ميکردن...خب
ميدونستم اين عکس العمل در مقابل سرو صداها و گاهی گريه هايی که از بيرون مياد...اينا داشتن با اين کاراشون بچه ها
...رو عصبی ميکردن
تقه ای به در خورد ..حامی بود...از صبح نديده بودمش...قيافه اش با وجد اينکه مثل هميشه خونسرد و محکم به نظر
...ميومد اما به شدت خسته بود..از هر حرکتش ميشد فهميد چه قدر ناراحت و خسته است
با ديدنش از حالت دراز کش در اومدم..با ديدنمون لبخند خيلی کمر نگی زد و در اتاق رو بست....توی اتاق موسيقی چنگ
...و ويالون گذاشته بودم..برای اينکه صداهای بيرون و رفت و آمدها بچه ها رو اذيت نکنه
با ورودش برای چند ثانيه چشماش رو بست و يه نفس عميق کشيد...بچه ها سالم کردن...جوابمون رو داد...و روی
...صندلی نشست
خوبی کوشا؟؟؟پات بهتره؟؟_
...بله..بهترم..شما نگران نباش_
...نيوشا...معلمت با من تماس گرفت و گفت فردا مدرسه جلسه است..من تمام سعيم رو ميکنم تا بيام_
...واقعا دلم برای اين آدم سوخت ..در آن واحد چند جا می خواست باشه..
...چيزه...اگر کخ فکر ميکنيد صالحه من برم_
واقعا فرصتش رو داريد؟؟_
...بله من کالسم از ساعت  2شروع ميشه_
اخماش کمی رفت تو هم  :آموزشگاه شروع شد؟؟
اين چرا اين شکلی شد ...؟؟از کجا فهميد يه مدت به خاطر امتحانات آموزشگاه کالس کنکورش نبود..؟؟؟..
...بله_
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..کمی چشماش رو ماليد و رو به کوشا کرد  :خب مرد جوان..خوب اين جا برای خودتون خلوت کرديدا
...همراز برامون قصه ميگفت...از مامان گفت_
حامی نگاه پر مهری به من انداخت : ..خوبه...امروز بيرون يکم شلوؼه..از اتاق بيرون نيايد باشه؟؟
...خيلی دلم ميخواست بچه ها رو ببرم خونه خودم اما نمی دونستم چرا چند وقتهاين آدم لج کرده نمی گذاره..
من هم بلند شدم بايد حداقل می رفتم و يه سالم ميکردم خيلی زشت بود...تا دم اتاق اومدم..در رو باز کرد و با ديدنم پشت
...سرش پر سئوال نگاهم کرد  :چيزه..بيام سالم کنم
...نيم ساعت ديگه بياين_
...خنده ام گرفته بود  :چرا بايد وقت ميگرفتم
...چشماش رو ماليد نمی تونست درست سر پا بايسته  :نه...کوروش اينجاست...نيم ساعت ديگه ميره

ستاره ها رو شمردن هم شايد فايده ای نداشت..برای منی که از وقتی اومده بودم تو اين اتاق زندانی شده بودم..نيم ساعت
بعدش هم حامی اومد...خودم رو زدم بخواب...زير چشمی ديدمش که نگاهی به سه تامون کرد...لبخندی زد و چراغ رو
خاموش کرد و رفت....به ساعت نگاه کردم ساعت نزديک پنج صبح بود و من داشتم ستاره های باقی مانده از شب رو
ميشماردم...تمام تنم درد می کرد وقتی خيلی خسته ميشدم همين بود اوضاع...به هيچ نتيجه ای نرسيده بودم هنوز...دهها
سئوال بی جواب تو زندگيم بود اما هيچ کدوم گيج کننده تر از اتفاق های اين چند وقت نبود...منی که اين عمارت رو محل
زجر خواهرم ميدونستم..حاال چرا داشتم با آرامش توش نفس ميکشيدم...عجيب فکر ميکردم دارم به رها خيانت
ميکنم...اينکه تو چند تا اتاق اونور تر اکبر خان خوابيده و من نگران حالشم...از اينکه ته راهرو...يه اتاق هست...جايی که
....هرگز پا توش نذاشتم...اما يه عطر عجيب يه نفس..يه حضور من رو بد جور به اون سمت ميکشيد

اوا ...همراز خانوم..چرا چشماتون اين شکلی شده...؟؟_
....با اين حرؾ فخری خانوم سر فريده خانوم و حامی به پشت سر چرخيد و من رو ديدن که چشمام درست باز نميشد
فريده خانوم با دست به صندلی کنارش اشاره کرد  :خوشگلم سردرد داری؟
...نه...يکم...بد خوابيدم_
!!!سرم رو چرخوندم به سمت حامی که اخم آلود داشت نگاهم ميکرد  :يا اصال خوابيديد؟؟
...صدا و لحنش يه شکايتی همراه با سئوال داشت...روی صندلی نشستم : ...چيزه..يعنی هی خوابيدم و بلند شدم..
...باور نکرده بود خيره بود هنوز بهم
فخری خانوم  :براتون چای بريزم...؟؟
...حامی  :شير بريز
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...ديگه داشتم شاکی ميشدم : ..نه من اصال چيزی نمی خورم..

حامی شاکی تر نگاهم کرد...اين بار کوتاه نيومدم خودم به اندازه کافی سر در گم بودم..اين آدم داشت به اين مسئله دامن
...ميزد
فريده خانوم که معلوم بود از اين دوئل نگاه ما خنده اش گرفته ..به زور خنده اش رو با يه قلپ چای قورت داد  :حامی
مادر چه کارش داری هر چی دوست داشته باشه می خوره..مگه بچه است؟؟
حامی سرش رو به قاشق نقره توی فنجونش گرم کرد : ...من منظورم اين نبود مادر جان..اما پای چشمشون
..کبوده...معلومه باز درست ؼذا نخوردن
بلند شدم ...اين جمله ها حال خرابم رو خراب تر ميکرد...بايد امروز حتما ديگه می رفتم ...به سمت فريده خانوم رفتم و
...باهاش رو بوسی کردم  :فريده خانوم ببخشيد اگه اين چند وقت خيلی مزاحمتون شدم
فريده خانوم هم از جاش بلند شد  :ای بابا..دخترکم کجا؟؟؟اين جا جات تنگه؟؟؟
...تو رو خدا نفرماييد باالخره منم خونه دارم..بايد برم سر خونه و زندگی خودم_
حامی که واقعا صداش عصبانی بود  :بچه ها می دونن؟؟؟
نگفتم..االنم جمعه است خوابن...من بايد برم آموزشگاه برای بچه ها کالس فوق العاده گذاشتن...عصری هم اجرا _
....دارم..شب بهشون زنگ می زنم...اونا هم متوجه هستن که من بايد برگردم به هر حال خونه
فريده خانوم نگاهم کرد انگار دنباله جواب قانع کندده تری بود..من می دونستم که امروز هم به شلوؼی ديروز خواهد
بود..اين يعنی من يا بايد تو اتاق می موندم يا می رفتم و بی دليل کلی متلک می خوردم..چيزی وقعا نيازی بهش
..نبود..همشون با من مثل يه موجود اضافه بر خورد ميکردم
...فريده خانوم  :کاش امشب هم ميموندی...دوستای حامی امشب ميان برای ديدن عيادت
و من دو تا اتاق فاصله داشتم و نرفته بودم..هر چند می دونستم نيمه بی هوشه...و کال هم بودن من تو اون اتاق خيلی ..
....خنده دار ميبود
....حامی ساکن و صامت بود و من از اون خونه خارج شدم

حاال بايد کوزت بازيت رو االن انجام بدی؟؟_
...به سيا نگاه کردم دستمال توی دستم رو روی ميز رها کردم و خودم رو روی مبل خونه رها کرد
کالفه بودم و از وقتی پام به خونه رسيده بود داشتم يه کله گرد و خاک تميز ميکردم..سيا اومده بود پيشم و منتظر گلی
...بوديم تا شام بخوريم
...سيا الؼر شده بود و عصبی به نظر ميومد
تو چته سيا؟؟_
چهار زاون روی کاناپه شست..فنجون نسکافه اش رو محکم توی دستش گرفت و خيره شد به زانوهاش  :خوبم..مموش تو
بگو زندگی اشرافی چه طور بود؟؟؟
سيا به من نگاه کن...پس فردا بليط داريم..داريم ميريم اصفهان جشنواره ای که تو خودت هم توش احتمال قوی قراره _
جايزی بگيری...می شه بگی اين دلقک بازی چيه راه انداختی و نميای؟؟
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پوزخندی زد  :آره ديگه دلقک بازی در ميارم..مهندسی نميکنم..دلقک بازی در ميارم رو صحنه نمی رم..چرا ؟؟؟
اين حرفا اين حرکات بوی خوبی نمی داد  :چرا چی سيا؟؟
چرا اين جوريه؟؟ من هفته پيش رفتم خونه آويسا اينا..من رو ميخواست به پدرش به عنوان يکی از دوستانش معرفی _
...کنه...پول يکی از ماشين های پارک شده تو باغ خونشون با کل زندگی ما برابری ميکرد
سيا اين حرفا رو ميزنی به کجا برسی؟؟؟_
با بابا حرؾ زدم..سه روز پيشم رفتم پيش آقای اشرفی از فردا هم کارم رو تو شرکتش شروع ميکنم...از نه صبح تا پنج _
...بعد از ظهر..درست عين بچه آدم...به قول خسرو خان
...يه قطره اشک از گونه اش چکيد..چندين قطره اشک هم از گونه من
سيل تو داری با خودت با زندگيت چی کار ميکنی؟؟؟_
دست کرد توی جيبش و سوئيچ رو در آورد..تکونش داد...پوزخندی زد  :امشب قبل از اومدن اينجاا رفتم آويسا رو از
...خونه دوستش برداشتم و بردم خونه خودشون..به وظيفه مردونگيم با فروختن آرزوهام به پدرم عمل کردم
هق هق کردم :چرا به من نگفتی راههای ديگه ای هم هست؟؟...خب..با هم..يعنی منم...اصال زمين پدری من رو می
فروختيم تو کرمان..اگه ماشين ميخواستی...؟؟؟
اشکاهاش همين طور روی گونه اش روان بود  :همراز...تو خودت يه قرون ته جيبت هست؟؟
ما هميشه اوضاعمون اين بوده..کار سهيل داره تموم ميشه احتماال قرار داد بعدی يکم طول ميکشه بايد با حقوق _
..آموزشگاه بسازم...داری جا ميزنی
چه جا زدنی؟..تا کی همراز تا کی؟؟؟ تا کی هر بار هر پسری که اندکی امکاناتش به آويسا نزديک باشه بياد سمتش و _
...من دلم بلرزه
...دلم داشت ميترکيد...سرم رو می خواستم بکوبم به ديوار
...اشکاش رو پاک کرد  :گريه نکن مموش
هيچ می فهمی چی ميگی؟؟..ما باهم آرزوها کرديم..دراز کشيديم رو چمنهای پارک الله..سعی کرديم بين خاکستری های _
تهران تک نور ماه رو پيدا کنيم..قرار گذاشتيم نذاريم خاک صحنه به سرفمون بندازه...تو کی انقدر مادی شدی؟؟..چی
داری ميگی؟؟تو از آويسا پرسيدی؟؟..اون سياوشی رو که مهندسه..که نه ميره پنج مياد..اونی که فقط محاسبه می کنه رو
ميخواد؟؟..سيا...خودت..خوده سيا چی ميخواد؟؟
ازجاش بلند شد به سمتم اومد و محکم بؽلم کرد  :برات سخته من رو بفهمی...می دونم...اما همراز من خوشحالم...تو رو
دارم..گلی رو دارم...قراره آويسا رو داشته باشم..حاال پدرم رو هم دارم...نگاه اون اداعاهام نکن من دلم برای لبخند اون
مرد بد خلق تنگ شده بود...دلم ميخواست بهم بعد از اين همه مدت افتخار کنه...مموش...من هنوزم پيشتونم...نمردم که اين
...طوری ميکنی
سرم رو بلند کردم و به چشماش خيره شدم..از پشت هاله ای از اشک ميديدمش و در حالی که ته دلم شديد احساس ميکردم
...از آويسا متنفرم گفتم  :سيا..زندگی کردن نفس کشيدن نيست
لبخند تلخی زد و موهام رو از نوازشی کرد  :برای من آويسا يعنی نفس...بايد باشه تا بتونم زنده باشم..زندگی کردن
....پيشکشم
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تو اتاق پهلويی روی تخت سابق مادرم..سيا خوابيده بود..نمی دونم خواب بود يا مثل من بيدار بود..من برای دومين شب
متوالی نمی تونستم بخوابم..هيچ چيز جای خودش نبود...دلم اون نگاه قهموه ای سرد رو ميخواست و به خودم نهيب ميزدم
...نبايد بخوام...همه چيز به هم ريخته بود...و من ...به دنبال يه جرعه آرامش بودم
شايد حامي حق داشت من يه دختر بچه خيال پرداز بودم...دلم هر بار با ديدن حامی پر کشيده بود به جاهايی که نبايد..اين
آينده ای نداشت...هيچ آينده ای...من برای اون يه دختر بچه بودم..گاهی شايد من رو هم طراز نيوشا ميديد...اون از همه
...حمايت ميکرد..اصال اسمش حامی بود
سيا..سياوش مهربونم..داشت از دار و ندارش...يعنی خياالتش...آرزوهاش و هدفهاش ميگذشت تا بتونه آويسا يی رو داشته
باشه که حتی معلوم نبود با اين شرايط هم بتونه باهاش آينده ای داشته باشه يا نه؟؟ همه چيز تو او خودخواهی آدمهايی بود
که پول دستشون بود..من يه چهار سال هر نوع باج عاطفی رو به انتظام ها داده بودم تا اونهايی که قدرت و پولش رو
داشتن من رو از زندگی خواهر زاده هام بيرون نکنن..سيا يه عمر مبارزه کرده بود و باز تو نقطه صفر بود...اشکم از
...چشمم ريخت روی بالشت
گلنار سر جاش جا به جا شد و آهی کشيد  :بابام برنده شد همراز...تمام عمرم دعا کرده بودم تو اين مبارزه نا برابر سيا
...برنده شه

پس کنار کشيد؟؟
محمد برای اجرای اختتاميه جلوم ايستاده بود..نفس حبس شده توی گلوم رو خارج کردم..درست عين روز اجرای اول
استرس داشتم...اجرا های خيلی خوب و موفقی بود...سرم داشت می ترکيد واقعا درست و درمون اين چند وقت نخوابيده
....بودم
...داليل خودش رو داره اما نتونسته من رو قانع کنه_
محمد نشست روی مبل و سيگاری روشن کرد :...نمی دونم برای زنی اين کار رو ميکردم يا نه؟؟؟ برای من زن يعنی
 ...آرامش و زيبايی و
!!!لبخندی به صداقتش زدم  :و چيزی بيش از اون نيست؟؟
لبخند تلخی زد  :هست...صد در صد زنانی هستن بيش از زيبايی مطلق ولی من انقدر تو زندگيم شيطنت داشتم و ليست
انتخاباتم سياه هست که جسارت که نه...يه جورايی لياقت بودن با اين زنان رو نداشته باشم...يک کالم به خودم اعتماد
....ندارم
...می دونستيد يکم زيادی صادقيد_
...با تو ميشه صادق بود خانوم کوچولو_
...از جاش بلند شد و سيگارش رو خاموش کرد و چشمکی زد  :دارم مثال ترک ميکنم
...تکيه دادم به ميز کنارمون ...صدای سهيل از بيرون ميومد که داشت با مسئول موسيقی بحث ميکرد
...محمد خنديد  :اجرا تموم شد اينا هنوز درگيرن
...باورم نمی شه داره تموم ميشه_
يه چيزی بگم بد برداشت نميکنی؟؟؟_
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...با تعجب به اين مرد مهربون روبه روم نگاه کردم

لبخند پر مهری زد  :تجربه اولين تئاترم بود..سهيل يه مرد نازنينه...به داشته هام خيلی چيزا اضافه شد اما حقيقتش رو
...بخوای برای هيچ کس به اندازه حضور تو دلم تنگ نمی شه
 ...خجالت کشيدم و سرم رو پايين انداختم
يه گام نزديک تر شد  :درسته که اين دوستی ادامه داره و من مطمئنا بازهم ميام تا ببينمت...يا بعنوان تماشاچی يا بعنوان
دوست...شايدم دوباره نقش مقابلت...اما رسم قبل از اتمام هر کار آدم ها حرفشون رو ميزنن...خيلی مراقب خودت باش
....همراز...همراز باش هميشه..نذار هيچ چيز و هيچ کس اين رو ازت بگيره
...سهيل سرش رو داخل کرد  :سه دقيقه آخر
...صاؾ ايستادم و نفس عميقی کشيدم..محمد به استرسم لبخندی زد

شنلم رو محکم کردم دورم...چشمام برای سومين روز متوالی خيس بود..نگاهی به اس ام اسی که از اميد رسيده بود
انداختم...ساعت حرکت قطار رو فرستاده بود....واقعا االن وقتش نبود..کار تموم شده بود...همه چيز تو هوا بود...جای
خالی سيا وحشتناک به چشم ميومد...داشتم ديوونه ميشدم..دلم ميخواست پيش بود االن باز با هم چرت ميگفتيم..فالفل گاز
....ميزديم...اعصابم واقعا متشنج بود....لگدی به ميوه کاج زير پام زدم
....همراز خانوم_
از تن صداش شناخته بودم...چه طور ميشد اين صدا رو نشناسم..صدايی که عجيب دلم هم براش تنگ شده بود...چرخيدم
به سمت راستم...کنار جدول...زير روشنايی چراغ...جايی که دقيقا بوی سرو ها با بوی قهوه بوفه تئاتر شهر مخلوط شده
بود مردی ايستاده بود با پالتوی مشکی رنگش..دستش توی جيبش بود مثل هميشه..ژست عجيب آشنايی که بد جور اسمش
....رو برام تداعی ميکرد
...موهای آشفته ام رو باد حرکت ميداد...نمی تونستم تحليل کنم که چرا اينجاست
با دو قدم بلند خودش رو بهم رسوند...دماؼم قرمز شده بود..خب خيلی گريه کرده بودم...چشمام هم درست باز نمی
...شد....اومد توی نور..مثل هميشه جذاب بود
...سالم_
 ....خجالت کشيدم که اون پيش قدم سالم کردن شد
....سالم...ببخشيد آقای دکتر کمی متعجب بودم_
سرش رو بيشتر توی صورتم خم کرد...باز هم مثل آخرين روز اخماش رفت توی هم  :شما خوب نيستيد اتفاقی افتاده؟؟
اگر نبودن سيا در کنارم..تمو م شدن کار...زنگهای دائمی رامين...دلتنگی برای بچه ها و ترس از بی پولی رو بذاريم ..
...کنار
...پس من جواب دادم  :خوبم...مسئله ای نيست..کمی سردمه
...احمق که نبود..خوب فهميد که راست نميگم..
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...سريع سوئيچش رو از توی جيبش در آورد و به سمت ماشينش اشاره کرد  :ببخشيد حواسم نبود بفرماييد سوار شيد
مشکلی که پيش نيومده؟؟_
بايد حتما اتفاقی افتاده باشه که من اينجا باشم؟؟؟_
....اين آدم چرا با من اينجوری ميکرد؟؟..من خودم به اندازه کافی در گير بودم...داشت به دردام اضافه ميکرد...
...سعی کردم به خودم مسلط باشم..کل کلکردن و سوار نشدن به ماشينش مفهومی نداشت
مثل هميشه بخاری ماشين رو روی صورتم تنظيم کرد و راه افتاد...حتی نپرسيد کجا می رم..من هم نپرسيدم چرا
...اينجاست...هر دو انگار ترجيح داده بوديم سکوت کنيم
بارون ريزی هم شروع به باريدن گرفتم...اگر سيا بود االن داشتيم با هم دنبال اتوبوس ميدويديم...با ياد آوری اين
...خاطراتمون آهی کشيدم...انگار اين آه بلند بود که به سمتم چرخيد ...اما چيزی نگفت
تو عوالم خودم ؼرق بودم..خب چی ميگفتم به اين مرد جدی اخمو...ماشين رو کنار خيابون پارک کرد...سر چرخوندم به
...سمتش
....پياده شيد با هم چيزی بخوريم من هم شام نخوردم..مطمئنم شما حتی ناهار هم نخورديد_
...آقای دکتر ..نيازی به اين_
در سمت خودش رو باز کرد  :شما تمام عادت های من رو داريد بهم ميريزيد...مجبورم ميکنيد يه حرؾ رو چند بار
...تکرار کنم
.عصبانی تر و خسته تر از اين حرفا بودم که بتونم مثل هميشه برخورد کنم...
...برای اينکه من هم انسانم و نظراتی برای خودم دارم_
لحنم به هيچ عنوان بی ادبانه نبود اما قاطع بود و از اون ناز هميشگيش هم خبری نبود...همين فکر کنم باعث شد که جا ...
بخوره..کمی نگاهم کرد...نفسش عميقی کشيد ..منتظر بودم تا فرياد بکشه...من اين همه جسارت رو از کجا آورده بودم
واقعا؟؟
مثل اکثر مواقعی که با من بود و سعی ميکرد جمالتش رو جفت و جور کنه دستی به صورتش کشيد و با همون لحن
قاطعش که هر کسی رو مجبور به اطاعت ميکرد گفت  :من ؼير از اين فکر نکردم...شما از من بی احترامی ديد؟؟؟
...کمی خجالت کشيدم  :خير...اما اقای دکتر..شما ميايد محل کار من
اين مسئله ناراحتتون کرده؟؟_
واقعا منظورم اين نبود بد برداشت کرد  :البته که نه..چرا بايد ناراحتم کنه؟؟..من دارم ميگم بهم بگيد چی شده؟؟
...دستش رو برد و از صندلی پشت يه کتاب رو آورد  :اين رو جا گذاشته بوديد
به کتاب تئاتر سنتی ايران که توی دستش بود نگاهی انداختم..يعنی اين آدم با اين قيافه خسته..و پدر مريضش اين ساعت ..
!!!!!!شب از اون ور شهر اومده بود اين کتاب رو بهم بده؟؟؟
متعجب دستم رو دراز کردم و کتاب رو گرفتم در حالی که شکه بودن از صدام ميباريد  :ممنونم...راضی به زحمتتون
..نبودم
...مسئله مهمی نيست..حاال می تونيم پياده شيم....البته اگر_
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....خواهش ميکنم آقای دکتر فکر نکنيد من می خوام زحمات شما و لطفهاتون رو_
...مسئله اينجاست که شما دست از اين کلمه لطؾ بر نميداريد_

سرم رو پايين انداختم...از تندی چند لحظه پيشم کمی ناراحت شده بودم...جمالتش حرؾ داشت..اما من اون شب توانايی
...تحليل نداشتم
آقای دکتر من منظوری نداشتم..دلخور نشيد خواهش ميکنم....من واقعا مسائل و مشکالت خاص خودم رو دارم...من هم _
...درگيری هايی دارم...گاهی پيش مياد که از دستم در ميره
دستش رو دور فرمون مشت کرده بود...احساس کردم مشتش محکم تر شد کالفه بود  :چيزی برای ناراحتی من وجود
...نداره...من هيچ وقت به شما دستور نميدم
خنده ام گرفته بود اين آدم پس دستور رو تو چی ميديد ؟؟ با بدجنسی و يه ابروی باال گفتم :حتی زمانی که بهم گفتيد تو اتاق
!!بمونم...؟؟
....با پشت انگشت شصتش گوشه لبش رو خاروند و نفس عميق تری کشيد  :حرؾ ميزنيم در موردش

بعد ميگه دستور نمی دم...پس اين کباب گنده جلوی من که نظری هم در موردش ازم نپرسيده بود چی بود؟؟
...امشب اختتاميه تون بود..سياوش رو نديدم_
دوباره چشمام خيس شد...انقدر قسمت آاخر حرفش برام پر از بار احساس بود که در نظر نگيرم که اختتاميه رو ....
..ميدونسته
....چاقوش رو توی بشقابش رها کرد..کالفه نگاهم کرد
...سياوش نمی تونست امشب بياد..داره ترک می کنه_
!!!با چشمای گرد نگاهم کرد  :چی رو؟؟؟
خاک صحنه رو بوی سالن تئاتر شهر رو....ديگه بازی نميکنه...اومدن به اين جا هم ناراحتش ميکرد نيومد..امشب من _
....رو تنها گذاشت
دستاش رو بهم قالب کرد و جدی نگاهم کرد  :شما االن تنهاييد؟؟؟؟
اشکی که داشت روی گونه ام ميلؽزيد رو سريع پاک کردم...توی دلم يه آشوبی شد از اين لحنی که برای اين مرد جدی
زيادی لطيؾ و منحنی و نرم بود....خب اين آدم جذاب و عجيب رو به روم..آيا واقعا االن تنها بودم؟؟
...البته که نه..من منظورم...ميدونيد کل ماجرا داره اذيتم ميکنه_
با دستمال گوشه لبش رو پاک کرد و جدی بهم خيره شد...اين يعنی تمام شش دنگ حواسش رو داده به من تا حرؾ
...بزنيم
!!خب؟؟_
....هچی..آقای دکترشما که چيزی نخورديد..ببخشيد من امشب کمی حالم خوش نيست..دارم بهتون انرژی منفی ميدم_
...گوش ميکنم_
...اشکالی که نداشت..ال اقل تو دلم قربون صدقه بعضی از اين زورگويی های با مزه اش برم..
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ماجرا رو شکسته بسته براش تعريؾ کردم...متفکر و جدی نگاهم ميکرد انگار داره مهم ترين مسئله دنيا رو گوش ..
ميکنه..بايد اعتراؾ می کردم..خجالت زده ام می کرد اين همه دقتش...برای اين آدم که اين همه مسئله مهم تو زندگيش
داشت درد دل های يه دختر بچه چرا بايد انقدر مهم می بود..جز اين که اين آدم دلش به بزرگی خودش بود و لطفش به
وسعت نفوذش....؟؟؟
بهش حق نميديد؟؟_
!!!به سيا؟؟_
...به سياوش...به پدرش..حتی به آويسا_
...من آويسا رو دوست داشتم_
!!لبخند بد جنسانه ای زد  :داشتيد؟؟؟
می دونم که اون مقصر نيست..حتی روحش هم چيزی خبر نداره..اما باور کنيد نا خواسته ازش گله دارم...خسرو _
خان...ايشون که اصال محق نيستن..اگر با خواسته های سيا کنار ميومدن..اگه بهش احترام ميذاشتن...اون برای داشتن
...پدرش و حمايتش مجبور به اين کار نميشد
...سياوش کاری رو کرده که اگر من هم جاش بودم انجام ميدادم_
...با تعجب نگاهش کردم...که باعث شد بازهم لبخندی بهم بزنه : ...به پدرش هم حق ميدم
...خب اونم زور ميگه_
....مثل من_
خجالت کشيدم...نگاهش کردم ببينم عصبانيه؟؟
...جدی داشت نگاه ميکرد منتظر بود جوابش رو بدم ...ولی من سکوت کردم
شما از من ناراحتيد که گفتم تو اتاقتون بمونيد؟؟؟_
_...
!!با شما هستم؟؟؟_
 ..ناراحتی نيست...من_
حاال که برای شما سخته جواب دادن بگذاريد من حرفم رو بزنم .حضور شما اون چند روز تو در منزل ما بسيار با _
ارزش بود..شما خودتون هم دختر بسيار با ارزشی هستيد...من رو بعضی چيزها حساس هستم...شما بارها خودتون رو
اين رو ابراز کرديد...دست خودمه؟؟...نمی خوام اين طوری باشم؟؟؟..جوابش صاؾ و مستقيم نه ....من نميتونستم اجازه
...بدم آدمی که انقدر حدش رو نمی دونه که تو خونه من چشماش رو کنترل نمی کنه باعث ناراحتی شما بشه
...من خودم هم خوشم نيومد_
من تو اين شکی ندارم..اگر ذره ای فکر ميکردم که شما از اين وضعيت راضی هستيد بهتون نميگفتم تو اتاق بمونيد ..من _
برای کسی که ارزش نداشته باشه وقت نميذارم...يعنی وقتی ندارم که بذارم...هر زنی با رفتارهای خودش برای خودش
احترام ميخره...شما هم دختر بسيار محترمی هستيد ..من قصدم توهين به شما نبود من فقط بايد از شما حمايت ميکردم و
...اون لحظه فقط همين به ذهنم رسيد
...بگم داشتم از خجالت آب ميشدم دروغ نبود...
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 ....حاال هم در خدمت شما هستم_

 ..سرم رو باال گرفتم ...و بدون اين که متوجه شده باشم منظورش چيه نگاهش کردم
....منظورم اينه که منتظرم تنبيه ام رو در نظر بگيريد_
اين بار مطمئن شدم که گونه هام داغ شدن ..که باعث شد لبخند پهن و پر مهری بزنه...سکوتم رو ديد و ادامه داد  :شما
....خانومها امکان نداره بدون انتقام گرفتن از کسی بگذريد
خودش بهترين وسيله برای تؽيير بحث رو دستم داد....يه ابروم رو دادم باال  :خانومهای زيادی رو ميشناسيد؟؟..
خب سئوال خودم هم بود دروغ نبود اگه بگم ته دلم چيزی اذيتم کرده بود....اين بار لبخندش پهن تر شد...دستاش رو به ..
هم قالب کرد و خيره نگاهم کرد...قيافه اش عجيب دختر پسند شده بود و پيش خودم اعتراؾ کردم خوب بلد بود چه طور
دل منه بی چاره رو بلرزونه...شايد هم دل من زيادی بی تجربه بود و لرزون که باعث می شد هر تلنگری از اين مرد جذ
....اب رو به روم باعث يه نسيم خنک توش بشه
!!!!و اگر اين طور باشه؟؟؟_
بد جنس باز من رو گذاشته بود تو منگنه...دستم رو محکم مشت کردم ميدونستم دستهام هم دارن مثل دلم ...
ميلرزن..دستايی که االن شديدا سرد بودن و تضاد داشتن با گرمای بيش از حدی که توی دلم بود....چشمای هميشه جديش
حاال شديد شيطون شده بود و من ...خب اون شبيه هيچ کدوم از مردايی نبود که من ميشناختم االن چی بايد جوابش رو
ميدادم...؟؟؟
سکوت کردم...سکوتی که شايد هم پر از جواب بود هم بی جوابی مطلق...بيرون رستوران که ايستاديم هوای خنک و
....بارون نم نم رو نفس کشيدم....عجيب سبک شده بودم...چه قدر خوب بود که تنها نبودم
کنارم ايستاده بود...اون هم خيره شد به جايی که من چشم دوخته بودم...به درخت قرمز رنگ روبه رومون..که برگهای
...خشکش دورش ريخته بودن
بارون دوست داريد ؟؟_
بارون هيچ وقت آدرس نمی پرسه هيچ وقت نميگه کجا ببارم..کجا نبارم..بارون هميشه هست..تفاوتی هم برای کسی قائل _
....نمی شه....اما خب
!!!خب؟؟؟_
اينکه لذت بارون برای کسی که يه پالتوی درست وحسابی تنشه با کسی که کفش هم پاش نيست زمين تا آسمون فرق _
....ميکنه ..درست مثل عشق
.......اون شب تو خونتون هم نظرتون برام جالب بود_
چه قدر دلم ميخواست از اين آدم مقتدر بپرسم تا حاال عاشق شده؟؟..اين آدمی که من فکر ميکردم ذره ای هم مهر ندارن ..
!!!....ولی خب....دوباره نگاهم به دستاش رفت...اين آدم که و جودش انقدر حمايت گر بود...پس دستهاش...؟؟
سردتون نيست؟؟_
...نه..خوبم_
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اين خوبم که از نوع خوبم سر شبتون نيست؟؟_

اين بار سرم رو کامال به سمتش چرخوندم نگاهش کردم نم کوچيک بارون موهام رو فر تر کرده بود و يه دسته اش به
....صورتم چسبيده بود....نوک دماؼم هم قرمز شده بود مطمئنا
يه قدم بيشتر بهم نزديک شد...اختالؾ قدمون زياد بود....سرش رو کمی پايين آورد حاال عالوه بر عطر خودش عطر تنش
رو هم احساس ميکردم...نفس عميقی کشيد و آروم دستش رو جلو آورد و موی توی صورتم رو توی دستش گرفت...جا
خوردم...ولی نمی دونم چرا عقب نکشيدم...داؼی دستش به صورتم خورد...همون طور دستش رو توی صورتم نگه
داشت...نگاهش داشت ذوبم ميکرد...نفسم داشت منقطع ميشد...نمی دونم تيو نگاهم دنباله چی بود من که بيشتر شبيه يه بره
....ترسيده بودم اين رو از زانوان لرزانم ميدونستم....نگاهش هی بين دو چشمم تو نوسان بود
چشماش رو بست و آروم دسته موهام رو زير شالم کرد..يه قدم به عقب برداشت و نگاهش رو دوخت به زمين خيس زير
..پاش...از خودم خجالت کشيدم به جای اينکه من عقب بکشم
....سرما ميخوريد_

توی ماشين سرم رو بلند نمی کردم...همه چيز عجيب بود.من عجيب بودم اين آدم عجيب بود اين نگاه قهوه ای رنگ خاک
....عجيب بود...عطرش عجيب بود
....پوست صورتم ذوق ذوق ميکرد و احساس ميکردم هنوز نفسم کامل بيرون نيومده
....نگاههای گه گاهی به هم مينداخت...حاال پيش خودش راجع به من چه فکری ميکرد
...بچه ها عادت کردن هر شب براشون قصه بگيد بهانتون رو ميگيرن_
...بازهم بزرگی کرده بود با عوض کردن جو  .حرؾ زدن باعث شده بود من از اون شوک در بيام..
...همه بچه ها قصه مادرشون رو دوست دارن_
....اما شما واقعا زيبا قصه تعريؾ ميکنيد_
...کاش خوب بلد بودم قصه مادرشون رو زيبا بنويسم_
...اخماش داخل هم رفت  :قصه زندگی آدم ها نوشته شده نيست..من زياد به سرنوشت اعتقادی ندارم
...خيلی چيزها از سر نوشته شده..اين که همراز باشم و خواهرم رها..اين که شما_
...مونده بودم اسم کوچيکش رو مستقيم بگم يا نه...انگار که متوجه شد که با همون جديت گفت  :حامی باشم..
...درسته...رها با بچگی کردنش اجازه داد حامد پرده آخر زندگيش رو به تلخ ترين صورت ممکن بنويسه_
!!....حامد_
...از اين که دوباره بحث حامد پيش اومده بود بد خلق شده فکر کنم..
...حامد هم مطمئنا حرفهايی برای گفتن داره_
.....برق سه فاز از سرم پريد...اين چی داشت ميگفت...
!!دهنم به اندازه يه ؼار باز مونده بود  :مگه شما می دونيد کجاست؟؟؟؟
....با همون قيافه جدی و حق به جانبش بدون اينکه بهم نگاه کن با لحن حامی گونه اش گفت  :البته.
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احساس کردم کسی با چيز محکمی به سرم زده در تمام اين سالها من فکر ميکردم اين آدم با خانواده اش ارتباطی نداره ..
...که سراغ بچه ها ش نمياد
 ....حامی پيچيد تو خيابون نزديک خونه
....من اين مدت برای حامد پول ميفرستادم_
پوزخند بلندی زدم  :جالبه....اين مدت شما براش پول ميفرستادی تا با معشوقش خوش بگذرونه و خواهر بد بخت من تو
...اون خونه بپوسه و بهش بگيد نمی تونه طالق بگيره چون نمی دونيد آقا حامد کجاست؟؟؟ خيلی جالبه..به خدا خيلی جالبه
ساکت و صامت به جلو خيره بود ..انگار منتظر همه اين جمله ها بود...منتظر بود خودم رو خالی کنم...پس همه ..
....امشب..زمينه سازی اين جمله بود
حاال دارن تشريؾ ميارن؟؟_
....سعی کنيد کمی آرام باشيد_
..آرام....چه کلمه زيبايی_
....ديگه واقعا داشت حالم بهم ميخورد..
....تنها چيزی که ميخواستم فرار کردن بود : ...نگه داريد
....آرامشش تو جواب دادنش داشت ديوونه ترم ميکرد  :هنوز نرسيديم
....من ميخوام خودم برم_
داشتم در رو باز ميکردم..هيچ چيزی برام مهم نبود...فقط پر پر زدن خواهرم تو روزای آخر جلوی چشمم
..ميومد...التماسهاش..خستگيش
...بهتون گفتم ميخوام پياده شم_
به خاطر چی؟؟؟....اين قيافه به خاطره چيه؟؟؟..به خاطر برادر بی توجه و نفهم من....؟؟؟_
...به خاطره..خواهر بد بخت و عاشق من_
...به زور داشت خودش رو نگه ميداشت....عصبی بود....ولی برام مهم نبود
اومده بوديد من رو آماده کنيد نه؟؟؟؟..نيازی به اين مقدمه چينی ها نبود آقای دکتر...باور کنيد ..من کی هستم که شما _
..............................همچين زحمتهايی بديد....؟؟؟.....حاال ها هم ميخوام برم خونه

....دستی به صورتش کشيد تا آرامشش رو حفظ کنه : ...در رو ببند
_...
وقتی ديد بهش دقتی نميکنم خم شد از روم و در رو محکم بست..احساس کردم االن شيشه اش ميريزه : ..ميرسونمت
خونه....االن تو شرايطی نيستی که بتونم باهات حرؾ بزنم..نه من حرؾ تو رو ميفهمم نه تو حرؾ منو...فقط اين رو
....بدون من نمی خواستم به اين جا برسه...اصال بحث رو تو جلو کشيدی
....دهنم رو باز کردم تا چيزی بگم که با لحن محکمی گفت  :ديگه هم نمی خوام هيچی بشنوم
 ...جلوی در پياده شدم...اون هم پياده شد...صدام کرد  :همراز
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مهم بود که شده بودم تو؟؟..مهم بود که شده بودم همراز.؟؟..به خدا که نه...فقط نگاهش کردم..خوب ميدونستم لبهام داره ..
!!!!ميلرزه..دلم به حال خودم به حال خواهرم ميسوخت...کالفه دستی به موهاش کشيد : ...تنها نمون باشه؟؟

دستش رو آروم روی موهام می کشيد  :گريه نکن همراز..تو رو خدا ازت هيچی نمونده....ای بابا...گلنار ببريمش دکتر
....اين طوری که اين تا صبح تلؾ ميشه
....به سياوش نازنينم نگاه کردم که با لباس خونه اين وقتت شب همراه با گلنار اومده بودن
احساس می کنم گول خوردم...منه احمق به طرز احمقانه ای فکر ميکردم در کنارش آرومم...که اومده تا م شب خوبی _
داشته باشم...خيلی خرم سيا نه؟؟
....نه_
جدی نگاهم کرد  :چرا فکر کردی انقدر مهمی که اين مرد برای اومدن حامد بخواد برات مقدمه چينی کنه..نکنه چی
ميشه...مثال به قدرت فراوونت حامد رو ميزنی يا با استفاده از قانون بچه ها رو ازشون ميگيری؟؟؟..تو چی کاره ای
همراز؟؟؟..حتی ميتونی بری صدا ت رو براشون بلند کنی؟؟؟
!!!!گلنار که به قيافه زارم نگاه ميکرد اومد سمتم و سرم رو بؽل کرد  :سياوش؟؟
سياوش چی؟؟؟..سياوش حقيقت رو نگو؟؟؟...همراز تو از کی اين طوری کم هوش شدی؟؟؟...از کی ؼير منطقی _
شدی؟؟...چرا جديدا آدمهای اطرافت رو نمی فهمی؟؟؟..اين آدم چرا بايد برای تو وقت بذاره...؟؟؟؟؟؟
....در حالی که از شدت عصبيت و گريه ای که ديگه اشک هم نداشت سکسه ای کردم گفتم  :نمی دونم
....سيا يه ليوان بزرگ آب داد  :هر وقت جواب اين سئوالت رو پيدا کردی بيا با هم حرؾ ميزنيم
يعنی چی يعنی اال باهام قهری؟؟؟_
....الحق که بچه ای مموش_

روی کاناپه دراز کشيدم ديگه هيچ جونی تو تنم نمونده بود سرم داشت می ترکيد ..با خودم نمی تونستم کنار بيام...چرا اين
آدم انقدر برام مهم شده بود..چرا يادم رفته بود...رها هر گز من رو نمی بخشيد..هرگز...اين آدم برادر حامد بود...يه
...انتظام بود...همونا که تو برج عاجشون مينشستن و به ما لبخند می زدن..با ما با زی ميکردن
گلنار سرم رو بلند کرد و زير سرم يه بالش گذاشت..بی انصاؾ نبودم اين آدم به من خيلی لطؾ هم کرده بود..اما چرا
من...چرا تو دلم خيلی خبرها بود....من به چی اين طور داشتم وابسته ميشدم..با مشتم آروم به کاناپه زدم...يا بدتر از همه
دل بسته می شدم..تموم اين مدت که خواهر من مثال زنده بود و تو اون اتاق با وسايل کنده کاری شدش دفن شده بود چه از
وقتی که تو يه متر جا دفن شده بود..حامی به حساب حامد پول ميريخت تا با روشنک نازنين..معشوقه دوست داشتنيش تو
...شهرهای ساحلی حموم آفتاب بگيره...و بعد من..منه احمق به حس نوازش دستهای برادر همين مرد فکر می کردم
....سيا روم رو با پتوی سبک پوشوند
سيا  :گلی صدای ويبره گوشيه توا؟؟؟
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...نه از کيؾ همراز مياد_
خب بردار ببين کيه اين وقت شب؟؟_
...برای خودم که هم زمان و هم مکان از دستم در رفته بود ذره ای اهميت نداشت که کی بود
....گلنار :قطع شد...اوه سيا بی چاره چند بارم زنگ زده
..خب تو زنگ بزن_
...هر کسی که بود گلنار با احترام خيلی خاصی باهاش صحبت ميکرد..
...اومد باالی سر من و پيشونيم رو نوازش کرد  :حالش که اصال خوب نيست
_....
...نه من بهش دارو دادم اما سرم و دارويی که فرموديد رو نداريم_
_...
...نه خواهش ميکنم ..می دونم شما هم درگيريد...اما_
_...
...باشه..باشه_

من تو عالم خودم ؼرق بودم..اين که کی بود..حالم رو می پرسيد...يا چی ميخواست....بين خواب و بيداری بودم..نمی ....
...دونم چه قدر گذشت که صدای زنگ خونه اومد...سياوش رفت پايين و چند دقيقه بعد برگشت
گلنار دستم رو گرفت وبا پنبه الکلی بهش کشيد و بعد سوزشی توی دستم احساس کردم کامال معلوم بود بهم سرم وصل
...کرده...برام هيچی مهم نبود
...سيا  :اون آمپول رو هم گفت بزن توی سرم
...می دونم به خودم هم گفت...اصال اين دارو رو اين موقع شب از کجا پيدا کرده خيلی آرام بخش خوب و کم يابيه_
...سيا کنارم نشست  :گلی
...سيا چرا قيافه ات عين عالمت سئوال شده_
...تو هم اگه اون آدمی که سعی داشت پايين خونسرد به نظر برسه رو می ديد شکل من ميشدی_
و من تو ذهن خودم به زور سعی داشتم به ساحل آرامش برسم و داشتم دست و پا می زدم..هر قطره ای که وارد خونم ...
ميشد اين دست و پا زدن رو کم ميکرد و من واقعا يادم نمياد کی بعد از سه شب نخوابيدن خوابم برد و حس کردم همه چيز
..يه خواب درهم بوده

با سرو صدايي كه نمي دونستم از كجاست چشمام رو باز کردم...برای باز کردن پلکهام خيلی تالش کردم..انقدر ورم
داشت که نمی تونستم بازشون کنم...سرم هم منگ بود...چيز زيادی از ديشب يادم نميومد...چشمام رو که باز کردم..نور
....چشمم رو زد...کاناپه پايين اومدم..بدنم خشک شده بود..درد ميکرد
...شال پشمی روی دسته مبل رو برداشتم و به سمت آشپزخونه رفتم ..گلی داشت آب پرتقال ميگرفت
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...گلی_
....از جاش پريد و دستش رو روی سينه اش گذاشت و به سمت چرخيد  ..و نفس عميقی کشيد..
ترسوندمت...؟؟_
تو حال خودم بود....چه طوری عزيزم؟؟_
....بهترم_
...بشين برات آب پرتقال دبش گرفتم..مامان هم نهار داره مياره_
.مگه ساعت چنده؟؟_
..دستی به موهای آشفته ام کشيد  :نزديک يک
....اوپس خيلی خوابيدم_
...خوب کردی...حاال اين رو بخور..نمی خوام سير بشی مامان باقالی پلو پخته_
...دستم رو دور ليوان محکم کردم  :گلی
...نشست رو به روم :جان دلم
...ببخشيد ديشب خيلی گرد و خاک کردم..فکر کنم چند وقت بود توجه خونم اومده بود پايين_
...لبخندی زد  :شايد هم يکم باال رفته بود ..لوس شدی
...خنده تلخی کردم  :همه چيز باهم پيش اومده

دستش رو روی دست گره خورده ام دور ليوان گذاشت  :همراز...اتفاقهای خوب هم افتاده...جشنواره داری جايزی
ميگيری...يه اجرا فوق العاده موفق رو تموم کردی...همراز تو خيلی مثبت انديش تر از اين حرفها بودی..کجا رفته همراز
سرخوش من؟؟
همين جاست...يکم تو شلوغ پلوؼی های ذهنش گم شده بود..مرتبش کردم...حاال ديگه پيدا ميشم...دارم سعی ميکنم يه _
...چيزايی رو پاک کنم..از اول بنويسم
...من به تو اطمينان کامل دارم_
سيا رفته سر کار؟؟_
بهش نمياد نه؟؟_
!!!چرا...داداش سيای خودمه....گلی سيا با آويسا خوشحا له؟؟؟_
...آره...اما می دونم يه روزی..يه جايی....وقتی با خودش خلوت کنه پشيمون ميشه_
کمی به پشتی صندليش تکيه داد و ادامه داد :ديشب تا وقتی ما بيدار بوديم زنگ زد.حالت رو می پرسيد و نگرانت شده
...بود ...چيزه..حامی هم
...دلم نمی خواد چيزی بشنوم_
لحنم دلخور يا با کينه نبود...من فقط ديگه چيزی که من رو به سمت اون منطقه خطر ببره رو نمی خواستم بشنوم يا
...بدونم
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...به به چه خانوم زيبا روييی_
به خودم تو آينه نگاه کردم...زياد هم به نظرم وقت خوبی نبود اما مجبور بودم برم اصفهان و گلنار ابروهام رو مرتب
کرده بود..آرايشم کرده بود و قيافه ام رو کرده بود شبيه آدم...پالتوی جديدش رو داد بهم...قهوه ای سوخته بود...با بوتهای
بلند همرنگش و شال کرم رنگ...گذاشتم تو ساکم تو توی مراسم بپوشم...برای توی راه هم به اصرارش همونی رو پوشيدم
...که تو شرکت دوستای حامی تنم بود...پوفی کردم  ...بازم حامی
همراز خانوم..اون برادر حامده...تا اخر دنيا هم همون باقی ميمونه....احترامش واجب..لطفاش يادمون نميره اما چيزی
...بيش از اون نيست
...آماده ای خانوم خوشگله_
جدی خوب شدم سيا...؟؟_
...آبجی خانوم ما هميشه محشره_

...نزديک ايستگاه قطار نگه داشت : ..همراز باهات تو نميام حوصله ندارم برای بچه ها چيزی رو توضيح بدم
 ...دست کرد از توی جيب کتش يه پاکت در آورد و گرفت به سمتم
با چشمای گرد نگاهش کردم  :اين چيه ؟؟؟
..بگيرش بعد باز جويی کن....پوله_
!!پول؟؟_
...با لودگی گفت  :می دونم خيلی کم پيش مياد به خودت پول ببينی اما اينهمه نديد ه بازی در نيار
االن وقت شوخيه؟؟_
نه ..اين مسئله جديه...بابا تمام پول تو جيبی هايی که تا حاال بهم نداده بود رو يه جا واريز کرده به حسابم..از ماه ديگه ام _
...حقوقم رو ميگيرم که قابل توجه..اين پول ماله توا
به چه حسابی اون وقت؟؟_
به حساب اين که تو خواهرمی...از اين به بعد اين طوريه..من به تو و آويسا قول دادم در کنارتون باشم..اون عشقمه...تو _
...خواهرمی
...بؽض کردم  :من اين پول رو نمی خوام که حاصل از فروختن آرزوهاته
پاکت رو گذاشت توی ساک دستيم ..و با عصبانيت گفت  :همراز ميدونی ابايی ندارم تو سرتم می زنم...پس با من کل کل
نکن...من برادرتم...وظيفه من حمايت از توا ...قبال از تو هم مفلس تر بودم حمايتم فقط در کنارت بودن بود و خدا ميدونه
!!!چه زجری ميکشيدم ...حاال هر دوش هست...فقط اين رو بدون..من هستم همراز...باشه؟؟
...بؽلش کردم..محکم محکم
...اون هم بؽض داشت..صداش می لرزيد  :هی دختر چی کار ميکنی؟؟جمع کم خودتو...آقاتون من رو ميکشه
....چرا چرند ميگی؟؟!!!!! اگه منظورت اون رامين آويزونه که_
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هی هی...رامين رو از کجا آوردی؟؟؟!!...حاال هم فک مبارکت رو جمع کن و برو که اميد االن می بندت به تماس...به _
خودت اين دو روز خوش بگذرون...اصفهان رو احتماال وقت نمی کنی بگردی..اما آرامش داشته باش...همه چيز به
....زيبايی لبخندت می شه مموش
...تلفنش زنگ خود..لبخندی روی لبش اومد  :جانم خانوم خوشگله
چيزی برای گفتن به اين نگاه براق نداشتم...به اين همه محبت..آويسا اگر می تونست اين منبع عشق رو خوشحال ...
....کنه...پس همه چيز جای خودش بود

...خداييش خسته شديم_
اميد داشت زير لب ؼر ؼر ميکرد...عادتش بود..تو البی هتل منتظر بوديم تا اتاق هامون آماده بشه...کال سه نفر
بوديم..من.اميد که آقای کارگردان بود و شيده خواهرش که دستيار کارگردان بود..هتلی که گرفته بود يه هتل متوسط و تر
...و تميز بود
...شيده  :زودتر اتاقامون رو بدن گرسنه ام
...منم دلم داشت ضعؾ می رفت  :آی گفتی..آی گفتی
گوشيم رو از توی جيبم در آوردم..برای بار هزارم نگاه کردم و برای هزارمين بار به خودم ؼر زدم که چرا منتظر يه
...تماس کوچيکم
...به !عجب خوش تيپه_
همون طور که سرم پايين بود به لحن هيز شيده خنديدم  :کی؟؟
يه آقايی نشسته روی مبل رو به ما..فقط نگاه نکن که چون داره اين طرؾ رو نگاه ميکنه ضايع است...ولی بهش نمياد _
....مال اين هتل باشه...يه دک و پزی داره
....کنجکاو شده بودم...شيطنتم گل کرده بود..ياد ديد زدن های زير زيرکی زمان دبيرستانم افتادم
کليد رو که به سمتم گرفتن...چرخيدم تا برم که يه عطر آشنا زير بينيم پيچيد...برگشتم به پشت سرم..اول يه پالتوی مشکی
....مات ديدم...نه...امکان نداشت...يعنی يه شوخی بی مزه بود يا يه خطای ديد
...سرم رو بلند کردم...يه نگاه خاکی رنگ جدی ديدم...امکان نداشت
آب دهنم رو بلند قورت دادم....اينجا چيکار ميکرد...؟؟
...هيچی تو نگاهش نمی تونستم تشخيص بدم
چيزی به پهلوم خورد که از دنيای ديگه پرتاب شدم اين جا..شيده بود که با اشاره ميگفت فکت رو ببند...بعد با لبخند لوسی
...به حامی گفت  :ببخشيد معطل شديد
حامی نيم نگاهی به اون و اميد کرد و سری تکون داد و دوباره خيره شد به من...اين ادم چرا دست از سر من بر نمی
داشت؟؟
خوبی؟؟_
کی اين همه صميمی شده بوديم..؟؟؟..
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جوابش رو ندادم..چه طور ميتونستم جواب بدم وقتی سئوال به مراتب بزرگتری تو مؽزم بود که اصال اين آدم اين جا چی
...کار ميکنه
اميد  :همراز بانو ايشون رو ميشناسی؟
...لحن اميد کمی زيادی لوس بود..حامی به سمتش يه نگاه پرتاب کرد..اميد دست و پاش رو کمی جمع کرد..
..حامی  :من از بستگانشون هستم
....اميد که معلوم بود تحت تاثير اين نگاه قرار گرفته  :خب..چيزه..همراز ما می ريم اتاقمون
...اين که کی رفتن..اين که من چرا هنوز ساک به دست اون جا بودم...يه عالمه سئوال و من که انگار خشک شده بود
حامی اشاره ای به کسی کرد..ساک رو از دستم گرفت و همراه با کليد داد به دست پسر جوانی که اون جا کار ميکرد با
...اسکناسی که کؾ دستش گذاشت ازش خواست تا ساک رو ببره توی اتاق من
!!!!يه عصبانيتی مثل زهر داشت وارد رگم می شد...اين جا بودنش...اين آرامشش...تصادؾ نبود مطمئنا...بود؟؟؟....
دستش رو کرد تو جيب پا لتوش  :جوابم رو ندادی خوبی؟؟
شما اين جا چی کار ميکنيد؟؟؟_
..نگاهش کمی باز شد  :ترسيدم برای زبونت اتفاقی افتاده باشه
...هنوز دست به سينه و شاکی داشتم نگاهش ميکرد
...خونسرديش و اين که طوری رفتار ميکرد که انگار نه انگار..بيشتر عصبانيم ميکرد
...اومدم اصفهان يه کنفرانس پزشکی هست_
...من احمق نبودم..هر چی بودم احمق نبودم..
...اخمام بيشتر رفت توی هم گفتم :باشه پس خوش اومديد..من می رم اتاقم
...خواستم از کنارش رد بشم که بازوم رو محکم گرفت...لحنش مثل هميشه شد..دستوری و محکم  :حرؾ می زنيم
...من خسته ام..می خوام بخوابم_
...امروز تا ساعت يک خواب بودی..تمام مدت سفرت هم تو قطار بودی و مطمئنم باز خواب بودی...پس االن سرحالی_
احساسم نسبت به اين آدم ضد و نقيض بود..از يه طرفی دلم ميخواست زبونم رو براش در بيارم و بگم به تو چه..از يه ...
...طرفی هم خب..ازش حساب می بردم و تر جيح می دادم اون زبون سر جاش بمونه تا در بيارم و اين آدم ببرتش
...اصال هم حوصله نداشتم فکر کنم آمار دقيقم رو کی بهش داده
...از اون جايی که ساکتی پس موافقی_
بازوم رو کمی به عقب کشيد با اين کارش آروم رو به روش قرار گرفتم...آره اين آدم اختالؾ قدش با من زياد بود
....اما...اين روزا عجيب اين اختالؾ قد بيشتر به چشمم ميومد
هنوز هم شاکی بودم...متعجب بودم..خسته بودم...چشمام رو يه بار روی هم گذاشتم..محکم و دوباره باز کردم :...آقای
...دکتر
....سرش رو کمی پايين آورد..اين بی انصافی بود عطر نفسش پام رو شل ميکرد : ...بيرون صحبت ميکنيم
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...خواستم بازوم رو از توی دستش بيرون بکشم که کمی محکم تر گرفت : ..حرفم دوتا نمی شه
...بحث بی فايده بود...دنبالش راه افتادم و از البی خارج شديم

رفتيم به باغ پشتی هتل..هوا سرد بود..دستام يخ کرده بود..عصبانی بودم...خيلی سرحال به نظر نميومد چشماش خسته
...بود..خودش هم شديدا کالفه به نظر ميومد
نگاهی به من کرد  :تو باز لباس مناسب نپوشيدی؟؟
اين آدم چی ميخواست.اين آرامشش..اين توجهاتش ديوونه ام ميکرد به درجه ای می رسوند من رو که می خواستم خودم ..
...رو بزنم
خوبم...خواهش ميکنم...آقای دکتر....من اصال نمی دونم شما چرا اينجاييد؟؟..ما االن چرا اينجاييم؟؟_
...تو حرؾ بزن...تو به من بگو_
چی بگم؟؟_
...عصبانی شد ...لحنش داشت کم کم عصبی ميشد  :ادامه تموم اون حرفايی که تو ماشين زدی
...ادامه نداره_
...اين بار بد خلق شد  :االن راه افتادی داری کجا می ری؟؟..همراز من بچه نيستم
...ولی من هستم_
نيستی..خوب هم ميدونی چيا گفتی...هر چی توی دلت و ذهنته بريزی بيرون ...از حامد می خوای گله کنی؟؟..از _
..من؟؟؟
...زانوهام می لرزيد..عصبی بودم  :شما که گفتيد نميخوايد چيزی بشنويد
...برای اين که تو اون لحظه هيچ کدوممون حال اون يکی رو نمی فهميديم...حرؾ هم رو هم نمی فهميديدم_
..ولی من حرؾ شما رو واضح فهميدم..وضوحش خيلی خيلی خوب بود_
دست به سينه نگاهم کرد..منتظر بود..انگار همه برنامه اش اين بود که به اين نقطه برسيم..اين که من واقعا کنترلم رو از
...دست بدم
...من...من يه احمقم...فقط همين_
...درست صحبت کن_
...من نيوشا نيستم که ميخوايد تربيتم کنيد_
...دستی به صورتش کشيد و ساکت ايستاد..نمی دونم چه قدر می تونستم روی اين آرامشش حساب کنم...اما
...من تمام اين سالها گذاشتم به پای اينکه شما نمی دونيد حامد کجاست_
اين که من می دونم کجاست..و ازش خبر دارم عصبانيت ميکنه؟؟؟_
...شما حرؾ من رو متوجه نمی شيد_
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می لرزيدم اين هم به خاطر اين بود که خودم رو کنترل کنم...خيلی کم پيش ميومد من اين طور بهم بريزم..اما ..
امشب..اين جا تو اين شهر زيبا..تو اين نصؾ جهان...دقيقا به اندازه نصؾ جهان..يا شايد م به اندازه تمام جهان کوچيک
...خودم و خانواده ام..از دنيای بزرگ اين آدمها دلگير بودم
حامد برادره منه..هر خطايی که کرده باشه..هر کاری که کرده باشه..برادره منه...انتظار داری ندونم کجاست؟؟_
يه قدم به سمتش رفتم..می دونستم چشمام هم قرمز شده از بس که داغ بودن و خشک  :نه..من هيچ انتظاری از شما
ندارم...تقصير شما نيست..من يادم رفته..من اون نگاههای پر تحقير رو يادم رفته...من همه چيز رو يادم رفته بود...اما
...دوباره يادم اومد
...يه قدم بيشتر بهم نزديک شد ...ساکت بود...اما عصبی
من گريه های خواهرم..مرگی که با خودکشی فرقی نداشت رو يادم رفته بود انگار...من...اصال نمی دونم چرا دارم اينا _
...رو ميگم
...چون من ازت ميخوام که بگی_
لحن خونسردش تا مؽز استخوانم رو سوزوند : ...د..همين آقای دکتر..مسئله همينه..همه چيز رو شما ميخوايد ..انتظام ها ..
ميخوان...ما حق نداريم هيچ چيزی بخوايم..ما که منظورم منه..از خانواده من...فقط من موندم..منه خالی...اونم اگه موندن
...حساب بشه
...خانوم کوچولو داری تند ميری_
کاش خواهر احمقم اون روز توی کوچه پا تند کرده بود...از تعقيب برادر شما...کاش با آخرين قدرتش فرار ميکرد از _
اين سرنوشت مسخره....تند ميرم که ميگم وقتی گفتيد ؼيابی طالق نگير...وقتی گفتيد نمی دونيد کجاست...که بمونه..که
...بپوسه..خواهر منم آدم بود نياز به عشق داشت به نوازش...برادر شما نشد يکی ديگه
...حواست به جمله هات باشه_
يکم عقب کشيدم خيلی عصبانی شده بودوچشماش داشت بيرون ميومد...حرفم بد جور بهش بر خورده بود...لبهام ..
لرزيد.....نگاهم کرد..خيره..لب پايينم رو به دهانم گرفتم بلکه کمتر بلرزه...نفسش رو بيرون داد...پشتش رو بهم
...کرد..دستی توی موهاش کشيد و دوباره چرخيد به سمتم
لحنش آروم تر شده بود  :حامد بر ميگشت...ما ميخواستيم برگرده...اين تصميم من نبود پدرم بود...برگرده رها باشه...بچه
...هاش باشن
خواهر من تو آب نمک باشه..برادر شما خسته شد بياد سراؼشش...آره؟؟_
_...
با شما هستم آقای دکتر_

من اين رو نگفتم...برای من طالق مفهومی نداره...اگر کسی که دوستش دارم زنم باشه..يعنی به دستش بيارم...طالقش _
نمی دم اگر اومده تو زندگيم تا ابد هم می مونه...اينکه چی شد...حامد خودش بايد بگه..حق می دم بهش؟؟؟..نمی دم..امکان
....نداره به مردی که به زندش خيانتی کرده...حتی کوچيکش...چه برسه به وسعت خيانت حامد حق بدم
دستای سردم رو در هم گره کردم..هنوز هم داشتم ميلرزيم...بهم نزديک شد..خيلی سريع پالتوش رو در آورد روی دوشم
..انداخت...مرتبش کرد..توی پالتوش گم ميشدم..خواستم مخالفت کنم
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..بذار باشه همراز_
خدای من اين لحن چرا اين طور من رو از خود بی خود ميکرد..جادوی کالم اين آدم چی بود؟؟...
....دستش رو خيلی آروم آورد جلو...دکمه اول و دومش رو بست ..زير لب گفت  :سرما ميخوری
...نکن حامی بذار ازت عصبانی باشم...بذار فکر کنم حامد دومی..بذار مديون وجدانم نباشم..
...ازم پرسيدی چرا اومدم اين جا؟؟..اين جا چی کار ميکنم؟؟؟_
..بيشتر بهم نزديک شد..حاال ميتونستم گرمای حضورش رو نفس بکشم..
..اومده بوديد زمينه اومدن حامد رو آماده کنيد_
_......
....اون شب مگه برای همين نيومده بوديد؟؟..نگيد که به خاطر کتاب بود_

به خاطر اين بود که از خونه يهو تصميم به رفتن گرفتی به خاطر اين بود که ...بهت گفتم توی اتاق بمون چشمات آخرين _
....لحظه
..سرش رو پايين انداخت ...و ادامه داد  :خودت بحث رو پيش کشيدی من که مثل تو مدام اسم حامد يا رها نميارم..

نشستم روی نيمکتی که زير درخت رو به روم بود....ايستاد رو به روم...نگاهم کرد..انگار منتظر حرفی بود..شايد جمله
ای..من اما جمله هام توی همون حرفها تموم شده بود...اعترافی که توی دلم ميپيچيد رو بايد پس می زدم..اينکه اون ته ته
های قلبم اونجايی که همراز عصبانی نبود همون جا اين مرد جايگاه ويژه ای داشت...جايگاهی به اندازه جديتش و شايد به
وسعت تمام تواناييش در حمايت از اطارافيانش...حتی اگر اين اطرافيان برادری باشه که خودش اعتراؾ ميکرد کارش رو
به هبچ عنوان قبول نداشت...اما قبول داشتن يا نداشتنش چيزی رو برای من عوض نمی کرد..برای منی که خيلی سعی
ميکردم در کمال بی انصافی تمام تصويرهای خوب و زيبايی که از اين آدم دارم رو عقب بزنم..هر چند نمی ذاشت...با اين
...جا بودنش ...با نگاه منتظرش
حق با شماست من اين بحث رو هی پيش ميکشم..اما آيا فايده ای هم داره؟؟_
يه قدم بيشتر بهم نزديک شد  :فايده اش اينه که من می فهمم دقيقا توی ذهن و فکرت چی ميگذره؟؟
چرا براتون مهمه؟؟_
دستاش رو کرد توی جيب شلوارش..از توش پاکت سيگارش رو بيرون آورد و آتشش زد :...اجازه بده جواب اين سئوال
...بمونه برای زمانی که آمادگی شنيدنش رو داشته باشی
چرا با من عين بچه ها برخورد ميکنيد؟؟؟_
خودت هم خوب ميدونی که اين طور نيست...چه طور ممکنه کسی تو روبچه ببينه همراز..من فقط...همراز ..رها رو _
رها کن..بذار اون هم توی آرامش باشه...تو روحيه ات اين نبود..شايد هم من اشتباه شناختمت...تو بلد بودی زندگی
کنی...تو برای دو تا بچه ای که زنده هستن و وجود دارن ميجنگيدی...اين طور چسبيدن به کسی که فوت کرده...از تو
...بعيده
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می دونيد چرا ميتونيد انقدر راحت بگيد رها کن؟؟؟..چون برادر شما زنده است..و هيچ اتفاقی براش نيوفتاده...شما براش _
پول ميفرستيد و اون باهاش خوش ميگذرونه...به همين راحتی...اصال اين بحث بی فايده است...من ميرم تو اتاقم شما هم
..بريد تو هتلتون...فردا به کنفرانس پزشکيتون برسيد...شبتون هم به خير
خواستم بلند شم که اين بار صداش کمی باال رفت  :بنشين و خوب گوشهات رو باز کن....اول اينکه من همين جا اتاق
...گرفتم
با چشمای گرد نگاهش کردم..اين هتل ؟؟؟..اين جا خيلی خيلی جای معمولی بود..اصال فکر نميکنم تا حاال ای آدم به اين
...سمتها نگاه کرده باشه چه برسه بخواد توش بمونه
و دوم اينکه تا زمانی که داريم حرؾ ميزنيم....حق نداری بری..اين فقط مخصوص االن نيست ماله هر وقتيه که داريم _
...حرؾ ميزنيم
عجيب لوس شده بودم..از اينکه يه جورايی سرم داد زده بود عصبی بودم يا کل ماجرا روی اعصابم بود نمی دونستم هر ..
چيزی که بود فقط به حالت قهر از جام بلند شدم...دستم رو بردم تا پالتوش رو در بيارم که سيگارش رو انداخت زمين و
دستش رو گذاشت روی دستم...ناخود اگاه دستم زير دستش مشت شد...دستش خيلی خيلی گرم تر از دست من بود...و من
...خوب ميدونستم که دستام ميلرزه
سرم رو بلند کردم و به نگاه جديش که خيره داشت نگاهم ميکرد زل زدم..شاکی بود...دستش رو کنار نکشيد..خواستم دستم
...رو از زير دستش در بيارم که اين بار مشتم رو کامل توی دستش گرفت
حرفی نمی زد...فقط دستوری نگاهم ميکرد...خيلی حرفها بود توی اون سکوت اما انگار هيچ کدوممون نمی تونستيم
...ترجمه اش کنيم
دستم رو آروم رها کرد...انگشتش آروم به سمت صورتم اومدم...يه قدم خيلی نا محسوس به عقب برداشتم..اون اما قدم
محسوسی به جلو برداشت...حاال کامل بدنش موازی بدنم بود و نوک کفشش رو روی نوک کفشم حس ميکردم.پشت
انگشت اشاره اش رو آروم از کنار ابروم روی گونه ام کشيد و من لرزش خفيفی کردم زير دستش...لبخند کم رنگ اما
...عميقی روی لبش اومد با اين لرزش من...نفس توی سينه ام حبس شده بود
...من نبايد باهات بلند حرؾ ميزدم_
...صداش از هر زمان ديگه ای بم تر بود...عذر خواهی توی جمله اش بود بدونه کلمه عذر خواستن..
....من_
هر کاری کردم نتونستم ادامه من رو بيارم..من...من جمله ام اون وسط موند...مثل انگشت اون که روی گونه ام مونده ..
...بود
اون اما حالش بهتر از من بود گويا که بی توجه به من رها شده وسط زمين و آسمون گفت  :ای کاش همراز..ای کاش
کاری از من بر ميومد...چه االن..چه در گذشته برای خواهرت..نشد...من نه قصدم طلب بخشش يا هموار کردن راه برای
حامده..نه در نظر نگرفتن زجر رها...من برای رها کاری از دستم بر نيومد که اگر بر ميومد...به همين لحظه قسم دريػ
...نميکردم
نسيم خنک پاييزی از زير نگاهمون رد شد...نسيمی که بد جور بوی محبت ميداد و عين نوای آروم گيتار بود...قسم
...خوردنش به اين لحظه يعنی اين لحظه براش مقدسه ...و من انگار که هنوز الل بودم
....با حس کردن نسيم دستش آروم به سمت شالم رفت و اون و محکم تر کرد و نگاهم کرد
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آدم ها همينن همراز..عين خود زندگی...گاهی ظالم..گاهی ريا کار...گاهی عصيانکار..گاهی بی وفا....گاهی پر از _
محبت...هيچ آدمی بد مطلق نيست...رها حتما با حامد روزهای زيبايی هم داشته...ساعت های زيبا....ساعت های زيبايی
....که نتيجه اش دو تا بچه هستن که داشتنشون به همه دنيا می ارزه
سرم رو پايين انداختم..خيلی اتفاقها افتاده بود برای من تو اين دوشب...خيلی چيزها تو خاموشی مطلق خودشون مونده
...بودن و بعضی چيزها داشتن روشن ميشدن..و من بد جور از اين روشنايی می ترسيدم
!!!سرش رو کمی خم کرد  :همراز؟؟
...من...يکم_
...گرسنه بودی و من سرپا نگهت داشتم...بريم داخل..البته اگر_
...خب ميدونستم منظورش چيه  :من از هيچ کس چيزی دلم نگه نمی دارم
...لبخندی زد  :فقط حامد بد بخت از اين قانون خارجه
چپ چپی نگاهش کردم که خنديد و دستاش رو به عالمت تسليم باال آورد...خودم هم چشمان خندانش رو باور نداشتم..کی
..به اين نقطه رسيديم..من بشم همراز...چپ چپ نگاهش کنم..لبخند بزنه
...راه افتاديم...آروم : ...ميشه من يکم راه برم
...دوست داشتم کمی فکر کنم...احساساتم بهم گره خورده بود..
...بعد با خنده آستين های خيلی بلند پالتو رو بهم زدم که باعث شد زير لب بگه شيطون
چرخيدم بر خالؾ مسير برم که گفت  :کجا؟؟؟
...ميرم يکم راه برم_
...نمی شه_
...اين جمله رو انقدر خونسرد گفت در حالی که دستاش توی جيبش که انگار من ازش نظر پرسيده بودم..
!!متوجه منظورتون نشدم آقای دکتر؟؟؟_
...تک خنده ای به صورت شاکيم کرد  :چيزه..خب من گرسنه ام...و می دونيد که تنها ؼذا نمی تونم بخورم
چی ميتونستم به اين آدم بگم...به کسی که به هر دليلی تو اين هتل مونده بود چون من اينجا بودم...تا اينجا اومده بود تا ....
...حرؾ بزنيم
....باشه_
از اين که پذيرفته بودم تعجب کرد اما سريع خودش رو جمع و جور کرد و با دست به در اشاره کرد که اول من رد ..
...بشم

...رو به روش قرار گرفتم...می تونستم خودم رو توی شيشه عينکش ببينم...لبخند عميق اما خسته ای روی لبش بود
سرحال تر از تمام اين روزها بودم.....جايزه گرفته بودم و خيلی خوشحال بودم...اميد و شيده هم در کنارم ايستاده بودن و
....داشتن با خبر نگاری از يکی از مجله های تئاتری مصاحبه ميکردن
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...عجب کنفرانس پزشکی عميقی هستش اين آقای دکتر_
..لبخند ش پهن تر شد  :شما متوجه نشدی از اول تا اخرش بحث علمی بود

وقتی حاضر و آماده ديده بودمش ...نتونسته بودم تعجبم رو قايم کنم که باعث خنده بلندش شده بود...هر سه مون رو با
...ماشين خودش رسونده بود به جشنواره...و حاال مثل هميشه خوش ژست ايستاده بود و به من نگاه ميکرد
با شنيدن صدای گوشيم نگاهم رو ازش گرفتم..جايزه ام رو با عذر خواهی دستش دادم و گوشيم رو از توی کيفم در
آوردم...رامين بود..حامی نگاهش رو از من گرفته بود و رو به روش نگاه ميکرد...خواستم از کنارش کمی دور شم و
...حرؾ بزنم اما يه حسی مانع ميشد...نمی دونم چرا اصال دوست نداشتم فکر خاصی توی ذهنش بياد
...دکمه سبز رو فشار دادم..به هر حال جواب ندادن بی ادبی بود
...سالم عزيزم_
بدم ميومد نبايد به من عزيزم ميگفت من که ده بار گفته بودم نفس عميقی کشيدم که از نگاه حامی دور نموند و اخماش
...بيشتر رفت توی هم  :سالم
مبارک باشه...االن ديگه بايد جايزه ات رو گرفته باشه..کاش اونجا بودم و برات دست ميزدم..تو تمام تشويق های دنيا _
...رو اليقی
...دوست نداشتم تنها باشی اونجا
...سرم رو بلند کردم و به مرد رو به روم نگاه کردم...يعنی من تنها بودم؟؟..البته که نبودم..
..تنها نيستم...شما هم هميشه به من لطؾ داشتيد فقط اگر ميشه_
می دونم ..می دونم دوباره ميخوای بگی نگم بهت عزيزم..ولی تو عزيزه منی همراز چه بخوای چه نخوای...تو ميگی _
 ...حسی به من نداری باشه قبول اما نمی تونی بگی منم بهت حسی نداشته باشم
نفسم رو دادم بيرون...اين رابطه و اين تماسها داشت بيشتر و بيشتر اذيتم ميکرد..گوشی رو توی دستم جا به جا کردم: ...
...ممنونم که به يادم بوديد آقای پرتو
 ....با اومدن اسم پرتو اخمای حامی ترسناک شد..جايزه رو توی دستش جا به جا کرد..
...انقدر حواسم رفت به عکس العمل حامی که اصال نميشنيدم رامين چی ميگه

...پس من کارتت رو برات نگه داشتم خودت بيا بگيره_
يه لحظه به خودم اومدم و تازه تونستم تحليل کنم که منظورش از کارت ..دعوت نامه نمايش گاهشه و من کامال فراموش
...کرده بودم
بعد از خداحافظی اومدم حرفی بزنم که شيده دستم رو کشيد و به سمت جايی برد که قرار بود عکس بگيريم...توی کادر
...عکس کنار شيده و اميد ايستادم و همه توجهم به مردی بود که داشت با توجه زياد نگاهم ميکرد
دو ساعتی بود رسيده بوديم و من تو افکار خودم ؼرق بودم...امروز حس ؼريبی برای من داشت...يه قدم به موفقيتی که
..براش اين اين چند سال زحمت کشيده بودم نزديک شده بودم...موفقيتی که هنوز مساوی بود با بی پولی مطلق
تو فکر بودم که به گوشيم اس ام اسی بود..بازش کردم...و لبخند نا خود اگاهی روی صورتم اومد...جمله مختصر و مفيد
...بود...باهات کار دارم ميشه بيای به کافی شاپ هتل
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اين بار رژ لبم خيلی پر رنگ تر از مراسم صبح بود...عجيب دلم ميخواست زيبا تر از هر زمانی به چشم برسم..حامی رو
ديدم که پشت يه ميز نشسته و روزنامه ورق می زنه..کفشام روی سطح صيقلی زمين صدای بلندی ايجاد ميکرد...با
شيندين صدای پام عالوه بر سر حامی سر چند نفر ديگه هم چرخيد که نگاه کوتاهی بهم انداختن و نگاه ازم گرفتن..اما نگاه
اون هنوز روی من ثابت بود..با نزديک تر شدنم به ميزی که پشتش بود از جاش بلند شد...سالم کردم که جوابم رو داد و
..بعد صندلی رو به روش رو برام کشيد تا بنشينم..و خودش برگشت سر جای اولش...از اين همه توجهش خجالت ميکشيدم
...به فنجان قهوه رو به روش نگاهی کردم  ...که دست نخورده بود اما معلوم بود سرد شده
...گفتم خسته ای نريم بيرون اما بين خودمون باشه وحشتناک ترين قهوه ايه که تا حاال خوردم_
...لبخندی زدم : ..می اومديد دم اتاقم خوب
....اين جمله بدون هيچ فکری از دهنم پريد اما بالفاصله بعدش خودم گرفتم چی گفتم و حسابی خجالت کشيدم...
لبخندی زد  :اينکه انقدر بهم اعتماد داری خوشحالم ميکنه اما ترسم از اين بود که تو دختر تنهايی من بيام در اتاقت کس
....ديگه ای هم به خودش اجازه بده در اتاقت رو بزنه
....از اينکه فکرش به کجا ها می رسيد متعجب نگاهش کردم...که باعث شد با مهر نگاه کنه..
يا تک سرفه ای نگاهش رو ازم گرفت و دستش رو برد به سمت جعبه قرمز خوشگلی که کنار دستش بود و من موقع
...اومدن متوجهش نشده بودم...با تعجب به جعبه ای که حاال مقابل صورتم بود نگاه کردم و سئوالی خيره شدم به حامی
...اين..هديه...هديه موفقيت امروزته_
 ....اما آخه_
آخه نداره..اصال چيزی نيست که بخوايم راجع بهش صحبت کنيم..من چيزی رو که خودم خيلی دوست دارم بهت هديه _
...کردم
با ذوقی کودکانه که دست خودم نبود و هميشه موقع کادو ديدن بهم دست می داد و باعث لبخند پت و پهن صورت حامی
شد دست بردم و جعبه رو باز کردم..چيزی که ميديدم رو باور نميکردم...دستام رو وری دهنم گذاشتم...کمی نگاهش کردم
...و بعد دستی به سر خودم کشيدم...با اين حرکتم بلند خنديد :چی کار ميکنيد
...دارم چک ميکنم رو سرم شاخ در نيومده باشه_
...اين بار خنده بلندتر شد  :انقدرها هم نيست..می خوايد من خوشحال بشم
صفحه توی دستم رو بيرون آوردم  :شما به اين ميگيد کم..خدای من اين صفحه ارجينال يکی از بزرگترين آهنگ سازای
...دهه شصت اروپاست
يکم طول کشيد تا پيداش کنم..می خواستم در جواب لطؾ های اين چند وقت اخيرتون باشه که از شانس خوب من دوستم _
...سه شب پيش از فرانسه اومد و اين زود به دستم رسيد و نصيب امروز شد
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به زور داشتم خودم رو کنترل ميکردم تا نپرم بؽلش و ماچش نکنم..چه قدر ازش ممنون بودم که اين هديه با وجود ...
بسيار گرون قيمت بودنش تو چشم نبود...درسته که اون با اين کارش..سوادش..توجه اش...و حتی پرستيژ خاصش تو
انتخاب موسيقی و حتی هديه رو نشونم داده بود و يه جورايی با کالسی ذاتيش رو خيلی شيک به رخم کشيده بود..رخ کشی
که تماما جنبه مثبت و زيبا داشت..اما ذره ای به رخ کشی ثروتش نبود با وجود اينکه بدون اون ثروت و نفوذ امکان
...نداشت بشه همچين چيز فوق العاده کمياب وبی همتايی رو به من هديه کنه
...نمی دونم چه طور بايد ازتون تشکر کنم_
دستاش رو بهم گره کرد وروی ميز خم شد  :با همين لبخندت..با همين همرازی که چند وقتی بود نمی دونم کجا پنهانش
...کرده بودی
...چرا باهاش لج می کنی_
...واقعا لج نمی کردم..کار درستی نبود..
...من با شما اومدم شيده..حاال با ماشين آقای دکتر برگردم تهران_
شيده گرنی به سمت حامی کشيد که ايستاده بود به سخنرانی بی پايان اميد گوش ميکرد  :تو به ما چی کار داری خله..ما
...برادر و خواهر با هم برميگرديم
نمی دونم کی در ماشين رو برام باز کرد و من ساک دستی کوچيک آبی رنگم رو کنار ساک مشکيش تو صندوق عقبش
...گذاشتم و کی تو جاده راه افتاديم
دوست داشتی با دوستات باشی؟؟_
...مگه از من نظر هم پرسيده بود..االن که بيست دقيقه ای بود از اصفهان در اومده بوديم تازه يادش افتاده بود بپرسه..
خب..خيلی هم برام فرقی نميکرد..من چون باهاشون اومده بودم ..احساس ميکردم خيلی صورت خوشی نداشت که _
...همراهيشون نکردم
...خب تو که ميخواستی تا تهران رسيدی بيای خونه ما..من خواستم مستقيم ببرمت_
عجب دليله مطمئنی واقعا...لبخندی زدم..من ناراحت نبودم از کنارش بودن...موسيقی اليت توی ماشينش حالم رو بهتر ...
...هم ميکرد
...می دونستيد سليقه مون تو انتخاب موسيقی خيلی شبيه_
...نگاهش رو از جاده نگرفت  :واين نکته بسيار مهميه
مسخره ام می کنيد ؟؟_
ای بابا ...نه باور کن...اگر االن من شهرام شبپره می ذاشتم تو ميخواستی موتزارت گوش کنی خوب می شد؟؟؟_
....به مثالش با صدای بلند خنديدم..
...نه خب..خيلی جدی گفتم همراز_
...آقای دکتر...من...نمی دونم چه طور از شما تشکر کنم_
بابت؟؟_
...تا اينجا اومدنتون..تالشتون برای اينکه حرؾ بزنيم...بابت هديه بی نظيرتون_
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...بايد حرؾ ميزديم_
...اين آدم اصال عالقه خاصی به کلمه بايد داشت..

از هر دلخوری اگر بيشتر از  48ساعت بگذره و حل نشه می شه کينه چون آدم می شينه خيال ميبافه..ما جرا رو برای _
....خودش بزرگتر ميکنه
 ...شقيقه هاش رو ماليد
خيلی خسته ايد نه؟؟_
..يکم_
..فکر ميکنم بيشتر از يه کم_
...ديشب نخوابيدم_
ا..چرا جاتون ناراحت بود؟_
...نه يکم فکرم درگير بود_
...چرا ؟؟ چيزی شده؟؟..پدرتون که گفتيد بهترن_
..مرسی که حواست به حال پدرم هست...ولی خب..خيلی چيزهای ديگه هم هست ...ذهنم هزار جاست_
کمی کمربندم رو شل کردم و تمام رخ بهش نشستم  :چرا خودتون رو انقدر اذيت ميکنيد..بيماری پدرتون...اومدنتون به
...اينجا..من االن ناراحت شدم شما تا اين جا اومديد
نيم نگاهی از جنس تمام نگاههای اين دو روزش بهم انداخت..از همون نگاههای خاکی رنگی که دور بودن از اون رنگ
...ؼرور..از اون رنگ انتظام بودن
....من به خاطر خودم اينجام_

جايی نگه داشت تا چايی بخوريم...هوا خيلی سرد بود...هی ؼر ميزد که تو ماشين بشينم و من لج بازانه دستم رو دور
 ....ليوان حلقه کرده بودم و بوی چای جوشيده رو نفس ميکشيدم
يه قلپ از چايش رو قورت داد : ..آقای پرتو همونی هستن که اون شب من جلوی تئاتر شهر ديدمشون؟؟
چای نزديک بود بپره توی گلوم...با تعجب به نگاه جديش نگاهی انداختم  :چه طور مگه؟؟...
...آخه احساس کردم موقع حرؾ زدن باهاش معذب هستی_
..با نوک کفشم سنگ زير پام رو تکونی دادم  :خب...معذب بودن نيست..نمی دونم..ايشون يه آشنای قديمی هستن
...اون شب بهش تاکيد کرد تو خونه ات_
..بابا اين آدم عجب حافظه ای داشت..
من احساس ميکنم چيزی به ؼير از يه آشنايی و يه کم خاطره است...بيشتر از يه همبازی..اين طور نيست؟؟_
....شما هم مطمئنا نوجوان بوديد_
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جوابم رو چه چيزی برداشت کرد..نمی دونم...اما سرش رو تکونی داد و ادامه سئوالش رو نگرفت...من دوست نداشتم ..
از گذشته ای که چيز خاصی هم توش نبود صحبت کنم..نه برای حامی..کال برای هيچ کس...رامين حتی اگر االن داشت
...ناراحتم ميکرد يه زمانی همه آرزوم بود و حاال هر برداشت اشتباهی ازش يه جور توهين به خوده من بود

از وقتی سوار ماشين شده بوديم تو فکر رفته بود....سکوتی بينمون ايجاد شده بود و هر دو انگار که داشتيم تمام اين سئوال
....و جوابها..اين بودنها و گاهی حساس شدنها رو توی ذهنمون حالجی ميکرديم
سرم رو به شيشه تکيه دادم...از زير چشم نگاهی به حامی انداختم...اين آدم حقيقتا خوش قيافه بود...عجيب بود که زنی ...
...تو زندگيش نبود...تصورش هم کمی ناراحتم کرد...يه لحظه خودم هم جا خوردم..من داشتم چی ميگفتم
احساس کردم شدم عين اين جاده...همه چيز رو به جريانش سپردم..آخرش خيره و يا شر نمی دونستم...هر چيزی که بود
عبور بود...اون هم بد جور توی فکر به نظر ميرسيد...گاهی بهش تلفن ميشد...کارهاش رو جفت و جور ميکرد و من هم
...با سيا اس ام اس بازی ميکرديم

دستی به موهاش کشيد..عصبی به نظر ميومد...معلوم بود چيزهايی که توی تلفن شنيده خيلی عصبيش کرده...دو تا از
...تماسها از رويا بود و يکيش از همون عباسی نامی که سمش و صداش برام خيلی آشنا بود
...نيوشا و کوشا تقريبا ده باری تا دو ساعت پيش تماسگرفته بودن و چک کرده بودن که من مستقيم پيششون ميرم
بعد از يه سکوت شايد دو ساعت که پس تک تک اون تماسها مخفی شده بود رسيديم به خونه...که با باز شدن در باغ
موجی از اضطراب رو حس کردم.....دلم نمی خواست وارد عمارت بشم حس خوبی نداشتم....اما کالفگی و خستگی بيش
از حد حامی و در کنارش دلتنگی برای بچه ها مانع از اين می شد تا ساکم رو بزنم زير بؽلم و با حد اکثر سرعت از اين
....جا فرار کنم
با ورودمون روی تراس اول از همه فخری خانوم ظاهر شد و معلوم بود که حال و هوای خوبی هم نداره..همه چيز به
شدت مشکوک می زد...حامی نگاهی بهش انداخت که چشماش رو ازش می گرفت و بعد نگاهی به سمت عمارت انداخت
و ساک رو توی دستش محکم گرفت و بی هيچ حرفی با قدم های بلند به سمت خونه رفت...با نگرانی به صورت نگران
فخری خانوم نگاه کردم...ترديد داشتم اونجا بمونم يا وارد بشم..کمی اين پا و اون پا کردم..کمی نفسم رو تو سينه نگه داشتم
و به فخری خانوم که بی سالم و کالم به مست ته باغ نگاه کردم..باالخره که چی من که بايد داخل می رفتم...با ورودم به
داخل فضای خونه به نظرم مشکوک تر از هر زمانی اومد همون طور ايستاده بودم روی زمين نقش دار خونه زير
..چلچراغ اصلی..هيچ کس نبود...تا صدای فريده خانوم و حامی از باال اومد
حامی  :می خواد بکشتش؟؟
...حامی مادر حرص نخور_
..مادر من شما هم يه چيزی ميگيد چه طور حرص نخورم_
...از پله ها باال رفتم...حامی کالفه داشت قدم رو ميرفت و توی موبايلش دنبال يه شماره ميگشت
چرا همون موقع تماس نگرفتيد؟؟_
...چی کار ميخواستی بکنی مادر من..تو جاده هم بودی...بعد از اين همه وقت رفته بودی پی_
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با ديدنم حرفش رو خورد...لبخندی رو به زور روی لبش کاشت و به سمتم اومد و مهربان تر از هر وقت ديگه ای بؽلم
...کرد
...دخترم نديدمت خوش اومدی_
اينجا يه خبری بود..فريده خانوم رنگ به رخسار نداشت..اصال به ها کجا بودن..حامی چرا انقدر کالفه شده بود...؟؟..
..فريده خانوم چيزی شده؟؟..حالتون خوب نيست_
با دستمال توی دستش مضطرب چشماش رو پاک کرد و نيم نگاهی به حامی که جدی مادرش رو نگاه ميکرد..انداخت  :نه
..عزيزکم..خوش اومدی..مگه بچه ها سراؼت رو بگيرن تا سراغ ما بيای
...از هر کالمش نقش بازی کردنش می باريد..
آقای انتظام؟؟؟_
نفس عميقی کشيد  :يکم چند ساعت پيش حالش بد شد..دکتر اومد گفت بهتر شده...خدا رو شکر االن خوابيده...اين سکته از
...پا انداختتش
حامی باالخره شماره مورد نظرش رو پيدا کرده بود گويا با گام های بلند به سمت اتاق کارش رفت...و نگاه من هم
...همراهيش کرد
...فريده خانوم دستش رو پشت کتفم گذاشت و به سمت اتاق بچه ها هدايتم کرد  :بچه ها يکم ترسيدن همراز عزيزم

در رو باز کردم تو اتاق کوشا بودن...هر دو روی تخت کوشا کز کرده بودن...نيوشا زانوهاش رو بؽل کرده بود..با ديدنم
انگار که از جايی آزاد شده باشن به سمتم پرواز کردن...خودشون رو توی بؽلم جا دادن...محکم بؽلشون کردم..به فريده
خانوم که هنوز داشت اشکاش رو خشک ميکرد نگاهی انداختم با محبت دستی به موهام کشيد که دو زانو نشسته بودم تا هم
...قد بچه ها بشم کشيد و در اتاق رو بست
...کوشا  :همراز..خيلی وحشتناک بود
....نيوشا  :من ديگه نمی خوام اين جا باشم...پدر جون داره می ميره من مرده دوست ندارم
...بوسه ای محکم روی شقيقه هر جفتشون گذاشتم
کوشا رو که پاش رو باز کرده بود و هنوز نبايد خيلی بهش فشار مياورد رو بؽلم کردم..خيلی سنگشن بود.لباسهام رو در
...آوردم و نشستم رو به روشون روی زمين  :چی شد؟؟شما ها چرا اين شکلی هستيد
...کوشا  :ما منتظر تو بوديم..حتی به مامان فريده هم گفتيم که
نيوشا  :ول کن کوشا اونجاهاش مهم نيست ...چند ساعت پيش زنگ خونه رو زدن...مامان فريده زانوهاش لرزيد ؼش کرد
روی مبل..فخری خانوم هی دستاش رو می ماليد بهم ميگفت آقا حامی نيست ما چی کار کنيم...اين کوشا هم فقط گريه
...ميکرد
...نمی کردم_
نيوشا براق شد باز باهاش کل کل کنه که بوسه ای روی پيشونی کوشا گذاشتم  :باشه گريه نميکردی..نيوشا جون به لب
....شدم
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هيچی مامان فريده بلند شد و اول ما رو برد طبقه سوم و گفت از در بيرون نيايم..حتی در رو قفل کرد...بعدش نمی دونم _
...چی شد
يکم گذشت ..يعنی خيلی گذشت که صدای گريه بلند شد و بعد يه سری آدم ديگه اومدن و رفتن و بعد فخری خانوم اومد در
...رو باز کرد...ما هم رفتيم ديدم باز به پدرجون دستگاه وصل کردن و ما رو درست و درمون نمی بينه
....کوشا  :ما خيلی ترسيديم عمو حامی اگر بود اين اتفاق نمی افتاد
داشتم شاخ در مياوردم..اين جا چه خبر بود اين جوجه های ترسيده من چرا اين شکلی شدن؟؟...اصال ..نه...اونی که من
...فکر ميکنم نيست..امکان نداره....دستم رو روی قلبم گذاشتم که داشت از حرکت می ايستاد
نيوشا با استرس دستش رو دور گردنم پيچيد  :همراز تو هم خوب نيستی؟؟؟
...محکم تر بؽلش کردم :..نه گلکم يکم خسته ام...بذاريد براتون تعريؾ کنم که من جايزه گرفتم کيا اون جا بودن
نمی دونم چه قدر توی اتاق مونده بوديم..مرتبا صدای زنگ ميومد و نشون می داد مالقاتی های اکبر خان بازهم پشت
..سرهم دارن ميان
من اصال قصد نداشتم از اتاق بيرون برم...اما بدجور هم چشمم به در خيره مونده بود عجيب بود که انگار عادت کرده
...بودم اين در باز بسه او نگاه جدی که االن که نگران حال خسته اش هم بودم رو بين در ببينم
نيوشا و کوشا مثل هر بچه ديگه ای خيلی سريع شده ظاهرا هم ذهنشون به سمت ديگه ای رفته بود...و داشتن کارتونی رو
...که براشون گذاشته بودم رو ميديدن
تقه ای به در خورد و من توی دلم يه حس آروم اومد..اما با ديدن رويا بين در اون انتظار جاش رو به يه حس دوستانه
....داد
....بچه ها سالم عليک خيلی خالصانه ای باهاش کردن و لبخندش رو پهن تر کردن
...از جام بلند شدم و دستی به موهام کشيدم و باهاش رو بوسی کردم...اون هم اصال سرحال به نظر نمی رسيد
...همراز نميای پايين شام حاضره_
..چيزه..نيام_
...ااا..چرا منتظرتيم_
..نگاهی به بچه ها انداختم و کمی صدام رو پايين آوردم  :تو که ديگه می دونی اون جماعت
رويا  :اکبر خان حالش خيلی بده همه به همين خاطر اين جان..به خاطر پيره مرد مقتدری که دکتر گفته اگر هم اين مرحله
..رو رد کنه احتمال خيلی زياد فلج می مونه..کسی حوصله نداره با تو سر و کله بزنه
با شنيدن حال بد اکبر خان واقعا ناراحت شدم..برای حامی...برای فريده خانوم..برای بچه ها...شايد هيچ کس تو اين جمع ..
...به اندازه من نمی دونست از دست دادن يعنی چی؟؟
...من و تو به خاطر حامی ميريم پايين_
پوليور نازک و سبک سفيد رنگی به تنم بود که چون بلند بود زيرش ساق قهموه ای رنگی پام بود...آرايش خيلی اليتی هم
داشتم...اين طوری..خب..بدک هم نبود اين لباس..البته اگر خودم رو با بلوز دامن بسيار شيک آبی نفتی رويا مقايسه نمی
...کردم
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بچه ها تو اين جمعها توی اتاقشون ؼذا می خوردن...بوسيدمشون و همراه با رويا پايين رفتم...ترجيح ميدادم با حامی
....برم..وقتی کنارش قدم بر ميداشتم احساس ميکردم قرار نيست هيچ اتفاقی برام بيفته
با ورودم به سالن ؼذا خوری که حامی هنوز توش نبود سرها به سمتم چرخيد و من سالمی اجمالی کردم و يه صندلی رو
گوشه ترين بخش ميز بلند انتخاب کردم...اين جماعت شيک پوش بعضی بی توجه و بعضی با تعجب داشتن نگاهم
...ميکردن...رويا کنارم نشست
حس خوبی از بودنم اون جا نداشتم...دلم ميخواست با بچه ها توی اتاق بمونم...رويا اما تمام توجهش رو داده بود به
من...فريده خانوم وارد اتاق شد و روی صندلی هميشگش نشست..و بعد از چند دقيقه حامی وارد شد...مثل هميشه شيک
بود اما خستگی از همه وجناتش می ريخت...من که خب ميدونستم چند روزه اين آدم درگيره..و چه قدر کار اطرافش
ريخته...به جای اکبر خان روی صندلی صدر مجلس نشست و با صدای جذابش به همه خوش آمد گفت و تعارؾ کرد که
....ؼذاشون رو شروع کنن
همه چيز به نظرم مصنوعی و مسخره اومد...من تمام حواسم به مرد صدر مجلس بود که با ؼذاش بازی ميکرد و هيچ
...چيز توی دهنش هم حتی نگذاشت..نگرانش بودم..کال نگران کل قضيه بودم خيلی چيزها اين جا داشت اتفاق می افتاد

وارد آشپزخونه شدم فخری خانوم و چند نفر که نمی شناختم داشتن تند و تند اين طرؾ و اون طرؾ می رفتنوويک ساعتی
بود که شام تموم شده بود و حامی کمی بعدش توی جمع نشسته بود و بعد رفته بود باال....همه ذهنم پيشش بود ..من هم
...سری به بچه ها زده بودم...و حاال قصد داشتم حتما با حامی صحبت کنم

...بفرماييد_
....از تک تک نفسهاش می شد خستگی رو فهميد..
اول الی در رو باز کردم و سرم رو داخل بردم..پشت ميزش نشسته بود و موهاش کمی آشفته بود...چراغ ها خاموش بود
و فقط آباژور روشن بود..نيمی از صورتش روشن شده بود و اين جذاب تر از هر زمان ديگه ای کرده بودتش...گره
کرواتش شل بود و دکمه اول پيراهنش باز بود و آستيناش رو باال زده بود..با ديدنم لبخند کم رنگ و خسته ای روی لبش
...اومد
...تمام قد وارد اتاقش شدم و در رو بستم  :مزاحمتون شدم
....نگاهی به سينی دستم انداخت و اين بار لبخندش واضح تر شد
...به سمت ميزش رفتم و سينی رو روی ميزش گذاشتم : ...براتون شير عسل آوردم
...ليوان رو توی دستش گرفت  :مرسی...ببخش امشب خيلی حواسم نبود
...چيزی نخورديد..اين رو ال اقل بخوريدش...خوبه براتون_
فکر می کنم تعجب کرد که دقت کرده بودم به ؼذا خوردنش...رفتم به سمتش..صندليش رو چرخوند..پاهاش رو روی هم ..
...انداخت و ليوان رو روی ميز گذاشت ودستش رو دورش ميچرخوند...تکيه دادم به ميز..نيم رخم بهش بود
نمی شينی؟؟_
نه ..شما راحت باشيد...کاری از دست من بر مياد؟؟_
...همين جادوت کافيه_
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...اما اين که فرمول جادويی من نيست...اين دم دستی...يه بار بيايد خونه باز براتون جادو ميکنم_

خيلی نزديکش ايستاده بودم..نفسش آروم تر شده بود..گره ابروهاش هم کم کم داشت از هم باز ميشد..نفس عميقی کشيد و
چشماش رو مثل اون روز که وارد اتاق شده بود چند ثانيه ای بست و باز کرد..اين بار توی چشمش يه آرامش و يه لبخند
...بود
دستام رو قفل کردم به لبه ميز  :شايد هيچ کس بهتر از من درکتون نکنه...ترس از دست دادن..آدم هر لحظه احساس می
...کنه تو سياهی مطلقی داره بيشتر و بيشتر فرو ميره
خيلی دلم ميخواست اين حس رو نداشته باشی و يا تجربه اش نکرده باشی...نمی دونم چرا انقدر خودم رو باختم...من _
..سالها پيش پدرم نبودم..بيشتر از  15سال..شايد فکر کنی سنم
....هيچ وقت آدم برای از دست دادن يا ترس از دست دادن پدر و مادرش بزرگ نمی شه_
...فقط درد از دست دادن نيست..درد من درد نتونستنه..اين که نتونم جلوی اين سيلی که راه افتاده رو بگيرم_
...قرار نيست همه کار از دست شما بر بياد_
...پس من قهرمان نيستم_
!!می خواستيد باشيد؟؟_
_...
برای بچه ها هستيد...اون ها خيلی ترسيده بودن و می گفتن امروز اگه شما بوديد خلی اتفاقها نمی افتاد...يا فريده خانوم _
منتظر تصميم شما بوده...شما امروز صدر اون ميز نشستيد..پس برای اين خانواده قهرمان هستيد...اين ها براتون کافی
نيست...؟؟
سرش رو آورد باال و نگاه خيره شو دوخت به نگاهم..احساس کردم مردمک چشماش می لرزه..دستام ميلرزيدن...درست
....مثل قلبم..که خودش رو به سينه ام می کوبيد
....صداش بم شده بود و لحنش با وجود صالبت هميشگش به نظر نرم اومد : ..نه...اينا برام کافی نيستن
به زور دستهام رو قفل ميز کرده بودم که يه وقت اين انگشتهای سرکشم نخوان بلؽزن بين اون موهای درهم مشکی ..
...رنگ
می دونم دلتون االن می خواد يکی بهتون بگه اينا همش يه شوخيه..منم مادرم که نفس های آخرش رو ميکشيد...که البته _
دور از جون پدر شما که از ته دلم دارم دعا ميکنم عروسی نوه هاش رو هم ببينه....هيچ کاری از دستم بر
نميومد...سياوش بهم گفت همراز مادرت رو ببخش اون ميخواد بره رهاش کنه...اون شب برؾ ميومد...آسمون قرمز بود
و من دلم ميخواست از اون جا برم...برم همراه مادرم...رها گريه ميکرد...همه چيزم رو داشتم از دست می دادم...اون
....شب به خودم قول دادم رها رو برای هميشه داشته باشم که خب می بينيد که نشد
اشک روی گونه ام رو پاک کردم...داشت نگاهم ميکرد..سعی کردم لبخند بزنم که خوب خيلی تلخ بود : ..ببخشيد اومدم ..
...شما تنها نباشيد دارم مرثيه براتون ميخونم
برات مهم بود من تنها نباشم..؟؟_
تعجب کردم :البته...مگه برای شما مهم نبود که حرؾ بزنيم؟؟
به قيافه متعجبم لبخندی زد  :اين معجزه تو هستش...اين که ميتونی تنهايی آدم ها رو از بين ببری...پس فکر کنم تو قهرمان
....تر از منی
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..اين جا مهمه که کی قهرمانه...؟؟_
...برای من االن فقط مهم حضورت اينجاست_

دلم لرزيد...خيلی حرفها بود انگار..خيلی چيزها...احساس سبکی داشتم..دقيقا همون حسی که دراز بکشی بين يک عالمه ..
سبزه...نفس بکشی..بوی زندگی مياد..و من اين جا تو اين اتاق تو تاريکی حضور مردی که تا همين چند ماه پيش ازش می
...ترسيدم..از اين صدا و از اين نوا و از اين آد همون حس و همون بوی معطر حضور و زندگی رو حس ميکردم
 ..همه چيز درست ميشه_
می ترسم تو اين پروسه درست شدن..چيزی خراب بشه که برای من خيلی عزيزه و مهمه...خيلی زياد..همراز؟؟؟_
..بله_
می شه بچه ها اين هفته خونه تو باشن...؟؟_
خونه من؟؟_
...بله...اگر که سختته_
نه نه..می دونيد که من از خدامه ولی؟؟_
نپرس همراز...نپرس..يه طوفانی هست...من دارم تمام سعيم رو ميکنم که جلوش رو بگيرم..و اگر نتونستم ال اقل يه _
...کشتی نجات بسازم
..من منظورتون رو متوجه نمی شم_
خيالم راحته وقتی با بچه ها خونتی..من همه چيز رو برنامه ريزی ميکنم باشه؟؟_
...سرم رو به نشانه تاکيد تکونی دادم..
..نگاهم به ليوان افتاد که دستش روش بود
...بخوريدش ديگه از همه وجناتتون خستگی می باره_
..بايد سرو سامونی به مشکل پسر عمه ام_
...اخمام رفت توهم  :تو اين مدت ..تا خوب شدن آقای انتظام هر کسی مشکلش رو خودش حل کنه...شما کاريتون نباشه
...آخ آخ چه عصبانی_
....بله..مگه شوخی دارم...در ضمن اين رو هم بخوريد ديگه_
بعد دستم رو بردم و ليوان رو برداشتم به سمت دهنش گفتم...خيره به صورتم شد...ليوان رو به دست ديگه اش
گرفت..خواستم دستم رو بکشم که دستم رو توی هوا توی دستش گرفت...دستاش داغ بود و دستهای من سرد سرد..دستم
رو نکشيدم...اما خجالت ميکشيدم...فقط نگاهم ميکرد ...چشماش رو بست و دستم رو باال آورد...چرخوند و آروم سرش
رو پايين آورد و لبهای داؼش رو نرم و طوالنی روی نبض دستم گذاشت...نفس کشيدنم قطع شد...انگار با بوسه ای که به
..نزديک ترين مسير قلبم زده بود..تک تک تارهای موسيقی قلبم رو به صدا در آورده بود
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...کوشا با ؼذات بازی نکن درست بخور_

سه روز بود بچه ها خونه من بودن..در کنار هم بوديم..بعد از اون شب حامی رو نديده بودم و ته دلم يه دلتنگی بود...ببا ...
فکر کردن به اون شب نبضم با سرعت بيشتری زد..هنوز تری دوست داشتنی رو روی نبضم حس ميکردم.....نفس عميقی
کشيدم...اين چند وقت تلفنی باهاش حرؾ زده بودم..حالش اصال خوب نبود..حتی اگر تمام سعيش رو ميکرد تا اين رو
...نشون نده
ته دلم يه اضطراب بود...يه حدس قوی ميومد تو ذهنم و من با تمام وجود پسش ميزدم..با خودم تکرار می کردم که اين
...حقيقت نيست و امکان نداره
به کوشا و نيوشا نگاه کردم اين استرس اولين روز در اونها هم بود اما االن با آرامش اين جا توی آشپزخونه نشسته بودن و
 ...داشتن ؼذا می خوردن...اشارپم رو محکم تر دور خودم پيچيدم هوا سرد بود
با شنيدن زنگ در نيازی نبود که چک کنم که کيه...مطمئن بودم سيا وش هستش...از وقتی محيط کارش تؽيير کرده بود يه
شب در مرون از سر کار ميومد بهم سر می زد و بعد می رفت خونه...با ديدن صورت خستش رفتم سمت آشپزخونه تا
...براش چايی بريزم...بچه ها با فرياد شوق زده ازش استقبال کردن...بوسيدتشون و من چايی رو جلوش گذاشتم
...کتش رو در آورد...شبيه بانکدارها شده بود
به چی خيره شدی مموش؟؟_
...به تو...دلم برات تنگ می شه_
لبخند زد..ته نگاهش حسرت زده بود کمی به مبل تکيه داد و پاهاش رو دراز کرد : ...خيلی شبها خودم هم دلم برای خودم
...تنگ ميشه
پشيمونی؟_
...نه!!...چاره ای نيست مموش_
...از نظر من شرايط سياوش يعنی برای چاره ..بی چاره شدن...اما اين رو بهش نگفتم..
...کار درست و تو کردی..منم شايد_
تو اصال حرؾ نزن...تو جات اونجاست...راستی چه خبر؟_
...دارم خل ميشم...می ترسم سيا...می ترسم حدسم درست باشه_
...آرنجش رو روی زانوهاش گذاشت :...و اگر باشه
...من دق ميکنم_
 ...چپ چپ جدی بهم نگاه کرد و کمی از چايييش رو نوشيد
...جدی دارم ميگم..نمی خوام حتی تو شهری نفس بکشم که اون آدم ممکنه توش باشه_
سيا صداش رو کمی پايين تر آورد تا بچه ها که داشتن با صدای بلند صحبت ميکردن صداش رو نشنون  :همراز...بچه
شدی..باال بری پايين بيای اين بچه ها...از اون آدمن می فهمی پدر يعنی چی؟؟؟
نه نمی فهمم...من الگوی پدر نداشتم..راحت شدی حاال؟؟_
بؽض کردم..بؽض بی دليل و منطق...دستی به صورتش کشيد و اومد رو مبل کنارم نشست  :همراز..اين قيافه ها رو برای
اون آقای دکتر هم ميگيری؟؟؟
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چه طور مگه؟؟_
...لبخند خبيثی زد  :پس وای به حالش

دستم نا خود آگاه دور مچم قفل شد..انگار که بخوام جای اون بوسه رو پنهان کنم  :چه ربطی داره آخه؟؟
..ربطش رو من ميفهمم_
...سيا_
سيا نداره..بی خود برای من چونه نلرزون...برای چيزی که بهش مطمئن نيستی هم اين جوری چشم ندوز به من...مظلوم _
نمايی هم نکن...تو فکر ميکنی من خيلی می دونم پدر يعنی چی؟؟..ولی دارم تمام سعيم رو ميکنم که يه روزی خودم واقعا
...پدر باشم
با فروختن آرزوهات..با حسرت نگاهت حتما؟؟؟...
...االن اصال بحث پدر بودن نيست_
..بحث دل نازک و شيشه ای توا_
...تلفنش زنگ زد از نيش بازش حدس اينکه کی بود سخت نبود :...سالم عسل سياوش
_...
...بله خونه همرازم_
_....
...چشم خانومم..دفعه بعد شما رو هم ميارم_
_....
چشماش برق زد از چيزی که شنيد انگار همه خستگيش پر کشيد  :منم همين طور ...اين قشنگ ترين خسته نباشيد دنياست
...ها
از کنارش بلند شدم  .رفتم تا آشپزخونه رو جمع کنم...سياوش ...سيای نازنينم هر چه قدر هم که اينجا بيای..من تو رو از
دست دادم...دلت دست اون عروسک چشم رنگيه...کسی چه ميفهمه..من تنهام...تنها نيستم يعنی...در عين داشتن يه عالمه
دوست من تنهام...من االن...تو اين لحظه نياز به کسی داشتم که بهم بگه حق دارم...حق دارم استرس داشته باشم..حق دارم
...بترسم که همه يادشون بره چی شده
...بشقاب ها رو گذاشتم توی سينک تا بشورمشون
...زنگ موبايلم باعث شد تا دستام رو خشک کنم..حامی بود...همون نوای گيتار دوباره توی ذهنم پيچيد
...اين همراه شد با صدای خسته و کالفه اش که پشت گوشی پيچيد تو گوشم
...بعد از سالم و احوال پرسی معمول حال بچه ها رو پرسيد و آمار مدرسه رفتنشون رو ازم گرفت
شما خوبيد؟؟؟_
...من ؟؟..خوبم_
...اين طور به نظر نمی رسه_
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...چيزی رو احساس کردم روی ميز پرت کرد انگار..شايد خودکار بود
....کمی خسته ام_
...پس من...وقتتون رو نميگيرم_
..همراز_
..نفسم توی سينه ام حبس...احساس ميکردم اسمم به لبهای هيچ کس انقدر زيبا نمياد
..بله_
چيزه...مراقب خودتون باشيد...تو همه چيز رو به من ميگی درسته؟؟_
شما چی..شما داريد همه چيز رو يه من ميگيد؟؟_
...تو و بچه ها تو آرامش باشيد_
...اين جواب سئوال من نبودها_
 ....وقت کنم چند روز ديگه ميام بچه ها رو ببريم بيرون اين چند وقت اذيت شدن...تو هم_
...اين آدم هيچ جوره نمی خواست سئوال من رو جواب بده..
...با شنيدن صدای سياوش که اومده بود ت آشپزخونه برگشتم سمتش
...ببخشيد آقا دکتر يه لحظه_

سيا داشت می رفت...لبخندی بهم زد و با دست عالمت داد که صحبت ميکنيم با بسته شدن در برگشتم به اون که مودبانه
...پشت خط منتظر بود
...ببخشيد معطل شديد_
کی خونت بود همراز؟؟؟_
...جا خوردم از لحنی که بيش از اندازه انتظام بود...ترسيدم هم شايد ...اين اصال حامی نبود انگار
...سياوش...يعنی سيا....اومده بود ببينه به چيز احتياج دارم_
نفسش رو بيرون داد...لحنش کامال عوض شد  :اگر چيزی الزم باشه بهم ميگی؟؟...
...نه_
!!!!نه؟؟_
...نه چون اگه چيزی احتياج داشته باشم خودم تهيه اش ميکنم..انقدر ها هم بی دست و پا نيستم...تازه جادو هم بلدم_
....درد همون جادو است ديگه_
!!!بله؟؟_
...هيچی...نيازی به خرج کردن اون جادو نداری...می دونم مستقل تر از اين حرفايی ولی...من_
...می دونم هستيد...مرسی_
بابته؟؟؟_
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...بودنتون_

نيوشا ديشب بد خواب شده بود..تا صبح گريه کرده بود که تو خواب مادرش رو ديده که نگرانش بوده...می خواست برم و
عروسمک بچگی هاش رو از خونه اش بيارم...کارم تو آموزشگاه تموم شد..خيلی خوشحال بودم که رامين رو نديدم...رفته
...بود دنبال کارهای گالری
با عوض کردن چند تا تاکسی خودم رسوندم به خونه انتظام ها.ذهنم خيلی در گير بود...هم درگير نيوشا که استرس براش
خوب نبود...پيش رها...پيش کيؾ پولی که داشت پولش ته ميکشيد...به چند تا کاری که بهم پيشنهاد شده بود...دسته های
شالم رو درست انداختم دور گردنم...نمی دونستم اين طور بی مقدمه اومدن اونم ساعت سه بعد از ظهر درست بود يا
!!!نه؟؟
در باز بود...هيچ وقت اين اتافق نمی افتاد...رفتم تو خونه..چند بار فخری خانوم رو صدا زدم...کسی سراؼم نيومد...آروم
...به سمت عمارت رفتم...بچه ها رو سپرده بودم دست گلی..برده بودتشون خونه خاله
!!!وارد شدم :...فريده خانوم
...از باالی سرم يه صدا اومد...سرم رو بلند کردم يه سايه ديدم....عجيب بود
دخترکم خوش اومدی_
نگاهم رو از اون سايه گرفتم و دوختم به فريده خانوم که صداش از بؽل دستم ميومد....استرس گرفته بود..چون نگاه اون
...خيلی اضطراب داشت
..ببخشيد فريده خانوم..مزاحمتون شدم....در باز بود_
...جدی؟؟..فخری رفته نون بخره_
شما گريه کرديد؟؟..آقای انتظام خوبن؟_
...خوبه...يعنی خيلی بهتره...االن ميتونه خودش ؼذاش رو قورت بده و کلمات رو به سختی ادا ميکنه_
...ببخشد من کاری هم ازم بر نمياد_
...دستش رو دورم حلق کرد :..اين که تو اين آشفته بازار چشمت به به هاست کافيه
...شما خوب نيستيد ها دستاتون هم يخه_
چی بگم ملوسک...چی بگم؟؟؟..منم خسته شدم...از همه چی...از بعد از مرگ رها اين عمارت ديگه نخنديد...در حق _
....اون دختر خيلی ظلم شد..خيلی
احساس کردم اين خيلی رو يکم بلند تر از حد معمول گفت..صداش زير سقؾ بلند خونه پيچيد و پيچيد و رسيد به جايی ..
...که دوباره يه سايه ای تکون خورد
...چشمم رو از اون باال گرفتم  :ببخشيد من اومدم عروسک نيوشا رو ببرم ديشب خواب ديده رها نگرانشه
با شنيدن اسم رها اشکاش دوباره روان شد  :براش خيرات گذاشتم کنار...چند روزه بد جور به يادشم....هر چند هيچ وقت
....از يادم که نرفت....عروس جوون مرگ شدم

....خالصه اين که عجيب مشکوک ميزن_
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گلی سرش رو خاروند :...بچه ها کجان؟؟

حامی اومد دنبالشون...می دونی خيلی عجيبه...يعنی يکم زيادی...چون به من هم گفت باهم بريم ها اما تا من يه جمله _
...گفتم مزاحمتون نمی شم تو هوا بل گرفت
..حساس شدی...اون آدم اهل تعارؾ نيست_
....اما اهل زور گفتن هست...بخواد واقعا بخواد پيشش باشی شده مثل گونی سيب زمينی می زنه زير بؽلش ميبرتت_
..اما همون زور گو باعث شده رنگ به رخشارت بياد_
...ؼلط کردی_
...باشه..من ؼلط ميکنم...اما اين چشمای تو چی کار که با آدمها نميکنن به ماند_
اها..به همين خاطره راه ميرم پشت سرم آمبوالنس کشته هام رو جمع ميکنه...خانوم دکتر..بيست و سه سالم شده...شوهر _
...که هيچ در حسرت دوست پسرش موندم
...بلند خنديد  :نکه خيلی هم اهلش بودی بنده خدا
می بودم چی ميشد..هيچ کس که ما رو نخواست...بترشم چی؟؟_
..نترس..ته تهش ميديمت دست يان سبزی فروش سر کوچتون_
..بده...شؽل داره..بيمه هم حتما داره...عين من خوبه...گشنه و تشنه_
جدی...همراز..قرار داد نبستی؟؟؟_
يه کار خوب که داشته باشی تو کارنامه ات..با يه جايزه شيشه ای که می دن دستت..ديگه کار کردن سخت ميشه..همه _
ازت انتظار دارن..اما هيچ کس فکر نميکنه بابا اين شکم نون ميخواد هنر چند منه؟؟
..الت شدی...يه زمانايی شعار ميدادی_
...اون موقع ها بچه بودم خر بودم..اصال زن همين اصالن ميشم_
اصالن ديگه کيه؟؟_
...چشمام رو براش نازک کردم  :واقعا که..دکتر متخصص سبزيجات ديگه
...قهقه اش همراه شد با صدای آيفون
....از جام بلند شدم..اون هم بلند شد سعی ميکرد خنده اش رو جمع و جور کنه
....بچه هان_

نيوشای من چرا اخماش تو همه؟؟؟ بهت خوش نگذشته؟؟؟
....موهای نازش رو دست کشيدم...بوش رو نفس کشيدم اين روزها بيشتر از هر روزی شبيه به رها بود
خوش که گذشت اما ...رفتيم توی يه رستوران نشستيم روی يه تخت عمو هی وايساد بعد با يکی تلفنی حرؾ زد ..زياد _
...سرحال نبود..بعدش رفت يه جايی..ما چند دقيقه تنها مونديم
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...دستم رو گذاشتم روی قلبم...عجيب استرسی گرفته بودم اين روزها..عجيب..

چرا اين آدم دست از سر من بر نمی داشت...چرا متوجه حس و حال داؼون من نيست...اين مرد جماعت چرا انقدر
خودخواهن..؟؟
..آقای پرتو_
...رامين_
...چه فرق ميکنه_
کالفه تر از اين حرفها بودم...دلتنگ بودم..استرس داشتم...انقدر هوش داشتم که بفهمم داره اتفاقهايی ميوفته اين که چرا ..
اين آدم االن يه هفته بود خودش رو قايم کرده بود...اين که چرا يهو ديشب اومده بود بچه ها رو ببره خونه....چرا نيوشا
امروز صبح قبل از مدرسه انقدر ناراحت ازم قول گرفته بود برم ببينمش...و حاال اين مرد از گذشته اومده...ايستاده بود
!!!!سر پرتو بودن و رامين بودن چونه ميزد؟؟؟
...تو چشماش يه کالفگی بود  :همراز دارم کم ميارم
....اينم از مثال عاشقيه اين تيتيش مامانی..
يه قدم بهش نزديک شدم  :آقای پرتو...رامين...آقای رئيس...من دوست ندارم شما کم بياريد...شما زيادی...ال اقل از سر
...من زيادی من اين رو با خودم يه عمر ديکته کردم..انقدر ديکته کردم تا از بر شدم
آخه چرا؟_
کؾ دستم رو به مانتوم کشيدم  :آخه چرا ديکته کردم؟؟؟...برای اينکه ميخواستم زندگی کنم...شما هم بکن...زندگيت رو
...بکن...حتی اگه بودنم اينجا داره اذيتتون ميکنه
....تو دلم چه قدر خدا خدا کردم تا جوابش اونی نباشه که حدس ميزنم وگرنه ديگه رسما بايد گرسنگی بکشم...
عصبی نگاهم کرد  :چی داری ميگی؟؟..می خوای از همينم محرومم کنی؟؟؟ باشه...امروز مثل اينکه روز خوبی برای
....حرؾ زدن نيست..بعدا صحبت ميکنيم

توی تاکسی سرم رو تکيه دادم به پشتی صندلی و خيره شدم به دعای کوچيک آويزون از آينه راننده...راننده ای که داشت
از همون دردهايی ميگفت که من هم عجيب باهاش در گير بودم...از زنی که نتونسته بود در آمد کمش رو دووم بياره...و
...ازش جدا شده بود..دختر بچه سه سالش فقط آخر هفته ها سهمش بود
....ديدی همراز تنها نيستی...آدمهايی هستن که حتی از تو هم اوضاعشون بدتره

....حدسم اين بود که حامی خونه نباشه...ساعتم رو نگاه کردم بچه ها بايد االن از مدرسه اومده باشن
سر راه رفتن به اتاق بچه ها...چشمم از بين در به پيره مرد نحيفی افتاده که دنيای دنيا با روزهايی که صدای عصاش
زمين رو ميلرزوند فاصله داشت...مردی که روی تختش نميه دراز کش بود و فريده خانوم داشت ؼذا توی دهنش
ميگذاشت...اصال دوست نداشتم اين طوری ببينمش...اين آدم يه دوره ای خون به جيگر من کرده بود..اما...هيچ وقت هيچ
...وقت نخواستم اين طور ببينمش
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نمی دونم چرا پای رفتن نداشتم...گريه ام گرفته بود از زمين گير شدنه اون همه اقتدار...خواستم برم سمت اتاق بچه ها که
تلفن خونه زنگ زد..فريده خانوم سرش چرخيد سمت ميز جلوی در..خواستم خودم رو کنار بکشم که من رو ديد...از پايين
...کسی تلفن رو جواب داد
...ببخشيد من ..يعنی نيوشا گفت که_
...خوش اومدی دخترکم_
الؼر تر شده بود..ز اون صورت مثل نقاشيش يه زن داؼون که سعی داشت پنهان کاری کنه باقی مونده بود....تمام سعيم
رو ميکردم که به سمت اکبر خان نگاه نکنم...سرفه ازته دلش باعث شد تا نا خود آگاه بپرم و از روی ميز ليوان آب رو به
دهنش نزديک کنم...چشمام خيره موند به اون نگاه قهوه ای که بد جور يه عمر ازش ترسيده بودم...فريده خانوم گريه
کرد...من آب رو جرعه جرعه توی دهنش ريختم...بعد بؽضم رو فرو خوردم و با بيشترين سرعت به سمت اتاق بچه ها
....رفتم
...حالم بدجور خراب بود...کوشا داشت مشقاش رو مينوشت...نيوشا اما ذهنش تو پرواز بود
...نيوشا ....چرا صبح اصرار داشتی بيام_
 ...من ميخوام بيام...خونه تو_
..باشه امشب_
...امشب نه...برای هميشه_
....عروسک تو که ميدونی_
..من هيچی نمی دونم...من فقط ميدونم همه چيز خيلی مشکوکه_
....مگه اين درد من هم نبود...من هم کامال می دونستم دارن چيزی رو از من و بچه ها مخفی ميکنن...
چه طور اين طوری فکر ميکنی؟؟؟_
...يه نفر ديشب مهمون عمو بود_
...عمو هميشه مهمون کاری داره_
...اين آدم مثل هميشه نبود..چون برای اولين بار صدای عمو با داد ميومد....داد ميزد_
...چی ميگفت_
...می گفت هر ؼلطی خواستی کردی حاال بر گشتی ميگی چرا هيچی اون طوری که تو ميخوای نيست_
دلم هری ريخت پايين...دستام يخ کرد...خودش بود...خوده خودش...فهميدنش ديگه کاری نداشت...پس اومده بود دنبال ..
....بچه ها....به نيوشا نگاه کردم به اين اتاق به کوشا...خدای من....باورم نمی شد
ساعت رو نگاه کردم ساعت ده بود...بچه ها خوابيده بودن و من از قصد نرفته بودم..می خواستم ببينم اين آدمی که به
خاطر حرؾ زدن با من تا اصفهان اومده بود و حاال يه هفته بود که قايم شده باالخره که باز ميخواست من رو برسونه بايد
....باهاش حرؾ ميزدم..اون گوش ميکرد يعنی
صدای در اومد و بعد صدای گفتگو...بچه ها خواب بودن...پاور چين از اتاق بيرون اومدم..مانتوم تنم بود و شالم توی
دستم...کيفم هم رو دوشم بايد کاری ميکردم من رو ببينه...تا بگه ميرسونه تا من فرصتی پيدا کنم از اين ؼيب اين چند وقت
...حرؾ بکشم
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نزديک نوری شدم که از بين در آرامش تاريکی راهرو رو می بريد...صدای گفتگو باعث شد متوقؾ شم...تمام عالئم
...حياتی بدنم ايستاد....همه جا تاريک شد برام
اين صدا ..اين لحن...اين آدم...خيلی خيلی آشنا بود در عين ؼريبگی..کی شنيده بودم..آخرين بار...اين ادکلن اخرين بار کی
تو بينيم پيچيده بود؟؟...احساس کردم اون چلچراغ گرون قيمت عمارت توی سرم کوبيده شده انقدر شوکه بودم...به ديوار
....تکيه دادم
برخورد تنم با ديوار بود يا افتادن کيفم؟؟ يا شايد هم صدای نفسهای پشت سر همم برای به دست آوردن يه کم
اکسيژن....هر چی که بود در کامل باز شد و يه قامت رو به روم ظاهر شد...نيازی نبود تا سرم رو بلند کنم..من اين آدم
....رو از حضورش هم ميشناختم...لعنت به من لعنت به من که هنوز اين عطر تن رو نفس ميکشيدم
!!!!همراز؟؟؟_
صدای ترسيده اش هم تاثيری توی حالم نداد...دستش به سمتم دراز شد..بازوم رو محکم گرفت....و به سمت اتاقی برد که
..حاضر بودم بمريم و نرم توش
روی مبل سلطنتی توی اتاق نشوند من رو يه ليوان آب داد دستم...اين بار سرم رو بلند کردم تا ببينمش...چشمايی که واقعا
...نگران بودن
آخه تو اين جا چی کار ميکنی؟؟؟_
راست ميگفت...من اين جا واقعا چی کار ميکردم...تو خونه حامد من چی کار ميکردم...؟؟..
چرا سرت رو باال نمياری؟؟_
مياوردم تا به جای اون کفش های واکس خورده مشکی رو به روم اون مرد چشم عسلی رو ببينم که خواهرم رو بد بخت ..
کرده بود؟؟؟
....خواستم بلند شم که دستش رو روی شونه ام گذاشت
...حامد برو بيرون_
..اون صدای نحس  :همرازه؟؟!!! چه قدر بزرگ
...پريدم وسط حرفش  :اسم من رو نيار
...فرياد زده بودم...فريادی که دست خودم نبود..يعنی هيچ چيز دست من نبود
سر پا ايستاده بودم...موهام رو از صورتم زدم کنار...مرد رو به روم..اون حامدی نبود که من يادم بود..الؼر شده بود
...روی شقيقه اش موهای سفيد ديده می شد...با تعجب نگاهم ميکرد..اين مرد هميشه خوش تيپ ...من اما همه تنم ميلرزيد
...حامی دستم رو از پشت کشيد....انگار ميخواست کمی بهش نزديک تر باشم
..حامد شما بيرون باش_
....نه ايشون باشن...باشن اينجا خونشونه...اما قبرستونه خواهر من هم بود_
...حامی  :همراز مراقب تن صدات باش
برگشتم به سمت صورت اخماش  :چرا؟؟...چرا؟؟؟....حرؾ نزنم باشه؟؟؟
....محکم کوبيدم تو دهن خودم  :باشه..خفه ميشم...همون طور که اون خواهر بد بختم خفه شد
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!!!دستش رو به سمتم آورد و با حرص مچ دستم رو محکم گرفت  :داری چی کار ميکنی...ببين با لبت چی کار کردی؟؟
...حامد  :همراز
....اسمم رو نياريد..نياريد_
....حامی  :همراز يه دقيقه
...يه دقيقه چی..احمق نيستم که نفهمم...البته ..هيچی_
دستم رو خواستم از مچش بکشم بيرون...اما محکم گرفته بود با اخم اما آروم نگاهم ميکرد...خودم رو عقب تر
....کشيدم..محکم تر گرفت...توی چشمام خيره شده بود
...حامد اما آروم از اتاق بيرون رفت
برگشتم به سمتش : ..می دونيد چيه؟؟؟ آقای شوهر خواهر...تا ابد نمی بخشمت...نمی بخشمت که تنها داشته زندگيم رو ازم
....گرفتم
بؽضم ترکيد...اشکم ريخت از روی گونه ام ليز خورد..در که بسته شد اون اشک شور..که به اندازه تمام روزهای زندگيم
تلخ بود زخم خيلی کوچولو گوشه لبم رو به سوزش انداخت....سوزشی که حتی ذره ای نبود در بربر دنيای درد توی
...قلبم...مچ دستم هنوز تو دستای قوی مرد رو به رو بود که داشت مثل هميشه با صالبت نگاهم ميکرد
....آقای دکتر...ولم کنيد_
مچ دستم رو با خشونت کشيد باعث شد بهش نزديک تر بم و کم مونده بود پرت شم بؽلش.....دستش رو گذاشت زير چونه
ام و سرم رو با وجود مقاومت آورد باال..اخماش بيشتر شد..سرم رو چرخوند و گوشه لبم رو نگاه کرد : ...ببين چی کار
کردی؟؟؟
....شصتش رو آروم روی زخمم کشيد...دردم نگرفت اما اون انگار دردش گرفته بود که چشماش رو کمی جمع کرد
....من اين نزديکی رو نمی خواستم....من اين محبت های آشکار و پنهان رو نمی خواستم
...انقدر وول نخور بذار يه چسب گوشه لبت_
...نمی خوام..می خوام برم  ...از جايی که اون نفس ميکشه_
...اون ؟؟؟....حامد ..اسم داره شوهر خواهرت بوده...پدر بچه هاشه_
....اون هيچی نيست جز برادر شما_
دستش روی صورتم خشک شد...آروم انگشتش ليز خورد....مچ دستم رو رها کرد...من هم سريع شالم رو کشيدم روی
....سرم...داشتم دنبال کيفم ميگشتم...پيداش نکردم...به جهنم
درباز بود...به وسط های راهرو رسيده بودم که بازوم از پشت کشيده شد....اين بار کنارم ايستاد..عصبانی بود اين رو از
داؼی دستاش...از بيشتر شدن عطرش که دليلش باال رفتن نبضی بود که روش عطر ميزد....فهميدم از صدايی که به زور
...داشت کنترل ميکرد باال نره
!!!کجا؟؟؟_
اومد تو دهنم فرياد بزنم...به تو چه؟؟؟..که حرفم رو قورت دادم..حرفم مزه زهر ميداد انگار.... ..نفس عميقی کشيدم به ..
...اندازه کافی بی ادبی کرده بودم
...می خوام برم خونه ام...دستم رو ول کنيد لطفا_
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...سوئيچش رو در آورد  :می ريم
...خواستم چيزی بگم که نگاه ترسناکی بهم کرد

انتظار داشتم تند رانندگی کنه...اما اين طور نبود...با رعايت تمام قوانيين تو اين شب سرد رانندگی ميکرد...ازش ممنون
....بودم که ساکته..وگرنه اصال تضمين نميکردم ادب رو رعايت کنم
....به خونه که رسيديم...سرم داشت می ترکيد...زانو هام بدنم رو تحمل نمی کرد
 ..خواستم پياده شم که در رو قفل کرد..با تعجب برگشتم سمت صورتش
..با آرامش پر از حرصی گفت  :هيچ وقت حق نداری به خودت آسيب بزنی....اين رو با خودت تمرين کن...تا يادت نره
....فقط نگاهش کردم...خيلی حرفا داشتم برای گفتن..اما...
بازهم داشت نگاهم ميکرد...هوا سرد بود...خيلی سرد يا شايد برای من...دست برد به سمت موبايلش...در کمال ناباوری
زنگ زد به سياوش....از کی اين دو تا باهم در ارتباط بودن....؟؟
....چيزهايی که گفتن رو حتی گوش نکردم
..بی توجه به من دوباره راه افتاد
....کجا داريد ميريد..؟؟من می خوام برم خونم_
...می برمت خونه خالت...تا سياوش و خوارش بيان دير ميشه_
....من نمی خوام می خوام برم خونم_
همراز...سعی کن ادامه ندی...چون دارم قاطی می کنم...نمی شه تنها بمونی..انتخاب کن...خونه ما...يا خونه سياوش...يا _
..تا صبح تو اين ماشين کنار من ميشينی
...دستام رو مشت کردم..همه چيز داشت ميرفت رو اعصابم...هيچی نگفتم..

...برام مهم نيست_
...سياوش واقعا عصبانی تر شد از اين جوابم : ....د..آخه
خاله  :سياوش مادر االن وقت اين حرفاست؟؟
پس کی وقتشه...کی ميخوای دست برداری...اصال به حامی چه ربطی داره؟؟_
....خون به مؽزم نمی رسيد  :سياوش ...حوصله ندارم
روی تخت گلنار دراز کشيدم ...خاله بؽض مکرده بود پا به پای من اشک ريخته بود و نفرين کرده بود..من به حرفهای
اون بيشتر از مثال منطق سياوش و ترس تو نگاه گلنار احتياج داشتم...ترسی که خوب ميدونستم از کجاست و برای
...چيه؟؟...همون چيزی که داشت مؽز من رو هم مثل خوره ميخورد
سياوش الی پنجره رو کمی باز کرد تا هوا بياد تو...انگار اين نفس کم آوردن مشهود شده بود...گلنار با بساط داروش
برگشت...سرم توی دستش گرفت بود  :از آرام بخشی که دکتر دفعه پيش برات آورده بود مونده ..برات می زنم بتونی
...بخوابی

صفحه 298

برای

دانلود

رمان

های

بیشتر

به

سایتbehtoop.com
مراجعه کنید

رمان

بانوی قصه
...چشمام رو ماليدم  :نمی خوام بخوابم
سياوش قاطی کرد  :لج ميکنی؟؟
......دست از سرم بردار سيا..می فهمی...داؼونم يعنی چی؟؟ می فهمی_

داد زده بودم..تمام اون نفرتها رو باال آورده بودم..البته روی کسی که نه بهش ربط داشت نه کاره ای بود..فقط با اين منطق
بی جا و بی موقعش حالم رو بهم زده بود..هر سه تاشون خشک شدن..هيچ وقت من رو اين طور نديده بودن..خودم هم
...همين طور..اما بسم بود
گلنار اولين کسی بود که به خودش اومد...خودش رو جمع و جور کرد و انگار که اتفاقی نيوفتاده سرم رو آماده کرد و
...آشتينم رو زد باال
...گلنار...به جان خودم ...لج نمی کنم...نمی خوام بخوابم..می خوام فکر کنم_
خاله دستی به سرم کشيد  :آخه خاله قربونت بشه..اگه نخوابی و فکر کنی دردی درمون ميشه...رها زنده ميشه..اون خدا به
زمين گرم زده از اين جا ميره؟؟؟
نگاهی به سياوشی که در هم و اخمو داشت از پنجره بيرون رو نگاه ميکرد انداختم و سکوت کردم...سرم رو گلنار به
...دستم زد اما ديدم که آرام بخش رو گذاشت تو کشو..ازش ممنون شدم
واقعا دلم نمی خواست سر سياوش داد بزنم..کمی اين پا و اون پا کرد...خاله بلند شد بره تا گل گاو زبون دم کنه...گلنار هم
ما رو باهم تنها گذاشت...اومد کنار تختم نشست...خب ما مدلمون اين بود..تو صورت هم فحش هم اگه ميداديم باز حرؾ
...ميزديم
....مموش...من منظوری نداشتم_
سيا...به اونی که باال سر شاهده دارم خفه ميشم...دارم دق ميکنم...فکر ميکنی نمی دونم اين اومدنه برای چيه؟؟ من _
...احمق که نيستم..امروز فردا هم زمزمه اش شروع ميشه
...اون پد_
...ادامه نده نسبت اون بی نسبت رو من بهتر از هر کسی ميدونم_
....تو االن نمی تونی حرؾ حساب بفهمی_
آره االن با من حرؾ درست زدن به اندازه آب دادن به گالی پالستيکی نا مفهمومه...چرا متوجه نيستی من االن نه به _
اون آقای دکتری که به زور ميخواد حالم رو خوب کنه و نه به حرفای منطقی به هبچ کدومش احتياج ندارم..من ميخوام
يکی پشتم بايسته...بگه حق با منه...حق با منی که اين چند سال تحقير شدم..از در اون خونه بارها بيرون شدم...تو چشم
....اعضاش در حد يه کلفت هم نبودم..اما نفرين نکردم...دلم ميخواد بشينم تا ته دنيا نفرين کنم..زبونم نمی چرخه
...اشک روی گونه ام چکيد  :می فهمی سياوش من سرنوشتم از ته نوشته شده...آدمی که محکومه تنها باشه
اشک از روی گونه سياوش هم چکيد...ما با هم از اين تعارفها نداشتيم..برای هم گريه ميکرديم...دستش آروم اومد و اشکم
...رو پاک کرد
...من هميشه..تو اين مدت..به اين روزها فکر کردم...باور کن سيا_
....می دونم موشی....حق با توا...االن وقت حرفهای من نيست..می خوای برات يه آهنگ بذارم_
...سرم رو نگاه کردم هنوز خيلی مونده بود تا تموم بشه
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با سکوتم بلند شد...يه آهنگ که برای تمرکز و تمديد اعصاب بود رو روشن کرد....خاله در رو باز کرد و از الی در
....ليوان رو داد...همه خيلی می دونستن من به هيچ کس ادازه سياوش برای درد دل اعتماد ندارم
سيا آروم نشست روی زمين و تکيه داد به ديوار....اين يعنی من فرصت دارم فکر کنم..حرؾ بزنم..اين يعنی سيا
...هست...و فقط سيا هست
يه لحظه چهره حامی اومد جلوی چشمم...سرم رو تکون دادم تا اون رنگ خاکی رنگ رو از ذهنم پاک کنم..اون خاکی که
....اين چند وقت به نظرم عجيب حاصل خيز به نظرم ميومد و ....من چرا از ان آدم بيشتر از همه ناراحت بودم
...دلم ميخواست ميزدم توی دهنش_
...سياوش فقط گوش ميکرد
...اين همه مدت اون حامی از من پنهان کرده_
....همراز..اون آدم نگرانه..اون اين وسط بايد مراقب همه باشه...دلم برای اون بيشتر از همه می سوزه_
...دلت نسوزه..اونا انتظامن براشون هيچ اتفاقی نمی افته_
خيلی عصبانی بود..عصبانی تر از اون که بخوام فکر کنم حامی...اين وسط..چه قدر حامی بوده...برای من مهم اين بود ..
....که جامد نبايد می بود و بود....همين

کجا آخه می ری خاله فدات شه؟؟_
...کيفم خونشون جا مونده کارت مليم توشه...االن سه روزه خوابيدم..خسته شدم_
...اون بنده خدا که از اون شب تا حاال تماس گرفته..چرا نميگی برات بياره_
نمی دونم چرا اما می خواستم که برم و خودم اون کيؾ رو بردارم..کی خواستم برم مطمئن بشم بچه ها از اومدن آقای ..
...پدر خبری ندارن...يا اصال التماس کنم بيارمشون خونه ام...نمی دونم
....خاله اصرار کرد اما تو کله من نرفت که نرفت
لبهام خشکی زده بود اون زخم خيلی کوچيکه که به خاطر برخورد انگشترم با لبم بود هنوز هم سر جاش بود..قيافه ام رقت
انگيز بود اما برام مهم نبود..دلم بد جور پيش بچه ها بود...گوشيم زنگ خورد...پوزخندی زدم...بز دل از اون شب برای
...اولين بار به من زنگ زده بود...به سياوش زنگ زده بود و حالم رو پرسيده بود

فريده خانوم محکم بوسيدتم...خوب ميدونست که اون شب چه خبر بوده..نه من حرفی زدم نه اون...حال بچه ها رو
پرسيدم....گفت خوبن..گفت منتظرمن...گفت برم ببينمشون...اين روزها آمار روز ها از دستم در رفته بود..مردد بودم :
...فريده خانوم ميگيد بيان جلوی در
...کسی نيست مادر جان بيا..نذارن بفهمن بحثی هست_
پس بچه ها نمی دونستن..پس اون بيرون بردنها...اون تو سايه موندن ها برای اين بوده که حامد خان مثال بچه ها شون ..
....رو از نزديک ببينن
همراز چرا اين شکلی شدی؟؟؟_
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بازهم گوشيم زنگ خورد..احتماال خونه نبود يا اگه بود فريده خانوم مادری کرده بود در حقم و نگفته بود اومدم که دوباره
...زنگ زده بود..بازهم بر نداشتم
...چيزی نيست يکم حال ندار بودم خوشگل خاله_
برای اولين بار شايد لفظ خاله رو به کار بردم..حاال پشيمون بودم کاش يادشون داده بودم بگن خاله..اين طوری شايد ..
....برای نسبتم باهاشون جای پای محکم تری پيدا ميکردم
....بوسيدنشون سيرابم نميکرد....عصبی بودم و خسته ...فقط دلم ميخواست از اين جا فرار کنم
از در اتاق بيرون اومدم..فريده خانوم سينه به دست داشت به سمت اتاق ميومدبا ديدنم تعجب کرد  :کجا مادر دارم برای
...چای ميارم..می خواستم حرؾ بزنيم
..می شه اين بار من رو عفو کنيد..واقعا شرايط روحيم_
...بازهم چشماش خيس شد  :ما نم يخواستيم تو اين طوری بشی
ما؟؟؟_
...حامی ...بچه ام می خواست يه جوری همه چيز حل بشه_
...به زور اون پوزخندم رو پنهان کردم..من االن به قول سيا حرؾ حساب تو سرم نمی رفت...
...االنم خودش تو اتاق کارشه_
..می خوام بچه ها رو ببرم خونه ام_
...يکم اين پا اون پا کرد :از خودش بپرسی بهتره..
....که چی باالخره که بايد رو در رو ميشديم..کيفم هم اونجا بود مطمئنا..
با اجازه ای گفتم و به سمت اتاق رفتم..ياد اون شب هم حالم رو بد ميکرد...من هميشه از اين جا بدم ميومد...اما اين اتاق
کار...از وقتی که پر از اون عطر شده بود...از وقتی بوی سيگار شکالت می داد..از وقتی که پر از اون آدم اخم الود شده
بود...از وقتی که اون بوسه زيبا رو داشت..جايی بود برای پناه بردن من..االن هيچ جا نبود..انگار همون چند بار نفس
...کشيدن حامد هم اون جا رو مسموم کرده بود
الی در مثا اون شب باز بود..حامی بود داشت با رويا حرؾ ميزد..پس مهمان داشت..خواستم بر گردم که با شنيدن اسمم
...ايستادم..اين عادت زشت رو نداشتم..اما فهميده بودم تو اين خونه فقط اين طور می تونم بفهمم اطرافم چه خبره
رويا  :ميخوای چی کار کنی؟؟؟
...نمی دونم_
....نمی دونمش يه کالم بود و سرد.حامی گونه بود..
همراز ميتونه زمينه رو آماده کنه...اين چند وقت هم که تو باهاش رابطت خوب بوده..بخواه کمکت کنه...اون بچه ها به _
...حامد احتياج دارن
دستم رو گذاشتم روی سينه ام...يعنی؟؟؟...نه...نمی تونست واقعی باشه...نه انقدر هم اين زندگی با من سر ناسازگاری ...
.....نداشت..من به اين آدم اعتماد داشتم...من اين ادم رو
....دستام می لرزيد..مطمئن بودم همينجا پشت اين در می ميرم
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دستم رفت سمت در و بازش کردم...رويا به سمتم برگشت...حامی با ديدنم رنگش پريد...از پشت ميزش بلند شد...دستم رو
...گرفتم به ديوار

!!!!....همراز_
اين اسم از دهن مردی بود که داشت با تعجب نگاهم ميکرد...آب دهنم رو قورت دادم...اصال دلم نمی خواست مثل اين ..
مدت دلش برام بسوزه يا اينکه فکر کنه نياز دارم کسی جمعم کنه و بندازتمت به زور تو ماشينيش و ببره تحويل سياوش و
...گلنار بده...داشتم خفه ميشدم....لعنت به من که هميشه به همه اعتماد دارم و فکر ميکنم مردم دوستم دارن
رويا به سمتم اومد و خواست کمک کنه بنشينم..نمی دونم قيافه ام قابل ترحم شده بود اما تو آينه نگاهشون کسی که رو به
...روشون ايستاده بود تا ته دنيا نياز به ترحم داشت که اين آدم های متعلق به طبقه برتر اين طور هول کرده بودن
دستم رو با آرامش از زير دست رويا کشيدم بيرون...نشستم روی همون مبل منحوس اين چند وقت...رويا با شرمندگی تو
صورت حامی نگاه کرد که استيصال از همه وجناتش می ريخت اما محکم ايستاده بود..با عصبيت نگاهی به رويا کرد :
...رويا شما بيرون باش
....آخه..ببين همراز ..چيزه_
....رويا گفتم شما پيش مادرم باش_
يه زمانی تا ته دنيا من از اين لحن می ترسيدم...يه مدتی ازش حساب بردم...اين چند وقت اخير لذت بردم...اما امروز ...
....اين جا
رويا از در اتاق رفت بيرون..حامی روبه روم ايستاد گره کرواتش رو کمی شل کرد :...چرا جواب تلفنهام رو نميدی؟؟
...راست ميگفت االن تنها نکته مهم اين بود که ايشون سه بار تماس گرفته بودن و من بر نداشته بودم..
شال رو روی سرم کشيدم و نگاهم رو از نگاهش گرفتم..اين مدت بيشتر از اين حرفها باهاش بر خورد داشتم و خوب
ميدونستم اين کالفگی که با عث ميشه سر جاش هی جا به جا بشه برای زمانی که داره سعی ميکنه جمله های مناسب پيدا
کنه برای حرؾ زدن..برام مهم بود؟؟..اعتراؾ ميکنم بعد از شنيدن اون مکالمه اندازه ارزن هم برام مهم نبود چی ميخواد
....بگه
موهام رو هل دادم توی شالم و سعی کردم قيافه عادی تری به خودم بگيرم..نمی دونم تا چه اندازه موفق بودم سعی کردم
صدام از اين حمله نا جوانمردانه به عواطفم نلرزه : ...اومدم از تون اجازه بگيرم بچه ها يه چند روزی پيشم باشن...اونها
....هم متوجه شرايط ؼير عادی شدن و نياز به آرامش دارن
تکيه اش رو از روی ميز برداشت  :چرا ميخوای ببريشون؟؟
...می خوام آخرين تالشهام رو هم براشون بکنم_
...اخماش رفت توی هم  :منظورت رو از آخرين متوجه نمی شم
چشمام رو ماليدم رو زانوهام رو که بی اراده باال پايين ميرفتن رو به زور سرجا نگه داشتم  :راستی اگر لطؾ ميکنيد کيفم
...رو بديد
....سئوال کردم ازت_
نگاهش نکردم...اين بار عصبا نی تر شد  :نگام کن ببينم...چی داری ميگی؟؟
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...متوجهم شما متوجه حرفهای من نشديد...من اما متوجه تک تک اتفاقهای اين چند وقت اخيرم شدم_
...اين بار دستش رو محکم کشيد به صورتش  :نميذاری...نمی ذاری توضيح بدم
...واقعا نيازی به توضيح هم هست..من منظورتون رو خوب گرفتم_
از جام بلند شدم..کيفم رو روی ميزش ديده بودم...رفتم سمت کيفم..برش داشتم و روی دوشم مرتبش کردم
...من برات مياوردم_
زحمتتون ميشد....بچه ها رو می برم خونه...چند روز بهم وقت بديد...برای ديدن اون آقای پدر آمادشون می کنم....فقط _
...چند تا وسيله دارم اونها رو هم جمع ميکنم...چون ديگه نيازی به اومدن من به اين عمارت نيست
به وضوح جا خورده بود داشت نگاهم ميکرد..اما خيلی سريع خودش رو جمع کرد و از اون حالت بهت به عصبانيت ..
ؼريبی تبديل شد  :چی داری ميگی؟؟
...با يه قدم بلند بهم نزديک شد و ايستاد رو به روم...دستش رو آورد و بند کيفم رو توی دستش گرفت..
...بشين حرؾ ميزنيم_
....من حرفی ندارم_
....بشين بهت ميگم_
حامی بود..انتظام بود اين لحن...من هم همرازی بودم که آمادگی هر چيزی رو داشتم...بند کيفم رو آروم از دستش ....
کشيدم بيرون  :من براتون خيلی احترام قائلم آقای دکتر..اعتراؾ ميکنم از وقتی شما اومديد اون تحقير ها و توهين ها حذؾ
...شد..من بچه ها رو راحت تر ديدم...من
.....نمی خوام اين ها رو بشنوم..يعنی چی ديگه نمی خوای اينجا بيای..من..يعنی_
...دکمه باالی پيراهنش رو باز کرد...و ادامه داد  :بچه ها بهت احتياج دارن
...شوخی با مزه ای بود...استفاده از دختر بچه ای مثل من نياز به اين حرفها نداره_
عصبانی شد..در حد انفجار بود  :همراز..خيلی مراقب حرؾ زدنت راجع به خودت باش...داری به من توهين ميکنی...و
....مهم تر از همه به خودت..به وجود خودت داری توهين ميکنی
...من_
....تو چی؟؟..مگه دست خودته...چی پيش خودت فکر کردی_
....ازم فاصله گرفت و دستی به صورتش کشيد...پشتش رو بهم کرد  :بشين همراز...بشين حرؾ بزنيم..
انقدر جمله آخرش حس عجيبی داشت که روی مبل کنارم نشستم...برگشت به سمتم تکيه داد به ميز و نگاهش که حاال
..بيشتر خسته بود تا عصبانی رو دوخت بهم  :تو اين جا رو دوست نداری؟؟؟
...واقعا اين سئوال جاش بود؟؟...
...مهم نيست اقای دکتر...مهم نيست من چی دوست دارم_
....برای خودت مهم نيست اگه ..برای من هست_
....لعنت بهش چرا با من اين کار رو ميکرد...
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اينجا خونه که نه..يه جورايی جايی بود که خواهرم می موند...بعد بچه ها بودن...من...نمی دونم...االن من هيچی نمی _
..دونم...من فقط اين رو ميدونم که شما از من چی ميخوايد
...پوزخندی زد  :اين تنها چيزيه که اصال نمی دونی و هيچ سعيی هم برای دونستنش نميکنی
باور کنيد..از ته دلم دارم ميگم..باور کنيد که االن اصال تو شرايطی نيستم که حرفهای پيچيده رو بفهمم...از من چی _
!!ميخوايد...بچه ها رو آماده کنم برن با حامد و معشوقش زندگی کن...؟؟؟
از جا پريد :خوب نگام کن خانوم کوچولو...خوب نگام کن..من همون حاميم که ميديد من رو زانوهات ميلرزيد...تا مدتها ..
.....مستقيم تو چشمم نگاه نميکردی
بؽضم رو قورت دادم  :راست ميگيد...اما من در مقابل شما ضعؾ ندارم...منم همون همرازيم که همون روز بهتون گفتم
.....دوست ندارم نيوشا زور بشنوه
...يه لبخند مثل نسيم از صورت در همش گذشت  :منم دنبال همون همرازم که اين روزها گم شده انگار
من بين تمام خودخواهی های اطرافيانم گم شدم..مامانم خود خواهی کرد..مريض بود تالشی برای موندنش نکرد...روحيه _
اش رو نداشت...رها نه به من فکر کرد نه به اون دوتا...من رو بی کس تر از هميشه کرد...االن هم...می خوايد بچه ها
...
!!همراز من از تو چيزی نخواستم..خواستم؟؟_
...جمله ای که رويا گفت ؼير از_
...درست نبود که گوش ايستادی_
...االن وقت درس اخالق به من نيست_
اشتباه نکن...وقتی آدم جمله ها رو از وسطش بشنوه می شه تويی که االن نمی تونی درست تصميم بگيری..که ميگی _
...ديگه نميام
اگه از اولش ميشنيدم فرقش چی بود؟؟_
اين بار بهم نزديک شد....مبل رو کشيد و دقيق رو به روم نشست....انقدر نزديک که زانوهاش به زانوهام ميخورد...کمی
...خودم رو جمع و جور کردم...کيفم رو توی بؽلم محکم تر گرفتم
فرقش تو اين ميشد که ميشنيدی من گربه دست حامد نمی دم چه برسه به بچه ها....که اگه بچه داشتم از اين ها بيشتر _
....دوست نداشتم....همراز نگام کن
سرم رو بلند کردم...تو چشمای اين آدم چی بود که من فکر ميکردم همه دنيا ازش حرؾ شنوی دارن که اون هر چی بگه
ميشه؟؟
من يه بار بهت قول دادم بازهم تکرار می کنم من نمی ذارم کسی جلوی ديدارت با بچه ها رو بگيره....چرا ديگه بهم _
اعتماد نداری؟؟..من موندم...اين بچه ها مادرشون نيست....تو خونه پدر بزرگ بزرگ شدن..هرچه قدر با باالترين
...امکانات ولی آخرش..آخرش اينکه اونا احتياج دارن واقعا پدر داشته باشن
خواستم از جام بلند شم...دوست نداشتم بيشتر از اين بشنوم...دستش رو گذاشت روی زانوم  :حرفام که تموم شد..خودت که
هر چی تو ذهنت بود زدی..اون وقت از اين اتاق ميری بيرون....هيچ کس اين جا بهتر از تو نميدونه...نبودن پدر و مادر
...يعنی چی؟؟..تو می تونی کمک کنی اون بچه ها چيزی حداقل شبيه به پدر داشته باشه
...من نمی تونم به نيوشا بفهمونم بره به مردی پدر بگه که هر روز يه زن مياد تو زندگيش_
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عصبی تر شد...با انگشت شصتش گوشه لبش رو خاروند  :تو حامد رو از دريچه رها ميشناسی که فکر نميکنم خودش هم
...زياد شوهرش رو شناخته باشه
!!يعنی دروؼه؟؟_
...دروغ نيست..اما اون طوری نيست_
...من ....اصال_
.....همراز...حامد هم يه ادمه..اشتباه کرده_
...خيلی خوب اشتباه..اصال خواهر من بدترين زن دنيا....نمی خواستش...چرا با منشيش گذاشت رفت_
من محض رضای خدا حتی يه کار برادر بزرگترم رو تاييد نميکنم...االن  39سالشه...يه سال ديگه ميشه چهل _
...سالش...اون ميخواد بدونه اون دوتا بچه حداقل ميشناسنش
!!!اين حق رو داره؟؟؟_
_....
...جواب من رو بديد....می خوام بدونم_
نگاهش رو از نوک کفشش به دستهای لرزون من دوخت...پشت انگشت اشاره اش رو آروم روی دستهای مشت شدم کشيد
...
اين بار رو تکرار کرد و دوباره تکرار کرد و من..نا خود اگاه مچ دستم باز شد....کؾ دستم که به خاطر فشار ناخن هام
قرمز شده بود رو نگاه کرد..انگشتش رو خيلی آروم کؾ دستم ميکشيد...روی تمام خطهای کؾ دستم رو با نوک انگشتش
لمس ميکرد و تک تک عضالت بدن من از اون انقباض در ميومد و اون آروم آروم نفس ميکشيد...دستم رو توی دستش
گرفت و نگاه کرد به چشمام  :من فقط يه چيز رو می دونک اون بچه ها حق دارن..حق دارن پدر داشته باشن..باش
....همراز...مثل هميشه تو زندگيشون باش...تو اين عمارت باش

ليوان شير رو گذاشتم جلوی نيوشا....بيسکوئيتهای شکری خوشمزه اما بد شکل مادام هم روی ميز بود...کوشا لپهاش پر
بود..قيافه اش من رو به خنده می انداخت...دستمال کاؼذی رو گذاشتم جلوش از بس که اين ليوان رو جا به جا ميکرد
...روی ميز ميريخت
منتظر سياوش و گلی بوديم..قرار بود آويسا هم باشه و دسته جمعی شام بريم بيرون...از ديشب نتونسته بودم درست
بخوابم..واقعا نيم دونستم قراره چی بشه....من به اون آدم اعتماد داشتم؟..به حامی شايد اما حامد...درسته که تا لحظه
خروجم از خونه سکوت کردم اما امکان نداشت ديگه پا تو عمارتی بذارم که حامد بود...اونجا تا زمانی خونه خواهرم بود
...که اون مرد نباشه..می تونستم بچه ها رو بيرون ببينم...البته اگر
نيوشا  :همراز چرا انقدر بی حالی؟؟
...چند وقته خيلی ياد پدرم افتادم_
اخمای نيوشا رفت تو هم  :تو پدرت رو يادته؟؟
...منم مثل تو فقط سه سال باهاش زندگی کردم_

صفحه 315

برای

دانلود

رمان

های

بیشتر

به

سایتbehtoop.com
مراجعه کنید

رمان

بانوی قصه
...کوشا که حاال لپاش تکون نمی خورد  :من که اصال باهاش زندگی نکردم

واقعا دوست نداشتم چشمای زيباشون ؼم دار بشه اما اين راهی بود که به هر صورتی بايد می رتيم و هيچ کس هم نيم ..
تونست جلوش رو بگيره..اگه از راهش وارد نمی شديم حامد خودش همه چيز رو به دست ميگرفت...رويا ديشب بهم زنگ
زده بود و گفته بود اگر حامی اين چند وقت سکوت کرده فقط برای اين بوده که فکر می کرده حامد فقط اومده خودی نشون
بده و بره و پس قرار نيست من و بچه ها چيزی بدونيم و اينکه حامی خيلی مقاومت کرده و با حامد هم درگير شده سر
نشون ندادن بچه ها حتی به حامد گفته تا دلش بخواد بهش پول ميده بذاره همه چيز همين طوری که تا حاال بوده باشه اما
...حامد سفت و محکم ايستاده که می خواد تو زندگی بچه هاش باشه
 ..من از پدرم که نوای تار يادم مياد....يه لبخند_
....نيوشا  :من از حامد فقط گريه های مامان رو يادم مياد
....اين خانه از پای بست ويران بود اين جماعت تو فکر نقش ايوانش بودن...
...کوشا  :من دلم نمی خواد راجع بهش حرؾ بزنيم
...من که ميگم آدم بايد راجع به هر چيزی که اذيتش ميکنه حرؾ بزنه_
...کوشا بلند شد تا ليوانش رو توی سينک بذاره...نيوشا خم شد سمتم  :من تو حياط ديدمش با عمو داشت حرؾ ميزد
 ....آب دهنم رو محکم قورت دادم  :نيوشا...شايد اشتباه ميکنی..من فقط می خوام که
...تو هيچ وقت الکی اين شکلی نمی شی...من بچه ام درست اما ميفهمم...اونا تو رو اذيت می کنن_
...با اومدن کوشا که هنوز اخماش تو هم بود نيوشا حرفش رو نصؾ گذاشت
..موهای کوشا رو بهم ريختم ادای اخمش رو در آوردم بلند خنديد  :من کی انقد زشتم آخه
....بؽلش کردم و بازوش رو گاز گرفتم  :تو همين قدر زشتی
...همراز..من پدری که وقتی تو مدرسه همه با پدرشون ميومد نبود تا بياد رو هيچ وقت نمی خوام_
بؽضم رو قورت دادم..اين همه اين چند وقت تالش کرده بوديم اين بچه ها عقده يا کمبودی نداشتن اما گوشا خيلی موفق
نبوديم...اين آدم با خودخواهيش و افتادنش دنبال زنی که حتی ارزشش رو هم نداشت پشت سرش يک عالمه ويرانی گذاشته
...بود
...احساس ميکردم برای امشب کافی بود...آخه من خودم هم به اين کاری که داشتيم ميکرديم کو چکترين ايمانی نداشتم
با زنگ گوشيم بلند شدم ..حامی بود...بعد از سالم اون که معلوم بود تو شرکته چون مرتب وسط حرفش ميپريدن باالخره
...وقت کرد حالم رو بپرسه
...من خوبم...بچه ها هم خوبن..می خوام ببرمشون بيرون_
...يکم سکوت کرد  :ماشين بفرستم
...نگران اشراؾ زاده هاتون نباشيد با مرکب سياوش ميبريمشون_
....خودمونيم ها تو کم به من متلک نمی ندازيا_
لبخندی روی لبم اومد نمی دونم چه سحری بود تو حرؾ زدن با اين آدم بد اخالق و کم حرؾ که زير بم های پنهان اخالق
 ...من رو رو ميکرد..من اهل طعنه نبودم
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باهاشون صحبت کردی؟؟_

سرکی به آشپزخونه کشيدم داشتن با هم صحبت ميکردم..تو دلم قربون صدقه خلوت خواهر برادرانشون رفتم...همه ما تو
زندگی اين دو نفر سياهی لشگر بوديم...اصل کاری ها يکی که نبود اون يکه بود هم که نبودش با هويت تر بود...اين دو
..تا...فقط هم رو داشتن
...همراز_
...دوباره به خودم اومدم  :تمام سعيم رو کردم..موضعشون .خيلی خيلی محکمه
 ....پوفی کشيد
..در ضمن نيوشا هم فهميده_
!!!!!!چی؟؟؟_
...داد نزنيد آقای دکتر_
....تمام جمالت نيوشا رو براش باز گو کردم..
...واقعا دارم کالفه ميشم_
...اين جمله ازش خيلی بعيد بود از مردی که هميشه نقشه های اضافی هم داشت کم آورده بود
...نميشه که_
...نه نمی شه_
...شما خودتون هم موافق نيستيد_
می دونم رويا باهات صحبت کرده من قبل از راه افتادن اين سيل خيلی خواستم جلوش رو بگيرم اما اين بار حامد خيلی _
....محکم ايستاده و ميخواد بچه ها ش رو ببينه
....پوزخندی زدم  :بچه هاش
...همراز ما صحبت کرده بوديم_
....نمی دونم دارم کالفه ميشم_
....من بايد برم جلسه دارم..بهتون خيلی خوش بگذره..فقط اين ميون ...همراز مراقب خودت باش_
....من که دلم دوباره پر از يه خالی عميق شده بود گوشی تو دستم موند وقتی با خدا حافظی سريعی قطع کرد..
نيوشا دامنم رو ميکشيد  :همراز...بريم حاضر شيم....؟؟؟

...ايول داش سيا_
....ببين ببين اين بچه رو..اون عموی مبادی آدابت چرا زبون تو رو کوتاه نمی کنه ..من موندم_
کوشا از صندلی پشت سرش رو خم کرده بود داشت با سياوش بحث ميکرد..و من بار ديگه اعتراؾ کردم اگر من هم مرد
بودم و آويسا ميومد تو زندگيم...تئاتر رو که هيچی ...برای اين عروسک خواستنی و بی نهايت مهربون زندگيم رو هم رها
ميکردم...ته دل من و گلنار حتی اگر سوختنی بود برای خاکستر شدن آرزوهای دادشمون..اون جلو يه فرشته چشم سبز
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نشسته بود که هر لحظه دلت ميخواست ببوسيش...چند باری که نظر داد سياوش نتونست خودش رو کنترل کنه و محکم
...بؽلش کرد و آويسا هم هی تشر ميزد جلوی بچه ها رعايت کنه
...خوب اونايی که بهشون خوش گذشته دست باال_
بچه ها همراه اين حرؾ سياوش شروع کردن به فرياد زدن و من نگران بودم که آيا بعدها هم باز فرصت ميکنم با بچه ..
ها برم پيتزا بخورم...تو پارک بدوم...نفس بکشم..من که خوب می دونستم اين تفريح رو مديون رشوه ای هستم که فعال
....حامی داره بهم ميده
آويسا هم از ماشين پياده شد و گونه بچه ها رو بوسيد ..کوشا هم اون رو محکم بوسيد..سياوش الکی اخم کرد  :کوشا خان
....مراقب باش کالمون تو هم نره
...چرا؟؟..من می خوام با آويسا ازدواج کنم_
با ما با صدای بلند خنديديم...سياوش که انگار جدی جدی بهش برخورده بود  :تو اول بذار پشت لبت سبز بشه بعد برای
...آويسا نقشه بکش
...آويسا با عشوه ذاتيش دستش رو دور بازوی سياوش حلقه کرد  :سياوش...چی کار بچه داری
....سياوش که معلوم بود چه قدر خرابه اين خوشگل خانوم تو پالتوی سفيدشه خم شد و محکم پيشونيش رو بوسيد
من که هنوز هم داشتم بلند بلند ميخنديدم...در رو برای بچه ها باز کردم و کليد رو دادم دستشون :...نيوشا جونم در باال رو
...باز کنيد بريد داخل من االن ميام
...گلنار و سياوش خواستن صحبت کنن که آويسا صورتم رو بوسيد و گفت که تو ماشين ميشنه
..خيلی اين دختر دوست داشتنيه_
....اين رو واقعا از ته دل گفته بودم..
...سيا نگاهی به ماشين انداخت  :به اين خواهر زاده ات بگو چپ به دوست دختر من نگاه کنه من قاطی ميکنم
....خوب حاال...تحفه خان_
گلی :همراز...اگه حالت خوب نباشه به ما ميگی ديگه؟؟
...من نگم هم اون حامی خان مياره من رو ميندازه سرتون_
گلنار  :اين جوری نگو..از سر نجابتشه..خودش روش نميشه پيشت باشه...وقتی ميای پيش ما تقريبا هر ساعت زنگ می
...زنه
...اين حرفهای گلی برای من خيلی معنی ها داشت..خيلی معنی هايی که داشتم تالش ميکردم بهشون فکر نکنم...
با رفتنشون..کيفم رو روی دوشم جا به جا کردم و انقدر نگاه کردم که ماشين از جلوی چشمم دور شدن..لبخندی زدم ..بعد
از يه هفته امشب کمی حالم بهتر شده بود..نگاهی به چراغ روشن خونه انداختم لبخندم پهن تر شد اين يعنی من کسی رو تو
...خونه داشتم
خواستم برم تو که دستم روی دستگيره خشک شد

پسر من انقدر بزرگ شده که دختر می پسنده؟؟_
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....تمام بدنم از نفرت شروع به لرزيدن..نمی خواستم برگردم نمی خواستم باور کنم که اين صدا حقيقيه...

دست راستم روی دستگيره بود و دست چپم رو محکم مشت کردم و دونه عرقی که از پشت کمرم ؼلت خورد رو حس
کردم...سريع سرم رو باال بردم تا مطمئن بشم بچه ها طبق عادتشون از پنجره آويزون نيستن که نبودن...تنها چيزی که
....اون لحظه به ذهنم رسيد جمله  :بريد از اين جا
...دستش کنار دستم روی در قرار گرفت با فاصله :..صحبت کنيم
...صحبتی نداريم_
...من دارم...تا جايی که من ميدونم مادرتون روی احترام به بزرگتر خيلی حساس بود_
...اين آدم آخر اعتماد به نفس بود..
مادرم دق کرد...عين رها....عين من...حاال هم به خاطر همون احترام بريد....ما ازهمون ده سال پيش هيچ حرفی بينمون _
...نموند
چشمم به اون دستهايی بود که يه زمانی رها رو مطمئنا نوازش هم کرده بودن...نميخواستم به چشماهايی نگاه کنم که رها
رو عاشق کرده بودن..نفرت من از اين مرد ..اگر ميشد اسم مرد رو روش گذاشت..مال امروز ديروز نبود..به تعداد تمام
روزها بود...به تمام اون روزهايی که من هميشه فکر ميکردم همه چيز زيبا ست و نبود...به تعداد تمام روزهايی که تمام
...خوشحالی هام ازم گرفته شد..از روز مرگ رها..دقيقا از همون روزی که آهنگها من رو به گريه می انداختن
...همراز...من دنبال هيچی نيستم_
...پس اين جا چی کار ميکنيد_
...من فقط..ببين اينجا جاش نيست...وسط اين کوچه که خوب ميدونم همسايه هاش چه قدر فضولن_
اين رو می دونست و نصؾ شبی جلوی در با يه دختری که همه ميدونستن تنها زندگی ميکنه سر و کله ميزد....؟؟؟..
...من می خوام بگم...متاسفم_
اين بار صاؾ خيره شدم تو چشماش...جا خورد از نگاهم...دستی به موهام کشيدم و روسريم رو کمی جلو دادم...صدام رو
که ميلرزيد کمی ولومش رو پايين آوردم  :دقيقا اين تاسؾ برای کدوم يکی از بدبختی هايی که اين جا در جريانه...؟؟
...اگر بذاری_
...به حرمت اون دو تا بچه بريد_
...بزرگ شدی و اصال شبيه رها نيستی..زيبا تر از تو بود..اما ذره ای مثل تو نبود_
...چون از شما به اندازه من متنفر نبود حتی تا لحظه مرگش_
می دونستم رنگم پريده..فهميدنش خيلی هم سخت نبود..اين آدم برای من کابوس بود...از سرمايی که تا مؽز استخوانم ..
...داشت نفوذ ميکرد...از لرزش تمام بدنم اين معلوم بود
تو نگاهش يه تاسؾ عميق بود ...حامد خواست دهن باز کنه که صدايی من رو از اون سرما انداخت درست وسط يه
...گرمای دلپذير
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اينجا چه خبره؟؟_

سرم رو بلند کردم مستاصل به مردی نگاه کردم که بد اخالق و اخمو به حامد نگاه ميکرد..حس نگاهم رو گرفت که
....چرخيد به سمتم..با ديدنم يه قدم جلو تر اومد  :چه خبره؟؟؟
...حامد  :حرؾ ميزديم
....همراز برو تو_
...نمی خواستم برم
...تعللم رو ديد  :با شما مگه نيستم ...حامد ما با هم حرؾ زده بوديم
حامد دست به جيب ايستاده بود..از اين برادر کوچکتر کوتاه قد تر بود و الؼر تر...برادر کوچکتری که به شدت جدی و
....ترسناک بود
....در رو باز کرد و با دست اشاره کرد  :برو همراز هم سرده هم جلوی همسايه ها بده
...رفتم تو راهروی تاريک و گرفته خونه...تکيه دادم به ديوار...صداشون واضح ميومد
قرار نبود اين کار رو نکنی؟؟_
...اومدم باهاش حرؾ بزنم اون شايد بفهمه من چی ميگم_
..حامی لحن ترسناکی داشت  :بهت گفته بودم دور و برشون نچرخ...
دقيقا کدومشون...؟؟_
حامد...يه چيزی بهت ميگم سعی کن خوب متوجه بشی..اگر پدر اون بچه ها نبودی...اگه داداشم نبودی و به خودت _
اجازه داده بودی نصؾ شب بيای جلو در جايی که توش هستن و ترسونده بوديشون و آرامششون رو بهم زده بودی االن يه
...دندون سالم هم نداشتی
دستم رو روی قلبم گذاشتم که خودش رو به درو ديوار سينه ام ميکوبيد...لحن حامی مثل هميشه بود..محکم..يه کالم ... .
...آروم...و من متوجه شده بودم فقط اين روزها منم انگار که زبونم جلوی اين مرد انقدر درازه
 ....برادر کوچيکه يه زمانی من با دسته گل و شيرينی همين مسير رو طی کردم و اومدم تو همين خونه_
اومدی تو همين خونه و از سر لج بازی با پدرت گند زدی به زندگی خواهرش...حامد تو اجازه نداری يهو از آسمون تو _
...زندگی اون بچه ها نازل بشی
...اونا بچه های منن_
.خب خدا رو شکر که اين رو ميدونی...سوار ماشينت شو و از اين جا برو...ديگه هم دو رو برش آفتابی نشو_
...اون رو بچه ها بيشتر از همه نفوذ داره...من ميخوام بدونم چرا بچه های من انقدر از من بدشون مياد_
اين بچه ها برای اينکه بدونن دور و برشون چه خبره نيازی به کسی ندارن...پدری که بايد باشه و نيست..مادری که _
مرده..کافيه که نخوان بدونن...حامد حرؾ من يه کالمه و بهت قول ميدم...قول ميدم اگه فقط يه بار ديگه بی هوا بخوای
..تحت فشارش بذاری...يادم بره باهات چه نسبتی دارم
!!!حامی حواست به سن اين دختر هست؟؟_ .
..من حواسم به همه چيز هست....نمی تونی مجبورش کنی باهات حرؾ بزنه_
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من..منی که هيچ وقت هيچ کس رو نداشتم تا اين طور جلوی کسی برام دربياد...من برای اولين بار حرؾ مادام رو درک ..
کردم که ميگفت که سايه سر يعنی چی...حامی...حامی بود..يه چتر بود رنگی نبود ..تک رنگ بود قرمز..گاهی
...سفيد..گاهی آبی..اما بود..اون هميشه بود انقدر بود که تو روی برادری بايسته که حاال اين جا بود
...صدای کنده شدن چرخ های يه ماشين از روی آسفالت و بعد در نيمه بازی که کامل باز شد
چرا اينجايی سرده؟؟؟_
...ببخشيد_
يه لنگه ابروش رفت باال  :بابته؟؟
...به خاطر ما با حامد درگير شديد_
...من با کسی معموال در گير نمی شم..تذکر ميدم همه چيز حل ميشه_
....خداييش ته خود پسندها بود..
بچه ها خيلی وقته باال تنهان؟؟؟_
اين جمله يعنی ميخواست بياد باال؟؟؟..

کوشا و نيوشا وقتی خيالشون راحت شد که امشب هم خونه من ميمونن..رفتن تا بخوابن...برای اونها هم حامی تبديل شده
....بود به امنيت انگار..حاال ديدنش براشون پر از حس حل شدن مسائل بود
...روی ميز روبه روش يه فنجان چای گذاشتم..
..فشارت رو بايد ميگرفتيم_
..خوبم_
مطمئنی؟؟؟_
..به پشتی مبل تکيه داد و پاش رو روی پاش انداخت و نگاهش رو موشکافانه بهم انداخت
شما اين جا چی کار ميکرديد؟_
..يکم سر جاش جا به جا شد  :چيزه..اومده بودم بچه ها رو ببرم..
...مرسی که اجازه داديد امشب هم بمونن_
همراز..می دونی که اين حرؾ زدنه باالخره بايد صورت بگيره...مگه نه؟؟_
!!!با...حامد؟؟_
...هنوز داشت نگاهم ميکرد
...نمی خوام_
...باشه..من بهت حق ميدم نخوای با هاش برخوردی داشته باشی..اما_
ببينيد اون هيچ بينشی از بچه ها هم نداره..فکر ميکنه االن در باز می شه ميگه بچه ها پدرتون اومد اونا هم بال پرواز _
در ميارن و به سمتش بال ميکشن؟؟
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...اون ميخواد خيلی سريع فرصت داشته باشه تا جبران کنه_
به اينی که ميگيد خودتون هم ايمان داريد؟؟_
...من حامد رو بهتر از تو ميشناسم خانوم کوچولو_

سرم رو پايين انداختم از کلمه خانوم کوچولو..اين آدم کم حرؾ بود اما فکر نمی کنم هيچ کس می تونست متوجه بشه که ..
...با جمالت معدودی که به کار ميبره چه طور ميتونه انسانهای اطرافش رو مجاب کنه
...حامی :من...من برام مهمه حالتون خوب باشه
....نگاهی اجمالی به خونه انداخت و لبخندی به گلدان محبوبه شب زد که عطرش تو خونه پيچيده بود
و ادامه داد :هر چند اين جا فکر کنم همه حالشون خوبه....همش سليقه تو ا...درسته؟؟
مادرم که مريض شد پول کم آورديم...آخريها وسايل نسيتا درست و درمون خونه رو فروختم چاره ای نبود...به هر حال _
...بايد پول دارو ها در ميومد..اين مدت من کم کم وسايلی که ميبينيد رو جفت و جور کردم
..رها که تو حسابش کلی پول داشت من خودم هرماه کلی پول به حسابش ميريختم_
پوزخندی زدم  :رها از اون پول خبری نداشت گويا اکبر خان نگفته بودن که رها فکر نکنه پشتوانه ای داره..يه ماه قبل از
...مرگش کارت اون بانک رو بهش دادن...در ضمن ميدونستم هم من منتظر نميشم کسی از ؼيب برام کاری بکنه
..چهره اش که با حرفهای من وحشتناک در هم شده بود با جمله آخرم کمی باز شد  :ولی من امشب از ؼيب رسيدم
امشب از دستم در رفت...همه اينا..از اين که حامد باعث شد خواهرم محتاج بشه..نم يدونم همه اينا ها کنار هم که قرار _
....ميگيره باعث ميشه نخوام که ببينمش...من اون روزی که با به قول خودش با دسته گل اومد تو همين خونه رو يادمه
...نمی دونم چرا شيطنتم گل کرده بود  :درضمن دسته گلشم دوست نداشتم..خوشگل نبود
اين بار بعد از مدتها بلند خنديد  :ديگه از جون گال چی ميخوای؟؟
...راستش رو گفتم_
گل چی دوست داری؟؟_
....من همه گلهای دنيا رو دوست دارم...گلی که حامد بخره رو دوست ندارم_

...آدم مزخرفی نيست_
مزخرؾ تعريفش برای شما چيه؟؟_
محمد تکه ای از ساالد ميوه جلوش رو توی دهنش گذاشت و لبخند زد :...مزخرؾ مرديه که به زنای مردم چشم داشته
...باشه
...قاشق رو توی ليوان نسکافه ام تکونی دادم  :تعريفهامون متفاوته
...اما تعريفمون از پول فکر کنم يکيه_
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پوزخندی زدم ..خوب پول مهمترين مسئله اين روزهای من بود...به پولی که سياوش بهم داده بود دست نزده بودم...گذاشته
بودم برای روزهای خيلی سخت نمی خواستم بازم مجبورشه بهم پول بده...و حاال محمد از طرؾ يکی از آشنايانش که از
....کارگردانهای به نام بود اومده بود با يه نمايشنامه شاهکار...اين يعنی شهرت بيشتر و البته پول بيشتر
کمی خم شد روی ميز :همراز...نريمان مرد بدی نيست...يعنی چشمش دنبال اهلشه...خيالت ازش راحت باش...در ضمن
...می دونه تو برام چه جايگاهی داری جرات نداره دورو برت بپلکه
حرفش با لبخند پهن دوتا از طرفدارهاش که برای امضا اومده بودن نصفه موند..دو تا دختر که کمی با تعجب به من نگاه ..
...کردن..مراسم عکس و امضا که تموم شد
...محمد با ديدن کارت روی ميزش پوزخندی زد  :اين ميشه اهلش
...از من خوششون نيومد...احتماال انتظار داشتن با يه تيکه ببيننت_
....تو رو داشتن لياقت می خواد_
محمد هميشه خيلی رک و صريح ازم تعريؾ ميکرد و اين باعث ميشد من دست و پام رو گم کنم....به هول شدنم لبخندی
...زد
پس چی شد خانوم خانوما مژده بدم همکاريت رو به نريمان؟؟؟_
چوب کاری ميکنيد ديگه با اين تيم کار کردن برای من يه پرش خيلی بلند رو به باالست اما اين دليل نميشه يکم نگران _
...نباشم
..سهيل هم از زنش طالق گرفته و االن يه خانوم ديگه تو زندگيشه..نصؾ مردای اين شهر همينن_
سهيل اوايل که از نرمينه جدا شده بود تا مدتها بؽض جای سردش توی تخت خوابشون رو داشت...تا يه سال حلقه اش رو _
در نياورده بود...سهيل عاشق نرمينه بود....اين نرمينه بود که با اون خونه اجاره ای خيابون انقالب و بدهکاری به اداره
...آب و برق کنار نيومد و سهيل رو گذاشت کنار
...يه تيکه از آناناس رو توی دهنش گذاشت  :خوب راست ميگی وضعيت نريمان فرق ميکنه
اين آقای نريمان کيايی وقتی خانومش هفت ماهه باردار بود دوست دختر داشت ...اونم زنی که خودش متاهل بود و و تا _
بچه داشت و شوهرش از تجار به نام اين شهر بود...همونی که هنوز هم اون رو ساپورت مالی ميکنه و با پول شوهر
...هميشه درسفرش خرج هديه ها و نمايش های نريمان رو می پردازه
....آمارات قويه ها همراز بانو_
...لبخندی زدم به چشمای شيطونش و گفتم :جامعه ما جامعه کوچيکيه نمی شه کسی کاری بکنه و ازش خبر نداشته باشيم
...نگران شوهر اون خانوم هم نباش اونم حتما کسی تو زندگيشه_
...اين رو نمی دونم اما اين روابط برای من هضم نشده است_
...بذار هضم نشده هم بمونه بانو_
به هر حال من به اين کار احتياج دارم...هم از نظر مالی هم موقعيتی و خوشحال هم ميشم باهاشون کار کنم و واقعا _
....نمايشنامه قوی هم هست
اين چشمای قرمز حاصل اينه که داشتی اين نمايشنامه رو ميخوندی؟؟_
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چشمام رو کمی فشار دادم  :يکم اين روزا تحت فشارم...راستی يه شب شام با بچه ها بيايد پيشم...بيرون با شما قرار داشتن
...سخته
دوست نداری با من ديده بشی؟؟_
..اين سئوال رو انقدر راحت پرسيده بود که نمی دونستم داره شوخی ميکنه يا جدی ميگی..
...نه باور کنيد برای شما سخت ميشه من رو که کسی نمی شناسه_
من از بودن باهات کيؾ ميکنم...اين که چرا؟؟..اونش رو خودم فقط ميتونم به خودم توضيح بدم..پس يکی دو روز ديگه _
...با هم ميريم دفتر نريمان
به ساعتم نگاه کردم بايد می رفتم دنبال نيوشا دم مدرسه..بعد از چهار روزی که رفته بودن خونه امروز قرار شد برم دنبال
اون و کوشا و ناهار رو باهم بخوريم اين اجازه به زور صادر شد..يکی اين که حامی مشکوک بود که چرا عمارت نمی
...رم ...و اينکه هی ميگفت ماشين ميفرسته برامون
مدرسه بچه ها ديوار به ديورا بود تقريبا و با عمارت پياده ده دقيقه هم نبود...ماشين چه کارمون بود...محمد خيلی اصرار
کرد من رو برسونه اما من حوصله نداشتم تا رسيدنمون به پارکينگ ماشينش ده تا دختر رنگ و وارنگ بيان دورش کنن
...و اين وسط هم به منه بدبخت با تعجب نگاه کنن

راه رفتن روی برگهای پاييزی که داشت کم کم تموم ميشد رو دوست داشتم..بوی اين بارون نصفه نيمه رو هم...صداهای
اطرافم رو دوست داشتم..خوشحال بودم که هنوز تعداد چيزهايی که دوست داشتم خيلی بيشتر از دوست نداشته هام
....بودن
رسيدم به مدرسه می دونستم ده دقيقه پيش تعطيل شدن و ميدونستم که قراره تو دفتر مدير منتظرم بمونه....رعد و برقی زد
....و من دعا کردم بارون تندی نباشه تا بتونم بچه ها رو خوب ببينم
حياط مدرسه خلوت بود و گوشه و کنار آشؽال چيپس و پفک و کاؼذهای گلوله شده بود...لبخندی زدم به هياهويی که هنوز
هم توی ديوارها طنين داشتن با همون شعارهای تکراری باالی آب خوری هايی که تو اين مدارس ؼير انتفاعی ال اقل
...آبشون روان نبود با دست آب نخوريد و النظافه و من االيمان
تقه ای به در دفتر مدير زدم و با ديدن نيوشای رنگ پريده که کوله پشتيش رو بؽل کرده بود و ترسيده نشسته بود کنار
...شوفاژ تمام حسهای خوب عالم از تنم پريد
چی شده؟؟؟_
...نترسيد تو رو خدا خانوم انتظام_
...من انتظام نيستم_
...مربی جوان بهداشت مدرسه به سمتم اومد..منی که حاال نيوشا ی ترسيده رو محکم بؽل کرده بودم
...نيئشا جون يه مسئله کوچيک براش پيش اومده...اونم مهم نيست ما راجع بهش صحبت کرديم_
....نيوشای ترسيده با چشمای اشکيش سرش رو تکون داد
....ذهنم داؼون تر از اون بود که بتونم تحليل کنم چی شده
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دستی به موهاش کشيدم..کوشا بيرون اتاق نگران و گريان نشسته بود...دلم ميخواست دم دستم بودن و تيکه تيکه شون
...ميکردم
نيوشا از اضطراب براش اتفاقی افتاده بود که ماهها بود داشتيم برای درمانش و جلوگيريش تالش ميکرديم..اومديم
بيمارستانی که دکترش درش بود...از صبح حال نيوشا بد بود ه و خجالت ميکشيده به عوامل مدرسه بگه...فشارش پايين
..بود وبهش يه سرم وصل کرده بودن
...من خوبم همراز نگران نباش_
چرا بهم زنگ نزدی؟؟؟_
...مدرسه مون سخت ميگيره نمی خواستم به هيچ کس بگم خوب خجالت ميکشيدم_
چرا نميگی چی اين شکليت کرده؟؟_
...ديشب رفتم آب بخورم...اومده بود خونه_
...نيازی نبود بپرسم کی..
....داشت با يکی صحبت ميکرد_
دستای کوچيکش رو دور مچم حلقه کرد و اشک ريزان گفت  :همراز قول بده..قسم بخور نمی خواد ما رو با خودش ..
....ببره.ما بدون تو نميتونيم...بدون عمو حامی هم...من دوست ندارم برم
....نگاهی به دستای خوشگلش کردم و خم شدم و چماش رو بوسيدم  :هرگز همچين اتفاقی نميوفته
من ميدونم..می دونم ما مزاحميم...خودم شنيدم عمه ملوک اون دفعه ای به عمو ميگفت همراز وتو تا ابد که نمی تونيد _
اين بچه ها رو سرپرستی کنيد...همراز...تو می خوای ازدواج کنی؟؟..شوهرت ما رو نمی خواد؟؟...ما که با کسی کار
...نداريم
...داشتم خفه می شدم..کدوم آدم مريضی ميتونست با اين بچه ها اين کار رو بکنه..
...اشکم چکيد روی دستای نازش  :من..هيچ وقت ازدواج نميکنم..من شماها رو دارم
...همراز ما خيلی تنهاييم...کاش مامان بود..اون موقع سر بار نبوديم_
عصبانی شدم  :کی اين مزخرفات رو گفته؟؟؟
....همه ميگن_
....اون همه بی جا ميکنن ..تو و کوشا همه زندگی منيد من همه تالشم داشته شماست_
قربونه اين نگاه ترسيده رميده برم...من چی بايد ميگفتم..چی کار بايد ميکردم..همه حسهای بدنم خواب رفته بود ...
...انگار..همه وجودم عين يه تيکه چوب بود از شدت عصبيت جمع شده...داشتم روانی ميشدم
در اتاق باز شد...پزشکش با لبخندی وارد شد و من آروم از اتاق بيرون اومدم شايد بتونم نفس بکشم...بوسه ای به پيشونی
کوشا زدم و ازش قول گرفتم از اونجا تکون نمی خوره رفتم به محوطه بيمارستان تا شايد يکم...فقط يکم اکيژن پيدا کنم تا
بتونم اين ريه های بهم چسبيده رو از هم باز کنم...هر چند هر نفس..هر گذر اکسيژن از گلوم سوزش عميقی ايجاد
....ميکرد
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نيوشا رو برای آزمايش گرفتن بردن بيرون و من توی اتاق تنها ايستاده بودم...کوشا روی نيمکت خوابش برده بود که
پرستار بخش برده بودتش تو اتاق استراحت پرستارها ...چشمم افتاد به در...حامی نگران ازش وارد شد...با ديدنم گام
....هاش رو بلند تر کرد
....چی شده؟؟؟_
ديگه چی ميخواستيد بشه...به من يه کالم بگيد چی از جون ما ميخوايد....اين بچه ها سر بارن؟؟...سر بار شما؟؟؟ _
بديدشون به من..من که دارم التماس ميکنم..به پاتون بيوفتم قبول ميکنيد؟؟؟
چشماش گرد شده بود :...اينا چيه داری ميگی همراز؟؟؟ نيوشا چش شده؟؟
يه قدم بهم نزديک تر شد..به منی که تمام بدنم داشت ميلرزيد  :گفتيد اون بچه ها رو نمی بره...پس اين بچه از چی اين
...جوری می ترسه؟
...بؽضم بزرگ تر شد  :دارم ميسوزم..می سوزم از آتيشی که برادرتون دوباره به زندگی من انداخته..
اشکم جاری شد لرزشم انقدر عيان بود که خودم می فهميدم نمی تونستم حرفهام رو کامل بزنم...حامی با تعجب و اخم آلود
اما آرام و بی پاسخ انگار ايستاده بود تا من هر چه قدر ميتونم خودم رو خالی کنم و يا شايد اون لحظه اون هم کم آورده
بود ...از آخرين باری که اين طور حمله عصبی داشتم چهار سال ميگذشت...احساس کردم ميخوام باال بيارم از همه حجم
 ...زهر توی ذهن و قلبم
...اشک توی چشمام جوشيد و در حالی که چونم از شدت لرزش عيان به هم ميخورد  :بايد از روی جنازه من رد بشيد
اين رو که گفتم مچ دستم کشيده شد...و من محکم تو آؼوشش رفتم..اين حرکتش به قدری ناگهانی بود که چند ثانيه طول
...کشيد تا بفهمم چی شده...دستاش رو محکم دورم حلقه کرد
نلرز لعنتی....اين طوری نلرز....می خوای من رو ديوونه کنی؟؟؟_
من که حاال احساس ميکردم تو امن ترين جای دنيام...از اين حلقه محکم دورم..از نفسهايی که نشانه های نگرانی
داشتن...انقدر شوکه بودم که نمی دونستم چی کار بايد بکنم..فقط کمی سر جام جا به جا شدم که شايد بتونم از اون حلقه
محکم بيرون بيام که دستهاش رو محکم تر کرد  :همراز همه حرفهات رو همين جا بزن...همه دادهات و فحش هات..همه
....چيز رو همين جا بگو
دست راستش آروم باال اومد و يواش روی شقيقه ام کشيده شد...احساس ميکردم اين گرمای اثر بخش از اين آؼوش اين
 ...انگشتهايی که هربار اين طور برای من معجزه ميکردن کم کم دارن اون لرزش رو از بين ميبرن
صداش با همون صالبت بود اما برای من اين بار پر از آرامش  :همراز ..نکن اين کار ها رو با خودت و من...باهام
...حرؾ بزن..من منتظرم
من که از وضعيتی که توش بوديم خجالت کشيده بودم کمی جا به جا شدم..دسته ای از موهام رو آروم دور انگشتش ..
...ميپيچوند  :آروم باش..دوتا نفس عميق بکش
نفس های عميق و حلقه دستش دور بدنم و نفس کشيدن تو گرمای تنش و صداش که انگار بهم ميگفت همه چيز درست ..
ميشه باعث شد نفسهام کم کم حالت عادی به خودشون بگيرن و قلبم که داشت از جاش در ميومد دوباره ريتم نرمال
...بزنه..اين مرد درد بود و درمان نيز هم
کمی من رو از خودش جدا کرد  :نگام کن...چرا سرت پايينه؟؟
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خوب چی ميگفتم ؟؟ خجالت ميکشيدم..از خودم..از اين بی پروايی...از اين آؼوش..و از همه بيشتر از وجود خودم که چرا
....انقدر آرامش گرفته بودم

هيچ کس به ؼير از سياوش اجازه نداشت از يه حدی به من نزديک تر بشه و حاال من نمی دونستم دقيقا چرا انقدر حس
های متناقض دارم..خجالت..آرامش...حتی ترس...اما ته احساسم يه قلقلک بود...يه نوازش آروم...مثل تاثير سر انگشتهای
 ...اين مرد
......همرازی که سرش پايين باشه رو دوست ندارم_
...اين جمله معانی زيادی داشت...و من..همراز تنهايی که همه نمودش رو صحنه بود..می ترسيدم چيزی برداشت کنم..
!!!کمی ازم فاصله گرفت و نگاهم کرد...ته نگاهش حاال پر از سئوال بود ..آروم پرسيد :.همراز؟؟؟
..من..يعنی_
..لبخند اومد روی لبش از اين سردرگمی من : ....همراز حاال بهم بگو چی شده ؟؟...من اين جام تا همه چيز رو حل کنم
اين لحن برای من ؼريب بود...ؼربتی که عجيب هم آشنا به نظر ميومد...همون آشنايی که قرنها زن بودن رو به تمام
زنهای عالم ياد داده بود...همون لحنی که تک تک نتهای موسيقی زن بودنت رو به صدا در ميآورد و باعث ميشد فکر
کنی...اين آدم برای تو قدرتمند ترين قهرمان هاست...قهرمانی که حتی مثل آشيل همون پاشنه ضعؾ رو هم نداره...بدون
اين که نگاهش کنم اين بار انگار که مخاطبم کرواتش باشه همه چيز رو براش تعريؾ کردم...صدای تند نفس هاش باعث
شد تا باال رو نگاه کنم ..من اين آدم رو عصبانی ديده بودم اما فکر نمی کنم تا به حال اين طور عصبانی شده
...بود...چشماش گرد شده بود
...اين مزخرفات رو کی گفته_
منم سئوالم همينه_
....ديشب من خونه نبودم...احتماال اومده ديدن مامان من نمی دونم چند بار بايد بهش تذکر بدم_
فقط اون نيست که ...عمه ملوک اين حرفها رو چرا ميزنن؟؟_
ايشون دو سه روز پيش متوجه شدن که حامد برگشته و می گفتن بچه ها رو بايد حامد نگه داره من مخالفت کردم اون _
....بحث پيش اومد و گفتم من و خاله شون هستيم در کنار اين بچه ها...لعنت به من
پيشونيش رو خاروند و يه قدم بيشتر به عقب گذاشت  :از دست من هم دلخوره؟؟؟..
...نشستم روی صندلی  :نمی دونم...به خدا
دستش رو کرد توی جيبش  :همراز يکم به خودت مسلط باش بگم بيان فشارت رو بگيرن...؟؟
...نه..من خوبم...يعنی االن خوبم_
....لبخندش پهن تر شد...خودم سريع فهميدم چه سوتی دادم از گونه هام حرارت زد بيرون..
با تقه ای که به در خورد..نيوشا همراه پرستار جوونی وارد شد...به سمتش رفتم يکم رنگ به رخسارش برگشته
..بود...حامی هم به سمتش اومد و دستش رو به سرش کشيد..نيوشا با ديدنش برای اولين بار لبخند زد
...عمو جان شا چرا از مدرسه به ما زنگ نزدی_
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...پرستار  :خوب عموی عزيز...برادر زادتون تقديم به شما و خواهرش
...من رو خواهر نيوشا ديده بود..

حامی با همون ژست خاص خودش که باعث شد لبخند طفلک پرستاره جمع بشه  :می تونم با پزشکش صحبت کنم؟؟
...خم شد و بوسه ای به پيشونی نيوشا زد..کاری که انگار بيش از من باعث تعجب شدی خود نيوشا شد
با رفتنشون از اتاق ..دستی به جای کبودی سوزن و سرم زدم و بوسه ای به پيشونيش زدم  :همراز قربونت بره..بهتری؟
...چرا گذاشتی عمو بره از دکترم بپرسه ازش خيلی خجالت می کشم_
...به اين چيزا فکر نکن پرنسسم....همه چيز رو درست ميکنيم_
ديدی من رو بوسيد؟؟_
از نگاه شادش معلوم بود چه قدر به اين حس پدرانه احتياج داشته...دلم ضعؾ رفت برای نشاطش و با خودم اعتراؾ
کردم..امروز روز عجيبی بود انگار خيلی ديوارهای اين آدم ريخته بود..انگار پوسته هاش ريخته بودن و خود حامی
نمايان شده بود....خجالت ميکشيدم حتی پيش خودم اعتراؾ کنم..اين آدم زيبا ترين حس زندگيم رو به من تو اين اتاق سفيد
رنگ هديه کرده بود....حامی خيلی ساده...با رفتارها و عمل ساده اش تونسته بود به من و نيوشا حس آرامش و امنيت رو
....تزريق کنه
همراز امشب ميای پيش من؟؟؟_
...به خودم قول داده بودم ديگه وارد اون عمارت نشم :...راستش رو بخوای....يعنی..
بيا ديگه_
کجا ميخوای ببری خالت رو؟؟؟_
...سر هر دو مون چرخيد به سمت چارچوب در که حامی ايستاده بود
...همراز بياد خونه ما_
...همراز نه..خاله_
شما چه اصراری داريد سن من رو ببريد باال...ديديد همه فکر ميکنن خواهر بزرگ ترشونم...چرا اصرار داريد بفهمن _
...خاله ام و پير شدم
...نيوشا  :تو پير نميشی..تو خوشگلی
...چه ربطی داره پرنسسم...تو که مامانت رها بوده به من نگو خوشگل_
بعد چشمام رو براش چپ کردم که باعث شد بلند بخنده....نگاهم افتاد به حامی که به ديوار تيکه داده بود داشت با لذت ما ..
رو نگاه ميکرد تو نگاهش مهر بود..حمايت بود ....و من تازه فهميدم که ياد گرفتم از بين تمام اون ؼرور اين حس های
...خاکی رنگ رو درک کنم
پرستار برای تزريق وارد شد و از ما خواست که بيرون باشيم...چشمکی برای نگاه نگران نيوشا زدم و اومدم
..بيرون..لبهام خشک خشک بود و سرم از اون همه فشار داشت گيج ميرفت..يک دستم رو به ديوار گرفتم
...وارد راهروی بيمارستان شديم بوش هم اذيتم ميکرد
...برگشت به سمتم و دستش رو دراز کرد سمتم...دستم رو به ديوار گرفتم  :خوبم آقای دکتر
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!!!خوب نيستی نه؟؟؟_
...از بيمارستان خوشم نمياد_
....فکر نميکنم کسی دوست داشته باشه_
...مادرم رو تو بيمارستان از دست دادم_
حالش خوبه مگه نه؟؟؟_
..البته که خوبه...همراز يادته نيم ساعت پيش چه حالی داشتی..يکم رعايت خودت رو بکن_

 ...کمکم کرد روی نيمکت بشينم  :ميرم چيزی بيارم بخوری....بعد از اون حمله عصبی بايد بهت آرام بخش ميزديم
...شما دوست داری به من آمپول بزنی_
....جواب دختر های زبون درازی که سر بزرگترشون داد ميزنن آمپوله_
با چشمای گرد نگاهش کردم  :االن شما شوخی کردی ديگه؟؟؟
...ميريم در خونت وسايلت رو بردار برای شب_
...من عمارت نميام_
...فکر کنم االن هم تو شوخی کردی_

کوشا روی پام دراز کشيده بود و دستی به رد اشک روی گونه اش کشيدم و دوباره بؽض کردم...نيوشا هم روی صندلی
...جلو خوابيده بود
 ...توی آينه چشماش رو ديدم
...گريه نکنی همراز...که اين بار شاکی ميشم_
...رها که رفت با خودم قسم خوردم نذارم گريه کنن...اما موفق نبودم_
من هم چند وقت پيش با خودم قسم خورده بودم نذارم يه نگاه پر از جادو ؼمگين بشه...اما شده..از دست آدم در ميره _
...گاهی...درستش ميکنم
...من که هنوز تو تحليل جمله آخرش مونده بودم  :من بهتون گفتم شما قهرمان نيستيد....
...اين جمله ات ناراحتم ميکنه_
...آقای دکتر_
..خواهش ميکنم همراز..دست از اين آقای دکتر گفتنت بردار_
...اين آدم امروز چش بود...داشت همه چيز رو زير رو رو ميکرد...
...اون طوری نگاهم نکن...چند وقته ميخوام بهت بگم انقدر اين آقای دکتر رو تکرار نکنی_
...آخه...من_
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...می دونم تو با همه با احترام صحبت می کنی...به جز حامد_
...حقشه_
...اخماش رفت توی هم  :همراز
توجه داريد همش داريد به من تذکر ميديد؟؟؟_
....توجه داری دل نازک شدی؟؟؟!! بچه ها رو ميبريم خونه بعدش باهم جايی ميريم_
!!کجا؟؟؟_
...می خوام بشينيم و حرؾ بزنيم_
من و شما...؟؟؟_
....من ...تو...و حامد_

با باز شدن مجدد در ماشين اون موج سرما تبديل شد به گرمی همين بوی ادکلن و نفسی که اين چند وقت چند باری از
.....نزديک حسش کرده بودم و همه وجودم پر ميشد
توی دستش يه ليوان بزرگ و يه جعبه خيلی کوچيک بود...ليوان رو به سمتم گرفت :...اين رو بخور يکم حالت سر جاش
..بياد...اينم پماد ويتامين آ
!!!ليوان رو از دست راستم به دست چپ منتقل کردم و با تعجب نگاهش کردم  :اين پماد؟؟
...برای اون لبايی که پوسته پوسته شدن_
از خجالت سرم رو پايين انداختم...اين آدم اين روزها بی پرواتر از اين حرفها شده بود که بشه نسبتش رو با حامی انتظام ..
...پيدا کرد
 ...پماد رو روی داشبور گذاشتم
...اون معجون رو هم بخور...می دونم تو يکی دوساعت آينده نياز به انرژی داری_
...اين چيزها کمکی به من نميکنه_
به تو فقط شنيدن و صحبت کردن کمک ميکنه کاری که عجيب داری ازش فرار ميکنی...من به خاطر خودت...صرفا به _
...خاطر خودت ميخوام حرفهات رو بزنی و بشنوی
...شما منتظريد_
من هيچ انتظاری جز يه حال بهتر و يه همراز پر از انرژی بعد از اين گفتگو ندارم...بخشش حامد ...گذ شتن از _
...چيزهايی که تو حس کردی و ميکنی..تماما مربوط به خودته و هيچ کس حق دخالت نداره
...يه جرعه از اون معجون پر از گردو و شيرين مزه رو قورت دادم  :خيلی سنگينه...
...نه برای تو..بخور_
....شما همش به من دستور ميديد_
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لبهام نا خود آگاه جمع شد...دست خودم نبود...لوس شده بودم .نكاهش يکی از زيباترين نگاههايی بود که تا به حال بهم
....داشت : ...گاهی احساس ميکنم دوست داری اذ يتم کنی
...با چشمهای گردم نگاهش کردم  :اذيت...؟؟؟!!! من که
.....لبخندش زيادی شيطنت داشت  :بخور دختر
...کجا قراره بريم_
کافی شاپ نميشه...عمارت هم نميشه..خونه حامد هم نميريم نميخوام ببرمت به پاش...بهترين جا شرکت منه..اون جا االن _
....تو اين ساعت کارمندها هم نيستن
من که هنوز در فکر يک ساعت پيش بودم که ؼر زده بود اعتراض کرده بودم که حرؾ نمی زنم و نميام..و مثل هميشه ..
حامی مستقيم تو صورتم نگاه کرده بود و يه کالم گفته بود بايد ...از همون بايد های حامی وار..حاال با اين جمله انگار تمام
....اون يک کالمی و زور گوييش روفراموش کرده بودم...انگار نه انگار

نفس عميقی کشيدم و برای دومين بار پا توی شرکتش گذاشتم..شرکت توسکوت مطلق بود...معلوم بود تقريبا همه کارمندها
رفتن فقط منشيش هنوز اون جا بود که با ديدنمون از جاش بلند شد...حامی ابروهاش رو دوباره گره زده بود..خانوم جوون
بسيار زيبايی بود شايد زيباترين چشمهايی رو داشت که تا به حال ديده بودم..پالتوی بلندی به تن داشت و شالش صورتش
رو کامل قاب گرفته بود...سالمی کرد  :آقای دکتر براتون چای بيارم؟؟
..شما مرخصيد..البته قبلش دو تا چای رو ميخوام...فردا ساعت  10اينجا باشيد امشب داريد دير تر ميريد منزل_
...ممنونم آقای دکتر_
روی مبل اتاقش نشستم و با خودم گفتم اين چند وقت انقدر رفتار و نگاهش به من متفاوت بود که يادم رفته بود اين آدم در
...حالت عادی چه قدر بد اخالق ميشه
به ساعتش نگاه کرد..عجيب بود که احساس ميکردم از منی که قلبم توی گلوم ميزد هم بيشتر نگرانه...پالتوش رو آويزون
...کرد و دمای گرمای اتاق رو باالتر برد : ..فکر ميکنم تا ده دقيقه ديگه اين جا باشه....همراز
...نشست روی مبل روبه روم  :خوب نگام کن ..به هيچ صورتی نمی خوام خودت رو اذيت کنی
...اين کار من رو اذيت ميکنه..حاال ميگيد اذيت نکن_
اين کار درست ترين کار توی اين موقعيته..تو بايد حامد رو بشنوی...اون بايد تو رو بشنوه...من اينجام و بهت قول ميدم _
...که طرؾ هيچ کدومتون نيستم
...پس اگر بی طرفيد ما رو تنها بذاريد_
...اين امکان نداره_
...ديديد بی طرؾ نيستيد_
يکم به سمتم خم شد  :بله بی طرؾ نيستم اما حس می کنم طرؾ من رو اشتباه برداشت کردی...همراز جايی..بازهم تاکيد
.....ميکنم هر جايی که داشتی اذيت ميشدی يا خودم حس کنم که داری اذيت ميشی اين بحث کات ميشه
چای که رو به رومون قرار گرفت باز من اين خانوم رو نگاه کرد..با بيرون رفتنش حامی لبخندی زد  :چرا اين بنده خدا
...رو اين طوری نگاه ميکنی
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...خيلی خوشگله_
کی؟؟؟_
....همين منشيتون ديگه_
...نمی دونم دقت نکردم_
...شوخی نکنيد...مگه ميشه همچين زيبايی رو نديده باشيد_
.من چشمم جايی هستش که دلم اونجا باشه_

اين جمله اش باعث شد لبخند بزنم...زيبا ترين جمله برای جلب اعتماد بود..برای هر زنی اين زيباترين حس دنيا ...
...ميتونست باشه و برای اولين بار با خودم اعتراؾ کردم زن حامی شايد يکی از خوش شانس ترين زن های دنيا باشه

صدای پايی که به اين اتاق نزديک ميشد شايد برای هر کسی فقط يه صدای پا بود..اما برای من حضور يه آدمی بود که
...انگار که تنها کارش پاره کردن تمام پرده های احترام و آرامش زندگی من بود
...از در وارد شد..خسته به نظر ميرسيد...حامی اخم آلود و جدی باهاش دست داد
حالش چه طوره؟؟؟_
..روی مبل رو به روی من نشست و آرنجش رو گذاشت روی زانوهاش و اين سئوال رو پرسيد
.....زانوهام رو تکون ميدادم...با خودم تکرار ميکردم آروم باش
اما نميشد  :براتون مهمه؟؟؟
حامی که ساکت پشت ميزش نشسته بود با شنيدن اين جمله از من که انگار استارت يه جنگ لفظی بود سريع خودش رو به
....کنار من رسوند...من روی مبل دو نفره نشسته بودم
....همراز..چرا نميخوای بپذيری اونا بچه های منن_
خواهش ميکنم من رو نخندونيد....اونايی که ادعا ميکنيد بچه ها تونن..همونا رو  10سال پيش گذاشتيد رفتيد..بگذريم از _
...خواهر بد بخت من
...دستاش رو محکم کرد توی هم...عجيب بود که به نظرم ميلرزيد
حامی  :حامد قرصهات رو خوردی؟؟
آره....نيوشا خوبه حامی مگه نه؟؟_
....گفتم که بهت خوبه نگران نباش_
....پوزخند بلندی زدم که باعث شد بهم نگاه کنه و با خودم اعتراؾ کردم اين کوشا عجيب شبيه اين آدمه
همراز..بزرگ شدی...اما انگار تو هر سالش ذره ذره کينه از من کنار گذاشتی...زمانی که من ميرفتم يه دختر بچه با _
....لباس های عجيب ؼريب بودی و الؼر...خانوم شدی
حامی سر جاش کمی جا به جا شد...حامد لبخندی روی لبش اومد با اين جا به جا شدن : ...اين مقدمه برای اينه که بهت
...بگم تو از زندگی زناشويی ما هيچی نميدونستی
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بؽضم رو قورت دادم : ...راست ميگيد اما چيزهای ديگه ای هست که بدونم...اين که خواهر من درد داشت و اين درد رو
شما به جونش انداخته بودی...خواهر من قبل از شما مشکلی نه با بارون داشت...نه با کوچه های خلوت...نه با پاييز....اما
بعدش چشمش به اون کوچه خشک شد...از درون سوخت...از عصيانی که تو خودش خورد و بيرون نداد...شما رفتی و
خواهر من رو با سری پر از فکر و دلی پر از درد تنها گذاشتی....من اينا رو ميدونم..راست ميگيد من از زندگی شما
...هيچی نميدونم
...نفس نفس ميزدم...حامد با تعجب نگاه ميکرد  :همراز...من..
يه لحظه بهم اجازه بديد....خواهر من انگار بعد از رفتنتون تمام داشته هاش شکسته بود...براش فقط يه مشت دروغ _
.....مونده بود...يعنی بعد از شما رها يه هيچ کامل بود...يه هيچ...متوجه ميشيد
بؽضم رو که داشت خفم ميکرد سعی کردم کنار بزنم..انگار هيچ چيز نميتونست جلوی کلماتی که انگار سالها زندانی شده
...بودن و حاال بيرون زده بودن رو بگيره
لرزش لبهام باز دوباره داشت تکرار ميشد  :اين عشق رو شما شروع کردی..يه طرفه هم تمومش کردی و حتی برنگشتی
...نگاه کنی که پشت سرت چه خرابه ای به جا ميذاری...حاال حرؾ از يه دختر کو چولو ميزنيد
من ميفهمم خواهرم چه قدر براش تلخ بود که حتی نميدونست چرا تموم شد....من به ياد دارم..خواهری که يه سال بود
زايمان کرده بود چه طور شيرش خشک شد...بودم زمانی که هر شب اون پيراهن شبی که براش خريده بوديد رو می
...پوشيد تا ببينه رژيمش جواب داده .يا نه...فکر ميکرد اگر اون پيراهن تو تنش بی نقص وايسه شوهرش بر ميگرده
اشک روی گونه ام لؽزيد دلم ميخواست همونجا بميرم...عجيب بود اما برق اشک رو توی چشمهای حامد هم ...
....ديدم..حامدی که لرزش دستش بيشتر هم شده بود
دستم رو گذاشتم روی کاناپه  :خواهر من ؼروری براش نموند...می دونيد هيج کاری از دستم برای خواهری بر نميومد که
مردش..عشقش به دنباله يه هيجان...يه تن تازه ترکش کرده بود...دلم ميخواست اون شبها که خواهرم به دنبال مسکنی بود
...تا درد زخم خيانت رو التيام بده و پيدا نميکرد...پيداتون ميکردم و
اشک از چشمش لؽزيد و افتاد رو گونه اش...انگشتهام باز شروع کرد به لرزيد :...حاال اومديد دنباله چی؟؟؟
....بچه هام_
...اونا واقعا بچه هاتونن؟؟؟_
...اشک روی گونه اش رو پاک کرد  :همراز..من اشتباه کردم
....همين_
به خدا همين....آرنجهاش رو گذاشت روی زانوهاش و دستاش رو کرد توی موهاش  :منم بچه بودم به خدا...پدرم..پدرم _
هيچ جوره با من کنار نميومد....اون عمارت برای من جايی برای خواب وبود فقط..لج ميکردم با اکبر خان انتظام که دنيا
....رو تک بعدی ميديد
...گير داد بهم...خسته شده بود....آبروش به قول خودش در خطر بود...من به دنباله يه جو محبت بودم...يه پدر
همون پدری که قرار بود برای بچه هاتون باشيد ديگه؟؟؟_
اولين بار تصادفی ديدمش..با اون محله نا آشنا بودم...دوستم می خواست بره دنباله دختر عمه اش که عاشقش بود...دختر _
...عمه اش با يه پری از مدرسه اومد بيرون..هيچ زنی بعد از اون به زيبايی رها نبود
دستام مبل کاناپه رو چنگ زد...اين طور شايد لرزششون کمتر بشه...چند لحظه ای نگذشت که انگشت هام از اون حالت
منقبض در اومدن...با لمس سرانگشتهايی که اين روزها خوب بلد بودن من رو چه طور آروم کنن...سرانگشتهام انگار تو
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امن ترين جای دنيا قرار گرفتن...سرم رو چرخوندم به سمت صاحب اون آرامش..کسی که نگران داشت نگاهم
...ميکرد....اين نگاه و اين ارامش ارتباط مستقيم داشتن با قلب در تپش من
همه چيز اولش يه بازی بود انگار...رها کوچيک بود....خيلی خيلی کوچيک ريا،ساده بود...پدرم پاش رو گذاشته بود رو _
....گلوم...اصرارش به رويا بود
....انگشتهام يه لحظه فشرده شدن...
من...رويا از سرم زياد بود..اما...اون روز..من متاسفم همراز...فقط فکرم به اون دخترک هيجان زده ای که يه ماه بود _
....با خجالت پشت گوشی باهام حرؾ ميزد رفت
...دست آزادم رو جلوی دهنم گرفتم : ...بيچاره خواهرم
...من همه رو بدبخت کردم...خودم رو...پدرم رو رها رو_
....من رو...هيچ وقت..هيچ وقت نميبخشمت_
لرزش صداش بيشتر شد :خونمون قشقرق شد...يه دخترک 15ساله که خوب هيچ....باالخره
احساس آدم های برنده رو داشتم وقتی جلوم مثل خيال و ارزو نشسته بودو همه تعريؾ ميکردن ]"..[COLOR="Redشد
...از زيباييش و وقتي همه از اکبر خان ريشه خانوادگی عروسش رو ميپرسيدن اون جوابی نداشت
اشکش افتاد روی شلوار خاکستری رنگش : ...مشکل ما بالفاصله بعد از عروسی شروع شد...يه عروسک تو خونم
بود...همراز ..رها صرفا يه عروسک بود...زيادی ساده بود..مهربون بود...اما...نمی تونستم زياد بهش اعتماد
کنم...رفتارهاش با خانواده ما جور در نميومد....من داشتم فوق ميخوندم..حتی حاضر نميشد ديپلمش رو بگيره براش معلم
...ميگرفتم
..از زير دستی که باهاش محکم دهنم رو گرفته بودم ناليدم  :مگه قبلش نمی دونستی
شناختی نداشتم...ازش....به خدا نميخواستم اين طور بشه...اصال فکرش رو هم نميکردم..هرچی ميگذشت اون تاثير _
زيبايی هم از بين ميرفت...يعنی بعد شش ماه اون زيبايی هم برام کشش رو از دست داد.....همراز ما يه حرؾ مشترک هم
باهم پيدا نمی کرديم...اشتباه برداشت ميکرد ..با زنهای فاميل به جای ياد گرفتن رقابت ميکرد....بچه بود....باردار
شد...دو سال بعدش بازهم باردار شد....ديگه ازش چيزی باقی نمونده بود..افسردگی گرفته بود..اون خونه...همراز
...نميخوام خودم رو توجيح کنم اما
....همه چيز شده بود اجبار..التماس نگاهش باعث ميشد بهش نزديک شم...روشنک تو اون دوره وارد شد
با مشت کوبيد به زانوش  :لعنت به من..به جای اون زن ترسيده خونه يه زن سر حال پر حرؾ که می شد باهاش خوش ..
گذروند بود...به خودش ميرسيد...زيبايش يه دهم رها هم نبود اما همه کار ازش بر ميومد .و زبل بود..از من بزرگتر بود
....اما برام مهم نبود
نشست زير پام...خونه دو تا بچه بودن که دوستشون داشتم اما ؼر ؼرهای پدرم بود لعنتهای مادرم..بچه هايی که گريه
....ميکردن و من رو دوست نداشتن...زنی که با ديوار خيلی هم فرقی نمی کرد و بيرون زنی که
]....[/گريه اش بيشتر شد و من....حس كردم ابراز وجود کسی که شايد هيچ ارتباطی به برادرش نداشت
...رفتنم با روشنک اشتباه بود اما چاره ای نبود.....پدرم...رها....نمی دونم_
ده سال...ده سال با روشنک خانومتون بهت خوش گذشت..؟؟_
...هر چی ميخوا بگی بگو..اصال بيا بزن توی دهنم عوض تمام اون سختی های رها...اما همراز_
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اما چی؟؟؟ واقعا دلم ميخواد بدونم اما چی؟؟؟..خودت دختر داری..حتی اگر حاال که داره خانوم ميشه يه بار هم موهاش _
...رو نوازش نکرده باشی...می فهمی با خواهر من چه کردی
...به اون خدايی که باالی سر شاهده من تقاص رها رو پس دادم...هنوزم دارم پس ميدم_
...البد روشنک خانوم قالتون گذاشت_
...همراز...من به اونا احتياج دارم..اونها هم به من_
....ديگه سعی نکردم بؽضم رو بخورم  :هيچ وقت...هيچ وقت رها رو دوست داشتی...
....کاش يکم اليق دوست داشتنش بودم_
....صدای بلند هق هق گريه ام تو ؼرق شد در بودن حامي ترين حامي...

بهتری؟؟_
چشمايی که درست باز نميشدن رو از نور قرمز رنگ تابلوی مؽازه روبه رو که خاموش روشن ميشد به اون خاکی
...رنگهای پر سئوال چرخوندم...صدام به خاطر هق زدن هام کمی دو رگه بود  :نمی دونم
...به در ماشين تکيه داد دستش مشت بود روی زانوش  :همراز...ای کاش کاری از من بر ميومد
با انگشت اشاره و شصتم چشمام رو ماليدم  :شما هر کاری ازتون بر ميومد انجام دادين..حامدعاشق شده بوده ديگه من چی
....بگم
...خودت هم ميدونی همه حرفش اين نبود...خيلی حرفهای ديگه هم شايد داشت بگه_
شايدها دردی از من دوا نميکنن همون طور که بايد ها هم در مانی نبودن...بايد هايی که انگار اين وسط فقط و فقط _
...مختص رها بودن و بس
همون بايد ها رو پدرم سالها سعی کرد برای من و حامد هم بذاره...من نميگم ايرادی بر روحيات من يا پدرم وارد نيست _
تنها چيزی که برای ما ؼير قابل بخشش بوده و هست مردی هست که زن داشته باشه و چشمش بيرون از خونه باشه....کال
...مردی که کنترلی روی چشمش نداشته باشه
به همين خاطر در تموم اين سالها به پاداش اشتباه برادرتون براش پول فرستاديد و ازش حمايت کرديد؟؟_
هنوز هم بابت اين مسئله از من دلخوری؟؟؟_
دلخوری من چه اهميتی داری؟؟_
....کمی من من کرد اما محکم تر از هر زمانی گفت  :برای من مهمه
خيلی دوست داشتم بپرسم چرا اما...امشب..با تمام اين همه تلخی تزريق شده به روح و جسمم جواب اين سئوال رو گم ..
...خواهم کرد
بی ادبی ميشه اگر ازتون خواهش کنم من رو برسونيد خونه؟؟؟_
با تعجب زيادی پرسيد  :خونه؟؟؟
...بله ديگه خونه_
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...با اين حالت؟؟ حتما شوخی ميکنی....ميريم عمارت...تازه به نيوشا هم گفتی که_
...من به نيوشا توضيح دادم که احتياج دارم تنها باشم...االن واقعا دوست دارم برم خونه ام_
...کمی خم شد توی صورتم  :همراز
....فقط خواهش ميکنم به سياوش هم زنگ نزنيد...هر بار اون ها رو هم زا براه ميکنم_
چرا لج ميکنی؟؟؟_
...لج نيست..من فقط نياز دارم با خودم..خاطراتم تنها باشم_

اشکی روی گونه ام چکيد که عصبانيش کرد  :من چه کنم با اين اشکا...؟؟؟..چه طور انتظار داری با خيال راحت برم ..
خونه و با اين حالت تنهات بذرارم...؟
...من انتظاری_
....داری عصبانيم ميکنی...می ريم عمارت_
...نه..نمی ريم_
 ...خودم هم از صدای گرفته و فرياد گونه خودم جا خوردم...با تعجب دستش روی سوئيچ خشک شد برگشت به سمتم..
...بعد از اين همه محبت اين حرکتم خيلی بی ادبانه به نظر ميرسيد...سرم رو از خجالت پايين انداختم  :ببخشيد
سکوت کرده بود ...سرم رو باال آوردم و نگاهش کردم...که داشت با محبت نگاهم ميکرد..محبتی که هر چه قدر ...
....ميگذشت پرده به پرده عيان تر ميشد وهر پرده ای که کنار ميرفت ترس و واهمه ملسی رو به جون من می انداخت
...باشه عمارت نميريم...ميريم يه جای ديگه_
!!جای ديگه؟؟_
...ميبرمت پيش رويا_
!!رويا؟؟؟_
اون تنها خانومی که من ميشناسم و بهش اعتماد دارم...انتخاب کن...ببرمت پيش رويا ...گلنار و سيا...يا بيای عمارت؟؟_
می خوام همين جا پياده شم...برم از اون لبو فروشه برای خودم لبو بخرم..برم تجريش رو باال پايين کنم...بعد هم با مترو _
...برم خونه ام و بخوابم
...با گوشه انگشت شصتش لبش رو خاروند و ماشين رو کامل پارک کرد و پالتوش رو از پشت برداشت
چی کار داريد می کنيد ؟؟؟_
...می ريم تجريش رو باال پايين کنيم...لبو هم ميخوريم_
 ...با دهن باز خيره شده بودم بهش
...لبخندی روی لبش اومد  :بعدا پشت سرم نگی زور گو ام
من؟؟؟ کی؟؟؟_
....کالؼا برام خبر آوردن...حاال پياده شو خانوم کوچولو_
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....در ماشين رو قفل کرد و من هنوز مدهوش اتفاقی بودم که داشت ميوفتاد
دکمه های پالتوش رو بست و رو کرد بهم  :چرا ايستادی؟؟؟
...يه سئوال دارم ازتون_

يه قدم بهم نزديک شد و دستش رو آروم آرود باال و شال دور گردنم رو محکم کرد و لبخندی به دسته موييم که از شالم
...بيرون اومده بود زد  :بپرس
چشمم رو ازش گرفتم و دوختم به نوک کفشم که نا خود آگاه به سنگ کوچيک زير پام بازی ميکرد  :شما ميخوايد از دل
من در بياريد....؟؟ يعنی فکر ميکنيد اين طوری کارای حامد جبران مي كنيد؟
سکوت انگار جوابش بود...سرم رو آروم آرودم باال و نگاهش کردم...معلوم بود سئوالم به مذاقش خوش نيومده ناراحت
شده بود انگار  :جبران ميشه اين طور؟؟؟
...تو دلم چيزی ريخت..ناراحت شدم...دنبال جواب ديگه ای بودم انگار اين يه جواب زيادی دو پهلويی بود...
....نيازی نيست جبران بشه_
اين رو گفتم رو چرخيدم برم که مانعم شد : ...همراز...خيلی جوابها دارم برای سئوالت..اما اين جا جاش نيست...من ..
جوابگوی حامد نيستم..تو هم رها نيستی...چند باری هم ازت خواستم که جدای از اين دو نفر بتونی با من حرؾ
...بزنی...االن هم تا بيشتر عصبانيم نکردی راه بيوفت
...آرام باهم راه افتاديم...قدم زدن با اين دکتر با اتيکت بين شلوؼی های زمستونی تجريش کمی ؼريب به نظر ميرسيد
با فاصله خيلی کمی ازم راه ميرفت و تمام حواسش به منی بود که کنارش داشتم راه ميرفتم..می دونستم قيافه داؼون و
...خسته ام برای خيلی ها عجيبه
....رسيديم به چرخ دستی که ازش بخار بلند ميشد...ايستاد..آستين پالتوش رو گرفتم  :من شوخی کردم
...خيلی عجيب بود اين آدم با اون دبدبه و کبکبه بره از اون پيرمرد با کاله نمدی سبز رنگ لبو بخره..
به مشت دستم دور آستين پالتوی لبخندی زد  :چرا...پير شدم برای اين کارا؟؟؟
...ای بابا چه اصراری داريد به باال رفتن سنتون_

خنده ام گرفته بود روی نيمکت نشسته بوديم..خيره بودم به بخاری که از لبوی قرمز رنگ بيرون ميومد...يه تيکه اش رو
...با وجود اينکه ميسوزوندتم گذاشتم توی دهنم :...خيلی خوشمزه است
...لبخندی به شوقم زد و دستاش رو کرد تو جيب پالتوش  :هر چيز ممنوعی خوشمزه است
...اين که ممنوع نيست_
..بهداشتی هم نيست_
....دکتريد ديگه...االن به خاطر بهداشتی نبودن نمی خوريد_
....دوست دارم که تو بخوری...حاال بخور تا بريم به قول خودت باال پايين کنيم تجريش رو_
....خنده ام گرفته بود از باال پايينی که گفت....لبخند زدم
....تو رو راحت ميشه خوشحال کرد_
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....مرسی که تو آرزوی امشبم همراهيم کرديد_
...چرخيد کامل به سمتم  :تو فقط آرزو کن همراز...من اينجا هستم

آرزو ...آرزو کردن...اين آدم اين روزها از من هم خيال پرداز تر شده بود؟؟...چی داشتم در برابر اين نگاه در برابر اين
...لحن زيبا و اين آدمی که همون قهرمانی بود که اصرار داشت بهش
نفسم رو حبس کردم...اون انگار برای خودش تعريؾ کرده بود که االن چرا روی اين نيمکت تو سرمای زير صفر تهران
نشسته من اما...آيا ميدونستم با اين ظرؾ يه بار مصرؾ قرمز رنگ توی دستم و چشمهايی که از زور گريه باز نميشدن
چرا اين جا نشستم؟؟ رو نيمکتی که نور باالی گنبد امام زاده صالح روشنش ميکرد؟؟؟
چشم از من گرفت و به روبه رو خيره شد...نفس عميقی کشيد :من ازت انتظار هيچ چيزی رو ندارم همراز..به خصوص
تو اين شب...فقط می خوام که خودت باشی...زندگی کنی...به خودت فرصت بدی...من برای تنهايی احترام بر انگيزت
...برای تنهايی تميز و زيبات احترام قائلم...برای اعتقاداتت برای حتی دلخوری هات
...من هم برای هر چيزی که مربوط به شماست احترام خيلی زيادی قائلم_
جمله ام از نظر خودم زيادی ساده بود اما انگار برای اون تحليل به مراتب عميق تر دشات که چشمهاش هم خوشحال ..
..شدن
 ...پاهام رو به هم گره زدم و کمی به خودم لرزيدم
سردته نه؟؟ ميخوای پاشيم راه بريم...؟_
يعنی باال پايين کنيم؟؟؟_

لبخندی زد  :من نمی دونم منظورت از باال پايين کردن چيه؟؟
شما اصال جوونی کرديد؟؟؟_
....اگر منظورت از جوونی کردن بيرون عالؾ چرخيدن برای حروم کردنه وقته ..که نه جوونی نکردم_
...منم جوونی نکردم يعنی وقتش رو نداشتم_
....با لبخند زيبايی برگشت و نگاهم کرد  :تو هنوز هم خيلی جوانی و اين يکم
...زير لب با صدای پايين گفت اما من شنيدم  :من رو ميترسونه
...من ترسناک نيستم_
...با تعجب نگاهم کرد انگار انتظار نداشت شنيده باشم
...البته که نيستی_
سيگارش رو روشن کرد و من خيره به قرمزی نوک سيگارش گفتم  :من مثل اين قرمزی سيگار شما سوختم اين چند وقت
....
...همه ما به نوعی سوختيم_
...اما حامد مثل ته کبيرتی که سيگار رو روشن ميکنه اما هيچ وقت نميسوزه زندگی کرده_
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...منتظر بودم صحبت به حامد برگرده_

قبول کنيد تازه باهاش صحبت کردم...منم دوست دارم بدون فکر کردن حرؾ زدن رو...منم دوست دارم تو يه نمايش _
کوچيک نقش يه آدم مهم رو بازی کنم...اين که با صدای قلبم زندگی کنم...من همه اين ها رو بدون بودن مادر و پدرم فقط
...با بودن رها هم ميتونستم تجربه کنم که نشد...من قانع نشدم
پک عميقی به سيگارش زد  :قرار هم نبود قانع بشی....اين صحبت فقط برای اين بود که تو بپذيری اين آدم هست..برگشته
و قصد و نيتش چيه...من و تو بخواييم يا نخواييم اين آدم پدر اون بچه هاست ..تو يعنی االن تو زندگيت هيچی نداری؟؟؟
...چرا..دوستايی دارم که همشون خانواده ام شدن...يه جورايی من هم گرفتار روزمرگی های زندگی شدم_
االن هم گرفتار همون روزمرگی ها هستی؟؟؟_
چی ميگفتم...می گفتم حضورت...نفست...محبتهای گاه و بی گاه اليت و پر از حست...تمام اون روزمرگی ها رو از بين ..
برد..؟؟ ميگفتم يه حس آروم و زيبا هست...مثل يه خط پر رنگ قرمز وسط زندگی آروم و گاهی موج داره من؟؟؟..ميگفتم
...خودم تعريفی برای اين حس ندارم؟؟؟...برای من اين نقطه انگار نقطه صفر کردن تمام اتفاقات اين چند روز بود
لبخندی به سکوت طوالنيم زد و اشاره ای به نوک دماؼم کرد  :يخ کردی...بلند شو..يکم راه بريم...ديگه دوست داری
امشب چی کار کنی؟؟
...دلم ميخواست تو محله خودمون راه برم..همه رو بشناسم سالم کنم و نمی دونم..من خلم جديم نگيريد_
...برای محلتون نمی تونم فکری بکنم اما دوست دارم باهات از کنار اون مؽازه ها رد بشم_
ظرؾ خالی رو انداختم توی سطل و راه افتادم کنار اين مردی که امشب عجيب شده بود..امشب انگار همه چيز رو پاک
کرده بوديم و همه چيز رو داشتيم از اول شروع ميکرديم...و اين يعنی فراموش کردن دقيقا سه ساعت پيش و تمام
....نسبتهايی که اين مرد جذ اب کنار دستم با عامل تمام ناراحتی های زندگی من داشت

....هولم نکن سيا_
يعنی جدی جدی ميخوای با نريمان کار کنی؟؟_
چه طور مگه؟؟؟_
...گوشی رو بين شونه ام و سرم نگه داشتم تا بتونم بندهای آل استار رو محکم کنم
هيچی کاراش خيلی موفق هست.يه جورايی هم بار هنری دارن هم شديدا گيشه رو راضی ميکنن...حاال نقشت چيه؟؟_
...در رو قفل کردم و کيفم رو روی دوشم جا به جا کردم  :نقش اول
...فرياد زد  :ای ول...همراز اين عاليه
می شد حسرت ته کالمش رو گرفت و چيزی نگفت...نه خوب نبايد بگم که اون حسرت مخفی شده ته خوشحاليش رو ..
...گرفتم

ورودم به پالتوی محل تمرين همراه شد با لبخند پت و پهنی که زدم..اين بوی دوست داشتنی و تکراری رو نفس
کشيدم..اين جا جای من بود..هر جای دنيا هر اتفاقی که برای من ميوفتاد برام مهم نبود اينجا توی اين اتاق تاريک...روی
اون صحنه در حالی که کاؼذهای متن مچاله ميشدن توی دستم قرار که ميگرفتم همه چيز پوچ به نظر ميرسيد...حتی
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دلتنگی عميقی که برای هم بازی معروفم احساس ميکردم...حتی نگاه کمی آزار دهنده آقای کارگردان هيچ کدومشون هيچ
اهميتی برای من نداشتن...وقتی توی نقش زن جذاب و شادی فرو ميرفتم که همه تالشش برگردوندن مرد مورد عالقه اش
...به زندگيی بود که ازش بريده بود
...همون جوری که سهيل و محمد ميگفتن عالی هستی_
لبخندی به مرد روبه روم زدم..مردی که اصال پيش زمينه خوبی ازش نداشتم سرم رو پايين انداختم و خودم رو مشؽول
...کفش هام کردم
...می دونی خيلی هم جوونی انقدر رو انتظار نداشتم_
ديشب هم يادمه اين زيادی جوون بودن رو از زبان حامی شنيده بودم اما اون لحن کمی نگران کجا و لحن کمی هيز اين ..
...مرد روبه روم کجا اخمام رو کردم توی هم
...هر دوشون به من خيلی لطؾ دارن_
محمد الکی از کسی تعريؾ نميکنه...خالصه اينکه به گروه خوش اومدی برای نقش يارا فکر نميکنم ميتونستم بهتر از تو _
..پيدا کنم...حاال بيا بريم
مقنعه ام رو کمی بيشتر جلو کشيدم : ..کجا؟؟
..خوب همگی جمع ميشيم خونه من بعد از تمرين طبقه باالی اين جاست يه قهوه ميزنيم..کمی کار رو تحليل ميکنيم_
...بايد از اول کار موضعم رو مشخص ميکردم  :ببخشيد ...من معموال تو دورهمی ها شرکت نميکنم..
...اخماش رفت تو هم اين يعنی بهش بر خورده بود..
...آخه فرصتش رو ندارم..جايی تدريس می کنم که باالفاصله از اين جا بايد برم اونجا_
...خوب دروغ دروغ هم نبود اما راست هم نبود چون االن فقط ميخواستم برم خونه کتاب بخونم و بخوابم..
...باشه..هر طور که راحتی...پس فردا راس ساعت  1بعد ازظهر منتظرتم_
صدای زنی که با طنازی نريمان رو صدا ميکرد نگاهم رو کشوند به بيرون جايی که ايستاده بوديم...زنی که شک ..
....نداشتم...همون الهام خانوم معروفه

اخماش يکم رفته تو هم و دستاش رو توی هم قفل کرده بود...گلنار با چشم و ابرو به سيای بد اخالق اشاره کرد و لبخند
...زد...به نظر من که خنده نداشت...اما قيافه سيا با مزه شده بود
...به محمد بگو_
واقعا پيشنهاد هوشمندانه ای بود آقای داداش...برم چی بگم به محمد...بگم ببخشيد کار گردانی که بهم معرفی کرديد _
...هيزه
....برو بگو به دوست محترمتون تذکر بده دست از سر من برداره_
...من خيلی چيز مستقيمی ازش نديدم...اصال نبايد انگار برات تعريؾ ميکردم_
....اخماش بيشتر رفت تو هم  :همراز عصبانيم نکن...من يادم نبود اين همون نريمان
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يادت بود هم چيزی تؽيير نميکرد...مگه از اين جور آدم ها ديگه تو تئاتر نداريم...؟؟؟_

گلنار  :مگه فقط اونجاست...ما پزشک و وکيل و کارمند و چه می دونم تو هر جمعی آدم مشکل دار داريم...تو فقط مراقب
...خودت باش
اون که نميخواد به من حمله کنه...من فقط نگاه مزخرفش رو دوست ندارم...اين که هی اصرار داره تو دور همی هاشون _
...شرکت کنم رو دوست ندارم
...سيا  :تمرين بعديتون من ميام
لبخندی زدم  :بی خيال سيا ميخوای بيای دست به يقه بشی؟؟
....آره ميخوام با قداره بيام تو بگم آی نفس کش_
با لحن التيش که من رو ياد اجراهای بی نظيرش می انداخت خنديدم اما خنده خيلی شادی هم نبود...نگاه نريمان اين چند
وقت اذيتم کرده بود..شوخی هاش خيلی از موارد خارج از خط بود...باوجود اخمهای عيان من هم شوخی هايی ميکرد که
....نه مناسب خودش بود نه من ...و نه موقعيت شؽليمون
حاال اخمات رو باز کن آقای مهندس...شام ميريم بيرون يا نه....؟؟_
چرا نميريم مموش خوشگل من...پاشو حاضر شو ميريم دنبال آويسا و بعدش هم ميريم همون رستوران انتخابی آبجی _
...بزرگه
...هنوز تو فکر بود و معلوم بود نتونسته حرفهای من رو هضم کنه
...گلنار  :سيا خيلی نگرانته...همراز به پولش فکر نکن اگه اذيت شدی بيا بيرون
من رو که ميشناسی اگه احساس کنم چيزی با اعتقاداتم و اخالقيتم جور نيست کال بی خيالش ميشم اما دروغ هم نگم اين _
...چند وقت شديد هم به پول احتياج دارم
راستی از رامين چه خبر؟_
خدا رو شکر اين مدت خيلی سرش به کار خودش گرم بوده و زياد به پر و پای من نپيچيده تو خيال خودش بهم وقت داده _
...فکر کنم
...همراز يه چيزی بگم_
....در حالی که سرم تو کمد بود تا لباس مناسب امشب پيدا کنم سرم رو گفتم  :بگو خانوم دکی
...حامی_
مانتو توی دستم خشک شد...اما سرم رو از کمد در نياوردم  :حامی چی؟؟؟
تو هيچ حسی نسبت بهش نداری....؟؟_
اين سئوال پيچيده ترين سئوالی بود که تمام اين مدت ذهنم رو مشؽول کرده بود...حس ؼريبی داشت اين سئوال...در من ...
حس های خنک و شيرينی به ايجاد ميکرد...همون حسی که وقتی تو زمستون بيرون خيلی سرده از سر کار بر
ميگردی...چراؼهای خونه ها روشنه..گاهی توی کوچه بوی پياز داغ ميپيچه...حامی برای من حس يه خونه با چراغ
....روشن...گرم و عاری از تمام مشکالت بيرون رو داشت..همون طور دلم رو ميلرزوند بهش فکر کردن...اما
همراز؟؟_
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مانتوی چنگ زده رو روی تختم انداختم و خودم نشستم روی تخت  :حس من به حامی تو اوج سادگی فوق العاده پيچيده
...است....من
...گلنار لبخند پهنی زد  :فهميدنش سخت نيست که ته اون دل کوچيکت چی ميگذره
من هنوز خودم نمی دونم چه خبره تو چی فهميدی؟؟_
...همراز...قبل از اين که تو جريان اين رودخونه قرار بگيری..همه چيز رو در نظر بگيری_
...رو تختی ام رو که توی دستم مشت کرده بودم رها کردم و بلند شدم : ...رودخونه ای وجود نداره
....اون آقای دکتری که اون طور برای تو نگران بود ...اون آدم..اون نگاه و اون صدا...رودخونه نيست...سيله_

...به به خانومای خوشگل من امشب بايد چند تا جبهه رو داشته باشم...حواسم بايد جمع جمع باشه_
بعد هم صداش رو انداخت توی گلوش و انگشتی به سبيل نداشته اش کشيد و اشاره ای به من کرد  :به خصوص شما حاج
...خانوم...پالتوتون خيلی کوتاست
با صدای بلند خنديدم
...گفت :نخند دختره سرتق مگه باهات شوخی دارم
بارونی سورمه ای رنگم خوب خيلی کوتاه بود ..شال خردلی رنگم رو کمی جلو کشيدم و براش ادايی در آوردم و بوتهام
رو از توی کمد با عشوه در آوردم..با چشمای گرد نگاهم کرد  :چه ادا هايی ياد گرفتی گيسات رو ميکنم از اين اداها رو
...جای ديگه در بياری
...به قيافه اش که اين بار جدی شده بود لبخندی زدم  :سيا..
....زهره مار..اين بار شوخی ندارم از اين قرها نيا ی ها_
...هنوز مشؽول کل کل بوديم که موبايلم زنگ زد حامی بود
...سالم_
سالم همراز خواب که نبودی...؟؟_
 ...به ساعت ديوار نگاه کردم :...ساعت تازه نه و نيمه..شما پاک من رو گذاشتيد جای نيوشا
..خنده کوچيکی کرد :خيلی هم فرقی نداريد
...نه خير خواب نيستم تازه ميخوام برم بيرون_
لحنش يکم جدی شد  :جای مهميه؟؟
...لحنش خنده ام می انداخت : ...آدمی که ميخواد من رو ببره احساس آدمهای مهم بهش دست داده..
اين بار واقعا جدی شده بود  :می خواد ببره.؟؟.يعنی تو نميخوای بری به زور ميخواد ببره؟؟
اين آدم ذهنش به کدوم سمت ميرفت؟؟..
...سياوش و گلنار که انگار فهميده بودن کی پشت خطه با لبخند نگاهم ميکردن
...نه سياوش می خواد شام ما رو ببره بيرون_
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...اين بار لحنش صد و هشتاد درجه فرق کرده بود  :بهت خوش بگذره
...خواستم دليل زنگ زدنش رو بپرسم که سيا تلفن رو از دستم کشيد  :سالم عليکم آقای دکتر..
_....
...سيا خنده بلندی کرد و کمی از ما فاصله گرفت

گلنار بهم نزديک شد  .دستش رو دور شونه ام انداخت  :اين برق چشما جواب همون سئوال منه که سرت رو کرده بود تو
....کمد و به روی خودت نمياوردی

ميزی که سيا انتخاب کرده بود کمی از در فاصله داشت..آويسا رو به روم بود..سيا کنارش نشسته بود و گلنار هم کنار
سيا...صندلی کنار من که در حقيقت باالی ميز بود رو خالی نگه داشته بودن...هنوز کاری که سيا کرد رو باور نميکردم
...خيلی جدی حامی رو هم دعوت کرد و جالب اين که اون هم قبول کرد وحاال منتظر بوديم تا بياد
يه دسته از موهام رو دور دستم ميپيچدم
...آويسا  :همراز..چه قدر اين رنگ بهت مياد...خيلی ترکيب اين دو رنگ رو دوست دارم
بحثی راجع به رنگ و ترکيباتش تو معماری هنر شروع شد و من لذت ميبردم از صحبت با اين دختر مطلع و جذاب که ..
هر کلمه ای که ميگفت يک بار بر ميگشت به سمت سيا و بهش لبخندی از ته دل می زد..لبخندی که دل من رو ميلرزوند
...چه برسه به سيا
...سالم_
همگی با سالمی که سيا کرد سرمون رو بلند کرديم و با ديدن حامی که تو کت شلوار و کروات زؼالی رنگش از هر
...موقعی شيک تر و جدی تر به نظر ميرسيد از جامون بلند شديم..تا سالم کنيم

شام رو که سفارش داديم..سيا راجع به شرايط شرکتی که توش کار می کرد صحبت ميکرد و حامی در کمال آرامش و
جديت بهش گوش ميکرد و من در حالی که پايه ليوان رو به روم رو توی دستم می چرخوندم نگاهش ميکردم..اين مرد
آروم و جدی و قابل احترام که کنارم سر ميز نشسته بود شايد جواب تمام سئواالت اين چند روز بود...مردی که ديدنش به
من در اوج هيجان آرامش ژرفی ميداد پر از حس زندگی ...از کی اين اخم ها ديگه به نظرم برنده نبودن؟؟ يا شايد از کی
...اين آدم ديگه به نظرم اخم آلود نيومده بود ؟؟نمی دونم
همراز امشب خيلی ساکتی؟؟_
...من مخاطب سئوالش قرار گرفته بودم  :گوش ميکنم..
...به بحث های اقتصادی؟؟..فکر نميکنم_
چه طور به نظرتون در اين مورد ها نبايد نظری داشته باشم؟؟_
...لبخندی زد  :به نظر من که تو ميتونی راجع به هر چيزی صاحب نظر باشی
سيا با لودگی چشمکی بهم زد و من بهش چشم ؼره رفتم...خودم ميدونستم اين سکوتم از سر اون حسيه که راضی نبودم که
...اين مرد کنارم باشه و حواسش به من نباشه
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آويسا و حامی يه مدت بعد راجع به ايتاليا و زيبايی هاش شروع به صحبت کردن و من احساس کردم انگار من و گلنار
....بدجور کنار گذاشته شديم
آويسا ميخواست برای تجديد آرايشش بره دستشويی و سياوش هم بلند شد تا همراهيش کنه..گلنار هم موبايلش رو دستش
...گرفت و با اجازه ای گفت و بلند شد و من چاقوی دستم رو توی بشقابم تکون ميدادم...سکوت بينمون بود
سرش رو کمی خم کرد و به صورتم نزديک کرد..اين طوری ميتونستم بوی ادکلنش رو که با بوی توتون پيپ قاطی شده
..بود حس کنم و اعتراؾ کنم اين بو برام خلصه آوره
خوبی همراز؟؟؟_
....سرم رو بلند کردم...چشماش زيادی به چشمام نزديک بود....من خاکی چشماش رو با اين لبخند ته نگاهش دوست داشتم
...خوبم_
سياوش من رو دعوت کرد اما يادم رفت بپرسم دليله اين دعوت چيه؟_
...به خاطر آويساست انگار تونسته ازش جوابهای اميدوار کننده بگيره_
لبخند مهربونی روی صورتش اومد  :خوب پس اين خانوميه که سياوش به خاطرش از آرزوش گذشته البته خيلی هم
...عجيب نيست
چرا يه لحظه يه حس ناراحت کننده اومد توی ذهنم نميدونم..سعی کردم عقبش بزنم :...بله عجيب نيست..آويسا عين ..
...فرشته هاست
نمی دونم تو نگاهم چی ديد که کمی بهم نزديک تر شد..انگشت اشاره اش رو پشت هر چهار انگشت دست راستم احساس ..
کردم...انگشتهام باال اومدن و سر اون پايين...ونفسش رو ی پوست انگشت هام احساس کردم....نمی دونم چه قدر از اون
همه حسی که به وجودم تزريق شده بود گذشت که سرش رو باال آورد و تو صورتم نگاه کرد...انشتگهای دستم هنوز تو
...امن ترين جای دنيا بودن
با لحنی که از هر زمانی محکم تر بود و در عين حال نوازش گونه تر نزديک گوشم گفت :من يه فرشته ميشناسم...از همه
....فرشته های دنيا زيبا تر...نفس گير تر...محکم تر و لطيؾ تر...من اين جا فرشته ديگه ای نميبينم

همه چيز به نظرم مثل گذر يه رعد بود انگار که چيزی در ثانيه ای روشن شده باشه و بعد صدای مهيب حقايق يهو از اون
نور بترسونتت...خيره بودم هنوز به جلو تو ماشين مردی که امشب بيشتر از هر زمان ديگه ای من رو عاشق کرده
بود...حتی گفتن اين جمله تو سرم هم ميترسوندتم...حامی که اين طور به روبه رو خيره شده بود...همونی بود که وقتی
اون طور به من حس زيبا بودن و رو داده بود با رسيدن سياوش تونسته بود به راحتی به حالت عادی خودش برگرده من
اما با گونه هايی که ازش حرارت بيرون ميزد با گيج کنند ه ترين حسهای دنيا توی ذهنم امشب رو به پايان رسونده بودم
حاال تو ماشينش داشتم به سمت خونه ميرفتم...احساس ميکردم اگر با خودم کمی خلوت کنم شايد بتونم با خودم کنار
بيام...يادم ميره مگه نه؟؟ من فقط مدهوش آرامش و مردونگی های اين جنتلمن شدم...امکان نداره من اين طور دلبسته
...برادر حامد شده باشم...اين طور وابسته يک از اصلی ترين مهره های انتظام ها...سرم داشت می ترکيد
امشب بهت خوش نگذشت؟؟_
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..به چی ميخواست برسه با اين سئوال؟..
...خوش گذشت_
پس چرا انقدر ساکتی؟؟_

چهره اش زيادی متفکر بود....دلم ميخواست موضوع رو عوض کنم..به جايی ببرم که يکم دور باشه از اين کوچه باغ در
...هم برهم حس هام
بچه ها چه طورن؟؟؟_
...خيلی واضح خنده اش رو خورد...خوب دستم براش رو شده بود...
...اونها هم خوبن و مثل هميشه دلتنگ...من امشب تماس گرفته بودم باهم صحبت کنيم که اين توفيق نصيبم شد_
....ما خيلی خوشحال شديم از بودنتون در کنارمون...آويسا عضو جديد ماست_
!!!پس عضو جديد هم ميپذيريد_
...منظورش رو دقيقا متوجه نشدم..سرم رو چرخوندم به سمتش..
جواب اين نگاهت که پر از سئوال رو زمانی می دم که ديگه برات آقای دکتر نباشم...که بتونی فعلهات رو جمع _
...نبندی...هر وقت که اينطور که امشب سردر گمی سر در گم نباشی
...احساس کردم ضربان قلبم رفته روی هزار : ...من
...نظرت چيه فردا بچه ها رو بيارم پيشت...من هم باشم ميخوام راجع به حامد ذره ذره باهاشون صحبت کنيم_
به سريع ترين و تخصصی ترين صورت ممکنه تؽيير موضع داد...خيلی سريع اون نگاه پر از نوازش به همون نگااه ..
....حامی واری تؽيير کرد..همون جديت زمانهايی که ميخواست مشکالت رو حل کنه
...يعنی راه فراری نيست_
از واقعيت هيچ وقت راه فرار نيست.همراز..تو انقدر عاقل و با هوش هستی که مطمئنم خودت هم خوب ميدونی حقيقت _
 ...اينه
...من آمادگيش رو ندارم...بچه ها هم ندارن_
...هر چی سنشون بره باالتر بدتره..کينه های انباشته شون بيشتر ميشه..فرصت های بيشتری رو از دست ميدن_
...يه لحظه استرس گرفتم و با نگرانی چرخيدم به سمتش  :يعنی چی فرصت..حامد که قرار نيست جايی ببرتشون
....البته که نمی بره....منظورم فرصت بودنشون در کنار پدرشونه_
باشه...هر وقت که خواستيد من هستم که صحبت کنيم...راستی پدرتون چه طورن؟؟؟_
....همون طوری...نه خيلی خوب نه خيلی بد_
ميشه بپرسم که چرا اون اتفاق افتاد؟؟؟_
آرنجش رو اروم گذاشت رو لبه پنجره : ..حامد اون شب همه حرفهاش رو نزد..تو حالت خوب نبود اون از تو بدتر...خب
بابا حاضر بود هر چی داشت بده حامد بمونه همون جا و برنگرده..بر گشتن حامد يعنی يه دنيا سئوال و جواب..مردمی که
ميخوان بدونن چرا رفته..چرا برگشته؟؟ تا حاال کجا بوده؟؟..برای پدر من که يه عمری جوری زندگی کرده که کسی ازش
....سئوال نپرسه اينا خيلی سخته..حامد بابا رو خيلی اذيت کرده...خيلی زياد
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يعنی شما اذيت نکردی؟؟_
برگشت و با لبخند پر مهری نگاهم کرد :نه نکردم خانوم کوچولو ميخوای مچم رو بگيری؟؟
نه بحث مچ گيری نيست...می دونيد چرا برای هميشه از نظرشون پسر خوبی بوديد؟؟_

لبخندی زدم و ادامه دادم :برای اينکه شما همون طور که اونها خواستن ازتون زندگی کرديد...يعنی با قوانين خانوادتون
هماهنگی کامل داشتيد...هيچ وقت خارج از خط اونها نبوديد..حتی سازی که ميزنيد رو اونا انتخاب کردن..حامد ؼلط يا
درست خواسته که جور ديگه ای زندگی کنه و تمام مدت مجبور شده با خانوادتون بجنگه...و اين کار به لج بازی
...کشيده...که باعث شده هم رها بدبخت شه..هم خودش و يه عالمه زنجير وار اذيت بشن
...می بينم که موضعت نسبت به حامد عوض شده_
هر گز همچين چيزی اتفاق نميوفته برای من خيلی چيزا ثابته...خيانت بده..دروغ بده...فراموش کردن فرزندان به هر _
...دليلی با جنايت فرقی نميکنه...اما نمی شه که يادمون بره يه زمينه هايی هم وجود داشته
...انگشت اشاره اش رو روی لبش گذاشته بود اين يعنی داشت فکر ميکرد
تند رفتم؟_
برگشت به سمتم  :نه...خوشحالم که به نقطه ای رسيديم که ميتونيم چيزهايی که تو ذهنمونه رو در ميون بذاريم..با بخشی
....از حرفهات موافقم و يه بخشيش هم نه
...رويا_
...منظورت اجبار پدرم برای ازدواج با روياست؟؟...رويا برای حامد حيؾ بود_
...خواهر من نبود نه..چون دختر چی چی سلطنه نبود_
...خواهر تو اين وسط از همه حيؾ تر بود_
ديگه رسيده بوديم به خونه...ترمز دستی رو کشيد و برگشت به سمت  :محض رضای خدا همراز بپذير که من تو جبها ای
خالؾ تو و رها نيستم...نمی گم به اندازه تو..اما دلم برای اون دختر معصوم و زيبا که اومد خونه ما..هسر شد..مادر
...شد...می سوزه

دلم ميخواست اين سر بی مخم رو بکوبم به ديوار....پشتم بهش بود و کاؼذهايی که روشون يادداشت برداشته بودم رو توی
...مشتم فشار دادم...و زير لب به خودم و زمين و زمان فحش ميدادم
ديگه امشب رو ميای همراز بابا دختر تو مگه جؽدی چپيدی تو خونه؟؟_
مثال کارمندهای بانک بعد از تموم شدن کارشون ميرن خونه جؽدن؟؟_
لبخندی زد و من متوجه شدم از اين لبخند حقيقتا متنفرم  :دختر خانوم تو خودت رو با کارمندهای بانک مقايسه ميکنی؟؟؟
بازيگری برای من يه شؽله...مثل بانکداری..معلمی...مثل همه اونها...من ميام کارم رو به بهترين شکل انجام ميدم و _
...ميرم خونه ام..کتابم رو ميخونم...زندگيم رو می کنم
.شنيدم تنها زندگی ميکنی؟؟؟_
...هيچ کس تا به حال اين سئوال رو انقدر نفرت انگيز از من نپرسيده بود..
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دستی به صورت خسته ام کشيدم...بعد از نزديک نه ساعت تمرين بی وقفه...بعد از دو زنگ درس دادن..حاال ده شب بود
و واقعا دلم ميخواست برم خونه..و گير اين آدم زبون نفهم افتاده بودم...دسته های شالم رو مرتب کردم و کيفم رو برداشتم
 :...اين تنها زندگی کردن دليلش اين نميشه که دير برم خونه...اگر اجازه بديد ديرم شده بايد برم
از کنارش که يه لبخند مزخرؾ داشت رد شدم...نفس عميقی کشيدم از بوی دوست داشتنی پاييز و راهم رو کشيدم به سمت
خونه...خوشحال بودم که امشب با اين خستگی قرار نبود با بچه ها حرؾ بزنيم..و قرار شده بود فرداعصر..دلم براشون
تنگ بود...دلم گير بود اين روزها...کيفم رو روی دوشم جا به جا کردم...خيلی فکر ها بود توی ذهنم..محبت های گاه و
بيگاهش.همه چيز از اون جمله ای فکر کنم شروع شد که گفت..اونه که بهم اجازه ميده هر طوری دوست دارم صحبت
کنم...اما...اين حقيقت نبايد ميداشت...امکان نداشت اون مرد با اون دبدبه و کبکبه...بياد و به منی عالقه مند بشه که براش
حکم يه دختر بچه بی تجربه رو داشتم..اصال من به چه دردش ميخوردم...نکنه داشتم با توهم ميرفتم جلو؟؟...من اين حس
رو هيچ وقت تجربه نکرده بودم..رامين بحثش حتی کمدی هم نبود اين وسط....باد سردی پيچيد و من شال دور گردنم رو
...محکم تر کردم...از کنار يه لبو فروش رد شدم و لبخند پهنی روی صورتم اومد

انگشتهای دستم رو ميشکوندم و توی اتاق رژه ميرفتم آخرين باری که اين طور از روبه رو شدن با بچه ها ترس داشتم يه
هفته بعد از مرگ رها بود...هفته سياهی که با التماس تونسته بودم اکبرخان رو راضی کنم بچه ها رو بياره خونه من..تا
باهم حرؾ بزنيم اون روزهم اين طور کؾ دستهام عرق کرده بود و نفسم تند شده بود..قرار امروز هم همون طور من رو
....ديوانه ميکرد..اين بار هم بايد حرفهايی رو ميزدم که خودم هم خيلی بهشون اعتقادی نداشتم اما چاره ای هم نداشتم
با گلنار که حرؾ زده بودم پرسيده بود تنهايی؟؟ و من چه قدر راحت و با اطمينان گفته بودم نه..حامی هست....از ديشب
خجالت رو به روشد با اين آدم رو هم پيدا کرده بودم انگار که اون هم ميتونه ای اين حس پنهانی و به فکر خودم ممنوع
....رو ببينه...فکر کردن به حامی نا خود آگاه شوقی همراه با استرس به همراه داشت
زنگ در از جا پروندتم..يه بار ديگه به خودم با اون آرايش محو توی آينه نگاه کردم...و لبخندی زدم...بچه ها با شوق
محکم بؽلم کردن و من همون طور که اونها رو در آؼوش داشتم به باالی سرم نگاه کردم به يکی از جذاب ترين مردهايی
...که تا به حال ديده بودم که لبخندی پر مهر تر از هر زمانی روی لبش بود و به ما نگاه ميکرد
...کوشا محکم گونه ام رو بوسيد  :همراز..عمو هم امشب اين جاست
...می دونم خوش تيپ خان_
و بعد هم با دست به مبلها اشاره کردم و لبخندی بهش زدم  :خيلی خوش اومديد ببخشيد دلم برای بچه ها خيلی تنگ شده
..بود
..راحت باش_
از توی آشپزخونه بهشون نگاه کردم و ته دلم با تمام اين استرسها ی ياز زيباترين حس های دنيا اومد...در کنار هم
بودنشون تو خونه من با اين لبخند اينکه اين بچه ها در کنار حامی اين روزها راحت تر بودن اين که اين مرد داشت بالبخند
به بازی کردنشون با پازل  1000تکه من لبخند ميزد و با ديسيپلين خاص خودش راهنماييشون هم ميکرد و من داشتم
براشون چای ميبردم و بهم حس بودن ميداد...اين که گه گاه حامی به سمت آشپزخونه نگاهی ميکرد و بهم لبخند ميزد...اين
يعنی حواسم بهت هست اينکه حضورم اين جا تو اين خونه يعنی همه چيز قراره سر جای خودش باشه...اينها همه حس
...هايی بود که حضور حامی به من ميداد
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چای رو جلوش گذاشتم و شيرکاکائو رو دادم دست بچه ها و رو مبل دو نفره کنار حامی نشستم و انگشت هام رو شروع
کردم به شکستن صداش باعث شد حامی چشم از بچه ها بگيره با اخم نگاهم کنه  :نکن اون طوری دختر چه عادتی داری
...به خودت آسيب برسونی؟ من نميفهمم
...آخه_
صداش رو کمی پايين آورد و نگاهم کرد  :استرس داری؟؟
...خيلی..نگاهشون کنيد چه قدر شادن..نمی خوام ناراحتشون کنم_
...همراز من اينجام که با هم اين کار رو بکنيم...من هستم...همه چيز درست ميشه..من مطمئنم می تونيم_
همون لحظه دلم ميخواست بؽلم کنه...بؽلش کنم...چه قدر ازش ممنون بودم که گفت ميتونيم...يعنی اون روی من حساب ...
....کرده..اين باعث شد تا صورتم کمی باز بشه و لبخند اون پهن تر
...کوشا شيرت رو بخور تا نريخته_
...اين تذکر رو دادم تا حواس اون دو تا که به پازل بود به من داده بشه
نيوشا  :همراز اين پازل رو کی تموم ميکنی؟؟
...حامی اين بار به جای تذکر کلمه خاله چشم دو خت به چاييش...
....نمی دونم پرنسس اين روزها خيلی وقت ندارم_
...محمد رو ديگه نمی بينی_
!!!حامی  :نيوشا؟؟؟
خوب حامی بود ديگه اين تذکر برای به کار بردن اسم محمد بدون پسوند و پيشوند بود...و اينکه چرا نيوشا بهش فکر ..
ميکنه؟؟؟
...تو دلم به حامی زبون درازی کردم..حسود خان
اين روزها فقط تلفنی باهاش حرؾ ميزنم اون سر کاره منم همين طور اما به تو مخصوص سالم ميرسونه و بهت قول _
...ميدم دوباره ببرمش ببيينش
...نيوشا  :من فکر کردم امشب اونهم هست مثل اون مهمونی که اومديم خونه ات
حامی با دست به کنارش روی مبل اشاره کرد تا نيوشا بشينه و نيوشا اطاعت کرد و حامی گفت  :نه امشب ما خانوادگی
دور هم جمع شديم
....من دلم ؼنج رفت برای اين کلمه خانواده که من هم توش بودم..
...حامی به من نگاهی کرد و اين يعنی که شروع کنيم
حامی  :نيوشا می دونی که من چه قدر برام مهمه که شما يعنی هم تو و هم کوشا خوب زندگی کنيد درسته؟؟؟
نيوشا که حاال فهميده بود ماجرا جديه با ترس خيره شد به من و من بؽضم رو به زور قورت دادم..اگر من کم مياوردم
...مطمئنا بچه ها هم عکس العملها تندی نشون ميدادن
کنار نيوشا نشستم و کوشا رو هم روی پام نشوندم..سنگين شده بود اما اين طوری ميتونستيم هر چهار تامون روی مبل
بشينيم و من ذهنم درگير بود که يعنی نميشد اين تابلو هميشگی باشه...؟؟
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من  :منظور عموتون اينه که خوب ميدونيد که ما هميشه صالح شما رو خواستيم؟؟
...نيوشا  :من دوست ندارم اين جمله رو

...عروسکم هيچ مشکلی نيست...ما اينجاييم...هميشه پيش شما تا هچ مشکلی پيش نياد...ما هميشه کنار هميم...اما_
نيوشا ترسيد  :اما چی..تو ميخوای جايی بری؟؟ ميخوای ازدواج کنی نه؟؟ اونم نميخواد ما باشيم...؟؟
 ...کوشا با وحشت نگاهم کرد
....من  :ای بابا نيوشا..اين جمله رو کی به تو گفته؟؟ من حتی ازدواج هم بکنم
حامی پريد توی حرفم  :مطمئن باشيد همسر خالتون شما رو خيلی دوست داره...اما االن اصال بحث ازدواج هيچ کس
...نيست...شما هر دوتون انقدر بزرگ و عاقل شديد که بتونيد شرايط رو درک کنيد
نيوشا تو جاش جا به جا شد و با اخم گفت  :منظورتون اينه که اون برگشته نه؟؟
...من  :اون چيه نيوشا
....اون..اونه_
..وقتی اين طور براق ميشد تو صورتم دلم ميخواست لپاش رو بکشم..
....حامی  :نيوشا نذار فکر کنم که ادب يادت رفته
...با التماس به صورت حامی خيره شدم بلکه اين اخم ها رو از هم باز کنه...االن جاش نبود...
 ....نيوشا دست به سينه نشست
من دستی به موهای خوشگلش کشيدم  :نيوشا..من وقتی سه ساله بودم پدرم رو از دست دادم...فوت پدرم يکی از بدترين
....اتفاقهای زندگی من بود...حتی اگه خيلی به يادش نيارم
کوشا که از نيوشا هم اخم آلود تر بود از روی پام پايين اومد و نشست روی مبل رو به رو...دلم ميخواست جلوش رو
 ...بگيرم..دلم ميخواست کنارم باشه....اما نميخواستم گير بدم بهش
...کوشا  :پدر ما هم نيست عين تو همراز
نه عزيز ترينم..پدر من فوت کرده..االن کنار مادر شماست...کنار مادر من...اما پدر شماهست...اون دوست داره که _
...کنار شما باشه
...نيوشا بؽضش ترکيد  :ديدی گفتم ما رو نميخوای...ديدی خسته شدی
...آخه من چی ميگفتم...داشتم کم مياوردم..
حامی دستش رو آروم از پشت نيوشا رد کرد و من گرمای کؾ دستش رو روی موهام احساس کردم...اين حضور انگار
...تمام اين يخ کردگی های رگ ها م رو از بين برد
حامی با لحن پر از صالبتش  :نيوشا گريه نکن...تو و کوشا عزيز ترين چيزی هستيد که ما داريم..هيچ وقت هم ازتون
خسته نيمشيم..چه طور ممکنه آدم از عزيز ترينش خسته بشه..نمی بينی خالت يا اين حرؾ ناراحت ميشه؟؟
من اعتراؾ کردم که االن اين لحن پر صالبت نياز بود..لحنی که انگار هر کلمه ای که باهاش عنوان ميشد حقيقت ...
...محض بود و اطمينانی که هر گز از بين نميرفت
...نيوشا با چشمای اشکيش برگشت به سمتم  :همراز تو قول دادی
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....من بهتون قول دادم هميشه ازتون محافظت کنم...هنوز هم سر حرفم هستم_

صدام از بؽض ميلرزيد...کوشا اون روبه رو نشسته بود و اخم آلود گارد گرفته بود و من بال بال ميزدم برم بؽلش کنم ..
...می ترسيدم ديگه دوستم نداشته باشه
انگشتهای حامی آروم الی موهام حرکت کردن...برگشتم به سمتش...چشم هاش رو به نشانه اطمينان دادن يه بار باز و
 ...بسته کرد
....با التماس نگاهش کردم زير لب گفت  :نگران نباش
....و اون حرکت انگشتها آرام بين موهام برای من يعنی اينکه قرار نيست هيچ اتفاقی بيوفته
حامی  :کوشا عمو جان چرا اونجا نشستی؟؟
...من نميخوام..من ميخوام هين طوری زندگی کنم...من اصال ميخوام بيام پيش همراز_
..حامی  :تو ديگه مردی شدی..گوش کنيد بچه ها...حامد پدر شماست
...کوشا  :نيست
...حامی خواست جواب بده که من گفتم  :کوشا..ايشون پدر شماست...اون شما رو دوست داره
...نيوشا  :نداره...اگه داشت وقتی مامان مرد ميومد
دستم رو گذاشتم روی شونه ام دلم ميخواست هر چی اطمينان داستم رو بهش تزريق کنم : ...حتما نتونسته...بذاريد خودش
...براتون توضيح بده
...کوشا بلند شد و داد زد  :نميخوام
...حامی با لحن محکم اما آرومش  :کوشا
من که اين بار چشمام کامال خيس بود  :کوشا ..ای کاش پدر من زنده بود..ای کاش يه روزی بعد از تمام اين سالها از اون
...در تو ميومد
...نيوشا  :حتی اگه ترکت کرده بود
....اشکم روی گونه ام ؼلطيد  :کاش ترکم کرده بود...اون وقت من هميشه منتظر بودم برگرده
...کوشا که ديد دارم گريه ميکنم به سمتم اومد و خودش هم شروع کرد به گريه...محکم بؽلش کردم
....کوشا  :بهش بگو نياد...ما قول ميديم بچه های خوبی باشيم ديگه اذيت نکنيم
...نيوشای گريان  :کوشا راست ميگه
حامی اين بار نيوشای گريان رو محکم بؽل کرد :...نيوشا جان...اون فقط ميخواد شما رو ببينه...نمی خواد جايی
....ببرتتون...می خواد فقط باهاتون حرؾ بزنه
...کوشا اشکهاش پيراهنم رو خيس کرد
..من صورتش رو از توی بؽلم بيرون آوردم  :ما بارها باهم صحبت کرديم...قرار شد هميشه بهم اطمينان داشته باشيم
..نيوشا  :ولی االن تو داری از اون حمايت می کنی
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من از شما حمايت ميکنيم...شما دوتا هنوز کوچولوييد نميدونيد چه قدر زيباست که آدم پدرش پيشش باشه...االن من _
دوست داشتم پدرم پيشم بود...اون وقت هميشه ازم دفاع می کرد..عين تو قصه ها...اون وقت من هيچ وقت تنها نبودم..هيچ
....وقت از آدم بدا نمی ترسيدم

تمام بدنم درد ميکرد...ساعتها گريه کردن و بحث کردن باهاشون باعث شده بود کمی کوتاه بيان....اما خودمم داشتم
ميترکيدم...روشون رو کشيدم که دوتايی بدون شام روی تخت من خوابشون برده بود...نميخواستن برن خونه...می ترسيدن
...حامد ببرتشون و من رو ديگه نبينن
اتاق تاريک بود و من روی سر هر دوشون رو نوازش ميکردم...کوشا هنوز رد اشک روی صورتش بود...سايه بلندی
...افتاد روی سرم
صورتم رو به سمت چار چوب در چرخوندم که قامت بلند حامی توش بود..آهسته بهم نزديک شد ...کنار تخت بچه ها دو
زانو نشست  :خوابيدن؟؟
با ترس و گريه...به نظرتون کارمون درسته؟؟_
صورتش رو بهم نزديک کرد...عطر نفس هاش رو از نزديک احساس ميکردم  :البته ..يکم طول ميکشه اما درست
...ميشه
با بؽض نگاهش کردم  :نکنه ديگه دوستم نداشته باشن؟؟؟
تو تاريکی اتاق چشم هاش رو خيلی خوب نمی ديدم...دستش رو آروم باال آورد و انگشت اشاره اش رو از زير موهام
آروم روی رگ گردنم کشيد..خون منجمد شده توی رگهام انگار دوباره به جريان افتاد..از درون ميلرزيدم ...صداش
....زمزمه گونه بود  :مگه ميشه تو رو دوست نداشت
اين صدا اين نگاه برای من آرامش بود...اين نگاه که مثل نم بارون بود با اين برق پر اشتياق حتی تو تاريکی هم ...
..مشخص بود
...حاال عالوه بر انگشتش صداش هم نوازشم ميکرد  :همراز
....زير لب بله ای گفتم که خودم هم به زور شنيدم
...نگام کن_
...سرم رو بلند کردم و چشم دوختم به اون چشمهايی که يه زمانی جرات نميکردم مستقيم نگاه کنم
...من هستم..همراز..من هستم تا نذارم اون آدم بدا بترسوننت...بهت قول ميدم_

از سمت چپ به سمت راست رفتم...تمرکزم امروز مدام پرواز ميکرد....يه جورهايی با تمام انرژی که داشتم بازهم بيشتر
از اينکه االن در نقش باشم دوست داشتم خودم باشم...خود خودم...همون همرازی که ديشب توی اتاق تو تاريک روشن
....بين بودن و نبودن گير کرده بود...دلم ميخواست االن هنوز هم ؼرق بودم تو اون خاکی رنگهای بی نظير
...همراز حس کارت خوبه اما شاد تر باش...لبخند ت بيشتر باشه_
همبازيم رو دوست داشتم...پويان راد پسر خوبی بود...اختالؾ سنی کمی داشتيم و اون هم شهرت چندانی نداشت..بازيگر
....قابلی بود...اون هم با سر حرؾ نريمان رو تاکيد کرد و اين صحنه رو دوباره از اول شروع کرديم
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ليوان کاؼذی قهوه ای رنگ رو توی دستم فشار دادم...خسته بودم يه صحنه رو امروز بيشتر از ده بار تکرار کرديم و من
می تونستم بگم نريمان همون قدر که انسان درستی نيست به همون ميزان کارگردان فوق العاديه و من متاسؾ بودم از اون
...همه استعداد که پشت اون لبخند هيز پنهان بود
ليوانم رو توی دستم بيشتر فشردم و خودم رو از مسير نگاهش خارج کردم و رفتم کنار پنجره نشستم و زل زدم به رفت و
....آمد شلوغ خيابون...نور کمرنگ پاييزی استخوان هام رو کمی گرم تر کرد
کنارم نشست و من کمی خودم رو جمع و جور تر کردم و شالم رو هم جلوتر کشيدم...سر کار که ميومدم اصال آرايش
...نميکردم و ساده ترين و راحت ترين مانتوم رو ميپوشيدم...اين طور احساس ميکردم امنيتم بيشتره
...می بينی اگه بخوای بلدی دختر باشی_
بدون نگاه کردم بهش  :مگه نيستم؟؟
....اين جا نه..اين اخما چيه؟؟ روی صحنه که خوب بلدی عشوه بيای_
فشار خونم رو  100رفت فکر کنم  :اون نقش من هستش...نمی فهمم اين جا چرا بايد عشوه داشته باشم...؟ در ضمن من
...هر چی در چنته داشته باشم برای مرد مورد عالقه ام نگه داشتم
خنده ای کرد  :عين پيرزن ها حرؾ نزن همراز تو دختر جذابی هستی...از تو خيلی خوشگل ترهاش هست تو اين شک
 ...نکن اما تو لوندی و صدای فوق العاده پر عشوه ای داری...بخوای نا خوای توجه جلب می کنی
و من برای اولين بار از اون چيزی که بودم چندشم شد....پاهام رو بيشتر بهم چسبوندم که باعث شد بلند تر بخنده و ..
....سرش رو بهم نزديک کرد  :اين نشون ميده دست نخورده هم هستی
ای کاش ميتونستم اون ليوان رو توی صورتش برگردونم...براق شدم توی صورتش  :ای کاش شما هم کمی قلب دست ..
...نخورده ای داشتيد
بؽض کردم اون لحظه نا خود اگاه دستم رفت به شماره کسی که اين روزها برام حکم امنيت داشت.....زنگ اول که ..
....خورد سريع قطع کردم...داشتم چی کار ميکردم؟؟..از من بعيد بود
همون لحظه گوشی زنگ زد خدا رو شکر حامی نبود محمد بود و من که از عصبانيت داشتم ميترکيدم کيفم رو روی دوشم
....انداختم و اومدم بيرون....ريجکتش کردم...داشت خون خونم رو ميخورد
واقعا زن بودن اين روزها سخت شده بود...ياد حرؾ گلنار افتادم...اين روزها انسان بودن از همه چيز سخت تر شده
....بود

سرم رو محکم روی بالش فشار دادم...تمام احساس خوب صبحم پريد...متنفر بودم از اين مرد...نکنه کاری کرده بودم که
فکر کرده بود براش مناسبم؟؟؟...سر جام ؼلت ميزدم که گوشيم زنگ زد ...اون اما خيلی خيلی سرحال تر از من بود
...سالمی کرد و پشت صحنه هم صدای رويا اومد که سالم ميرسوند
...سالم_
با تمام تالشم انگار فهميد حوصله ندارم لحنش صد و هشتاد درجه چرخيد  :همراز خوبی؟؟؟
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...خوبم_
...چيزی شده ؟؟؟ زنگ زده بودی اتفاقی برات افتاده بود من جلسه بودم گوشيم پيشم نبود_

...نه من فقط ميخواستم..يعنی ميخواستم ببينم فرصت داريد...هيچی يعنی می خواستم حالتون رو بپرسم_
چرت گفته بودم...اونهم فهميد بود تنها چيز که گفت :حاضر شو نزديک خونتونم ميام دنبالت بريم بيرون ببينم چته؟؟؟...
...من خوبم_
....من چيزی نپرسيدم فقط گفتم نيم ساعت ديگه اونجام_

می دونم خيلی داؼون بودم تمام سعيم رو کردم قيافه ام معمولی به نظر برسه...توی ماشينش نشستم و سالم کردم به قيافه
جديش...بی تعارؾ خيره نگاهم کرد و منتظر وقتی سکوتم رو ديد راه افتاد  :ميريم باهم برای نيوشا پيراهن بخريم...برای
...کوشا ماشين خريدم
داريد بهشون رشوه ميديد....؟؟_
...دارم سعی ميکنم اون طوری که بلدم براشون حس خوب ايجاد کنم_
...ببخشيد من قصدم اين نبود که توهينی کنم....باشه بريم....مرسی که می خوايد سليقه من رو در نظر بگيريد_
حرکت آروم ماشين بهم حس آرامش ميداد :نمی خوا ی چيزی بگی؟؟؟
...چيزی نشده_
....من بچه نيستم همراز...انقدری خوب ميشناسمت که ببينم نگاهت نگاه هميشه نيست_
...يکم خسته ام_
خسته از چی؟؟_
....باور کنيد_
...پريد تو حرفم  :شرمنده باور نمی کنم
...کيفم رو روی پام جا به جا کردم ...:يکم فکر کنم کار جديدم فکرم رو مشؽول کرده
....خوب_
...خوب هيچی يکم ذهنم درگيرشه_
کار سختيه؟؟؟_
نگاه مزخرؾ نريمان ؼريبه بودن همه گروه...خستگی خودم و بی پولی اين مدت رو اگر ميذاشتم کنار هم  :بله خيلی
....سخته
!!!و مشکل فقط سختيه کاره؟؟_
....سرم رو پايين انداختم دروغ گفتن به اين آدم جدی با اين لحن سرد خيلی سخت بود..خيلی خيلی سخت
کنار خيابون پارک کرد...يه مؽازه فوق العاده لوکس بود که لباسهای دخترونه نوجوانانه داشت....بهم نگاه کرد تا پياده
...بشم
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همراهش پياده شدم...کنارش قرار گرفتن مثل هميشه برام حسهای زيبايی داشت اما ذهنم بد جور مشؽول بود...تعارؾ
نداشتم من اين مرد رو دوست داشتم...همينی که اين طور جدی به ويترين مؽازه زل زده بود ..من چند مرد مگه تو زندگيم
ديده بودم...زن نريمان تو خونه آيا فهميده بود بيرون چه خبره؟؟ سرم چرخيد به سمت دو تا دختر که با نگاه خريدارانه ای
....اين مرد شيک پوش رو نگاه ميکردن
حامی چرخيد به سمتم و يکم اخمش بيشتر شد و رد نگاهم رو گرفت و به اون دوتا رسيد که با لبخند نگاهش ميکرد...آروم
بهم نزديک تر شد و من دستش رو روی کمرم احساس کردم  :بريم داخل مؽازه؟؟؟
....اين کارش نا خود آگاه لبخندی روی لبم آورد که از نگاهش مخفی نموند..
...پيراهنی که انتخاب کردم رو با ابروی باال نگاه ميکرد  :اين يکم
يکم چی؟؟؟_
...يقه اش...باز به نظر ميرسه_
...شوخی ميکنيد_
...جدی جوابم رو داد  :من راجع به بعضی چيزها کوچکترين شوخی ندارم همراز اين رو هرگز از يادت نبر
....بله می دونم...زن طالق نميگيره...لباس يقه باز نميپوشه...زن حرؾ نميزنه_
...يه آزردگی توی نگاهش اومد :بی انصافی همراز
....راست ميگفت بی انصافی کرده بودم...لباس رو از دستم گرفت و گذاشت سر جاش و به سمت رگال بعدی رفت..
....ببخشيد_
....اين جمله از طرؾ من بود که خوب می دونستم يه بخشی از حرفم ؼلط بود..
در حالی که پيراهن با مزه آبی رنگی رو توی دستش گرفته بود  :نمی خوام عذر بخوای....ميخوام انقدر يه چشمی بهم
....نگاه نکنی...تو که حتی زمينه اين که چرا حامد راه اشتباه رو رفته رو بررسی می کنی چرا با من انقدر سختی نميدونم
...پيراهن رو از دستش گرفتم و کمی سرم رو خم کردم تو صورتش : ...يکم امروز عصبيم
...متوجه هستم..منم که چيزی نگفتم....اين پيراهن خوبه هم قدش مناسبه هم يقه اش_
....آخه تور توری نيست اون طوری که نيوشا دوست داره_
...لبخندی زد  :حاال يه بارم تور توری نباشه
....با لبخند گفتم  :راست ميگيد تور توری نباشه
رفت سمت صندوق تا حساب کنه و من گوشيم رو که محمد برای بار دهم از صبح بهش زنگ زده بود رو تو دستم گرفتم
....و بيرون رفتم..بودن با حامی کمی حالم رو بهتر کرده بود و حاال ميتونستم با محمد حرؾ بزنم
...سالم_
سالم دختره تخس بی مزه چرا گوشيت رو جواب نميدی؟؟_
...خوب هستيد_
...هنوز شاکی بود  :تمرينت رو که آخرش رو پيچ زدی
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...از تعجب خشک شدم  :شما از کجا ميدونيد
....فکر کن جاسوس داری_
...حوصله نداشتم_
صداش نگران شد  :چيزی شده؟؟
....نه مستقيما ...يه جورايی از همون چيزايی که تو کاره ما گاهی پيش مياد_
...لحنش تؽيير کرد معلوم بود عصبی شده  :واضح بگو ببينم

چيزی نيست که نتونم حلش کنم....اما رفته رو اعصابم يه زمانايی يادم ميره که هنوز مردا زنها رو چی ميبينن و در _
.......حقيقت ازشون چی ميخوان
...همراز_
داشت هنوز صحبت ميکرد که گوشی رو به دست چپم دادم و چرخيدم که برگردم سمت مؽازه که با ديدن چشمای ..
برزخی حامی که کيسه به دست بهم خيره بود گوشی تو دستم خشک شد...يعنی شنيده بود....؟؟
حتما شنيده بود که اين طور نگاهم ميکرد....نمی دونم چرا استرس گرفتم...انگار همون حامی ترسناک شده بود...خيلی
وقت بود که اين طور نگاه نکرده بود...گوشی رو گذاشتم بؽل گوشم  :من بهتون زنگ ميزنم....و بدون گوش کرد بهش
...قطع کردم
....حامی با کنترل در ماشين رو زد  :سوار شو
اصال نميدونم چرا انقدر شاکی بود اين آدم....؟؟؟..
در ماشين رو بست...اما حرکت نکرد...من روی صندلی کمی جمع شدم و نگاهم رو به جای اون دوختم به داشبورد _
ماشين...سکوت کرده بود زير چشمی نگاهش کردم که آرنجش رو گذاشته بود لبه پنجره و انگشت اشاره اش روی لبش
...بود و داشت فکر ميکرد...اين سکوت به نظرم بايد شکسته ميشد  :چيزه...راه نمی يوفتيم

....نه_
اين نه ترين نه ای بود که تا به حال شنيده بودم...خواستم بپرسم چرا که بدون نگاه کردن بهم گفت  :ميگی چی شده يا ..
زنگ يزنم به همونی که پشت خط بود....؟؟
صداش باال نميرفت..احترام توی لحنش هم همين طور...اما اين آدم بلد بود طوری حرؾ بزنه که نتونی رو حرفش حرؾ ..
...بزنی
...چيزی_
نگو نيست که واقعا عصبانی ميشم...من اگر زن طالق نميدم...اگه رو لباس حساسم چون رو کل دنيا فقط روی دو _
....تاخانوم حساسم...رو يکيشون خيلی خيلی بيشتر
..نيازی بود بپرسم کی؟؟ کدوم...؟؟ ..فکر نميکنم..
...کسی..چيزی بهت گفته_
کمی مکث کرد و اين بار با نگرانی بيشتری پرسيد  :کاری کرده؟؟..
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با تعجب جواب دادم  :البته که نه چرا اين طور برداشت کرديد؟؟

تو بگو چه طور برداشت کنم از چشمای ؼمگينت و جمله آخرت...اين خريد بهانه بود...تو همون موقع که به من زنگ _
...زدی ميخواستی چيزی بگی درسته؟؟؟
....زير لب ادامه داد  :از اين به بعد تو جلسه هم گوشيم رو روی سايلنت نميذارم..
...اين آدم زير بم من رو در آورده بود ..ولی واقعا نميدونستم چی بگم
يکم محيط کار جديدم اذيتم ميکنه...من تا به حال تو گروهی قرار نگرفته بودم که هيچ کدومشون رو نشناسم....نمی دونم _
...يکم آداپته شدن برام سخته
....همراز_
برگشتم به سمتش که خيلی جدی داشت نگاهم ميکرد و به نظر شاکی تر شده بود  :طفره نرو...کی از تو چی خواسته..يه
....کالم
...باور کنيد_
...يه بارم گفتم باور نميکنم_
_....
با سکوتت فکرم رو به سمت جاهايی ميبری که نبايد بره...جاهايی که خط قرمزه منه و من به احدی اجازه نمی دم خط _
....قرمزای من رو رد کنه
دلم خوش شد...شايد گرم شد...داشتم مردی رو که انقدر نگرانم بشه؟؟..مردی که فکرش جايی بره؟؟؟..خط قرمز داشته ..
...باشه؟؟..نداشتم
گوشيش رو عصبی روی داشبورد گذاشت...اين که صداش باال نميرفت...اين که تو نگاهش نه شک بود...نه ترديد....فقط
و فقط نگرانی بود..برای من همش احترام بود...عزيز بود
...سر جاش کامل چرخيد...و منتظر جواب نگاهم کرد..کالفه بود و عصبی
اين همون آدمی بود که بالفاصله بعد از اون حرفها بهش زنگ زده بودم...پس من به هيچ کس بيشتر اين روزها اعتماد
....نداشتم
...من هميشه درست زندگی کردم_
...همراز...ذره ای به اين شک ندارم..خواهش ميکنم اذيتم نکن و بگو چی شده_
...کار گردانمون آدمی که نميتونم زياد بهش اعتماد کنم_
حرکتی کرده؟؟؟_
....حرفاش رو دوست ندارم...اما نگران کننده نيست من خودم_
نگاهش رو ازم گرفت....با انگشت اشاره اش ضربه ای به فرمون زد  :پيشنهادی داده....؟؟
...نه_
همه اينها واقعا نه؟؟_
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البته که واقعا...ببينيد من تمام اين سالهايی که کار کردم...آدمهايی به پستم خوردن که کمی جاده خاکی ميزدن...بيشتر از _
...شش ساله دارم تنها زندگی ميکنم..گاهی مسائلی بوده من بلدم درستش کنم
...اين بار من درستش ميکنم_
....ترسيدم  :نه ...يعنی اصال..
....همراز ادامه نده عصبانيم_
يعنی چی؟؟_
...ماشين رو روشن کرد  :يعنی همين....فردا ميام دنبالت و ميريم سرکارت..
...نه..ما هرگز همچين کاری نميکنيم_
...باشه...من زنگ ميزنم به سياوش شک ندارم آدرس رو بهم ميده_
...اين آرامشی که توش موج موج حساسيت و عصبانيت بود..اين سردی کالم و لحن دستوری خطر ناک بود..
...من بچه که نيستم...آبروم ميره_
...همراز...من پخته تر از اونی هستم که آبروت رو ببرم....من فردا ميام دنبالت...بحث هم نداريم_

دلم زير و رو ميشد پيچ ميخورد تاب ميخورد....حالت تهوع بهم دست ميداد...نفسم ميرفت و به برگشتش خيلی اعتمادی
نداشتم..ديشب اصال نخوابيده بودم بعد از اون که اون همه عصبانی از هم جدا شده بوديم...بعد از اون که محمد زنگ زده
بود و گفته بودم حوصله حرؾ زدن ندارم و اونم گفته بود وقتی از جنوب که توش فيلم برداری داشت برگرده ميدونه چه
...طور سه تا نريمان از بؽل نريمان در بياره...چشمام ميسوخت
مقنعه ام رو روی سرم کمی مرتب تر کردم...تک زنگش راس ساعت روی گوشيم يعنی پايين منتظره...رنگم کمی پريده
..............................بود

دوست نداشتم...لشگر کشی دوست نداشتم....اما خودش رو..من اين حامی تو فکر پشت فرمون رو...من اين آدم با اين
سالم قاطع رو...من اين مرد خوش پوش جدی رو..من حتی بوی ادکلن مخلوط شده با بوی سيگارش رو خيلی خيلی دوست
....داشتم
هميشه با همين تيپ ميری سرکار؟؟_
نگاهی به خودم انداختم...از نظر خودم که ايرادی نداشت  :بله چه طور مگه؟؟
هيچی....چيزی خوردی...؟؟؟_
...کمی دلخور جواب دادم  :نه
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....از رنگ و روت معلومه ديرت نشده ؟؟ اول صبحانه بخور_
....نه_

برگشت به سمتم و بر عکس نگاه سرد چند دقيقه قبلش اين بار نگاهش مثل تمام اين مدت آخر شد  :دلخوری خانوم
کوچولو؟؟
من کوچولو نيستم...و اينکه..االن واقعا زمان اينه که شما از لباسم و ؼذام بپرسيد؟؟؟_
معلومه که زمان اونه....من برام مهمه که تو حواست به خودت باشه...يعنی من ميخوام که تو فقط حواست به خودت _
...باشه بقيه اش رو درست ميکنم
دلم لرزيد...چه طور ميشد اين آدم با اين لحن اين جمله ها رو بگه و دلم نلرزه....چه طور اين آدم سخت که يه روزی تو
اتاقش زانو هام ميلرزيد تبديل شد به اين مردی که هر جمله اش مثل نوازش بود....؟؟؟ دست به سينه تکيه دادم به صندلی
...ماشين....لبخند کوتاهی زد  :قهر کردنت مثل نيوشا ست
....من قهر نيستم...فقط دوست ندارم کنترل زندگيم از دستم در بره_
....منم دقيقا به همين خاطر دارم باهات ميام...چون منم اصال به کسی همچين اجازه ای نميدم_
...باور کنيد چيز خاصی نيست من اصال بزرگش کردم_
اخماش رفت تو هم  :تو از چی ميترسی؟؟
....از اين که...بابا االن ميگن رفته بزرگترش رو آورده....من هميشه دختر مستقلی بودم_
من اين لحن نوازش گونه اش رو هيچ وقت انقدر واضح نشنيده بودم  :من بزرگتر از تو ام...اما بزرگترت نيستم..تو بهش
احتياجی نداری....من به خاطر خودم دارم ميام...برای خودم و حساسيت هام که شايد به نظرت کمی زيادی هم بياد...اما
...باور کن که من سر تو خيلی خودم رو کنترل ميکنم....من بهت قول ميدم هيچ کاری نکنم که به ضررت تموم شه
....من دوست ندارم شما فکر کنيد شؽل من ...يعنی ميدونم که ديدگاه اکثر آدم ها به اين شؽل چيه_
....به شؽلت احترام ميذارم چون به تو احترام ميذارم....من حتی دقيق نميدونم چی شده_
ماشين رو پارک کرد و برگشت به سمتم  :بهت گفته بودم من نمی ذارم آدم بدا اذيتت کنن...حاال هم بهم اعتماد کن و پياده
....شو

کيفم رو روی دوشم جا به جا کردم...يه پام ميرفت جلو و يکی ميرفت عقب..در تمام اين  4سالی که کارم و درسم اين بود
اولين بار بود که با يه مرد اون هم مردی که هيچ نسبت تناسبی با اين شؽل نداشت وارد گروه ميشدم...در قديمی پالتو رو
با هل کوچيکی باز کرد و با هم وارد حياط کوچيک و قديمی شديم....سوئيچش رو توی جيبش گذاشت و قدم های بلندش
 ...رو با من تنظيم کرد
جلوی در رسيديم و در رو برام باز کرد و با لبخند اجازه داد اول من رد بشم...اما نگاهش بيش از حد جدی و پر از فکر
..بود
وارد همهمه بچه ها که قاطی شده بود با بوی سيگار شديم...مثل هميشه هر کسی دنبال کاری بود و پويان سناريو به دست
داشت با گريمور صحبت ميکرد...که از دور صدای دستيار نريمان رو شنيدم : ...خانوم پاکزاد کمی دير کرديد ....نريمان
...شاکيه...اما
با ديدن حامی که پشت سرم ايستاده بود خشک شد :....چيزه...مهمان داريم؟؟؟
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....حامی بدون اينکه بذاره من جواب بدم دستش رو دراز کرد و دست داد  :سالم...ببخشيد که وسط کارتون اومدم
رضا که پسر قد بلند و ديالقی بود و جلو موهاش هم ريخته بود با چشمای گرد شده با دست اشاره کرد  :نه خوش اومديد
...آخه ما معموال تو تمرين های سر صبحمون مهمان نداريم....خوش اومديد
بقيه بچه ها هم حواسشون رفت پی مردی که هم به خاطر طرز راه رفتن و نگاهش...هم جديتش تو قدم برداشتن و هم
....لباسهای رسميش..هيچ تناسبی با محيط شلوغ و در هم و پر از کاؼذ اونجا نداشت
....رضا از ما کمی فاصله گرفت  :برم به نريمان بگم بياد
حامی کمی سرش رو به گوشم نزديک کرد  :نريمان همون کارگردانتونه....؟؟
....بله_
نريمان از پشت صحنه اومد پايين يه جورايی رو سرش انگار دوتا شاخ سبز شده بود...رضا بيخ گوشش داشت چيزهايی
ميگفت...نريمان نگاهش اما مونده بود به حامی که کنار من ايستاده بود...سرم رو بلند کردم اخمای حامی خيلی ترسناک
...توی هم رفته بود
نريمان کمی زودتر به خودش اومد و سعی کرد لبخند مصنوعيش رو پهن تر کنه...دستش رو دراز کرد  :سالم...ببخشيد
....از اونجايی که ما موقع تمرين ها معموال مهمان نداريم کمی اينجا بهم ريخته است...همراز اين رو ميدونه
....متلک گفته بود و اين واضح بود..
حامی از پشت کامال کنارم قرار گرفت و من در کمال تعجب حس کردم که چه طور انگشتهای سرد از استرسم قفل شدن
تو حامی ترين دستهای دنيا....اين کارش با تمام آرامشی که بهم داد..باعث شد از خجالت يه قطره عرق از پشتم راه
....بيوفته
...ايشون دکتر انتظام هستند_
نمی دونستم اين جمله جاش هست يا نه ولی اولين چيزی بود که به نظرم رسيد...چه طور ازم انتظار داشتن تو عجيب ..
....ترين موقعيت زندگيم درست هم حرؾ بزنم
 ....حامی اخماش رو بيشتر کرد تو هم  :من ميخواستم محيط کاری همراز رو ببينم...ازش خواستم که همراهش باشم
نريمان به وضوح از لحن و جمله حامی جا خورد اما خودش رو خيلی نباخت  :همراز يکی از بهترين بازيگرهايی که من
.....تا به حال ديدم
....حامی  :تو اين شکی ندارم...با آقای پاينده هم که حرؾ زدم نظرشون به با اخالق بودن و هنرمند بودنش بود
..از شنيدن اسم پاينده...کسی که مسئول دادن مجوز ها بود رنگ نريمان پريد....هم من جا خوردم..
....حامی  :همراز برای من بسيار عزيزه....هر چيزی که مربوط به اونه برای من مهمه
...اين بار رضا هم از اين جديت رنگش پريد...به مسئول تدارکات داد زد  :آقا رمضان چايی بياريد
!!حامی با دست به پشت صحنه اشاره کرد  :ميتونيم با هم صحبت کنيم؟؟
...سردی لحنش صداهای اطراؾ رو کامال خاموش کرد....نريمان بله البته آرومی گفت و راه افتاد
با التماس حامی رو نگاه کردم...دستم روکمی بيشتر فشار داد و کمی سرش رو خم کرد  :درستش ميکنم نگران هم
...نباش...برو به کارت برس
!!!...حامی_
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...اولين بار بود با اسم صداش ميکردم...از استرس بود و خجا لت نميدونم
....جانم_

ؼرق نگاه جذابش شده بود...دستم رو آروم آورد باال و بی خجالت از کسی جلوی اون هم نگاه بوسه آرومی به پشت دستم
....زد و رفت
خشک شده نگاهش رو کردم که محکم و با صالبت پشت سر نريمان وارد اتاقش شد...ديگه استرس نداشتم...دستم رو ..
توی مشتم گرفتم..انگار ميخواستم حس اون جانم...اون حضور...اون بوسه رو محکم نگه دارم...محکم نگه دارم پرواز
نکنه.....عين اون شاپرکی که تو دل من در حال پرواز....همون شاپرکی که بال بال زدنش من رو تو خلسه وسط جمع که
...بيشترشون داشتن لبخند با محبتی ميزدن بايستم و حرکتی نکنم

نميدونم چه قدر گذشت ..من که انگار اصال تو اين دنيا نبودم...نميتونستم حتی رو نمايشنامه تمرکز کنم...چشم دوخته بودم
....به مسيری که حامی با نريمان رفته بود
...پويان  :همراز دل بده به کار...البته انگار دلت با اون آقای دکتر جذاب رفته تو اتاق پشتی
...لبخندی زدم  :سر به سرم نذاريد
...آدم باحاليه...زير پوستی حال نريمان رو گرفت_
خواستم حرفی بزنم که دستش رو تو هوا تکون داد  :اين آقای دکترتون...مثل هر جنتلمن ديگه ای برخورد کرد...اومد که
...جای پاش رو محکم کنه....برای دختر که اعتراؾ کرد براش خيلی عزيزه
...همون موقع نريمان عصبی و رنگ پريده از اتاق بيرون اومد و حامی جدی هيچ چيزی نميتونستم از نگاهش بخونم
..نريمان  :بچه ها امروز تمرين تعطيله من يکم سر درد دارم...خانوم پاکزاد فردا ساعت ده اينجا باشيد
.....نمی دونستم به پاکزاد گفتنش بخندم...به قيافه داؼونش دل بسوزونم..حامی اما قيافه اش ترسناک تر هم شده بود..

بخاری ماشين رو زياد کرد  :کجا دوست داری بريم ؟؟؟
...چيزه_
....همراز فعل و جمع ببندی بد جور شاکی ميشم_
....واقعا خجالت می کشيدم...راست ميگفت گلنار اين رودخونه نبود....سيل بود
...بينتون چی گذشت_
...نگاهی به ساعتش انداخت  :مردونه بود
بعد برگشت به سمتم  :با يه گچ قرمز براش کشيدم که خط قرمزها کجاست...اما از حاال دارم بهت ميگم...هر چيز خارج
.....از خطی از اين به بعد گفت يا عمل کرد...همون موقع..بازهم تاکيد ميکنم همون موقع يه زنگ به من ميزنی
...رنگش پريده بود_
...دفعه ديگه خيلی خيلی بدتر از رنگ پريدگی براش پيش مياد_
...نميدونستم که آقای پاينده رو ميشناسی_
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از فعلم خوشش اومده بود فکر کنم که لبخند زد  :به اين چيزا فکر نکن...پای تو که وسط باشه....الزم باشه بزگتر از پاينده
هاش هم ميان وسط...امروزم مختص خانوم بازيگره...کجا دوست داری بريم؟؟

قدم زدن ميون آدمهايی که برای ابديت خوابيده بودن همراه با تمام افسردگی که برام ايجاد ميکرد يه جورايی حس آرامش
هم داشت....از سر خاک مامان و بابا که کنار هم بود بلند شدم و با پشت دستم اشکم رو پاک کردم...و نفس عميقی
....کشيدم :...می بينی مامان از رفتنت  6سال که چيزی نيست 60...سال هم بگذره برای من تازه است
پاهام نا خود آگاه به سمت مزار رها کشيده شد...مطمئن بودم درش باز نيست اما گفتم از پشت در باهاش درد دل
ميکنم..شايد اون بهم بگه اين حس رو چی کار کنم....اين حسی رو که با تک تک سلولهای بدنم حامی رو ميخواستم و با
ياد آوری زخم های روحی رها ميخواستم فرار کنم...اما امکان نداشت...من چه طور از اون جاذبه مطلق ميتونستم فرار
کنم...رها تو هستی...همين جايی...می خوام برم خواهری...اما نميتونم...کجا برم اون خاکی های جذاب نباشن...رها من
خواستم...خواستم وابسته نباشم..االنم نيستم...فقط شديد دل بسته ام....اين حرؾ توی ذهنم اشکم رو در آورد....با نزديک
شدن به مقبره خانوادگی انتظام ها چشمام گرد شد...درش باز بود..اشکی که روی گونه ام بود و به خاطر سردی هوا يخ
کرده بود رو پاک کردم و با قدمی متزلزل و نا مطمئن نزديک شدم به مقبره...سرکی کشيدم...کسی کنار مقبره رها نشسته
بود و آروم آروم صحبت ميکرد...باورم نميشد..دستم رو به چارچوب فلزی گرفتم...فهميدن اين که کی بود سخت
نبود....منظره ای که ميديدم رو باور نميکردم...چه قدر حسرت خورده بودم..چه قدر دلم خواسته بود...چه قدر دوست
....داشتم ببينم اين صحنه رو همون روزهايی که رها پر کشيده بود
بايد تنهاشون ميذاشتم...رها رو بايد با خيانت کار ترين آدم زندگيش تنها ميذاشتم...خودم هم اصال دوست نداشتم با اين آدم
....رو به رو بشم
خواستم عقب عقب برگردم که با گير کردن يه سنگ زير پام و صدايی که ايجاد کرد صورت حامد به پشت سرش
برگشت...چشماش گرد شد با ديدنم...چند ثانيه ای بهم خيره شديم...چه بايد ميکردم..ميرفتم؟؟ ميموندم؟؟؟ سالم
...ميکردم؟؟؟
حامد از من زودتر به خودش مسلط شد  :اومدی خواهرت رو ببينی..؟؟
...سرم رو تکون دادم..انقدر ديدنش اينجا با اين صورت خسته و داؼون عجيب بود که نميتونستم جواب بدم
....با دست اشاره کرد  :بيا تو...بيرون باد هست
پاهام نا خود اگاه من رو به سمت داخل کشيدن..حاال تو منزل ابدی خواهرم با کسی که يه عمر به نظرم قاتلش بود نشسته
...بوديم
روی سنگ قبر سياه رنگ رها که اين روزها سقؾ خونه اش بود حامد شسته بود و روش براش گل زنبق گذاشته
...بود...پوزخندی روی لبم اومد...ديد ...سرش رو پايين انداخت و دستش رو به سنگ کشيد
...ميدونستم زنبق دوست داره_
...هميشه آرزو داشت يه روز با دست گل از در بيای تو_
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حامد که انگار تو دنيای ديگه ای بود دستی به تاريخ تولد و مرگش کشيد  :تموم اين جوونی به خاطر من اين زير
خوابيده...بچه هام به خاطر خودخواهی من بی مادرن...خودم هيچ کس رو ندارم..برادرم هست ولی نيست...پدرم شنيدن
صدام باعث سکته اش شده...مادرم ميترسه خوشحال باشه از برگشتنم..بچه هام نميخوام ببيننم....خواهر زنم که تو عروسيم
...موهاش رو دو گوشی بسته بود حاال زيبا شده..خانوم شده..بزرگ شده و از من متنفره
چه اهميتی داره...؟؟_
...راست ميگی همراز مهم نيست...وقتی رها اينجاست...امروز تازه جرات کردم بيام اينجا_
تمام اين چهار سال خيلی سختتون بود؟؟_
گير بودم همراز...وقتی فوت شد زندگی برام تموم شد...رويا اومده بود ديدنم...ديد چه طور لرزيدم...ديد چه طور نا بود _
...شدم...اما گير بودم به خدا
احساس کردم دارم خفه ميشم  :هيچ کس معصوم نيست...هممون دستمون..دلمون...زبونمون...و گاهی نگاهمون هم پر از
...گناهه....اما
...همراز می دونی که من کی فهميدم گناه کارم؟؟ همون روزی که حامی اومد ديدنم و بهم گفت رها پرواز کرد_
باورم نميشد شونه هاش ميلرزيد از گريه...دستم به سمتش رفت..به قدری رقت انگيز شده بود که يه لحظه دلم براش ..
...سوخت
...اما دستم برگشت سر جاش
همراز کمکم کن...کمکم کن بتونم يکم اين عذاب رو تموم کنيم...اين نخوابيدن های چهار ساله رو تموم کنم...من از خودم _
دور شدم همراز...يه جای ديگه دنيام..انگار...فقط جسمم اين جاست اين روزا...روحم هنوز يه جا قفله....کاش ميشد آدم
....خودش رو انتخاب کنه...بتونه خودش رو رها کنه و فراموش کنه
اين حامد رو نميشناختم..اين حامد دل شکسته که کمرش خم بود و با دستهای لرزان از توی جيبش قرص در مياورد رو ...
...نميشناختم
آب بيارم؟؟_
...قرص رو قورت داد و برای کم کردن لرزش دستاش اونها رو مشت کرد  :نه...مرسی...همراز بهم کمک کن
من چی کار ميتونم بکنم....؟؟_
هيچ کس اندازه تو رو بچه ها نفوذ نداره..کمک کن بتونم براشون اون طوری که بلدم و از اين به بعد امکان پذيره پدری _
...کنم
بلدی؟؟؟_
نه....برای دختری که وقتی ميرفتم سه ساله بود و پسری که شير خوار بود..نه بلد نيستم...اما....ميخوام سعی کنم...می _
...دونم تا آخر عمرشون من يه مقصره گناهکارم
چرا مرگ رها نيومدی....؟؟؟_
زانوهاش رو جمع کرد توی بؽلش و دستاش رو دورش قفل کرد..حالش خيلی بد به نظر ميومد...حتی از منی بد تر که تمام
...بدنم ميلرزيد
با روشنک که رفتيم....عذاب وجدان وحشتناکی داشتم...شبها خوابم نميبرد...برای خوابيدن ...برای دور کردن چشمهای _
اشک آلود رها و صدای ملتمسش..برای بوی بچه هام که همش تو دماؼم بود...قرص ميخوردم و همش منگ
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بودم...روشنک هم ديگه کم کم داشت خسته ميشد..ماه ششمی بود که اونجا بوديم..به ضرب وزور روشنک از خونه رفتيم
...بيرون...که مثال به من فرصت بده ...که شاد باشم....که يادم بره يه زن جوون و
...وارد يه رستوران تر تميز شديم...همه چيز اولش خوب بود تا اينکه يه مرد قلچماق آلمانی به روشنک گير داد
پوزخندی زدم  :ؼيرتی شدی؟
ميخوای بگی ندارم نه؟؟؟..شايد هم ندارم که يه زن جوون رو با دوتا بچه تو دامنش رها کردم....نميدونم چی شدم...پاشدم _
بحث کردم ...اون مست بود..من به خاطر نخوردن قرصهای اين چند وقت عصبی...کار باال گرفت....بحث انقدر باال
....گرفت که صاحب رستوران انداختتمون بيرون...روشنک همش ميخواست قائله رو ختم کنه...چی شد اون وسط نميدونم
اشک حامد چکيد : ....روشنک خورد زمين و من جوش آوردم...مردک رو هول دادم پاش گير کرد...و خيلی
...راحت...مرد
....نتونستم جلوی خودم رو بگيرم..هين بلندی گفتم و دستم رو جلوی دهنم رو گرفتم..
به همين راحتی آدم کشتم...من آدم کشتم...رها رم من کشتم..آرزوهای بچه هام رو کشته ام..ای کاش من مرده بودم...بهم _
 7سال زندان دادن....روشنک بعدش کجا رفت رو نميدونم...حامی تمام اين مدت در رفت و آمد بود..برادری که از من 4
سال کوچکتره تمام هم و ؼمش شد حمايت از برادری که خودش هم گناهکار می دونستتش....پدری که خونه قاطی
ميکرد...زن داداشی که افسرده شده بود..شرکتهايی که تو هوا بودن....جوونيش صرؾ اشتباهات من شد....تو زندان چاقو
خوردم..کليه ام از دست رفت...زنم مرد نتونستم پيش بچه ها م باشم....همراز من اين وسط از همه بد بخت ترم...تا آزاد
شدم اومدم ديدن بچه هام...کاش يه کم جسارت داشتم...جسارت اينکه خودم رو خالص کنم...اومدم امروز به پای خواهرت
...بيوفتم...روم نميشه بگم زنم...براش شوهری نکردم
خشک شده بودم...اين مرد داؼون روبه روم...ذليل شده بود انگار...خورده بود زمين...داشت ميلرزيد...رفتم سمتش... ...
...صدام ميلرزيد :بهتر بريم خونه..حالتون خوب نيست
رانندگی کردن برام سخت شده بود...خيلی حرفها داشتم و هيچ حرفی نداشتم...نيم نگاهم به حامد رنگ پريده کنار دستم
...بود...بايد ميبردمش عمارت بچه ها هنوز مدرسه بودن
...رسيديم نزديک خونه
...چرا اومدی اينجا همراز...پدرم نميخواد من رو ببينه_
...اکبر خان بهتره کمی از خود خواهی هاش کم کنه..حالتو ن خوب نيست نميشه تنها بمونيد_
...لبخند تلخی روی لبش اومد  :ميدونستی خيلی جلو تر از سنت هستی؟؟؟
جوابش رو ندادم...پياده شدم به جای زنگ خونه شماره حامی رو گرفتم...نمی دونستم خونه ست يا نه؟؟
با زنگ اول برداشت  :هيچ معلوم هست کجايی همراز چرا در دسترس نيستی؟؟
کجايی؟؟؟_
...ترسيد  :چيزی شده؟؟ خونه ام
ميشه بيای دم در؟؟_
به لحظه نکشيد در باز شد...حامی نگران از چارچوب در بيرون اومد...نگاهی به رنگ پريده ام کرد و خجالت کشيدم که
...اين مدت هميشه من رو داؼون و ترسيده ديده بود
چی شده؟؟_
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....با چشم ابرو به ماشين حامد اشاره کردم...اخماش رفت تو هم...به ماشين نزديک شد  :حامد
...به همراز گفتم من رو نياره اين جا_
چرا اين شکلی شدی؟؟؟ کجا ديديش همراز؟؟؟_

....حامد تو اون حالش لبخندی زد  : ....حسودی نکن دادش کوچيکه..دل اين دختر هيچ وقت با من صاؾ نميشه

بهتر ميشه؟؟_
...سيگارش رو توی زير سيگاری کريستالی که شکل کله شير بود خاموش کرد...همه چيز تو اين خونه تجمل صرؾ بود
نگاهی بهم کرد  :حامد تا آخر عمرش اوضاعش اين خواهد بود اما خب اگر شرايط روحی براش محيا بشه حالش بهتر هم
...ميشه
....نميخواست بياد اينجا_
برات تعريؾ کرده؟؟_
نگاهی به حامی انداختم که االن به نظرم کمی متفکر ميومد  :من مجاب نشدم...چون بيس کارايی که کرده همش
 ...ؼلطه...اما
دست به سينه روبه روم ايستاد...اين طور که من روی مبل نشسته بودم و اون ايستاده بود تفاوت قدمون تا به آسمانها بود
...انگار
!!سرم رو باال آوردم تا بهتر ببينمش خواستم ادامه بدم که گفت  :دلت براش سوخت؟؟
...نميدونم...هر آدمی...حتی اگر باهاش رابطه خوبی هم نداشته باشم...دوست ندارم حالش بد باشه_
حامد تو زندان آسيبهای روحی و جسمی زيادی ديده...چاقو خورده...عفونت کليه داشته...افسردگی حاد گرفته....پدرم _
فکر ميکرد بر ميگرده به همين خاطر طالق رها رو نداد..ميخواست حامد برگرده سرخونه و زندگيش..خوب ميدونست که
....بعدا حامد نا جور پشيمون ميشه....در حق خواهرت ظلم شد...اما خوب
به نظرت بچه ها تو اين شرايط ببيننش؟؟؟_
نه..حال نزارش براشون خاطره بدی رو ايجاد ميکنه...بذار در شرايطی که پدرشون يه آدم سرحال و سرپاست همديگه _
رو ببينن...تو هم زياد سرحال به نظر نميای
...اين رو گفت و نشست کنارم..
...اين چند وقت هر بار من رو ديدی من حالم خوب نبوده_
لبخندی زد  :واين تقصيره منه؟؟؟
....لبخند بد جنسانه ای زدم  :هميشه مقصری
....ضربه کوچيکی به نوک بينيم ز د و خنديد  :خوشم مياد کم هم نمياری
...کمی سر جاش جا به جا شد  :همراز...چيزه
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....نگاهش کردم و منتظر شدم تا جمالتش رو جفت و جور کنه

يکی از دوستانم دبير يه مجله است که راجع به هنر مينويسن...دنبال يه نفر تمام وقت که بهشون کمک کنه..فکر ميکنی _
دوست داشته باشی اونجا کار کنی؟؟؟
...جا خوردم....منظورش رو متوجه نميشدم  :من که روزنامه نگار نيستم...شؽلم هم اين نيست...
....می دونم...اما اونا به کسی احتياج دارن که به اندازه تو اهل مطالعه باشه...من به نظرم_
 ...از جام بلند شدم و کمی تو اتاق قدم زدم عصبی شده بودم...برای من اين پيشنهاد خيلی مفهوم ها داشت
....رو به روم ايستاد....هی سعی ميکردم رد بشم با يه قدم برداشتن جلوم می ايستاد  :نگام کن ببينم
سرم رو با تخسی باال آوردم و شاکی نگاهش کردم...چشمامون اين طوری فاصله خيلی کمی داشت....از حالت شاکيم
...لبخندی روی لبش اومد  :چرا انقدر عصبانی شدی؟؟ اين يه پيشنهاد کاره فقط
 ....اين فقط يه پيشنهاد کار نيست...اين زير سئوال بردن منه...اين پيؽام اينه که شما_
!!با آرامش عجيبی نگام کرد  :بازم شدم شما؟؟؟؟
االم موضوع بحث چيزی ديگه ايه_
....نه دقيقا موضوع بحثمون همينه....اين که من شما نيستم همراز تو ام....برای تو...تو ام....تو هم باقی ميمونم_
همين تو شدنه..همين تذکری که به نريمان دادی...باعث شد فکر کنی ميتونی جای من تصميم بگيری؟؟؟_
....چشماش گرد شد  :چه تصميمی ...چه ربطی داره
...من به همين خاطر نمی خواستم بگم_
خيلی دلم ميخواست بگم آخه مرد حسابی تو چه نسبتی به جز برادر شوهر خواهر مرحومم با من داری..يا عموی ....
خواهر زاده هام...خيره نگاه کردم به چشمای شاکيش ...چند ثانيه گذشت...بهم نزديک تر شد...خيلی خيلی نزديک
تر....عطر حضورش رو که نفس کشيدم...پاهام که همراه با دلم لرزيد...به اون ليست نسبت ها با رنگ قرمز...اضافه
....کردم..به جز عشقم
انگشت شصتش آروم به سمت يه حلقه رها از موهام رفت...دور انگشتش پيچوند  :همراز....چرا جمله ات رو نصفه
گذاشتی؟؟؟
ميخواستم بگم آخه بی انصاؾ.اين طور با اين لحن و اين حرکات و اون نگاه دلم رو ميلرزونی ....چه انتظاری ازم ..
!!داری؟؟
....ميخواستم بگم_
....دوست ندارم با کرواتم حرؾ بزنی...من يه کم از يقه ام باال ترم_
....من آدم ها اونيه که توقلبشونه_
....من اونيم که تو نگاهمم ،همراز_
....پشت انگشتش رو روی گونه ام کشيد ...يه قدم رفتم عقب تر...اين طوری نميشد صحبت کنم
...انگشتش رو که کمی تو هوا مونده بود خم کرد توی مشتش...حاال انگار بيشتر جديم گرفته بود
چی انقدر عصبانيت کرده؟؟_
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....نفس عميقی کشيدم و سعی کردم تو اين گيج خوردگی های احساسيم کمی خودم رو پيدا کنم تا جمالت مناسبی پيدا کنم
...من هميشه به شؽلم افتخار کردم_
مگه من چيزی راجع به شؽلت گفتم؟؟_
به ابروم رفت باال  :نگفتی؟؟
....نه واال_
...ميگی تمام وقت..ميگی مجله_
اخماش کمی از هم باز شد  :چی تو اون ذهنته خانوم کوچولو؟؟
...با اين جمله داريد به شعورم توهين ميکنيد_
...باشه خانوم بزرگ_
...انقدر لحنش با نمک بود که نا خود آگاه خنده ای روی لبم اومد..
....من...منظوری نداشتم...دوستم وقتی صحبت ميکرد...اولين کسی که به ذهنم اومد تو بودی_
من بازيگرم..شؽلم صحنه است...بازی...قصه تعريؾ کردن...اينکه يه آدم مزخرفی مثل نريمان پيدا شده...اين که شما _
اومدی وروش روبه روش خودت کم کردی...درست...اما هميشه در روی اين پاشنه نميچرخه..من با آدمهای خيلی درست
...هم کار کردم...تو همون مجله هم
....يه قدم جلوتر اومد  :همراز بحث رو اشتباه برداشت کردی...من اصال و ابدا منظورم به اون اتفاق نبود...من فقط
....کالفه دستش رو پشت گردنش کشيد :من فقط ميخواستم...تو اون آموزشگاه درس ندی
...دهنم باز موند :...اون آموزشگاه چيزيش نيست
!!!منم نميگم چيزيشه...اون آقا بهت عالقه داره نه؟؟؟_
...با حيرت نگاهش کردم...کل اين بحث به نظرم عجيب بود..از ابتدا تا به اين جايی که رسيده بوديم
منظورت رامين پرتو هستش؟؟_
...بله_
...بله قاطعش لبخندی روی لبم آورد...هرچند از جمله ای که حامد گفته بود تا به اين جمله خيلی هم فاصله نيوفتاده بود..
....نميدونم_
...ميدونی_
اصال بدونم...يه آدمی از من خواستگاری کرده..جوابش رو هم گرفته...منم اونجا دارم کار ميکنم...هر چند فکر نکنم از _
 ....سال بعد قرار داد مجددی ببندم...اما
..منم نميگم نصفه ول کن...ميگم با مجله صحبت کن....پيشنهاد بدی نيست که داری اون طور دلخور نگاهم ميکنی_
...عادت ندارم کارام رو برای کسی توضيح بدم_
....خيلی جدی تو صورتم نگاه کرد  :عادت کن
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....خواستم جوابش رو بدم که تقه ای به در خورد و فخری خانوم سرش رو داخل آورد  :آقا...اکبر خان منتظرتون هستن

اين روزها پا گذاشتن به آموزشگاه سخت تر هم شده بود انگار...صدای بگو بخند بچه ها از کالس آخری به گوشم ميرسيد
داشتن راجع به تست حرؾ ميزدن اما من تمام مدت نگاهم به دفتر اين مدت خالی رامين بود که اين بار درش باز بود و
بوی پيپش توی راهرو پيچيده...حامی من رو به اين آدم حساس کرده بود ...تو چارچوب در ظاهر شد..سرم رو پايين
انداختم...دوست نداشتم مستقيم نگاهش کنم...اين روزها عجيب شده بودم...فقط به دنبال اون چشمهای خاکی رنگ جدی
....ميگشتم برای خيره شدن...خيره موندن
زير لب سالمی کردم از سر ادب...يا شايد از سر آشنايی ويا از سر رابطه رئيس و کارمندی...ولی مطمئن بودم چيزی
...بيش از اين نيست...نخواهد بود
سالم همراز وقت داری؟؟_
اين سئوال رو دوست نداشتم..به ساعتم نگاه کردم برای رفتن به تمرين سه ساعتی وقت داشتم..پس وقت داشتم...قيد رفتن ..
..به شهر کتاب رو زدم...شايد واقعا بايد با اين آدم امروز به شدت خسته حرؾ ميزدم
با دست اشاره ای به در اتاقش کرد و من لبم زيرينم رو به دندان گرفتم و اعتراؾ کردم طعم اين رژلب جديدم رو دوست
....ندارم...حتی طعم اين نور کمر نگ آفتاب خنک نيمه پاييزی و نيمه زمستونی رو
چشمهاش رو ماليد...اين روزها درگير نمايشگاه بود...مطمئنم اين نگاه داؼون ربطی به من نداشت...يعنی بايد اين طور
...می بود...برای من تحمل اين که کسی رو آزار داده باشم به شدت سخت بود..خيلی سخت
...از اسپيکر کنار ميزش موسيقی زيبای يونانی پخش ميشد...روبه روم نشست
...زانوهاش رو تکون ميداد...تند تند...بايد حرفی ميزديم..اين جو رو دوست نداشتم
زوربای يونان؟؟؟_
....سرش رو کمی باال آورد و نگاهم کرد..تو نگاهش ؼمی بود که نبايد می بود
آره زوربای يونان....چای يا نسکافه؟؟_
...هيچ کدوم...موسيقی مست کننده ايه_
....نه به اندازه ی تو_
زانوهام رو محکم تر به هم قفل کردم...سرم کمی پايين تر اومد..نه اونقدری که نبينمش....اما باعث شد همون دسته موی
سرکش هميشگی روی صورتم بيوفته...و لبخندی به لبم بياره...همون دسته مويی که اين روزها بد جور عادت حامی شده
....بود که دورانگشتش بپيچه
رامين کمی تو همون حالت نشسته به سمتم خم شد  :چی ميبينی توش؟؟؟
...منظورش به شيشه روی ميز بود؟؟؟...پر از سئوال نگاهش کردم :...منظورتون رو متوجه نميشم..
...توی اون دکتر بد اخالقی که ازت  11سال هم بزرگتره_
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وضوح جا خوردنم انقدر بود که رامين هم متوجه بشه...گلوم يه لحظه خشک شد...اين که از کجا از احساسی که خودم ..
تازه دوروز بود ازش مطمئن بودم و حتی به گلنارهم مستقيم نگفته بودم خبر داشت يک طرؾ...اين طور واضح به روم
آوردنش يه طرؾ...حس بدی داشتم.اين روزها انگار اين مردهای زندگيم به عنوانهای مختلؾ به خودشون اجازه دخالت تو
....چيزی رو می دادن که خيلی هم بهشون مربوط نبود...به رامين که حس من اصال ربطی نداشت
....منظورتون رو متوجه نمی شم...االن هم اگر اجازه بديد ميخوام برم_
...کيفم رو چنگ زدم توی مشتم...خواستم بلند شم..که دستش رو گذاشت روی کيفم  :بشين...حرؾ بزنيم..
....لحنش پر از خواهش بود...دوباره نشستم روی مبل..
قصد ناراحت کردنت رو نداشتم...نرنج ازم..اين سئوال االن سه روزه داؼونم کرده...مثل خوره افتاده به جونم...ميفهمی _
....تو چه حاليم؟؟؟ شب اولی که ديدمش انقدر از دنيای تو دور بود که لحظه ای فکر نميکردم رقيبم باشه
رقيب؟؟؟ اين حرفها چيه؟؟ اين جمله های فيلم های فانتزی برزيلی از شما بعيده...طوری داريد صحبت ميکنيد که انگار _
....يه مثلث عشقی اين وسط هست
نيست؟؟_
دستهای يخ کرده ام از اين پرسش و پاسخ بی سرو ته رو بين موهام کردم...سردی پوست دستم که به کؾ سرم خورد
...انگار کمی باعث شد از شوک جمله های اخير دربيام و از حالت تعجب به عصبانی تؽيير موضع بدم
....نه خير نيست_
کالفه بود...هنوز هم پاهاش رو تکون ميداد  :وقتی ردم کردی فکر کردم يه نازه...يه تالفی...بابت بچگی ها مون و بچگی
....کردنهامون...گفتم درست ميشه
چی درست ميشه؟؟ آقای پرتو حواستون هست....مگه من مشکلی داشتم که درست بشم؟؟_
چشمهاش نگران شد...هول شد...دستهاش رو به سمتم آورد....کمی عقب تر رفتم...من دختری نبودم که هر کسی که از
....سر راه رسيد من رو لمس کنه
با ديدن عکس العملم و اخم نگاهم دستهاش رو در هم قفل کرد و کالفه تر روی زانوش گذاشت  :من اين منظور
...نداشتم...من فکر ميکردم
اين تقصير من نيست که شما چه چيزهايی پيش خودتون فکر ميکرديد..من همون روز اول جوابم رو به شما دادم...بذاريد _
واضح براتون بگم شما هميشه انقدر به برتريتون نسبت به من مطمئن بوديد که فکر کرديد حاال که من به قا لبهايی که شما
از دختر مورد عالقتون تو ذهنتونه نزديک شدم پس اليق همراهی با شما هستم..حاال بايد به پيشنهاد شما جوابم صد درصد
....مثبت باشه...چون شما لطؾ کرديد که يکی دوباری مستقيم و ؼير مستقيم از عالقتون به من صحبت کرديد
....نه باور کن همراز من دوستت دارم_
.....من ندارم_
چرا؟؟ چی باعث شده که مردی رو که باهاش هيچ شباهت روحی نداری رو دوست داشته باشی با منی که دنيامون يکيه _
انقدر دور باشی...؟؟
....کالفه تر دستی به صورتم کشيدم  :به نظرتون من مجبورم از از زندگی شخصيم که تازه اصال هم چيزی که شما ميگيد
پريد توی حرفم..اين بار کمی عصبی تر ميزد  :نگو حقيقت نداره که به شعورم توهين ميشه...وقتی اين آدم...از کار و
زندگيش ميزنه..تو محل کارت مياد به وضوح نريمان رو تهديد ميکنه...بی ترس جلوی چندين و چند جفت چشم بهت ابراز
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عالقه ميکنه...وقتی بهش چيزی نميگی...وقتی همراهش ميشی...اون هم تويی که جز سياوش که برادرته اين مدت با يه
....مگس مرد هم ديده نشدی...من احمق نيستم
تکيه دادم به مبل...احساس خاصی داشتم...هم ته دلم يه ؼنج خاص بود از حمايت حامی که اين طور پيچيده بود..هم ...
....ناراحت بودم که اين حمايتی که هنوز هم هيچ منظور مستقيمی ازش بيان نشده بود اين طور توی چشم رفته بود
...من دوست ندارم توضيح بدم_
من هرکسی نيستم همراز..من مرديم که بيشتر از چند ماهه بهت ابراز عالقه کردم...دوستت دارم...برای داشتنت تالش _
...کردم..بهت فرصت دادم
....بازهم داريد منت سر من ميذاريد...من هيچ کدوم از اين ها رو ازتون نخواستم_
...منتی نيست دختر چرا انقدر عصبانی هستی_
..من ميخوام بدونم اصال اين بحث تمرين مارو کی به گوش شما رسونده_
پويان از دوستهای صميمی منه.. ..من از عالقه ام بهت گفتم...گفت دورش نپلک فکر نميکنم بتونی اون مردی رو که من _
...ديدم از ميدون به در کنی
....بين من و دکتر انتظام هيچ چيزی نيست... .ايشون فقط برای از رو بردن نريمان اونجا بودن_
همون از رو بردن رو چرا من انجام ندادم؟ يا سياوش..يا حتی محمد...ما که تو دنيای تو خيلی قبل تر بوديم...ما که اصال _
...مال همين دنياييم
....نمی تونستم جوابی برای جمله اش پيدا کنم...حرفش حق بود
....من فقط ميخوام بدونم....همراز اون آدم چی داره؟؟ چی به ؼير از پول_
احساس کردم دارم خفه ميشم. ..دست بردم تا يقه بلوز يقه اسکی قرمز رنگی که زير شنل مشکيم تنم بود رو کمی از گلوم
دور کنم. ..تا بهتر بتونم نفس بکشم ..پوزخندی زدم  :پول؟؟؟!!!! شما چی از من ميدونيد؟؟؟ پول چيه؟؟؟من اگر چشمم به
دنبال پول بود که اين همه مرد پولدار برام سبد گل ميفرستادن پشت صحنه ...که حتی کارتهاشون رو هم نميخوندم...چی
....پيش خودتون فکر کرديد
...کمی هول شد...فکر ميکنم از عصبانيت بيش از حدم جا خورد  :همراز. ..من...جمله مزخرفی گفتم
بله مزخرؾ بود....اصال شروع اين بحث مزخرؾ بود....ادامه اش هم همين طور ..من برای شما احترام زيادی _
قائلم...نه فقط به خاطر خودتون ..بلکه به خاطر خودم.. .از سيزده سالگی تا هفده سالگی من با ياد شما و عالقه به شما
...گذشت....الاقل برای احساسات خودم که احترام قائلم
...کاش هنوز هم دوستم داشتی_
ای کاش...ای کاش دوستتون داشتم بله شما دنياتون به من خيلی شبيه..ما اصال از يه دنياييم...اما همه آدمهايی که توی _
محله يا کشور زندگی ميکنن يه موسيقی رو گوش ميکنن...يه رنگ رو دوست دارن آيا بهم عالقه يا کشش دارن.. .؟؟
تو حتی نگران فاصله سنی در اين حد زيادتون هم نيستی؟؟_
...يه بار گفتم بار ديگه هم تکرار ميکنم..بين من و ايشون چيزی نيست...ايشون به حساب نسبت فاميلی_
تو رو خدا من رو جای احمق ها نذار همراز.. .هر کسی که تو يه اون اتاق بوده فهميده اين آقای دکتر عصا قورت داده _
...گلوش پيش تو گيره
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از کلمه هايی که به کار ميبريد خوشم نمياد احساس زنهای دم دستی بهم دست ميده.. .نيازی نمی بينم از زندگی شخصيم _
پيش شما بحث کنم يا جوابی پس بدم.. ..من به شما عالقه ندارم...هيچ وقت هم نخواهم داشت....خودتون..خانوادتون.
..نقاشی هاتون. .موفقيت هاتون رو قبول دارم...هر جای دنيا هم که نمايشگاه بذاريد ميام.. .از تابلوهاتون لذت
ميبرم...مادرتون رو خيلی خيلی دوست دارم.. .برای نازنين دلم تنگ ميشه...دوست دارم بشينم باهاتون قهوه بخورم...از
هنر حرؾ بزنيم...مثل هميشه از نبود کار و پول ؼر بزنيم...از قبولی بچه ها تو کنکور حرؾ بزنيم...اما نميتونم
....همسرتون باشم چون دوستتون ندارم
وا رفته بود...انگار اين قدر صراحت رو از من انتظار نداشت..خودم هم نداشتم.. .کؾ دستهام عرق کرده بود.. .عصبی ..
...بودم.. .از خاله زنک بازی پويان...از تحت فشار قرار گرفتن توسط رامين ...جواب پس دادن
کيفم رو توی مشتم گرفتم و پله های آموزشگاه رو سريع پايين اومدم...هوای دود گرفته رو که نفس کشيدم...بؽض کردم
.....برای آينده ای که معلوم نبود..و از تمرينی که حاال خجالت هم ميکشيدم توش شرکت کنم

...کاش هنوز هم دوستم داشتی_
ای کاش...ای کاش دوستتون داشتم بله شما دنياتون به من خيلی شبيه ..ما اصال از يه دنياييم...اما همه آدمهايی که توی _
محله يا کشور زندگی ميکنن يه موسيقی رو گوش ميکنن...يه رنگ رو دوست دارن آيا بهم عالقه يا کشش دارن...؟؟
تو حتی نگران فاصله سنی در اين حد زيادتون هم نيستی؟؟_
...يه بار گفتم بار ديگه هم تکرار ميکنم..بين من و ايشون چيزی نيست ...ايشون به حساب نسبت فاميلی_
تو رو خدا من رو جای احمق ها نذار همراز...هر کسی که تو يه اون اتاق بوده فهميده اين آقای دکتر عصا قورت داده _
...گلوش پيش تو گيره
از کلمه هايی که به کار ميبريد خوشم نمياد احساس زنهای دم دستی بهم دست ميده...نيازی نمی بينم از زندگی شخصيم _
پيش شما بحث کنم يا جوابی پس بدم....من به شما عالقه ندارم...هيچ وقت هم نخواهم داشت ....خودتون..خانوادتون ....
موفقيت هاتون رو قبول دارم...هر جای دنيا هم که نمايشگاه بذاريد ميام...از تابلوهاتون لذت ميبرم...مادرتون رو خيلی
خيلی دوست دارم...برای نازنين دلم تنگ ميشه...دوست دارم بشينم باهاتون قهوه بخورم...از هنر حرؾ بزنيم...مثل هميشه
....از نبود کار و پول ؼر بزنيم...از قبولی بچه ها تو کنکور حرؾ بزنيم...اما نميتونم همسرتون باشم چون دوستتون ندارم
وا رفته بود...انگار اين قدر صراحت رو از من انتظار نداشت..خودم هم نداشتم...کؾ دستهام عرق کرده بود...عصبی ..
...بودم...از خاله زنک بازی پويان...از تحت فشار قرار گرفتن توسط رامين ...جواب پس دادن
کيفم رو توی مشتم گرفتم و پله های آموزشگاه رو سريع پايين اومدم...هوای دود گرفته رو که نفس کشيدم...بؽض کردم
.....برای آينده ای که معلوم نبود..و از تمرينی که حاال خجالت هم ميکشيدم توش شرکت کنم
از همکارهام خجالت ميکشم_
گلنار کنار پنجره ايستاده بود و به بيرون نگاه ميکرد...کوچه ای که به خاطر سرما و تاريکی زود هنگامش به شدت گرفته
....به نظر ميومد....پاهام رو توی شکمم جمع کردم
....پس متوجه شدی حامی بهت عالقه داره_
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....نميدونم_

گلنار به سمتم چرخيد و ليوان رو توی دستش جا به جا کرد...به ديوار پشت سرش تکيه داد  :باهوش تر از اون هستی که
....نفهميده باشی
بحث نفهميدن نيست...اين آدم اين مدت به من لطفهايی خارج از عادت هاش داشته...اين چند وقت اخير که وضوحش _
..بيشتر هم بوده...اما مستقيم من هيچی ازش نشنيدم...ميترسم دلخوش کنم و شکست بخورم..من تحملش رو اصال ندارم
..گلنار با محبت نگاهم کرد و اومد کنارم...محکم بؽلم کرد  :قربونت برم
احساس کردم اشک توی چشمام نيش ميزنه..بؽض هم کرده بودم
گلنارکمی ازم فاصله گرفت و به لبهام نگاه کرد که داشت ميلرزيد و لبخندی زد  :با اين چشمای معصوم و اين لبهای
...لرزون به حامی اگر نگاه کنی هفت جد و آبادش اعتراؾ ميکنه
...با مشت به آرومی به بازوش زدم  :چرت نگو
من نميفهممت...عادت نداری از چيزی لذت ببری؟؟ از حمايت های زيباش؟؟ از حضورش؟؟_
...من به همه چيز اين وسط شک دارم...من دوست ندارم سرنوشت رها رو داشته باشم_
چشماش رو تنگ کرد :نه تو رهايی نه حامی حامد
لب پايينم رو به دندانم گرفتم و به مبل تکيه دادم و يه دسته از موم که روی سرشونه ام بود رو به دست گرفتم  :من چيزی
...ندارم که برای حامی جذاب باشه
تو اعتماد به نفست انقدرا پايين نبود_
....بحث برتری کسی بر ديگری نيست ...بحث خيلی ؼير همجنس بودنه_
من هميشه فکر ميکردم هنرمند فقط با هنرمند ميتونه زندگی کنه...خيلی وقت پيشا...اما تو سيا نشون داديد همچين _
...اجباری نيست
امروز رامين با همه بد فهميش سئوالی ازم پرسيد که به جا بود ..گفت حتی به فاصله سنيتون هم فکر نميکنی؟؟گلنار اون _
...آدم به شدت رسمی وقتی کنار من می ايسته ابهتش من رو ميگيره
حامی به تو نياز داره...به همين لطافت تو...به اين طرز نشستنت...به اين نگاهت و اين لبخندت...به تمام عاقلی _
هات...نترسی هات...مگه تو جمع دوستاش نبردتت؟؟ اين آدم اون موقع هم ميدونسته داره چی کار ميکنه..از تو مطمئن
بوده از رفتارهات از منشت پس اون از اين فاصله سنی نميترسه تو چرا ميترسی؟؟
...يه دختری تو جمعشون بود تنها کسی که خيلی هم از ديدنم خوشحال نشد فکر ميکردم اون بهش بيشتر مياد_
وقتی همچين جمله ای ميگی تو دلت احساسی نداری؟؟_
منظورت حسادته؟؟؟_
 ....سرش رو برای تاييد تکونی داد
....اون لحظه نداشتم_
چشمام پر شد با انگشت اشاره ام به قلبم اشاره کردم  :اما االن اين جام ميسوزه وقتی ياد اون چشمای خوشگل و عصبيش ..
...ميوفته ام
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گلنار دوباره بؽلم کرد  :حاال چرا گريه ميکنی؟؟
...با پشت دست به چشمام کشيدم  :نميدونم ميترسم ...اگر اشتباه باشه

هيچ رابطه ای درسته مطلق نيست يه نگاه به سيا و آويسا بنداز...به نظرت اين رابطه هيچ بخش ؼلطی نداره؟؟ رابطه _
مادرهامون رو مثال نميزنم از پدر خدا بيامرزت که چيز زيادی يادم نمياد مادر خودم که ازدواجش اشتباه بوده با تمام
احترامی که برای پدرم قائلم اما برای مادرم مناسب نبود برای مادررمانتيک من...ازدواجشون از دور تمام استانداردها رو
....داره سطح مالی خانواده ها يکسان فاصله سنی پنج سال روش ازدواج سنتی اما انتهاش رو ببين ديگه
...منم از همين ميترسم حامی آدم مقراراتی و جدی و کمی متعصبی....من رو که ميشناسی_
تو هم قوانين خودت رو داری...حتی شؽلت...تنهايی و آزاديت باعث نشده يه دوست پسر ساده که هر دختر بچه _
دبيرستانی هم ديگه االن داره رو داشته باشی...من سوقت نميدم به سمت حامی اما اون آدم قابل احترام ...حمايت گر مودب
....و تحصيل کرده ايه...ساز ميزنه ..آرومه...حاال خوش تيپيش رو هم در نظر بگير و اينکه وضع ماليش هم خوبه
...اونش مهم نيست_
برای تو شايد برای من که خواهرتم مهمه ...دوست دارم با خيال راحت به کارت بپردازی..درد نان نداشته _
....باشی...ميخوام تکيه کنی...از زندگيت لذت ببری
...اما تا زمانی که مستقيم چيزی نشونم_
حق ميدم بهت...بهش رو نده...بذار التماست کنه....بذار بياد و بره...لذت ببر از اين تالشش..که البته به شدت هم زيرکانه _
....است برای جلب نظرت...يکم دلت رو خوش کن...چيه عين علی ؼصه خور عاشقيتم با چشمه اشک جوشانه
...با اصطالحش لبخندی زدم که صدای زنگ در اومد
....سياوش..برم زير ؼذا رو روشن کنم...مامان هم کم کم پيداش ميشه..امشب اينجايی نه هم نيار__

رفتار همکارهام تؽييری نکرده بود..من اما استرس های خودم رو داشتم همش فکر ميکردم نقل محافل شدم..نريمان ازم
دوری ميکرد اما نگاهش رو دوست نداشتم احساس ميکردم تهديد کار ساز شده..احتمال خيلی قوی محمد هم تماس گرفته
...بود باهاش اما نگاهش عوض نشده بود برعکس عوضی تر هم شده بود
...تمرين که تموم شد پويان به سمتم اومد  :خانوم پاکزاد اگر ميتونيد اين هفته يه قرار بذاريم
...من با شما هيچ قراری نميذارم_
...لحن تندم باعث شد جا بخوره  :آخه من يه بخشی از نمايشنامه رو ندارم...ميخوام ازتون
...آقای دستيار کارگردان ..منشی صحنه که هستن..در ضمن عصر تکنولوژی براتون ايميل ميکنم_
....من بيشتر ميخواستم فرصتی داشته باشيم تا من براتون توضيح بدم_
خبر رسوندنتون به آقای پرتو نيازی به توضيح نداره_
...پشيمون نيستم..رامين هم دوره ای منه...دوستش دارم...بايد بهش ميگفتم بهتون دل خوش نکنه_
....برام مهم نيست به هر حال جواب من به ايشون نه بود_
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...خوب با وجود_
...با حضور يا بی حضور کسی...آقای پرتو برای من يه نه گنده هستن_

کيفم رو روی دوشم انداختم و از تمرين بيرون اومد...عصبی شده بودم .ای بابا اين روزها هر کسی از سر کوچه ما رد
.....ميشد به خودش اجازه ميداد راجع به زندگی خصوصی من نظر بده
برای ديدن بچه ها ميرفتم..قرار بود با هم بريم بيرون ميخواستم ببرمشون به شهر کتاب و بعد هم باهم شام بخوريم...با به
ياد آوردن حامی نا خود آگاه انگار تمام احساسات تلخم پر کشيد و رفت.....لبخندی روی لبم اومد...مستقيم گفته باشه يا
....نه...اين آدم حتی تصورش هم برای من پر از زيبايی بود

لبخند پهنی روی صورتش بود انتظار نداشتم اين ساعت خونه باشه...از هميشه خيلی خيلی خوش تيپ تر بود تو اون کت
...شلوار قهوه ای سوخته و کروات کرم رنگش
خوش اومدی_
از وقتی به وضوح پيش گلنار اعتراؾ کرده بودم انگار که حامی هم از احساس درونيم خبر داشته باشه ازش خجالت می
کشيدم
 ...اين پا و اون پا کردم
چرا نميای تو؟؟_
...به بچه ها قول دادم_
..خبر دارم برنامتون رو...دوست داشتم همراهتون باشم اما حيؾ که جلسه دارم_
لبخند بدجنسانه ای زدم و با لحن پر از شوخی گفتم  :دعوت بوديد مگه؟؟
يا ابروش رفت باال سرش رو کمی خم کرد...نفسش اين بار به گونه ام ميخورد  :نيازی به دعوت نداشتم...برای بودن با
....خانواده ام
...اين آدم عادت کرده بود با هر جمله اش قلبم رو نوازش کنه..
يه ده دقيقه ای قبل از رفتنون وقت داری با هم حرؾ بزنيم؟؟_
چيزی شده؟؟_
با دست به سمت صندلی های تراس اشاره کرد ...يکی از صندلی ها رو برام کشيد...اين آدم حقيقتا جنتلمن بود...با استيل
خاص خودش پشت ميز نشست  :چيزی ميخوری؟؟
...نه با بچه ها داريم ميريم بيرون_
که بازم چيزهای چرت و پرت بخوريد_
با بچه طرفی؟_
...خنده با مزه ای کرد  :کوچولويی ديگه به خصوص وقتی اين طوری بق ميکنی
....اخمام رو مصنوعی درهم کردم
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...دستاش رو به هم قفل کرد و خم شد روی ميز : ...نازت زياده
 ...چونه ام ديگه کم کم چسبيده بود به سينه ام
کجا ميخوايد بريد دقيقا؟؟_
...شهر کتاب بعد ميريم يه دور ميزنيم...بعد هم شام ميريم بيرون_
....عاليه با قسمت دورش يکم مشکل دارم_
...عادت کن_
...به دور دور تو خيابون هيچ وقت عادت نمی کنم....حال اين يه بار..اجازه ميدم_
....کلمه اجازه ميدم رو انقدر با مزه ادا کرد که بيشتر از شاکی شدن خنده ام گرفت
....ديدی بلدم چونه ات رو از قفسه سينه ات دور کنم_
....سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم که انقدر با محبت داشت نگاهم ميکرد..
....ميخوام با هات يه مشورتی بکنم همراز_
مشورت؟؟_

حامد سرحال تر شده....کم صبر تر هم شده..اين مدت ذهن بچه ها هم کمی آماده تر شده..نظرت چيه فردا عصری بعد از _
کارت بيای با هم ببريمشون آپارتمان حامد؟؟
تو دلم يه بندی پاره شد انگار..استرس زيادی بهم منتقل شد که فکر ميکنم از نگاه حامی دور نموند...دستاش رو روی ..
...ميز جلو آورد و مشتم رو بين دستهاش احساس کردم
لحنش آروم بود و نوازش گونه  :ميترسی؟؟
...خيلی...از آسيب ديدن بچه ها...از تنهايی خودم_
تنهايی؟؟_
اگه ديگه من رو نخوان چی؟؟_
....فشار دستهاش بيشتر شد : ...نگام کن ببينم
...با لج بازی نگام رو به انگشتهای مردونه و کشيده اش که حاال حس نوازش شدن رو باهاشون چشيده بودم دوختم
...ترسهات بی موردن....من بهت قول ميدم هيچ چيزی عوض نشه...محبت بچه ها بهت بيشتر ميشه که کمتر نميشه_
اونا تنها هدؾ من برای زندگين...وگرنه بعد از اون همه مصيبت کن هيچ وقت سرپا نميشدم و برای زندگيم مبارزه _
...نميکردم
دستش رو کمی نوازش گونه روی مشتم کشيد  :ما ...يعنی..من خانواده ام و از همه بيشتر حامد بابت همين حس زيبات
....بهت مديونيم
دستم رو نا خود آگاه بيشتر توی دستش قايم کردم...اين کارم لبخند زيبايی روی صورتش آورد : ...حاال اجازه ميديد در ..
...رکابتون باشم
!!اين چه حرفيه؟؟؟_
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...من فردا ميام دنبالت باهم بچه ها رو بر ميداريم و حدود های ساعت  8ميريم خونه حامد_
....خواستم چيزی بگم که گفت :قرار گذاشتيم بهش فرصت بديم
...ميترسم اين فرصت به ضرر بچه ها تموم بشه_
...ما اجازه نميديم..من و تو_

از کی..من و حامی ما شده بوديم؟؟ شده بوديم حتما..که اين مرد جدی انقدر با اطمينان داشت نگاهم ميکرد....چه قدر ..
....اطمينان توی نگاهش رو دوست داشتم..حس ميکردم تو امنيتم با اين لبخند..با اين نگاه
حاال هم بچه ها رو صدا می کنم..راننده و ماشين من در خدمت شما...من هم کم کم برم به يکی از کسالت آورترين جلسه _
...های دنيا برسم
...به ماشين احتياجی نيست_
....اين رو تو تعيين نميکنی....من ميگم هست بگو چشم_
....جدی نيستی...مطمئنم_
....لبخندی زد و با گذاشتن دستش پشت کتفم به سمت در عمارت هدايتم کرد

به مبل تکيه دادم و سرم رو بردم عقب..نا خود آگاه لبخندی روی لبم اومد بچه ها امروز واقعا خسته ام کرده بودن اما
عصر و شب فوق العاده خوبی رو باهم داشتيم...به خصوص که نزديکهای ساعت  9وقتی ميخواستيم برای شام بريم حامی
زنگ زده بود و پرسيده بود کجا هستيم و خودش رو خيلی شيک همراهمون کرده بود....وقتی چهار نفری پشت يه ميز تو
يکی از شلوغ ترين پيتزا فروشی های شهر نشستيم با وجود اخم وحشتناکش به سه تا پسر جوونی که ميز کناريمون نشسته
بودن و همين طور برداشتن سس کچاب از جلوی دست نيوشا..تازه متوجه شدم وقتی ميگفت برای بودن با خانواده اش
نيازی به دعوت نداره منظورش چيه...هم برای من هم برای بچه ها حضورش آرامش و امنيت مطلق بود انگار که هر
مسئله ای رو ميتونست حل کنه...از باز کردن در نوشابه بد قلق تا محکم کردن شالگردن دور گردن من تا بؽل کردن کوشا
...تنبل...همين کارهای آروم و شايد از ديد ديگران کم اهميتش هم برای من و هم بچه ها لحظه هامون رو زيباتر می کرد
صدای زنگ در واحد من رو از جا پروند منتظر کسی نبودم از چشمی نگاه کردم زينب خانوم همسايه طبقه باال و دامادش
...بودن تعجب کردم شالم رو روی سرم انداختم و در رو باز کردم
...سالم مادر ببخشيد شب اين موقع مزاحمت شديم نبودی منتظرت شديم دير شد_
از نگاه دامادش و لحن خودش کنايه ميباريد...برام مهم نبود حساب من پاک تر از اين بود که بخوام به اين مزخرفات فکر
...کنم با بهايی بدم
هنوز تو چهارچوب در ايستاده بوديم و متوجه شدم که حرفشون مهم تر از اين حرفها بايد باشه پس تعارؾ کردم که داخل
...بيان
دامادش مرد سر به زيری بود خواستم وارد آشپزخونه بشم
....بيا بشين همراز جان مادر االن وقت پذيرايی نيست_
...رو به روشون نشستم و منتظر بهشون نگاه کردم
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ؼرض از مزاحمت همراز جان همون بحث چند وقت پيشه...قرار بود روش فکر کنی..دخترم اين موقعيت خيلی _
....خوبيه
کمی طول کشيد تا بتونم داده های مؽزم رو پردازش کنم و برسم به شريک شدن برای تخريب خونه...ناخود آگاه نگاهم ..
 ...رفت سمت قاب آبی رنگ پنجره و شيشه های برش گردش و گلدونهام....يه نه گنده توی سرم بود
...من..زينب خانوم من اصال از اين چيزا سر در نميارم_
دامادش همون طور که به زمين نگاه می کرد  :اين آقايی که ميخواد خونه رو بکوبه مرد مطمئنی سالهاست داره اين کار و
ميکنه به نفع شماهم هست به جای يه واحد قديمی و کلنگی دوتا واحد نو ساز دستتون رو ميگيره سرمايه تون دو برابر
....ميشه
قديمی!!! کلنگی!!...خب بود..خونه قديمی بود اما پر از خاطره هم بود..پر از داشته ها و نداشته ها...بيشتر از سی سال ...
...همسايگی هم بود...تو پله هاش بازيهای کودکانه هم بود
...ادامه داد  :ببينيد اين خونه ديگه به درد نميخوره..افتاده به خرج
فکر ميکنم از همون سالهايی که ما آدمها فکر کرديم هر چيزی که مدرن و جديد قابل احترام از همون سال هم شروع ..
...کرديم به خونه خاطرات آدمها به درد نخور گفتن
ببينيد آقای؟؟_
...شمس هستم_
ببينيد جناب شمس..وضعيت ساکنين اين ساختمون کمی پيچيده است...به جز زينب خانوم مادام يه پيرزن تنهاست که هيچ _
کس رو نداره..کی براش اسباب کشی کنه؟؟اصال کجا بره تا اين ساختمون ساخته بشه؟ من هم همين طور اگر ميبينيد به
....عنوان يه دختر تنها دارم راحت زندگی ميکنم چون تو اين محل همه من رو ميشناسن...همسايه ها رو من شناخت دارن
...زينب خانوم  :دخترم خوب تو هم فاميل داری..دوست و آشنا داری
خوب ميدونستم منظورش به رفت و آمدهای من با ماشين حامی تو اين چند وقته...دستام نا خود آگاه مشت شد:...زينب ..
....خانوم شما که تمام زندگی من رو ميدونيد برای من سخته..برای مادام هم سخته
...ميدونم عزيزم اما اين به نفع همه ماست_
آقای شمس  :مادر جون اينا هم به خونه به اين بزرگی احتياجی ندارن...تميز کردنش براشون سخته...الاقل يه واحد ديگه
....هم دستشون رو ميگيره
...چيزی برای گفتن نداشتم..
...زينب خانوم  :امشب مزاحمت شديم که قراربذاريم آقای سازنده هم بياد يه جلسه داشته باشيم
جلسه؟؟ بين کيا؟؟ من که نميتونستم سه تا عدد رو با هم جمع ببندم...؟؟؟مادام ؟؟؟ يه طرؾ هم يه سازنده بساز بفروش و ...
...مرد همه فن حريفی مثل اين شمس که روبه روم بود
....آخه_
...مادام هم راضيه_
نفسم رو بيرون دادم...گذاشته بودن الی منگنه..اگر مادام هم راضی باشه راضی نبودن من دردی رو دوا نميکرد :...باشه
....زينب خانوم قت جلسه رو تعيين کنيد
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..همون لجظه موبايلم زنگ زد حامی بود...با ديدن اسمش روی صفحه موبايلم هم لبخندی روی لبم اومد  :بله..
سالم خواب که نبودی...؟؟_
...خواستم جواب بدم که آقای شمس گوشی به دست بلند شد و سالم و عليک ؼرايی کرد
...حامی پشت خط چند لحظه ای سکوت کرد
....الو_
کی خونته؟؟_
....سئوالش زيادی خشن بود  :همسايمون و دامادشون..
اين وقت شب؟؟؟_
....منتظر من بودند گويا...برای مشکالت ساختمون اومدن_
مشکالت خونه تو؟؟ چيزی شده؟؟؟_
تو نگران چی هستی؟؟_
....خوب نگران تو_
...لبخندی روی لبم اومد  :من خوبم..چيز خاصی هم نيست..ميشه من بعد از رفتن مهمون هام باهات تماس بگيرم...
....من بيام؟؟!! االن خلوته...يه ربع ديگه اونجام_
....آقای شمس هم تلفنش رو قطع کرده بود و با زينب خانوم منتظرم بودن
کمی صدام رو پايين تر آوردم  :باور کن هيچی نيست..االن منتظر من هستن برم؟؟؟
....رفتن بهم زنگ ميزنی_
....از لحن دستوريش خنده ام گرفته بود..

از کل ماجرای اومدن زينب خانوم همراه با دامادش اين نصيبم شد که دلم برای زينب خانوم سوخت...موقع خداحافظی که
آقای شمس پله ها رو داشت ميرفت باال زينب خانوم با پر چادرش اشک چشمش رو پاک کرد  :منم دلم نميخواد اين خونه
تخريب بشه..اون درخت انجير تو حياط رو من خودم کاشتم اما چه کنم مجبورم...دخترم و دامادم مستاجرن..نميرسونن بايد
....بهشون کمک کنم..تو هم جوونی يه واحد ديگه رو اجاره ميدی کمک خرجت ميشه
شالم رو از سرم کشيدم و نفسم رو محکم بيرون دادم...دوست نداشتم اين خونه دست بخوره...رفتم کنار پنجره و بيرون
رونگاه کردم تو اين مدت بايد يه خونه رهن ميکردم...کجا؟؟ کجا برای يه دختر جوون بيست و سه ساله مناسب
بود؟؟؟...به ساعت نگاه کردم شده بود دوازده..ياد حامی افتادم...چی کارم داشت ...با زنگ اول گوشی رو برداشت  :االن
رفتن؟؟؟
....خنده ام گرفته بود از اين همه نگرانيش :نه يه ربعی ميشه
 ...صای در کمدش اومد
ببخشيد خواب که نبودی؟؟_
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...نه داشتم لباس ميپوشيدم بيام_
....شوخی ميکنيد ؟؟؟ بابا من سالهاست دارم تنها زندگی ميکنم_

من به اون سالها کار ندارم....حاال چی می خواستن؟؟ اين همسايه شما فکر نميکنه يازده شب ادم خونه يه دختر جوون _
نمياد؟؟....تو چرا در رو باز کردی؟؟
....سئوالهات رو يکی يکی مطرح کنی جوابت رو راحت تر می دما...ساختمون يه مشکالتی داره...خوب قديمی شده_
نميدونم چرا بهش نگفتم....فعل موضوع با تمام اهميتش بايد مسکوت ميموند نمی خواستم همش باری به دوشش اضافه ..
...کنم
....خيلی خوش بينانه فکر ميکنم اگر چيزی بشه بهم ميگی همراز_
....اگر مسئله ای باشه که نتونم حلش کنم مطمئن باش ميگم_
....بتونی يا نتونی بگو_
باهام کار داشتی؟؟_
....موضوع رو عوض کردم...اين طوری ميخواستم از دروغ گفتن امتناع کنم
نفسش رو بيرون داد و بدون اينکه اين چرخش موضوعی رو به روش بياره گفت  :ميخواستم بگم فردا قبل از رفتن به
...خونه حامد بچه ها رو اول ببريم بيرون يکم بهشون ذهنيت بديم
...من امشب يکم تو گوش نيوشا خوندم_
...ميدونم اما کوشا شاکی تره_
..االن به امتحاناتشون نزديک کاش ميشد بذاريم برای بعد_
با مدرسه شون صحبت کردم هر چه قدر دير تر سخت تر...تو نفوذت از همه ما بيشتره...تو بگی خورشيد آبی هستش _
.....اينا ميپذيرن..ميدونم داری تو رودربايستی من اين کار رو ميکنی...اما جبران ميکنم...قول ميدم

موهام رو مثل هميشه روی شونه هام رها کردم..بلند شده بود ولی هنوز لوله لوله بود...بايد بازهم فرش ميکردم...از شدت
استرس به فکر های چرند رسيده بودم..امروز تمرين واقعا بی چاره ام کرده بود نه ساعت بدون وقفه سرپا بودم و االن
....زانوهام طاقت وزنم رو نداشتن...و استرس و نگرانی بچه ها هم يه جوری داشت ديونه ام ميکرد
...گوشی رو بين صورتم و شونه ام گذاشتم
سياوش  :چرا يهو ميری تو کما وسط حرؾ زدن؟؟
ذهنم جمع نميشه مرد حسابی چه توقعی ازم داری؟؟_
..من نميفهمم چرا اينا انقدر از تو توقع دارن_
...من خودم هم طاقت ندارم نرم_
....همه اين مسائل تموم شه...يکی دوماه ديگه قبل از شروع اجرات يه مسافرت دو سه روزه بريم...داری داؼون ميشی_
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....سيا_
....بله ..اين لحن سيا خر کن رو به کار که ميبری من به عر عر ميوفتم_
...آقای مهندس درست صحبت کن_
خنده تلخی کرد  :مهندس شدم نه؟؟؟
!!قدرت رو ميدونه؟؟؟_
....هر دومون خوب ميدونستيم منظور من کيه..
...دوستش دارم و دوستم داره...هرکاری براش کردم و نکردم نوش جون نگاهش_
...کی ميره اين همه راهو؟ کاش يکی اين جوری عاشق من بود_
...واال ما بايد بيايم پيش ايشون شاگردی_
کی؟؟؟_
...با لحن مسخره ای گفت  :سبزی فروش محلتون...خودتی مموش
...گلنار رو دست تمام کانالهای خبری زده_
...من قبل از اون فهميده بودم فقط دلخوردم چرا به من چيزی نگفتی_
...سيا ببخشيد_

بيخيال مموش جونم ميخواستم حال و هوات عوض شه....مراقب خودت باش..زياد به خودت فشار نيار...من گوشی _
....بدستم...هر وقت احساس کردی نميخوای اين انتظام ها رو ببينی يه زنگ کافيه
جلوی در ايستاده بودم و چشم دوخته بودم به سرخيابون و منتظر حامی وبچه ها بودم....پيچيدنشون توی خيابون به استرسم
...اضافه کرد
بچه ها پشت نشسته بودن...در جلو رو باز کردم و حضور هر سه نفرشون رو نفس کشيدم دلم ميخواست تا ته دنيا همين
...شکلی بمونم...هيچ چيزی عوض نشه
....هر دو از پشت سر از گردنم آويزون شدن و ماچ بارونم کردن
....حامی با لبخند  :موهاش رو کندی کوشا
...سالم_
..چه عجب من رو هم ديدی؟؟_
حسودی کرده بود؟؟؟ خنده ام گرفت...اگر روزی کسی بهم ميگفت اون دکتر بد اخالق و جدی اين طوری حسودی ميکنه ...
....بدتر از کوشا فکر ميکردم عقلش رو از دست داده
....حامی فيلم مورد عالقه بچه ها رو توی دستگاه گذاشت و اونها هم تکيه دادن به صندلی و مشؽول شدن
ناخن هام رو به هم ميزدم...به ساعت ظريؾ دور مچم نگاهی انداختم...دوساعتی حداقل وقت داشتيم...نميدونستم بعدش چی
ميشه....کمی سرش رو به سمتم خم کرد  :ديگه مشکلی که پيش نيومد تو تمرين ها...؟
...نگاه آشؽال نريمان رو اگر فاکتور ميگرفتيم :...نه با فاصله ازم راه ميره
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...به نفع خودشه که اين فاصله رو حفظ کنه دفعه بعد بهش تذکر نميدم صورت مسئله ی بودنش رو پاک ميکنم_
خطرناک شدی_
....کسی حق نداره رو حساسيتهای من دست بذاره_
 ...نگاهی به پشت سرم کردم نيوشا و کوشا ؼرق فيلم بودن به سمتش برگشتنم و زيرچشمی به نيم رخش نگاه کردم
کجا بريم باهاشون صحبت کنيم؟؟_
...ميريم يه بستنی فروشی جمع و جور...نيوشا تقريبا فهميده ماجرا از چه قراره_
چيزی نميشه مگه نه؟؟؟_
...نه....نه تا وقتی تو هستی...من هستم...اونها تحت هر شرايطی ما رو دارن ..و از اين به بعد پدرشون رو هم دارن_
....دوست دارم فکر کنم اين داشته هاشون همه نداشته های اين چند سالشون رو جبران ميکنه_
....کاش من هم بتونم خيلی چيزها رو برای تو جبران کنم_
من ؟؟؟_
.....لبخندی زد  :بله خود خود شما

بستنی توت فرنگی شون داشت آب ميشد ..بهش دست نميزدن و دست من روی زانوهام ميلرزيد...حامی اما جدی و طوری
....که انگار همه چيز عاديه نگاهشون ميکرد
کوشا دست به سينه نشسته بود....و نيوشا چشماش خيس بود...با وجود سن و سالشون به خاطر تربيتی که داشتن توی جمع
داد نميزدن يا عکس العمل نشون نمی دادن و به همين خاطر هم حامی اين جا رو که تقريبا خالی بود اما يکی دوتا ميزش
....پر بود رو انتخاب کرده بود که جا برای قهر و داد و بيداد رو بگيره
دستم رو به سمت کوشا بردم و گونه نازش رو لمس کردم  :همرا زقربونت بره ما بارها اين چند وقت راجع بهش حرؾ
....زده بوديم
....سکوتش اعصابم رو بيشتر مختل ميکرد
.....نيوشا آرنجم رو محکم گرفت  :تو هم ميای مگه نه؟ ما رو هم باهاش تنها نميذاری
البته عروسکم...البته...بهتون قول ميدم بيشتر از سه ساعت طول نکشه...بعدش امشب رو بيايد پيش من....فردا هم _
....مدرسه نريد منم سر کار نميرم
....کوشا  :تو ماکارونی درست ميکنی...کتاب ميخونيم..پازل بازی می کنيم
...بؽضم رو قورت دادم  :همه اين کارها رو انجام ميديم....بهتون قول ميدم
...نيوشا :دوستش ندارم
....به خاطر من نيوشا..فکر ميکنم من رو قبول داشته باشی_
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هر دو دلخور بودن و ترسيده و من خودم رو وسط گذاشته بودم...پيچيديم تو محله خيلی خلوتی جلوی يه ساختمون آجر سه
 ...سانتی نسبتا قديمی....محله لوکس و ساکت و پر دار و درختی بود
حامی ماشين رو پارک کرد قيافه اش هنوز هم جدی بود ....چهره بچه ها به شدت مضطرب و عصبی بود از خودمون
متنفر بودم که به خاطر چيزی که خودمون هم شايد بهش خيلی اعتمادی نداشتيم داشتيم دنياشون رو عوض می کرديم...با
...اصرار
حامی هم به نظر خيلی آروم نميرسيد..برگشت به پشت سرش  :کوشا عمو جون خيلی برام عزيزيد پس اين طوری نگام
...نکن عمو
کوشا عصبی تر از نيوشا به نظر ميرسيد اما من مطمئن بودم به خاطر سن کمش و البته پسر بودنش حامد رو زودتر
...ميپذيره
از ماشين که پياده شديم...نيوشا يی که يخ کرده بود رو محکم تر بؽل کردم...کوشا رو هم...گونه هر دوشون رو بوسيدم :
...يه روزی ميشه هر دوتون بابت امروز از ما تشکر ميکنيد
...و من آيا خودم هم به اين جمله اعتقادی داشتم؟؟ به اميد روزی بودم که حامد ما رو سرافکنده نکنه..
حامی دستش رو پشت بچه ها گذاشت و اونها رو زير بال خودش گرفت و کمی جلوتر باهاشون حرکت کرد...و من جلوی
باز پالتوم رو تو دستم گرفتم و فک کردم من به اين مرد اعتماد داشتم..اون کار ؼلطی نميکرد....پيشونيم رو خاروندم و
....وارد شدم

در بزرگ و اشرافی قديمی که باز شد..حامد رنگ پريده تر از هميشه تو چارچوب در پديدار شد....نيوشا دست به سينه و
....شاکی بود ..کوشا پشت زانوی حامی قايم شد
حامد اما انقدر ؼرق اين دو موجود بود که ما رو نميديد...شايد خودش رو ميديد با تمام اشتباهات و کمبودهای اين چند
....وقت...شايد تمام اون چيزهايی رو ميديد که ميتونست خيلی ساده تر از اين حرفها داشته باشه
پشت بچه ها قرار گرفتم....نگاه خيس حامد به دو موجودی بود که هيچ کدوم نه تنها مهربان که حتی آشناهم نگاهش نمی
...کردن و من پرسيدم شايد بايد اين کار رو با يه متخصص انجام ميداديم....حامی  :سالم
سالم حامی دستهای خشک شده توی هوای حامد برای به آؼوش کشيدن بچه ها رو پايين آورد..دستهايی که تازه ديده بودم
و گويا از ابتدا باز شده بودند و حاال نا کام مونده بودن....پشتش هنوز خم بود..شايد از اون روز سر خاک رها اين پشت
....ديگه راست نشده بود
حامی نگاهی به سمت بچه ها که حاال پشت من پناه گرفته بودن و من ترسشون رو نميديدم بلکه با بند بند وجودم حس
...ميکردم کرد  : ..بچه ها نميخوايد سالم کنيد
حامد چشهاش رو با انگشتهاش فشرد و اين يعنی اون اشکهای لعنتی که برای من ارزشی نداشتن رو پاک کردن..با صدای
....خسته ای گفت :کاريشون نداشته باش حامی بيايد تو يخ کرديد
کمکشون کردم تا پالتوهاشون در بيارن..کوشا خم شد به سمتم  :تو هنوز هم ما رو دوست داری مگه نه؟؟؟ قرار نيست ما
اينجا باشيم مگه نه؟؟؟
بؽض لعنتی اين چند وقت رو قورت دادم و لبخندی زدم که شبيه هر چيزی بود جز لبخند  :آخه فدات شم اين چه
....حرفيه...ای کاش ميتونستی بفهمی من چه قدر عاشقتونم
نيوشا  :عمو هم از ما خسته نشده مگه نه؟؟
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....عمو هيچ وقت از شما خسته نميشه_

حامی پالتو به دست به سمت بچه ها اومد و من چه قدر دلم ميخواست ازش خواهش کنم بچه ها رو بؽل کنه و قبل از اينکه
من حرفی بزنم جفتشون رو محکم محکم بين بازوهاش گرفت و من لبخندی زدم...همون لبخندی که انقدر پنهان شده بود که
....آشکار شدنش تو اين وضعيت به نظر بعيد ميرسيد
خونه حامد آپارتمان قديمی ساز چهار خوابه و خيلی شيکی بود که از سقؾ و زمين و وسايل همه چيز چوبی بود با شومينه
با مزه گوشه سالن که روشن بود...همه چيز به نظر تميز ميومد و برای خونه يه مرد مجرد بيش از حد تميز و شيک
....بود
خودش مستاصل وسط هال ايستاده بود..روی ميز انواع خوراکی های باب طبع هر بچه ای بود و معلوم بود چه قدر برای
 ....امروز برنامه ريزی کرده
سعی داشت خودش رو جمع و جور کنه و لبخند بزنه..هر چند اون چشمهای خيس رو نميتونست پنهان کنه....من همراه با
بچه ها روی کاناپه نشستم ...و حامد هول و ترسيده اولين ظرؾ روی ميز رو به سمت بچه ها گرفت...پر از پاستيلهای
...رنگی بود
...بخوريد ميدونم دوست داريد_
...نيوشا  :تو هيچی نميدونی
...من با اخم  :تو نه شما...و اينکه آدم با پدرش اين طوری حرؾ نميزنه
....کوشا  :منم نميخورم االنم ميخوام برم اين جا رم دوست ندارم..ميخوام برم خونه همراز
من عصبی دستی به موهام کشيدم و به پشتی مبل تکيه دادم  :ولی من اينجا ميمونم..دعوت شدم و ميخوام از اين پاستيلها هم
....بخورم و فکر ميکنم اين خرسهای رنگی خوشمزه تر از اين حرفها باشن
حامد با التماس و تشکر فراوونی نگاهم کرد به منی که خودم از اين ادکلن تند و قديمی پيجيده توی خونه که من رو ياد
گذشته می انداخت متنفر بودم اما...برای تمام بی پدری هايی که خودم کشيده بودم دلم ميخواست يه جورايی به ابن مرد
ترسيده ای که بيشتر االن شبيه يه پسر بچه نوجوون با اعتماد به نفس پايين بود تا مردی در آستانه چهل سالگی و پدر دو
بچه کمک کنم..به عموی اخمو و جدی که پا روی پا انداخته بود و گوشه سالن نشسته بود و نميفهميدم توی ذهنش چيه
....اعتماد کرده بودم
در ادامه حرفم يه پاستيل توی دهنم گذاشتم و پشت سرم کوشا و نيوشا هم برداشتن و من احساس کردم با اين حرکت بچه ها
حامدی که لرزش زانوهاش رو به وضوح ميديدم هول تمام ظرؾ رو جلوشون گذاشت کمی اعتماد به نفس پيدا کرد :
...بيشتر بردار پسرم
و من احساس کردم کوشا اين پسرم رو با تمام مقاومت هاش دوست داشت....حامد رو به روی بچه ها ؼرق درشون نشسته
....بود....بچه هايی که حاال اون خرسهای رنگی ميوه ای رو توی مشتشون داشتن و بخشيش رو توی دهانشون
دستی به موهای نيوشا کشيدم  :قربونت برم خوبی؟؟؟
....خرس آبی رنگ رو توی پيش دستيش گذاشت  :بريم
حامد که همه نگاهش به بچه ها بود هول از جاش بلند شد و پيشونيش رو که خيس شده بود رو با دستمال پاک کرد و به
سمت آشپزخونه رفت  :نه هنوز زوده دخترم براتون شير کاکائو آماده کردم
....و من دلم ميخواست برای وضعيتی که توش گير کرده بوديم بشينم و مفصل اشک بريزم
....حامی نگاهی بهم کرد و زير لب گفت  :آروم باش
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و من فکر می کردم حاال که از صبح توپ رو تو زمين من انداخته چه طور آروم باشم؟؟

از پشت تيره کمرم قطره های عرق سرد ميرفت....تو ليوانهای بچگانه نويی که معلوم بود مخصوص امروز خريده شدن
حامد از آشپزخونه بيرون اومد و جلوی بچه ها کيک شکالتی گذاشت و ليوان صورتی رنگ باربی جلوی نيوشا و جلوی
...کوشا هم اسپايدر من
...نيوشا ليوان رو دستش گرفت  :من باربی دوست ندارم...همراز هميشه برامون قصه های ديگه ای ميگه
حامد که مرتبا از سمت بچه ها انگار از آزمون رد ميشد لرزان گفت  :من نميدونستم دخترم...هر داستانی که خالتون
...براتون ميگه با هم ميريم و ليوانش رو ميخريم
...کوشا اما از اسپايدر منش راضی بود انگار
 ...نيوشا  :ما جايی نميايم عمو نميذاره با ؼريبه بيرون بريم
و من با يد خوشحال ميبودم از تمام اون تخريب ؼرور اون مرد وسط سالن شيک خونه اش...اين داؼون شدنش توسط ..
دخترک ده سالش برای من بايد يه جشن انتقام ميبود اما نبود...من ته اون نگاه ملتمس و اميدوار تمام اين نيم ساعت آنچنان
...خواستنی ديده بودم که اين حرؾ نيوشا آتش دلم رو خنک نکرد بيشتر ترحم بر انگيز بود
...حامی  :نيوشا...حامد پدر شماست..من عموتم چون برادرشم....اون به شما نزديک تره پس ؼريبه نيست
....کوشا ليوانش رو روی ميز گذاشت و سکوت کرد
....نيوشا  :بره پيش بچه ها خودش
 ....حامد جلوشون زانو زد  :بچه های من شماييد
...دروغ نگو..من خودم شنيدم که نرگس خانوم به مامان فريده گفت گريه نکن تا حاال حتما حامد بچه دار هم شده_
ومن حتی يادم نيمومد نرگس خانوم کيه و ميخواستم بعد ها اين عادت زشته گوش ايستادن رو از اين دختر بگيرم و يا ..
.....شايد اين عادت حرؾ مفت زدن رو تو خاندان انتظام
 ...حامد دستش رو دراز کرد تا بافته موهای نيوشا رو بگيره که نيوشا عقب تر رفت
...نرگس خانوم هر کسی که هست اشتباه کرده من بچه ای به ؼير از شما ندارم...من دوستتون دارم_
....کوشا  :نداری
حامی  :امکان نداره پدری بچه اش رو دوست نداشته باشه...ما اون شب هم باهم صحبت کرديم...گفتم مردونه فکر
....کنيم...مردها هم رو بهتر ميفهمن
کوشا دست به سينه نشست و حرفی نزد...من از اين داستانهای مردونه زنونه چيزی حاليم نميشد....من بؽض اين مرد رو
....ميديدم...بؽضی که اگر ميترکيد سيلی راه می انداخت به اندازه تمام اين سالهای اشتباه خودش
دستی به سر بچه ها کشيدم  :ای کاش پدر من بود....ای کاش پدر من زمانی که مامان رهاتون گريه ميکرد...يا زمانهايی
....که من تنهام بود
اشک سمج گوشه چشمم رو پاک کردم  :پدرتون شما رو دوست داره..ميخواد با شما صحبت کنه..ما امشب اومديم خونه
...شون مهمونی
....نيوشا با چشمای رهاييش نگاهم کرد
....من بهتون قول ميدم_
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حامد  :خالتون راست ميگه من عاشقتونم...شايد اگر بزرگتر شيد بتونم براتون توضيح بدم چی شده .....ميخوام بهتون يه
....چيزی نشون بدم
....بچه ها با لج بازی روی مبل نشستن و تکون نخوردن
....من  :پاشيد ديگه عزيزای من م..شايد يه چيز خيلی با مزه باشه
...نيوشا  :به شرطی که بعدش بريم
هر دوشون بدون اين که خيلی مشتاق باشن پشت بند حرؾ من بلند شدن....و من حامد رو ديدم که چه قدر مشتاق در
.....آؼوش کشيدنشونه
.....حامی زير لب گفت  :ازت ممنونم
به سمت اتاق خواب ها رفتن که کوشا برگشت به سمت ما  :همراز و عمو هم بيان..تو داری ما رو کجا ميبری؟؟؟
بلند شديم از جامون بچه ها احساس امنيت نداشتن و خوب ميديدم تمام تالش حامد رو برای کنترل کردنه خودش و داؼون
 .....و داؼون تر شدنش رو بچه ها ش بهش اعتماد نداشتن
حامد در اتاق بزرگی رو باز کرد...اتاق خيلی خوشگلی که به زيبا ترين صورت ممکن با رنگ ياسی رنگ پر از
عروسک و تور و پارچه تزئئين شده بود و من برق نگاه نيوشا رو ديدم اين همون اتاقی بود که تو عمارت ازش خبری
نبود....و گوشه اتاق سبد حصيری کوچيکی بود....حامد ترسان از رد شدنه دوباره اش سبد رو نزديک آورد و روی زمين
گذاشت و درش رو باز کرد...به چشم هام اعتماد نداشتم...يه توله سگ خيلی کوچولوی سفيد رنگ بود با يه لک حنايی رو
پيشونيش...انقدر کوچيک بود که دل من رو هم برد چه برسه بچه ها که نا خود آگاه همه چيز رو فراموش کردن و اون رو
 ....محکم بؽلش کردن
و برای اولين بار اين مدت حامد لبخندی زد.....شايد بعد از تمام شکستهای پاستيلی و ليوانی امشب..اين جاندار دوست
......داشتنی تنها نقطه پيروز اين آقای مثال پدر عجمی بود

مياريمش اينجا؟؟؟_
پتو رو کامل روش کشيدم و گونه اش رو بوسيدم ...و فک کردم من خودم هم امروز فردا جايی اينجا ندارم چه برسه يه
....توله سگ که هنوز يه ماهش هم نبود
نيوشا  :بلده ازش نگه داره؟؟
....منظورش به حامد بود ...لبخندی زدم  :قرار شد شما هی بريد بهش سر بزنيد
...کوشا  :اگر مياورديش خونت ما مجبور نبوديم بريم اونجا
...دلت مياد تپل..ديدی چه اتاقای خوشگلی براتون آماده کرده بود_
الحق هم که سنگ تموم گذاشته بود...اتاق قرمز و سفيد و مشکی کوشا با اون تخت ماشينی و ديوارهايی که پر از نقاشی ..
.....ماشين و بيل مکانيکی هم واقعا قابل توجه بود
صبر کردم تا خوابشون ببره...شب خيلی سختی بود براشون هرچند با حضور فندق اون سگ دوست داشتنی کمی همه چيز
...راحت تر به نظر ميومد
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بافت نارنجی رنگ آستين بلندم رو مرتب کردم و شلوار جين پاره پاره ام رو هم پام کرد و موهای فرم رو رها روی شونه
هام انداختم و وارد سالن شدم که حامی توش پا رو پا انداخته بود و با استيل بی نهايت تو دل بروش داشت توی موبايلش
...دنبال چيزی ميگشت
با حس کردنه اومدنم سرش رو باال آورد و لبخند پر مهری زد  :خوابيدن؟؟
....يکم به زور اما بله_
...خودم رو تقريبا روی کاناپه پرتاب کردم
دستهاش رو روی پاش گذاشت و پاش رو از روی پاش برداشت لحنش پر از نوازش بود  :خيلی خسته شدی.....اذيتت
....کرديم
...چشمام رو با انگشت اشاره و شصت دست راستم کمی فشار دادم  :خوبم
....تو هميشه خوبی_
....لبخندی زدم به تمام نوازشهای زيبای کالمش
حامد بهت آخرش چی گفت؟؟_
...نه مطمئنن به حامد حسودی نمی کرد..
ازم تشکر کرد...رها ازم راضيه مگه نه؟؟؟_
...البته که راضی_
....ميترسم_
خسته و کالفه به نظر ميرسی..بريم بيرون؟؟؟ _
...به ساعت نگاه کردم يازده بود...کجا ميخواستيم بريم؟؟؟پر از سئوال نگاهش کردم
....يکم قدم ميزنيم_
...نگاهی به اتاق بچه ها انداختم  :بچه ها بيدار ميشن ميترسن
بچه که نيستن...بيدار نميشن...بشن هم زنگ ميزنن...همين اطراؾ ميريم..بريم تو هم يکم ذهنت رو خالی کن...شب _
...بتونی بخوابی

باورم نميشد تو پارک يکی دو محله باالتر ساعت يازده و بيست دقيقه با حامی روی نيمکت نشسته باشم..شب جمعه بود و
....تقريبا پارک پر بود ...ولی شلوغ نبود
....روی يه نيمکت نزديک هم نشستيم
سردته؟؟؟_
....نگاهش کردم  .سرم رو به نشانه نه تکون دادم...لبخندی زد بهم
....امشب خيلی خيلی اذيت شدی_
حامد ميتونه مگه نه؟؟_

صفحه 375

برای

دانلود

رمان

های

بیشتر

به

سایتbehtoop.com
مراجعه کنید

رمان

بانوی قصه
...ميتونه_

حامی وقتی با اين صالبت ميگفت ميتونه مگه ميشد ذره ای به دلم ترس راه بدم....اين جا روی نيمکت سرد سبز ...
رنگ...توی مه کم رنگ اطرافمون...زير نور اين المپ احساس ميکردم هيچ قصه ای تهش تلخ نيست...انگار ما هم قصه
...ای داشتيم که تهش شيرين بود خيلی شيرين
بهم نزديک تر شد...و من احساس می کردم صدای تپش قلبم رو ميشنوم....ميترسيدم حامی هم بشنوه و بوی ادکلنش رو که
...با بوی سيگارش مخلوط شده بود رو تا ته نفس کشيدم....نفس عميقم روی لبش يه لبخند بی نظير آورد
....خنديدن بهت مياد_
به سمتم چرخيد و دسته موی سرکش هميشگی رو داد زير شالم و دستش رو روی شالم نگه داشت و من کمی معذب سرم
....رو پايين انداختم  :بيشتر فکر ميکنم به روی تو لبخند زدن به من مياد
...تمام تنم از اين جمله ها ميلرزيد
دستش رو کامل پشتم انداخت و اين طوری تو حجم حضورش پنهان ميشدم...و انگار از تمام بدی های دنيا دور ميموندم
....گرمم ميشد و ديگه سردم نبود
ميدونی شايد اگر ذره ای از روحيات تو رو رها داشت خيلی اتفاق ها نمی افتاد....ولی مطمئنم همراز امشب رها از تو _
....راضيه
من که تو وجود اين آدم تو خلسه بی نظيری بودم چشمام سنگين شده بود...خميازه ی پنهانی کشيدم که از نگاهش دور
نموند
....خواب آلوی کوچولو جات گرم شد خوابت گرفت؟؟_
....جام امن شد خوابم گرفت_
....سرش يهو به سمتم چرخيد چنان شوق بی نظيری توی نگاهش بود که ميخواستم ؼرق بشم تو آتيش بازی نگاهش
...فشار دستهاش رو بيشتر کرد  :اين جا برای تو امن ترين جای دنياست....فقط و فقط برای تو
....حامی_
....جان دلم_
و من چه قدر به اين کلمه محتاج بودم انگار...به اين لحن پر نوازش...به اين نگاهی که مژه اش انگار صورتم رو لمس ...
....ميکرد
....همه چيز خوب ميشه مگه نه...؟؟ مثل همه قصه های دنيا_
.....دست آزادش رو روی گونه ام کشيد :....بهت قول ميدم
انگشتش رو آروم به نوک بينيم زد  :قرمز شده...سردته خانوم خانوما...ميخوای يکم راه بريم...؟؟
ميخواستم....من امشب ؼرق تر..محو تر از اين حرفها بودم...دستش رو از دورم باز نکرد....بلند شديم...صدای خنده
....ميومد و بوی قليون ...بوی خانواده ميومد و بوی ادکلن حامی و بوی قصه
چشمم افتاد به يه پشمک فروش...با پشمک های صورتی...باورم نميشد...خيلی وقت بود نديده بودم حتی ديگه فکر ميکردم
نيستن..از کنارش رد شديم و سر من باهاش چرخيد...حامی که حرکتم رو زير دستش متوجه شده بود سرش چرخيد و با
ديدن نگاهم لبخندی زد :شوخی می کنی همراز....؟؟
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لب پايينم رو به دهنم گرفتم و با نگاه شيطونم سرم رو به نشانه نه تکون دادم...تک خنده ای کرد  :جلوی تو کم
....ميارم...اما
....ببين چه صورتين_
چند دقيقه بعد اون چوب استوانه ای بلند توی دستم بود و نشسته روی نيمکت آروم آروم اون حجم پؾ و خالی شيرين رو
ذره ذره توی دهنم ميذاشتم..آروم آروم ميخوردم و بعضی هاش که روی لبم می موند رو با نوک زبونم پاک ميکردم ولذت
....ميبردم
چند لحظه همين طوری گذشت سرم رو بلند کردم و به حامی که ميخم بود نگاه کردم....نگاهش عجيب شده بود..خيلی
...خيلی عجيب...انقدر عجيب که دستم که برای کندن يه تکه ديگه جلو رفته بود روی پشمک توی دستم موند
...چيزه من پشمک خيلی دوست دارم....هميشه آروم ميخورم که زود تموم نشه....آخه توش نرم تر از بيرونشه_
....يکم هول اين توضيح رو دادم چون اين نگاه عجيبش که بين چشمام و لبهام ميرفت رو درک نميکردم
پشمک رو به سمتش گرفتم  :دلت پشمک خواست؟؟
....هون طور ميخ لبم جواب داد  :حتی به گوشه ذهنت هم خطور نمی کنه من االن دلم چی ميخواد
چشماش يه شيطنت لطيؾ داشت و لحنش همون نوازش زيبا رو....همون که باعث شد قلبم تو دهنم بزنه...جا
....خوردم...قرمزی گونه هام و حرارتشون باعث شد پشمک رو رها کنم رو ی زمين و شالم رو روی سرم جلوتر بکشم

اين نسيم خنک که باعث شد تا برگ سبکی باالی سرم چرخی بزنه و روی زمين بيفته در تضاد کامل بود با داؼی
قلبم...اين سکوت اطراؾ تو اين شب زمستونی توی پارک محلی تضاد کامل بود با تمام اون موسيقی پر طمطراق توی
قلب و روحم.....به سمتش حتی بر نگشتم...خجالت ميکشيدم...از تمام اون حس لذت از حضورش که ميدونم تو چشمام
فرياد ميزد...و من حس تمام زنهای دنيا در تمام طول تاريخ رو داشتم......ازجام بلند شدم و بهش نگاه نکردم..دستم رو
...توو جيب پالتوم کردم و تنها چيزی که اون لحظه به نظرم اومد جمله  :چيزه..بريم بچه ها بيدار ميشن
و بدون اينکه منتظرش بشم راه افتادم...با دوتا قدم بلند خودش رو بهم رسوند و بدون توجه به خجالت وحشتناکم دستش رو
محکم دورم حلقه کرد : ....کجا ميری تنهايی نصؾ شبی...؟؟
....هر چه قدر هم که سعی ميکرد اين نشاط لحنش پنهان نميشد
چرا به دنبال تا توی خونه اومد رو هم نميدونم..اما ازش ممنون بودم از بودنش..از سکوتش..از تمام سئواالی بی ربطی
...که پرسيد تا موضوع رو عوض کنه
...سوئيچ رو تو دستش جا به جا کرد  :چشمات پر از خواب...برو بخواب....ميبينمت
سرم رو تکونی دادم و شب به خيری زير لب گفتم...لبخندی زد و به سمت در رفت دستش به دستگيره برگشت سمتم :
....چيزه..امشب يکم سرد تر از شبهای ديگه است حواست به....ارزشمند ترين من باشه
صبح همه چيز روشن تر و يا شايد درخشان تر از هميشه بود...بچه ها هنوز خواب بودن که سراؼم نيومده بودن...گوشيم
روی ويبره بود و داشت خودکشی ميکرد....الی چشمم رو باز کردم....حامی بود....لبخند روی صورتم پهن شد..رگ
....گردنم به جای نبض از ديشب تا حاال نت داشت انگار
...سالم_
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...سالمش سبک بود..گرم بود...مثل حباب
...صبح به خير_
....خواب بودی؟؟ بابا ساعت ده_
...به ساعت روی ديوار نگاه کردم...راست ميگفت...
....خوب خوابم ميومد_

لحنم کمی لوس بود...ميدونستم صدام هم زيادی کش دار شده بود....نفسش رو بيرون داد و کمی سکوت کرد  :خوبی؟؟
همون لحظه در اتاقم باز شد و بچه ها بدو بدو اومدن تو اتاق و با خنده و جيػ خودشون رو انداختن رو تختم....آخم در
...اومد
چی شد؟؟؟_
....تقصير اين تپل خان....پريد دستم درد گرفت_
...گوشی رو بده به کوشا_
...کوشا بوسه محکمی روی لپم گذاشت که صداش تو گوشی پيچيد
....مثل اينکه بايد با اين کوشا خان من يه بحثهايی داشته باشم...بزرگ شده نبايد شيرجه بزنه تو تختت_
...من برم..بچه ها دارن آستينم رو ميکنن...گرسنه ان بهشون صبحانه بدم_
خنديد..خنده ای پر از نشاط : ....باشه برو....فقط...شب ميخوام جايی بريم باهم؟؟؟
همون طور که دامن پيراهنم رو درست ميکردم گفتم  :کجا؟؟
...جای خيلی خاصی نيست....حاال ميبينی_

....جيػ نزن گلنار_
....برو پی کارت...اين همه موضوع اتفاق افتاده تازه جيػ هم نزنم_
....نری به سيا بگيا_
...عاشق شدی نترس_
به لحن جلؾ و جمله بی ربطش خنديدم :....برم حاضر شم...االن راننده اش مياد قراره تا عمارت برم بچه ها رو بذارم ..
...خونه..خودش اونجا منتظرمه
...شايد ميخواد خواستگاری کنه_
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...ته دلم لرزيد...ترسيدم :...نه....فکر نميکنم..
چيه ترسيدی ....؟؟_

رژ لبم رو کمی بيشتر و محکم تر از هميشه کشيدم روی لبم...به خودم توی آينه نگاه کردم...من واقعا بعد از اون جمله
...گلنار ترسيده بودم...خيلی خيلی هم ترسيده بودم...داشتم به چه سمتی ميرفتم...نميدونم
با ديدنش تو اون کت شلوار زؼالی رنگ تمام اون ترسم ريخت...من با اون پالتو قرمز رنگ کوتاه و شال بافتنی رها روی
سرم...با بوتهای پاشنه بلند رسمی تر و البته جدی تر از هميشه به نظر ميومدم...با ديدنم اول يه لبخندی زد..اما جلوتر که
...اومد يکم اخم کرد
...سالم_
...سردت ميشه همراز...من نميدونم تو چرا يه لباس کلفت نمی پوشی_
آقای دکتر دلش خوش بود اين پالتو رو هم تازه خريده بودم..ولی راست ميگفت گلنار هم خودش رو کشته بود که اين ...
..فقط قشنگه ولی گرما نداره
...من باهاش مشکلی ندارم_
....من مشکل دارم_
خودم رو زدم به نشنيدن...احتماال که نه صد در صد منظورش به رنگ تند و کوتاهی پالتو بود :...کجا ميخوايم بريم؟؟؟
....يه جای خيلی با مزه...فکر ميکنم برات جالب باشه_

به زور خودم رو نگه داشتم تا جيػ نزنم..جالب بودن؟؟؟ اينجا زيباترين جای دنيا بود انگار...يه خونه کوچيک سنگی تو
درکه...دوست حامی توش شومينه خوشگلی با هيزم هم گذاشته بود...زيبايی بی نظير خونه يه طرؾ...اين خونه متعلق به
يه آقای شصت ساله خيلی با مزه بود کسی که کلکسيون عروسک داشت....از همه جای دنيا همه رنگ همه شکل
عروسک توش پيدا ميشد....دست ساز و فوق العاده ارزشمند...ؼرق يه عروسک با لباس محلی روسی بودم که حامی
....کنارم ايستاد ...با ذوق برگشتم رو نگاهش کردم :...اينا بی نظيرن....ممنونم ازت
سرش رو کمی خم کرد  :من ازت ممنونم...به خاطر تمام اين مدت....به خاطر حضورت...به خاطر تمام چيزهايی که
....تؽيير دادی
....صاحب خونه دستی پشت حامی گذاشت  :آقای دکتر اين روزها اين چشمای درخشان رو کم ميشه پيدا کرد
...من هميشه آدم خوش شانسی بودم_
مرد که فهميدم اسمش مسعود هستش خنده ای کرد و پيپش رو روشن کرد و دستی به دستمال گردنش کشيد و به سمتم
....نگاهی انداخت  :از چيزهای ساده دنيا لذت بودن....چيزی که شايد هنر قبل از هرچيزی به انسان آموزش ميده
گفتيم و خنديدم حامی پشت پيانو نشست و مسعود خان آواز خوند....و حامی با هر نتی که ميزد نگاهی به من که مشتاق
بهش نگاه ميکردم نگاهی می انداخت .....من امشب روی خيلی متفاوتی از حامی ديدم...هر بار اين مرد رو من از اول
....کشؾ ميکردم و از خودم به خاطر يک شکل بودن و بدون پيچيدگی گاهی خجالت مکيشدم
شام ؼذای دوست داشتنی بود ..يه اسپاگتی به قول مسعود خان اسپشيال....سبک بود و ساده و خوشمزه تو اين خونه سنگی
کوچک...حامی از آشناييشون گفت از اين که مسعود خان يه جراح موفق پالستيکه..از اينکه تو يه مهمانی توی لندن آشنا
....شدن و عالقه شون به موسيقی اون ها رو بهم جلب کرده
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مسعود خان که ظرؾ من رو پر از اسپاگتی ميکرد  :هيچ وقت ازدواج نکردم...حسرت داشتن بچه رو تا آخر عمرم
خواهم داشت...هميشه دلم ميخواست پسر درست و کاری و جنتلمنی مثل حامی داشته باشم...هر چند ميدونم از دور به نظر
...خشک و زيادی جدی مياد...تنهاييم رو با اين کلکسيون پر کردم اما امشب فکر ميکنم حسرتم ده برابر شد
حامی  :چرا...؟؟
....ای کاش دختر داشتم...همين قدر نگاهش درخشام...همين قدر معصوم و همين قدر همراز_
.....سرم رو پايين انداختم که دست حامی از زير ميز روی دستهای مشت شدم قرار گرفت و لبخند زد

اين شب رو دوست داشتی؟؟؟_
....عالی بود..عالی...مرسی که من رو بردی...مرسی_
....خوشحالم_
ماشين رو نزديک خونه نگه داشت....خواستم پياده شم که دستش رو روی پام گذاشت...ولی سريع و تو ثانيه کشيد  :چيزه
ميشه چند لحظه صبر کنی....؟؟
خم شد و از جيب پالتوش که رو صندلی پشت بود جعبه ای رو در آورد :....اين يه هديه است بابت تشکر ازت....از سر
....شب منتظر يه فرصتم
با تعجب و دستهای لرزان دستم رو دراز کردم و گرفتم و در اون جعبه سورمه ای رنگ رو باز کردم...چيزی که ميديدم
..اما خميده که ازش سه تا سکه آويزون بود...خيلی خيلی ظريؾ بود hيه آويز کوچيک و عجيب بود يه چيزی شبيه به
حامی دستش رو دراز کرد و از توی جعبه آويز رو در آورد...پشتش يه گيره خيلی کوچيک داشت...دستش رو جلو آورد
و اون دسته موی هميشه سرکش رو توی دستش گرفت و گير رو باالی اون دسته زد ..حاال انگار اين دسته مو از اون گل
سر عجيب خارج شده بود....يه گل سر بی نهايت زيبا و تک بود با اون سکه های خوشگلش...سرم رو تکونی دادم تا سکه
....ها تکونی بخورن :...اين...اين خيلی خيلی زيباست
دستش رو آروم کنار پر شالم آورد...خم شد و پر شالم رو کامل باال آورد و بوسه ای بهش زد  :هيچ چيز...هيچ چيز از تو
....زيباتر نيست و نخواهد بود
دلم لرزيد و دستم لرزيد و نگاهم لرزيد و تو نلرزيدی حامی...تو هنوز پر شال من به دست با صالبت هميشگيت من رو
.....نگاه کردی و نفهميدی چه طور به من حس زن بودن دادی و مسير تمام افکار من رو به سمت قلبم عوض کردی

کيک توی دهنش رو قورت داد و من دستی به سرش کشيدم و اين روزها به نظرم اين چشمها عجيب شبيه چشمهای حامی
...بودن
...بعدش رفتيم برای فندق از يه مؽازه خوشگل يه بلوز خريديم_
نيوشا با سر حرؾ برادرش رو تاييد کرد و با شوق چنگال توی دستش ور رها کرد و کؾ دستش رو نشون داد  :انقده
...بلوزش همراز
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ته دلم ريخت..اين شوقی بود از يه گردش سه نفر با حامد...بعد از اينکه هفته پيش يه شب البته با حضور حامی توی ...
اتاقشون خوابيده بودن...خونه حامد و من حساب کردم کل هفته پيش بچه ها فقط بهم تلفن زده بودن و من تو اين هفته
...دلتنگی کرده بودم اما نتونسته بودم ببينمشون
..اخمام رو باز کردم..بچه شده بودم آيا...که اين طور حسودی ميکردم...؟؟
دستی به اون گيره طالی بين موهام کشيدم...و سعی کردم ذهنم رو منحرؾ کنم به سمت خوشی های اين هفته اما...من
انتظار اين شوق نگاه بچه ها رو نداشتم...حرکت لبهاشون رو ميديدم حامد هنوز به اسم خطاب ميشد از طرفشون اما تاثير
اين چند وقتش رو ی بچه ها به قدری زياد بود که حدس اينکه تا ناميده شدن و ملقب شدنش به اسم پدر خيلی چيزی نمونده
...سخت نبود
دست انداختم دور گلوم تا بتونم نفس بکشم...کوشا از صبحانه مفصل و خوشمزه ای که اون روز صبح حامد براشون آماده
کرده بود ميگفت و نيوشا از پيراهن آستين حلقه ای قرمز رنگی که به انتخاب خودش خريده بود و قرار شده بود فعال خونه
...حامد بمونه...پيراهنی که مطمئنا حامی هم هنوز نديده بود تا مخالفت کنه
نيوشا  :همراز خوبی؟؟
خوب؟؟؟...نه ..يا شايد هم آره...بچه ها خوشحال بودن..به اندازه تمام اين چند وقت بهشون خوش گذشته بود..تفريح کرده ..
بودن...آرامش داشتن انگار..و من؟؟ من چی؟؟ من ديگه االن چه جايگاهی داشتم؟؟؟
....خوبم پرنسسم يادت باشه پيراهنت رو بياری ببينم_
....خوب تو هم فردا بيا باهامون_
فردا...فردا که قرار بود بچه ها با من باشن؟؟ چيزی نگفتم انگار به کل برنامه ای که با من داشتيم رو فراموش کرده ..
....بودن...بؽض کردم..سرشون سالمت

شال دور گردن کوشا رو محکم تر کردم و به شرکت حامی نظری انداختم..راننده اش رو فرستاده بود دنبالمون تا از کافی
....شاپی که با بچه ها رفته بوديم بيارتمون شرکت
منشيش که دختر جدی و دوست داشتنی و بينهايت خوشگلی بود مثل دوبار گذشته مودبانه سالم کرد و خواهش کرد که
....منتظر بمونيم چون حامی مهمان داشت
شرکت شلوغ بود و همه کارمندها در رفت و آمد بودند...بچه ها ساکت و مودب نشسته بودن که منشی صداشون کرد که
برن تو اتاق کنفرانس و تو اين مدت انتظار تلويزيون ببينند و من کتابم رو از توی کيفم در آوردم و مشؽول شدم...از هر
يه پاراگرافی که ميخوندم شايد يه جمله رو متوجه ميشدم و دوباره بايد برميگشتم از اول....گم شده بودم انگار وسط تمام
جمالت بچه ها تو اين مدت چهارساعت بودن باهاشون....حامد پيدا شده بود..پر رنگ شده بود و من؟؟ من چی شده
بودم؟؟؟
من بايد چه ميکردم بی بچه ها؟؟...بی داشتن حس وابستگيشون به خودم؟؟...تمام دليل من برای زنده بودن اونها
بودن..زمانی که هر دختر کم سن و سالی مثل من اون بالها سرش می اومد سخت ميتونست زنده بمونه چه برسه مبارزه
کنه...من به زور خودم رو ساخته بودم...با ايمانی که داشتم...با عالقه ای که به نيوشا و کوشا داشتم....با تالشم برای پر
....کردن خال هاشون
!!همراز؟؟_

صفحه 381

برای

دانلود

رمان

های

بیشتر

به

سایتbehtoop.com
مراجعه کنید

رمان

بانوی قصه

سرم رو بلند کردم به طرؾ صدای بم و محکم اين مردی که عجيب اين روزها حس آرامش بهم ميداد....ناخود آگاه لبخندی
روی لبم اومد...حامی...داشتمش؟؟ من واقعا اين مرد رو داشتم...؟؟ خيلی دور به نظر ميومد با تمام نزديکی...گاهی
...احساس ميکردم تمام جمالتيکه تا به حال ازش شنيدم هم زايده تخيالت خودمه
...از جام بلند شدم  :سالم
دستش رو توی جيب چپش گذاشته بود  :خوبی؟؟
...امروز همه اين سئوال رو جوری ميپرسيدن که انگار جواب منفی اش رو از قبل ميدونستن : ....خوبم
....يه ابروش باال رفت و پر سئوال نگاهم کردم..رو کرد به منشی اش  :دوتا چايی لطفا
و بعد با دست به سمت دفترش اشاره کرد و پشت سرم با يه قدم فاصله راه افتاد....کتاب توی دستم رو روی زانوهام
....گذاشتم و نشستم روی مبل و حامی تکيه داده به ميزش دست به سينه نگاهم ميکرد
چرا اينجوری نگام ميکنی؟؟_
تو بهم بگو؟؟ چرا رنگ و روت اين جوريه؟؟ می دونی چند بار صدات کردم تا متوجه ام شدی؟_
...خوبم يکم کم خوابيدم و االنم ؼرق کتابم بودم_
نگاهی به گيره سرم انداخت...همونی که از اون شب زيبا تا به حال از سرم فقط موقع حمام در مياوردم و دوباره انگار که
....چيزی گم کرده باشم ميذاشتم سرجاش
خوش گذشت بهتون؟؟_
بااين سئوالها ميخواست به جايی برسه که بفهمه من چرا انقدر درهمم؟؟
...سرم رو پايين انداختم و گوشه پالتوم رو توی دستم گرفتم  :جات خالی
دعوتم نکردی_
...يادمه يکی گفته بود برای بودن با خانواده اش نيازی به دعوت نداره_
...تک خنده جذابی کرد  :درست گفته بود..هنوز هم سر حرفشه..اما بدش هم نمياد خانواده اش هم گاهی ازش ياد کنن
تو جمله آخرش يکم دلخوری بود انگار ..در تمام اين مدت صميمی شدنمون من يک بار هم بهش زنگ نزده بودم..اون
..تماس ميگرفت..هميشه اون برنامه ميذاشت برای بيرون رفتن
تقه ای به در خورد و من نا خواسته قيافه ام جدی تر شد...دختری که وارد شد همون خانوم شيک پوش توی شرکت
دوستش بود..امروز کت و شلوار کرم رنگ جذابی تنش بود با شال حرير زرشکی...موهاش هاياليت خوشگلی داشت و
عطرش تمام اتاق رو برداشت..اتوی شلوارش اولين چيزی بود که توجه ام رو جلب کرد من هيچ وقت از اين شلوارهای
....پارچه ای با اين اتو نداشتم
ببخشيد نميدونستم مهمون داريد؟؟؟_
حامی جدی تر از قبل کمی اخم هاش رو بيشتر در هم کرد...شايد به نگاه خيره اين خانوم روی من...اون طور نگاه
....کردنش رو دوست نداشتم
سرم رو به جلد کتاب روی زانوم گرم کردم اما ديدم که از کنارم رد شد و کاؼذی رو به دست حامی داد...من نميدونستم
....اين خانوم با حامی کار ميکنه
...فردا شب من و پدر منتظرتون هستيم_
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پدرش؟؟ فردا شب؟؟ ...سرم رو نا خود آگاه باال آوردم....و به حامی نگاه کردم که سرش به کاؼذ توی دستش بود  :ممنون
.......اما باهاتون تماس ميگيرم
ميدونيد که پدر چه قدر از ديدارتون خوشحال ميشن...در ضمن گفتن راجع به مزايده واردات داروی بی هوشی هم _
...ميتونيم صحبت کنيم
نمی دونم چرا يهو تمام اعتماد به نفسم پريد...پوزخندی روی لبم اومد...من واقعا کجا سير ميکردم اين مدت؟؟ من رو چه
به اين آدم لوکس رو به روم..به اين شرکت...به مزايده های ميلياردی...به...به اين عطر سنگين فرانسوی....من رو حتی
 ....ديگه چه به نوه های انتظام
کتاب رو توی دستم مشت کرده بودم..به خاطر عرق کؾ دستم جلدش کمی تو خودش جمع شده بود...دلم ميخواست برم
 ....بيرون حالم خوب نبود..از عصر که اصال خوب نبود اينجا بدتر هم شده
حامی امضايی به برگه انداخت...و صدای تق تق کفش های زيبای دختر کمی به من نزديک تر شد  :ببخشيد تو شرکت
....نويد هم وقت نشد معرفی بشم من نيکی هستم
دستم رو به سمتش دراز کردم...قدم هم ازش کوتاه تر بود...من رويا رو هم بارها کنار حامی ديده بودم..حتی بارها شنيده
بودم که انتظام بزرگ اون رو برای حامد و بعد ها برای حامی مناسب می بينه اما هرگز اين حس خفه کننده و يه جورايی
..ؼريب و تحقير آميز رو بهش نداشتم
...سعی کردم همه حس ها رو پنهان کنم  :من هم همراز خوش بختم
سر مجددی برام تکون داد و از در اتاق بيرون رفت...هيچ حرفی زده نشد...هيچ چيزی اما کل انرژی من رفته
بود...حسادت نميکردم..نه هرگز من رو چه به حسادت...پس اين...پس اين تلخی که تو رگها جريان پيدا کرده بود چی
بود؟؟
شايد اين بود که تمام اون مسائلی که اين چند وقت سعی کرده بودم نبينم...حاال بد جور دوباره و دوباره به چشمم اومده
...بود
....کتابم رو توی کيفم گذاشتم : ..من ميرم با اجازت...بچه ها تو اتاق کنفرانس هستن
بند کيفم رو مرتب کردم...و قدم اول رو برداشتم که خيلی جدی رو به روم ايستاد  :تو چته؟؟
...خيلی جدی بود...خيلی خيلی....اما من هم داؼون تر از اين حرفها بودم  : ...هيچيم نيست
اين ساعت سرت رو انداختی پايين داری کجا ميری؟؟_
...به ساعتم نگاه کردم نه بود : ..اين ساعتی که من هميشه از تمرين بيرون ميام و تا خونه ام هم ميرم..پس عجيب نيست
...دستی به چونه اش کشيد :برای اون هم از اين به بعد فکری ميکنيم
کالفه بودم و فقط دلم ميخواست برم...به همين خاطر به معنی جمله آخرش فکر هم نکردم...سرم رو کمی خم کردم روی
...گردنم و با صدای آرومی کفتم :حامی
جانم...آخه تو چته..اومدی داؼون بودی االن داؼون تر هم شدی؟؟_
...خيلی خسته ام_
...فردا_
...شما فردا دعوتی_
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يه قدم بهم نزديک تر شد..اين طوری می تونستم نوشته اندازه نخود طالييی رنگ پايين کروات ابريشمی قهوه ای اش رو
...که امضای طراح بود رو ببينم
....چی تو اون فکرته خانوم کوچولو.....من فردا شب هيچ جا نميرم_
...هيچی...بچه ها هم شام می خوان با حامد باشن...من هم برای يه قرار داد کاری قرار دارم_
يه ابروش رفت باال  :با کی؟؟
بدون اينکه جوابش رو بدم طلب کار نگاهش کردم...دستی به صورتش کشيد  :ميرسونمت...شب بهت زنگ
...ميزنم...گوشيت رو بردار
چم شده بود خودم هم نميدونستم...فقط...فقط همه چيز به نظرم يه لحظه خاکستری شده بود...ديگه رنگی نبود...من اين ..
مرد رو دوست داشتم...از دوستاشتن به اون طرؾ عاشقش بودم..اما..اما نميدونم اون عطر گرم فرانسوی لعنتی چی داشت
....که اين طور داؼونم کرد...طوری که حتی اين نگاه نگران خاکی رنگ هم نميتونست جايی رو ديگه رنگی کنه

هيچی نتونسته بود حالم رو بهتر کنه...نگاهی به کاؼذ روی ميز انداختم...قرار داد تخريب خونه بود و من حتی فرصت
..نشده بود با کسی مشورت کنم..سيا ماموريت بود برای دو هفته و من ..چرا واقعا چرا از حامی نميپرسيدم
.کالفه دستی به موهام کشيدم

دستم رفت به سمت تلفن..دلم ميخواست با بچه ها صحبت کنم..اما االن خونه حامد بودن از اونجايی که قرار بود امشب
باهم سينما بريم من عصرم رو براشون خالی کرده بودم و اونها هم کامال فراموش کرده بودن چون قرار بود با حامد برن
....فندق رو واکسنهاش رو بزنن بعد به قول خودشون پيتزا فروشی رو کشؾ کرده بودن که ميتونستن برن
شايد جاهايی که بچه ها رو ميبردم تا حاال رو دوست نداشتن...شايد بايد جاهای بهتری ميبردمشون..حامد برای نيوشا لپ
تاپ خريده بود علی رؼم مخالفت حامی...منم خوب داشتم پولهام رو جمع ميکردم براش بخرم...خوب دير کردم...اشکهام
رو پاک کردم..بچه شده بودم و اين روزها بد جور نياز مند نوازش بودم و نميدونم چرا ازحامی دوری ميکردم...آره واقعا
چرا دوری ميکردم...برای اولين بار تو اين مدت من دستم به گوشی رفت برای زنگ شدن...زنگ اول...دوم...سوم و
حتی هفتم...و بعد اشؽال....گوشی رو روی مبل پرت کردم...رفته...گفته بود نميرم اما رفته...قرار داد کاری و اون عطر
.....فرانسوی...و من...تنها کنار قاب پنجره آبی رنگ خونه ام

چرا انقدر الؼر و داؼون شدی؟؟_
...به روی سياوش لبخندی زدم که اخمو نگاهم می کرد گفتم :خيلی هم خوشگلم
....مقلته نکن همراز...تو يه سه هفنه اخير خيلی خيلی داؼونی_
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چی بهش ميگفت از تمام حسهای اين مدت ميگفتم...از عاشقی تا مؽز استخوان خودم؟؟ از سر شلوغ اين مدت حامی؟؟ ....
از بچه ها که سرشون به حامد گرم شده بود....از تمرين های وحشتناک سختمون...؟؟ از خونه ای که باالخره قرار شده
...بود تخريب شه؟؟....از تنهايی؟؟؟ از چی واقعا؟؟ به جای تمام اين حرفهای تلخ ترجيح دادم يه لبخند شيرين بزنم  :خوبم
....با مشت راستش به کؾ دست چپش زد  :د نيستی فدات شم...د نيستی مموش من
بؽض کردم من واقعا به کسی تعلق هم داشتم؟؟؟ دلبستگی مگه تعلق خاطر نبود..مگه هميشه عاشق همين خاطر معشوق .
رو نميخواست؟؟؟
...چشمام رو روی هم گذاشتم و به پشتی مبل تکيه دادم  :خسته ام....احساس ميکنم جسارتم تموم شده
..خطرناک حرؾ ميزنی همراز_
نگرانی تو ی لحنش دلم رو سوزوند...ياد حامی افتادم...سه روز پيش..وقتی برای ديدن بچه ها رفتم....احساس کردم ..
اثری از تمام اون محبت توی نگاهش نبود و من از سه روز پيش بيشتر از قبل بهم ريخته بودم....عزيزم...ديگه جسارت
از عشق حرؾ زدن رو نداری نه؟؟؟...دوست داشتن مثل به دنبال مرواريد گشتن تو آبهای عميقه و اين نگاه خسته به نظر
.....نمياد توانايی اين رو داشته باشن
....زير لب گفتم  :به احساسش مطمئن نيست.....نيست مطمئنا
....اشکی توی چشمم نيش ميزد رو کمی عقب زدم
با تو ام همراز کجايی؟؟؟_
دوست دارم تنهايی تو ی کوچه تنها راه برم....همه چيز رو از اول شروع کنم....همه چيز رو....خسته ام سيا...خيلی _
....خسته
....توی خودم جمع شدم  :خوابم مياد
روی کاناپه دراز کشيدم و سيا روم رو کشيد....بهش راجع به خونه نگفتم....قرار داد رو هنوز امضا نکرده بودم...خيلی
استرس داشتم...تمام خاطراتم داشت با خاک يکسان ميشد..رنگ آبی قاب پنجره با پنجره های دو جداره سفيد رنگ عوض
ميشد..همسايه های جديد ميومدن...تمرين داؼونم ميکرد....نگاه شکست خورده رامين...نگاه کثيؾ نريمان...نگاه خسته از
زندگی خودم تو قاب آينه...جا به جا کردن وسايل مادام....که کل هفته گذشته ام روگرفته بود...به خونه يه خانوم ارمنی
ديگه و پيدا کردن يه خانه سالمندان تر تميز نزديک لواسون....التماس بهش برای نکردن اين کار و جواب ثابت
شنيدن...تمام اينها به کنار....خسته بودن از معلقی تو هوا..احساسی که يه شب زمستونی جرقه ای خورد....چند شب بعدش
با يه جعبه پر از شيرينی های زيبای قرمز رنگ به شکل قلب دوباره مرور شد...و برای من با اين گيره طاليی رنگ بی
....نظير تثبيت شد...ؼير مستقيم هر روز حالم پرسيده شد
اما احساس ميکردم از وقتی بچه ها با حامد صميمی شدن...از وقتی فندق عامل رفتن بچه ها به اون خونه شد....از وقتی
برای يه شب بچه ها با حضور حامی حاضر شدن تو اتاقاشون بخوابن و فرداش با آب و تاب برام تعريؾ کنن...تمام داشته
هام پر کشيدن و رفتن....ديگه حتی قربون صدقه های بچه ها....اظهار دلتنگيشون بهم هم تو اين سه هفته حالم رو بهتر
....نکرد که نکرد
سيا در اتاق رو بست تا من مثال بخوابم و همه چيز زيادی زود شروع شده بود و انگار که خيلی هم زود داشت سرد
ميشد...حاصل به هم ريختگی هورمون هام بود؟؟؟ حاصل خستگی و تؽييرات پشت سر هم نمی دونم اما در تمام تلفنهايی
که اين چند وقت بهم زده بود فقط يه جمله هی تکرار شده بود  :چته همراز؟؟ خوب نيستی؟؟
و جواب تکراری من  :خوبم..کارهات چه طور پيش ميره؟؟
و جمله ديشبش  :همراز داری ديونه ام ميکنی..چته؟؟ چرا نگاهت اين شکلی شده؟؟ چرا صدات اين طوری شده؟؟
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و من جرات نکردم بپرسم چرا من فکر ميکنم تو نگاهت اون نگاه نيست؟ و اينکه کم مياوردم اگر ميپرسيدم چرا تو که
ميخواستی بری خونه نيکی دروغ گفتی..من ارزشش رو داشتم برات؟؟

....امروز يکم زودتر ميرم_
....اين جمله من به رضا دستيار کارگردانمون بود
تاييدی کرد  :آره برو...خيلی خسته به نظر ميرسی....اجرا يکم جلو افتاده وگرنه اين طوری تحت فشارتون
.....نميذاشتيمتون
دو شب بود پلکم ميپريد...دلم برای بچه ها پر ميکشيد...بايد ميرفتم امروز يا فردا ديدنشون اما قبل از هر چيز به خواب و
آرامش احتياج داشتم....به فکر کردن....دلم کاناپه خونه رو ميخواست...شال مادرم رو روم بکشم و کتاب بخونم....دلم اون
شب زيبای تو پارک رو ميخواست...دلم حامی رو ميخواست و سه هفته بود که بودنش مثل قبل نبود انگار درگير خودش
...بود.....يا من انقدر درگير خودم که حسش و جمالتش رو نميگرفتم
نريمان بود اما سر تمرين نيومد...منشی صحنه اش بود و دستيارش....پويان مثل هميشه خوب بود اما من تشنه بده
......بستانهای عاطفی سر صحنه مون با محمد بودم
برای عوض به اتاق پشت صحنه رفتم...بچه ها هم همه رفته بودن..خواسته بودم زود تر برم ديرتر از هميشه شده بود از
بس که پويان هی يادش رفت و از اول تکرار کرديم و بعد تلفن نسبت طوالنی داشتم و تقريبا همه رفته بودن پشت به در
ايستاده بودم سعی داشتم وسايلم رو تو کيفم بذارم...زينب خانونم و دامادش و بساز بفروش بودن که پشت سر هم مؽزم رو
....خورده بودن بايد ميرفتم بيرون به سيا زنگ ميزدم
صدای در اتاق اومد...کيفم رو توی دستم گرفتم و چرخيدم به پشت نريمان بود...ترسيدم...ته دلم خالی شد....چشماش قرمز
بود و خودش هم به نظر حال عادی نداشت...بوی خاصی ميداد بوی يه دود خاص..ميدونستم يعنی شنيده بودم که نوعی
مواد خاص ميکشه...اما هيچ وقت باهاش سرکار نمياد اما االن..آب دهنم رو محکم قورت دادم و آروم آروم به سمت در
...حرکت کردم
کجا خوشگله؟؟...فقط من بدم..از چيه من خوشت نمياد ....اون آقای دکتر حتما خوب بهت سرويس می ده که ما به _
...چشمت نميايم
هيچی نميگفتم يعنی الل شده بودم...فقط ميخواستم فرار کنم...بهم نزديک تر شد و من بيشتر تو ديورا فرو روفتم و خودم
رو به مست در کشيدم..بينيش رو باال کشيد  :با پولدارها ميگردی خوب...با اون لباسای لوکس...و اون ماشين و اون نفوذ
وحشتناکش...تازه به محمد هم حتما حالهايی دادی که از اون سر ايران زنگ ميزنه فحش بارونم ميکنه....بذار الاقل کاری
..کرده باشم دلم نسوزه...خوشگلی..خيلی خوشگل..از روز اول هم به نظرم خواستنی اومدی با اون صدای پر از عشوه ات
لعنت به من که زن بودم...لعنت به صدايی که هر کاری می کردم اين طور بود..لعنت به زندگی...به کارم..به همه ..
 :چيز...فقط فرياد زدم
...خفه شو عوضی_
...فرياد زدم  :آشؽال
با فرياد من بود يا خوردن نريمان به ميز که در باز شد...رضا بود که با ترس نگاهمون ميکرد محکم به پيشونيش کوبيد :
...بدبختمون کردی نريمان
...به سمتم اومد که شالم رو داشتم روی سرم می کشيدم و ترسان گفت :همراز...همراز صبر کن حرؾ ميزنيم
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.....دهنت رو ببند....من ديگه نميام...فهميدی...ديگه نميام_

پريدم بيرون رضا پشت سرم اسمم رو صدا ميکرد و من اشک ميريختم به پهنای صورتم....داشتم خفه ميشدم..حالم از
خودم بهم ميخورد...از تمام حرفهايی که بهم زد...از زنده بودنم...ای کاش خودم رو از اين پل پرت ميکردم پايين....خودم
رو توی تاکسی دربست انداختم..برام مهم نبود که االن چی فکر ميکرد...االن من فقط دلم ميخواست برم و توی آؼوشش گم
.....بشم...برم پيشش عطر سيگارش رو نفس بکشم...دلم حامی رو ميخواست

راننده تاکسی تمام طول راه توی آينه نگاهم کرد و فکر مکينم برای اشک هام ؼصه خورد...پيچيد تو کوچه باغ...دلم پر
ميکشيد برای مردی که تو اين عمارت بود...اگر هم نبود ميتونستم تا ابد اين جا منتظرش بمونم...جلوی در يه ماشين سياده
رنگ پارک بود...تاکسی خواست جلوتر بره که گفتم بايسته...حامد بود يه ساک کو چيک رو گذاشت توی صندوق عقب و
بعد دوباره رفت تو..و بعد بچه ها همراه با حامی و يه ساک ديگه به عالوه يه سبد مخصوص خوراکی های مسافرت
بيرون اومدن...من..تموم شدم اون لحظه...بچه ها داشتن با پدرشون مسافرت ميرفتن...و من...من کی بودم؟؟؟ جاده صاؾ
کن..برای اينکه حامد بتونه بچه هاش رو داشته باشه...حامی لباس رسمی تنش بود...گونه بچه ها رو بوسيد و بچه ها
سوار شدن...و بعد نيکی از توی حياط بيرون اومد...ديگه اونجا موندن فايد ه ای نداشت....تابلوی رو به روم برام کافی
بود...من همراز کسی که هميشه ميگفتم با ديدن چيزی نبايد تصميم گرفت بايد موند و پرسيد...چيزی که جلوم بود جای
 ....تمام سئوالهای دنيا پر از پاسخ بود
خانوم پياده نميشيد؟؟؟_
....با صدای لرزون گفتم  :نه...اگر ميشه دنده عقب بگيريد
تمام بدنم ميلرزيد....همه تنم يه بؽض گنده بود...يه بؽض که انتهايی نداشت...من..هيچ چی نبودم..يه زن بودم که به جرم
اندک جذابيتش برای همکارش عاملی بود برای لذت...يه خاله بودم برای تاثير گذاشتن رو ی خواهر زاده هام تا پدرشون
رو بپذيرن...يه دختر بودم...برای حامی...هيچ چی نبودم و شايد هيچ وقت هم دوستم نداشت يا شايد هم داشت و من....سرم
رو به صندلی تکيه دادم...من يه تهی بودم..يه هيچ خيلی گنده تمام چيزهايی که به خاطرشون تا به حا ل زنگی کرده بودم د
رچند ساعت نابود شده بود و من نه اعتمادی ديگه به شؽلم داشتم...نه به داشته هام ....بؽضم با صدای بلند تری ترکيد و
....نه....نه به عشقم
...نزديک خونه پياده شدم و پول راننده رو پرداخت کردم  :ببخشيد آقا تو اين مدت شما رو هم اذيت کردم
....نه دخترم..اما....بيشتر مراقب خودت باش_
کليد انداختم وارد خونه شدم و که کارگرها داشتن مترش می کرد ...تا چند وقت ديگه حتی خونه هم نداشتم...موبايل رو
...برداشتم...به سيا زنگ بزنم....تنها پناهم اون بود تو اين لحظه...بوق سوم گوشی برداشته شد...آويسا بود  :همراز جون
...الو..الو
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جواب ندادم..قطع کردم و بعد گوشی رو خاموش کردم..که چی؟ با آويسا بيرون بود و لحظات خوش اون رو هم بهم
ميريختم؟؟؟ که چی واقعا؟؟ احساس خوب اون رو هم بريزم..چی نصيبم ميشه....واقعا چی؟؟؟
نشستم روی مبل..هنوز همه جام ميلرزيد...احساس کردم توی معدم چيزی تاب خورد.....پيچ خورد....دويدم سمت
دستشويی همه نداشته هام رو باال آوردم...همه دردهام رو همه زجرهام رو همه تلخی ها رو...صورتم رو آب زدم به زور
بدنم رو که مثل جنازه بود حرکت دادم بيرون...تلفن زنگ ميخورد...زنگ ميخورد....زنگ ميخورد رفت روی پيؽام
گير...سياوش بود :...دختره زبون دراز گوشيت چرا خاموشه..زنگ ميزنی خونه مردم چرا در ميری...آويسا بعدش هر
...چی بهت زنگ زد چرا اشؽال بودی
پاهام رو توی شکمم جمع کردم..حس و حالم خيلی بد بود...نفر بعدی عمه بود  :همراز فدات شم..کجايی عمه فدات
....شه...ميدونی چند وقته يه سراغ از من نگرفتی؟؟ يه زنگ بزن...داريم محمد امين رو دادماد ميکنيم
محمد امين..پسر بزرگ عمه....عمه....باغ گالبی....من تنهايی عجيبم...گوشی خاموشم....موهای خيسم رو از پيشونی ام ..
عقب زدم و لبهای سردم رو زير دندونم گرفتم....بلند شدم و مستقيم به سمت کمد ديواری اتاقم رفتم...خسته بودم..خيلی
....خسته

بوی خاک نم خورده رو نفس کشيدم...تا ته دنيا بوی زندگی ميداد....ترمينال هم اين موقع شب خلوت خلوت بود...چشمهام
رو که از شدت گريه و خستگی ديگه سويی نداشتن رو بهم فشردم تا بهتر بتونم ببينم..اطرافم رو ....محمد امين بود که به
پرايدش تکيه داده بود و کنارش عمه بود با اون هيکل ريزه اش تو چادر سياهش گردن ميکشيد...دوباره بؽض کردم..ساک
هولی که بسته بودم رو به دست چپم دادم و به سمتش رفتم..با ديدنم محکم بؽلم کرد...و من چه قدر اين روزها به آؼوش
احتياج داشتم....هق زدم و عمه نپرسيد..نپرسيد از بعد از دوسال به اين شهر کوچيک پا گذاشتنم..نپرسيد از قيافه
....داؼونم...محمد امين مثل هميشه بود سر به زير سالمی کرد و ساک رو از دستم گرفت گذاشت تو صندوق عقب

سرم رو گذاشتم روی بالشت سفيد عمه همون هايی که اطرافش رو با نخ صورتی شماره دوزی ظريفی به شکل ؼنچه گل
رز داشت ..تو اين هوای نيمه سرد زمستونی اين شهر کويری دراز کشيدم تشک اتاق محمد رضا پسر کوچيک عمه که
رفته بود به اتاق برادر بزرگش..خونه عمه کوچيک بود ..صدای اذان مسجد توی خونه پيچيد و صدای باز شدن در اتاق
...عمه...شوهر عمه ام بود که برای نماز داشت ميرفت به مسجد...مرد فوق العاده ای بود...مهربون و دوست داشتنی
داشتم فکر ميکردم ميتونستم با خونه ای که برای رهن بهم ميدادن بمونم همين جا...يه خونه بخرم...شوهر عمه ام معلم باز
نشسته بود می تونست تو تنها هنرستان اين منزقه برام يه کاری دست و پا کنه..نشد منشی ميشدم يه جا...همين جا
ميموندم..چيزی نداشتم که بخوام به خاطرش برگردم به اون شهر...بعد از فوت مامان و رها عمه چه قدر گريه زاری
کرد..شوهر عمه ام خودش دوبار اومد دنبالم که برم باهاشون زندگی کنم..اما من هم درسم بود و شؽل و رشته ای که تو
اين شهر کوچيک آينده ای نداشت هم دو تا خواهر زاده هام....دلم براشون پر کشيد ...دلم عطر تن نيوشا ميخواست لپای
کوشا رو بؽضم رو قورت دادم بايد عادت مکيردم اونها هم عادت ميکردن ...يعنی کسی به يام افتاده بود..کسی دنبالم گشته
بود.....؟؟
....بايد ال اقل به گلنار خبر ميدادم...گوشيم رو از تو جيب پالتوم در آوردم..دستم هی رفت و برگشت و بعد پشيمون شدم
الی در رو باز کردم...آفتاب تا وسط های اتاق اومده بود..شالم رو وری سرم مرتب کردم و از در خارج شدم...تلويزوين
روشن بود و عمه روبه روش نشسته بود و داشت به برنامه آشپزی با دقت گوش ميکرد...با ديدنم از جاش بلند شد به
....خاطر بيماری آرتروزش کمی لنگ ميزد  :بيا فدات شم...بيا که خيلی قوته برای صبحانه منتظرتم
و من چه قدر اين زن رو که ذره ای کنجگاوی نميکرد دوست داشتم...سفره رو کنار زد نون تازه....و از سر سماور
...قوری گل سرخی رو برداشت و من بد جور احساس ميکردم بوی زندگی مياد
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....عمه اول برم دست و صورتم رو بشوم_

توی آينه به خودم نگاه کردم و دستم رفت به سمت اون گيره...بؽض کردم...آروم از بين موهام بيرونش کشيدم و گذاشتمش
....تو جيب شلوار : ...من...خيلی دوست داشتم حامی...خيلی
داشتم...دارم...خواهم داشت اما من ياد گرفتم...ياد گرفتم که زندگی رو خيلی موارد بايد از ابتدا ساخت...بايد تخريب شد ..
....دوباره بلند شد...دوباره ساخت....صورت جديش اومد جلوی چشمام
...بيرون که اومدم بوی چای تو خونه بيشتر پيچيده بود  :عمه ميشه من يه زنگ به تهران بزنم
....عمه فدات شم اين جا خونه خودته اجازه نميخواد که_
...انگشتهام درست کار نميکرد با زنگ اول برداشت  :الو
صداش تو دماؼی بود و معلوم بود مفصل گريه کرده
...با صدای لرزون گفتم  :الو
...الو...همراز_
....بلند زد زير گريه  :کجايی؟؟ همراز...تو که ما رو کشتی همراز
....اشکم چکيد روی گونه ام  :ببخشيد
....ببخشم...خودخواه؟..از ديشب هممون مثل مرغ سرکنده ايم...کجايی تو؟؟ شماره ات عجيب بود_
...به کسی نگو کجام گلنار پيش عمه نسرين اومدم_
اونجا چرا؟؟ چی شده؟؟ تو ميدونی بعد از اينکه زنگ زدی قطع کردی سيا چه شکلی شده؟؟_
....توضيح ميدم برات فقط واقعا احتياج داشتم و دارم به آرامش_
...جرات نداشتم بپرسم از حامی...ميتورسيدم بگه هيچی و بيشتر داؼونم کنه..

...بايد سريع قطع کنم بفقط بگو سالمم_
ديونه شدی..فکر کردی گوشيم رو نميگردن؟؟ بچه شدی؟؟؟ تو دردت چيه؟ به چه اجازه ای اين کار رو با ماها کردی_
....و من بد جور دلم ميخواست بدونم اين ماها شامل حال چه کسايی ميشه....
....همراز عمه جان چاييت يخ کرد_
گلنار من برم..من سالمم خواستی با اين شماهر تماس بگير..به هر کسی هم که فکر ميکنی واقعا نگرانمه بگو خوبم فقط _
....ميخوام تنها باشم
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عمه رشته های پلويی رو خرد ميکرد و مهديه نامزد عقدی محمد امين هم سر قابلمه خورشت بود..دختر زيبايی نبود اما
مهربون بود و بلبل زبون..عشق دختر همسايه پسر همسايه بودن...از وقتی اومده بود داشت صحبت ميکرد از دانشگاهش
تا ازدواج دختر داييش از جهيزيه اش تا پارچه روتختی که خواهرش داشت گلدوزی می کرد من نشسته بودم پشت ميز
چوبی آشپزخونه و دستم رو زده بودم زير چونه ام...عمه از اين سر آشپزخونه به اون سمت ميرفت و با سر حرفهای
عروسش رو تاييد ميکرد و گاهی بهش اضافاتی هم ميکرد سادگی زندگی اش و آرزوهاش...آرامش دؼدؼه هاش هم باعث
ميشد بهش حسادت کنم....تمام دؼدؼه ذهنيش پيدا کردن پارچه مناسب بود برای لباس عروسش که قرار بود  6ماه ديگه بر
....گزار بشه و دردش هم اين بود که پرده آشپزخونه اش خوب دوخته نشده و من چه قدر از تمام اين بحث ها دور بودم
مهديه عاشق محمد امين بود و اون هم...همه چيز بعد از اين جمله خيلی راحت پيش رفته بود انگار که اين دخترک پر
...حرؾ و با مزه تو آشپزخونه مادر شوهرش ايستاده بود و خانومی ميکرد
عمه استکانی چای رو به روم گذاشت و مهديه برگشت به سمتم  :حوصلت سر رفته؟؟
هم سن بوديم اما زاويه نگاه کردنمون به دنيا انگار زمين به آسمون بود و االن اين جا تو اين آشپزخونه گرم و پر از بوی
....زعفران من فکر کردم شايد من تمام اين سالها راهم رو اشتباه رفته بودم
...نه يکم کم خوابيدم اين مدت وگرنه دارم از صحبتهاتون استفاده ميکنم_
عمه از توی فريزر تافتون در آورد تا ته ديگ بذاره  :مهديه کاش عکسای بله برونت رو آورده بودی بهش نشون ميدادی
...سرش گرم شه
مهديه چادر گلداری روی سرش انداخت و از در خونه بيرون رفت و من فکر کردم ای کاش اين شهر دريا داشت....مهديه
ماه عسل می خواست بره شيراز اونجا هم که دريا نداشت...عاشقانه تر بود به نظرم اگر دريا داشت و من هنوز داشتم به
عاشقانه های بيشتر فکر ميکردم....حتی اين درد پيچيده تو بدنم...حتی اين خونی که تو رگ هام با درد حرکت ميکرد هم
...روم رو کم نکرده بود که هنوز داشتم به عاشقانه تر بودنها فکر ميکردم
...گيره رو توی جيبم توی مشتم بيشتر فشار دادم عمه ظرؾ نقل رو جلوم گذاشت  :فرستامش يکم مؽزت استراحت کنه
...لبخندی زدم  :نه عمه من راحتم
می دونم اومدی استراحت عمه فدات شم...ميدونم که خواستی دور باشی....نميگی هم دردت چيه که؟؟_
....خيلی تلخه عمه انسان به هيچ کس به اندازه خودش بازنده نيست_
من از اين حرفای فلسفی سر در نميارم بابات هم از اين حرفها زياد ميزد من فقط نميدونم کی دلش اومده دل دخترک من _
.....رو اين طور بشکنه
صدای در اومد و مهديه که آلبوم به دست به سمتم ميومد و من تا پهن شدن سفره ناهار فرصت نکردم جز به حرفهای
....مهديه به جای ديگه ای تمرکز کنم
محمد امين و محمد رضا هر دو بی اندازه سر به زير بودن و آروم شوهر عمه ام خيلی مرد خوبی بود ..خانواده پدری من
با وجود اينکه تو يه شهر کوچيک به دنيا اومده بودن و به خيلی هم مذهبی بودن اما به مراتب از شوهر خاله مثال روشن
فکرم بازتر فکر ميکردن اينکه پدر من يه استاد تار بود..اينکه من بازيگر تاتر بودم برای شوهر عمه من که پدرش خادم
 ...مسجد بود انقدر عجيب نبود که برای اکبر خان انتظام عجيب بود
...خب خانوم خوشحالی برادرزاده ات اينجاست_
و من ميخواستم بگم من چه قدر خوشحالم از اين بودن تو اين خونه آروم و دوست داشتنی تو جايی که همه چيز به نظر
خيلی خيلی آروم و ساده ميومد و هيچ چيز انگار پيچيدگی نداشت ...مهديه با اون روسری لبنانی و لپای سرخش که کنار
محمد امين نشسته بود و با هم زير زيرکی حرؾ ميزدن محمد رضايی که تمام سعيش اين بود که مسستقيم به من نگاه
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نکنه...شوهر عمه ام با اون موهای سفيد و صورت نورانيش و خونه فوق العاده ساده شون به من بار ديگه ياد آوری کردن
 .....که اصالتا از کجام و چه طور فکر ميکنم
وقتی خيلی جدی شوهر عمه ام پسرها رو کشيد کنار و در حالتی که فکر ميکرد من نميشنوم بهشون تذکر داد تو مدتی که
من اينجام نبايد زياد تو خونه باشن تا من راحت باشم....وقتی مهديه پاش رو کرد تو يه کفش که باهاش برم تا برای رو
بالشتی جهيزيه اش مرواريد و پارچه ساتن انتخاب کنه...وقتی عمه بلند شد تا برای شام وسايل آش جو رو آماده کنه
........بؽض من انگار کم کم از بين رفت ....اين جا آدمهايی بودن که من رو دوست داشتن
مانتوم رو پوشيدم و موهام رو کامل بستم...اين جا همه حاجی رو ميشناختن و من اصال دوست داشتم آقای معلم دوست
داشتنيم حرفی از جانب من بشنوه...مهديه چادرش رو که رو سرش محکم کرد عمه خم شد و چيزی رو تو جيبم
...گذاشت...پول بود
...شاکی برگشتم به سمتش  :عمه تو رو خدا من پول دارم
لبش رو گاز گرفت و با سر به سمت در اشاره کرد :برو پی کارت ببينم ...هر چی خواستی بخر عمه ...پول هم اگه کم
....اومد بگو بزنن به حساب حاجی بعدا ميريم حساب ميکنيم...سر راهم يه کشک بگيريد و بيايد
خواستم دوباره اعتراضی بکنم که کار رو داشت ميکشوند به قسم به خاک بابا...من که به اين پول دستی نميزدم
...اما....من بعد از مدتها احساس کردم خانواده يعنی چی؟؟

....خونه بوی پياز داغ ميداد..مهديه رفت تا لباس عوض کنه و بياد...صدای اذان مؽرب ميومد
...عمه گونه ام رو بوسيد  :يکم رنگ به رخسارت اومد
...خوش گذشت بهم_
مخت رو نخورد؟؟؟_
...لبخندی به لحن شيطون عمه زدم  :نگيد عمه جون...قصدش مهمان نوازيه...درضمن بيرون اصال شيطون نيست
ميدونم نازنينم فقط ميدونم تو اهل اين جور حرفهای پيش پا افتاده نيستی...دختر سنگين رنگينيه...سالهاست گلوش پيش _
....محمد امين گير کرده....البته پسر منم کم عاشق نيستا
...اومد نوک زبونم بگم خوش بحالشون ...نخواستم عمه بيشتر از اين بره تو فکر
توی اتاق نشستم روی زمين و تکيه دادم به پشتی قرمز رنگ گوشه اتاق....تمام مدت که مهديه از عاشقيشون گفت ته دل
من سوخت و نفهميد...اين که بگم به داشته های اين دختر دوست داشتنی حسودی کردم نه...اين نبود...من به نداشته های
خودم فکر کرده بودم....اينکه تو گوشی محمد امين اسمش گل من..به تمام اون هديه های ساده ای که تا حاال گرفته بود...به
اولين سينمايی که باهم رفته بودن...به هر چيزی که اون رو به وجد مياورد وقتی فکر ميکردم اين بود که من واقعا از اين
....عاشقی عجيب ؼريبم از اين عالقه دور از ذهن چی نصيبم شد
من الکی اعتماد کرده بودم...نه؟؟..چی شده بود در تمام اين مدتی که از خونه بيرون زد ه بودم حتی يه لحظه هم اون
....چشمای جدی خاکی رنگ از جلوی چشمم دور نشده بود....بؽض کردم....سرم رو به ديوار تکيه دادم

دو روزی بود خونه عمه بودم..حالم بهتر شده بود يا نه؟؟؟ نميدونم...تنها چيزی که ميدونستم اين بود که من شديد به اين
خونه با اين عطر دوست داشتنيش احتياج داشتم..دلم ميلرزيد برای ...برای...اسمش رو هم نميخواستم پيش خودم اعتراؾ
....کنم
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تلفن خونه زنگ زد و من توی اتاق داشتم حاضر ميشدم تا با مهديه و محمد امين بريم بيرون...هر چه قدر مخالفت کردم
....نشد که نشد....تقه ای به در خورد و عمه الی در رو باز کرد  :همراز...دختر خالته
....گلنار بود..چه قدر دلم براش تنگ شده بود  :الو گلی
بازهم بؽض کرد  :سالم بی معرفت....همراز چرا اين جوری ميکنی با ما...من ارزش يه تماس تلفنی رو هم نداشتم....؟؟
...گوشی به دست روی ديوار سر خوردم  :به خدا گلی نقل اين حرفا نيست....کم آوردم...يهو کم آوردم
چی ميگی تو؟؟ دردت چيه؟؟؟_
....دردم خيلی چيزا_
 ...کمی مکث کرد..احساس کردم پشت سرش صدای تقی اومد از برخورد چيزی به ميز
صدات چرا اينجوريه همراز؟؟_
خوبم..خيلی خيلی خوب تر از دو روز گذشته....گلی صدا ی من ميپيچه؟؟_
...يه مکثی کرد  :نه...شايد چون تو آشپزخونه ام اين طوريه
بی حوصله تر از اون بودم که بخوابم فکر کنم : ....به استراحت احتياج دارم...به پيدا کردم خودم..تمام اين مدت پشت پيچ
....و خم اتفاقات گم شده بودم انگار گلی
...ميومدی اينجا...تا ته دنيا می موندی_
تا کی؟؟ گلی تا کی؟؟ بی خوابی کم کشيديد از دست من؟؟ از پدرتون کم حرؾ خورديد؟؟ خاله کم ؼصه ام رو خورده؟؟ _
...ديگه بسه گلی..بستونه
...سيا داره ديوونه ميشه_
و من دلم ميخواست بدونم کس ديگه ای هم به يادم هست يا نه؟..
....کم گذاشتيم برات همراز_
بی خيال گلی چرا به خودت گرفتی؟؟_
تو بگو کی بايد به خودش بگيره..چرا پس ما تنبيه شديم؟؟_
نبودنه دردسر بزگ تنبيه ديوونه؟_
...اين حرفات مسخره است..افسرده شدی همراز_
اون موقعی که مادرم رفت....رها رفت...درد تنهايی..درد گذران زندگی...افتاد به جونم برای موندن...زندگی کردن _-
نتونستم افسردگی بگيرم...حتی وقت نکردم برم يه گوشه خونه بشينم برای مامانم و رها گريه کنم بايد ميرفتم سر کار...بياد
زندگيم رو ميچرخوندم...حاال وقت افسردگی گرفتنم شده انگار...وقت اينکه عمه نازم رو بکشه..حاجی هر روز به خاطر
..من بره نونوايی نون تازه بگيره
 ..اشکم ريخت روی گونه ام...گلی هم هق زد  :همراز زيادی فکر کرديم قوی هستی...زيادی نشستيم کنار گود
با پشت دست اشکام رو پاک کردم  :يادم رفته بود گلی به من خوشی نيومده..يادم رفته بود اين زندگی با من سر جنگ داره
تا داشته هام رو ازم بگيره...يادم رفته بود ....راحت باشيد گلنار...به سيا هم بگو راحت باشه...هيچ کس مقصر نيست جز
...خودم...يادم رفته بود از کجام...يه جورايی انگار حدم دستم اومد
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دوباره از پشت سر گلی صدای محکم برخورد چيزی به ميز اومد و تا خواستم چيزی بگم مهديه جيػ جيػ کنان صدام ..
...کرد
 ...اشکام رو پاک کردم...و لبخندی رو کاشتم رو صورتم...زندگی همين بود...همين
صدای تلويزيون ميومد و عمه اينا داشتن سلایر نگاه ميکردن و من کتاب توی دستم رو روی زانوم گذاشتم...اين کتاب رو
از سايلنت ترين عضو خونه گرفته بودم محمد رضا کتاب جالبی بود ذهنم رو از تمام افسردگيهای اين چند وقت دور
ميکرد....بايد با حاجی صحبت ميکردم کمکم کنه کار پيدا کنم و خونه بگيرم..نميدونم عکس العملشون چی ميشد...اما تا ابد
....که نميشد اينجا بمونم...محمد امين و محمد رضا به خاطر من دير ميومدن خونه....خسته بودم خيلی خسته
تقه ای به در اتاق خورد ولی در باز نشد حاجی بود..شالم رو روی سرم کشيدم و از جام بلند شدم...با خوش خلقی تلفن بی
...سيم خونه رو به سمتم گرفت  :با شما کار دارن
 ...گلی بود
....سالم_
 ....سالم گلی خانوم_
خوبی همراز؟؟_
انتظار داری از ديشب تا حاال چه اتفاقی افتاده باشه؟؟_
...چه بد اخالقی تو...همه نميدونم چرا من رو گير ميارن_
..به اون سيا بگو گوشاش رو می کنم تو رو اذيت کنه_
....سياوش که بی خود کرده مشکل اون کوه آتشفشانه که گدازه هاش همه جا رو گرفته...يه ملتی رو بسيج کرده_
....پاهام لرزيد چی داشت می گفت دستم رو گرفتم به لبه طاقچه..
....الو...گلی_
قطع شده بود؟؟ خواستم دوباره باهاش تماس بگيرم که دوباره تلفن زنگ خورد نذاشتم کامل زنگ بخوره  :الو چرا قطع
شد؟؟
...الو_
....يخ کردم...نفسی که کشيده بودم تو سينه ام حبس شد...گلوم خشک شده بود انگار باورم نميشد
....الو..همراز_
....پس هنوز همراز بودم..
....باشه جواب نده...شده تا ابد پشت خط ميمونم....قطعم کنی دوباره و دوباره..اصال صد باره زنگ می زنم_
....آب دهنم رو قورت دادم..نفس حبس شدم رو به زور بيرون بدم ا ز اون لحن نگران
....من_
تو چی؟؟ اين چه کاری بود کردی همراز؟؟_
...گلی نبايد شماره رو بهتون ميداد_
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...نفسش رو بيرون داد  :پس درست حدس زده بودم مشکلت منم
...نمی دونستم چی بايد بگم

...چرا باهام حرؾ نميزنی عزيزم...آخه من به تو چی بگم...کی اين حق رو بهت داده بود؟؟ بچه ای همراز_
 ...اين بار نميدونم اين انرژی حرؾ زدن از کجا اومد  :آره بچه ام..بچه ام
!!!...همراز_
...بله..مودب باشم...؟؟ چی ؟ همراز چی؟ راست ميگيد من بچه ام_
....به من نگو شما....من رو جمع نبند_
اون هم کسی عصبی تر شده بود  :د لعنتی بچه ای ...د اگه بچه نبودی ميومدی ميگفتی چته....؟؟
.....کسی برای من وقت داشت....؟خسته ام_
چيزی شبيه به زمزمه بود حرفش انگار با خودش حرؾ ميزد  :راست ميگی عزيزترينم...راست ميگی يادم رفته بود چند
....سالته..زيادی ازت توقع داشتم ....اما
يکم صداش باالتر رفت  :اما جوابش اين نبود....ابن نبود که اين کار رو باهام بکنی...ديونه ام کنی...ميدونی فکرم به کجا
....ها رفت
نگرانم بود؟؟ نبود...بود؟؟ خوب من هم زن بودم...تو اوج نيازم بهش...به آؼوشش به وجودش همه چيز يهو مثل يه خيال
خام..مثل يه خواب بعد از ظهر تموم شده بود ..پرواز کرده بود و رفته بود.....اين طور که دلم داشت براش ميلرزيد...اين
....يعنی همه تصميماتم پر
 ...به من که احتياجی ديگه نداريد..حامد بچه هاش رو داره..سيا آويسا رو...گلی شؽلش رو_
لحنش پر از دلخوری شده بود نگرانی  :برای تو فقط اينا وجود داشتن..کس ديگه ای نيست همراز؟؟ تو چته؟؟ اين حرفات
اصال يعنی چی؟؟
...هچيم نيست ميخوام تنها باشم_
مگه ميشه..مگه ميذارم؟؟؟_
...چی ميخوايد از من؟ من که وظايفم رو انجام دادم...نگيد که اين دختر بچه براتون مهمه_
....باورش نميشد اين ها رو شنيده انگار من هم باورم نميشد که اين ها رو گفتم..
....حرؾ ميزنيم_
...ميخوام قطع کنم شوهر عمه ام ناراحت ميشه_
...کالفه جواب داد  :موبايلت رو روشن کن
...نميخوام_
...با من يکی به دو نکن....اگر اون رو روشن نکنی زنگ ميزنم خونشون_
شما ديگه زيادی داريد خودتون رو برای خا له برادر زاده هاتون اذيت می کنيد....االنم ميخوام قطع کنم....اصال ميخوام _
...همين جا بمونم
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....اين بار داد زد  :همراز داری عصبيم ميکنی.....اون موبابلت رو روشن کن

نميدونم چرا يهو گوشی رو قطع کردم...نفس عميقی کشيدم يهو ترسيدم دوباره زنگ نزنه خونه؟!! حاجی چی فکر ميکنه؟؟
....گوشيم رو روشن کردم...بالفاصله سيل اس ام اس ها روان شد جدی نگرفتم که گوشيم زنگ خورد خودش بود
....لحنش سخت شده بود خشک و جدی مثل قديم  :ساکت رو جمع کن دارم ميام دنبالت
سعی کردم صدام رو پايين نگه دارم  :چی داری ميگی؟؟ نکنه فکر کردی آدرس بهت ميدم...يا صبر ميکنم تا برسی؟
به آدرس دادنت احتياجی ندارم....می دونم کجايی در آوردنش برام کار يه ساعت هم نبود.....يه کالم اون ساک لعنتی رو _
....جمع کن يه ساعت ديگه اونجام
پاهام ميلرزيد شوخی ميکرد...چی داشت ميگفت؟؟
...تک خنده با تمسخر کردم  :اذيتم ميکنی؟؟ من خودم اومدم هر وقتم بخوام بر ميگردم
....خيلی کار درستی کردی بهش افتخار هم ميکنی.؟؟...من بهت اجازه نميدم با من با خودت اين کار رو بکنی..بچه ای_
...حرصم گرفته بود به جای منت کشی از قهرمون تازه داشت دعوا هم می کرد  :ميخوام قطع کنم
...باشه قطع کن فقط برای يه ساعت ديگه حاضر باش_
چی داری ميگی؟_
من از روزی که با گلی حرؾ زدی .تو هتل اين شهرم...خواستم راحت باشی..خواستم فکر کنی با عمه ات _
باشی....خواستم يه کم ذهنت رو باز کنی از چيزی که ذهنت رو مشؽول کرده و من اصال نميدونم که چيه؟؟
.روی زمين نشستم وا رفتم..چی داشت ميگفت..باورم نميشد..؟؟
لحنش محکم تر و پر صالبت تر از هميشه شد ...انتظام شد دوباره  :نميذارم همراز..نميذارم اين کار رو بکنی..نميذارم
....بشم دوباره شما..نميذارم...عزيزترين داشته زندگيم رو ازم بگيری

تلفن توی دستم خشک شد چشمم موند به قاب عکس روی ديوار که منظره دل انگيزی از کوير رو نشون ميداد با ناخن
انگشت شصتم پيشونيم رو خاروندم زمان اين حرفها نبود هنوز داشتن شماره ام رو هضم نکرده بودم که حضورش تو اين
....شهر رو درک کنم
...حامی_
....همراز...گفتم جمع کن يعنی جمع کن_
سعی کردم صدام رو کنترل کنم من اون زور گوی پشت خط رو دوست داشتم من اين مرد ترسيده تا اين سر ايران اومده
...رو دوست داشتم
نميدونم چرا اومدی؟؟ نمی دونم اصال چرا کار به اينجا کشيد اما من آدم اين که اين ساعت شب از خونه عمه ام بزنم _
...بيرون نيستم من تو اين خونه حرمت دارم حامی
با من بودن بی حرمتيه ؟؟!!!! از خونه بی خبر زدنت بيرون سکته دادن من..همه سوراخ سنبه های تهران رو بابتت _
گشتن اين و اون رو واسطه کردن  .در آخر منت دختر خالت رو کشيدن به من بی حرمتی نيست؟؟
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عصبی بودم و خسته..اين مکالمه طوالنی درسته برام شهد شيرين بود برای منی که له له صداش بودم و نگرانی و حتی
زورگويی که نشات از اين ترس گرفته بود قلبم رو ضربان می انداخت ...اما از يه طرفی هم تلخی کالمش رو نميتونستم
در نظر نگيرم : ...من گفتم بيا؟؟
فکر می کنم اين جمله ای نبود که انتظارش رو داشت  :نميومدم...؟
...دستم رو کشيدم به ديوار  :من فکر می کردم نميای
....چند لحظه ای سکوت کرد  :و اين يعنی...يعنی همه راه رو اين مدت من اشتباه رفتم..
...دلم ريخت..منظورش رو متوجه نشدم :...حامی..من اومدم اين جا فکر کنم....اومدم نفس بکشم می دونی..
نه نميدونم...نمی دونم اون حرفها چی بود اون شب پشت تلفن به گلنار گفتی..من اينجام...ميخوام که برگردی که حرؾ _
...بزنيم
...من نمی خوام بيام..نه االن...نمی دونم شايد هم هيچ وقت_
صداش جدی شد انگار اون جمله بد جور به فکر در آورده بودتش  :مگه دست تو ا؟؟
...من نميدونم دست کيه اما..من ميخوام خونه عمه ام باشم....نميام_
....نفسش رو بيرون داد  :باشه
و من احساس کردم ديونه شدم که ناراحت شدم از اين که قبول کرد تموم اون حس خوشی که با اومدنش با زور گفتنش ...
....تو ذهنم اومده بود پر زد و رفت
چند لحظه ای سکوت شد و اون بود که با همون لحن جديش گفت  :من االن ميرم پايين و مدت موندنم اين جا رو بيشتر
...ميکنم....و اين جا ميمونم تا تو آمادگی حرؾ زدن رو پيدا کنی....تا بخوای بيای بريم
...حامی_
ديگه چيزی نميخوام بشنوم...همراز انقدر موندم تو تمام اتفاق هايی که افتاده...از اين کاری که کردی...از اين که خوب _
فهميدم مشکلت با منه ومن راه رو انقدر اشتباه رفتم که تو حتی فکر کردی دنبالت هم نميام....من اينجام به خاطر تو نيست
....برای خودمه..ميخوام خيالم راحت باشه
...من اينجوری معذبم....خواهش ميکنم_
....قديما ال اقل ازم ميترسيدی...رو حرؾ من حرؾ نزن همراز...وگرنه همين االن ميام اونجا..من باکم نيست_

نشستم روی زمين..حتی صدای عمه که ميخواست برم و باهاشون ميوه بخورم هم از جا بلندم نکرد...خشک شده بود تلفن
...توی دستم....اما قبل از هرچيز زنگ زدم به گلنار
الو نگفته مسلسل وار شروع کرد  :اومد اينجا..از همون لحظه ای که هر چی زنگ زده بود گوشيت خاموش بود....از
همون لحظه که پيدات نکرد همراز اومد اينجا....داد نزد بی ادبی هم نکرد اما من سر حد مرگ ازش ترسيدم...سياوش
خودش هم ميخواست من رو خفه کنه..انگار من فرستادمت رفتی....منم اون ساعت ازت خبر نداشتم...هر کی رو که
فکرش رو بکنی بسيج کرد...از پليس تا خيلی های ديگه..و تو زنگ زدی..گفتم سالمی بدتر کرد...رفت و اومد گفت
کجاست...از ترمينال در آورده بود رفتی کجا...همراز من ميخواستم اسمت سر زبونها نيوفته...گفتم بياد خونمون صدات
رو بشنوه...اومد...با اون حرفات قاطی کرد با مشت زد رو ميز...حرؾ نميزد..داد هم نزد..فقط همون مشت کافی بود
...برای اين که بفهمی چه قدر عصبانيه...از سياوش بهت نگم لهت ميکنه پيدات کنه
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سرم داشت ميترکيد با انگشت شقيقه هام رو فشار داد  :شماره رو چرا دادی؟؟

چون ميخواست خودش از توی پرينت خونه در بياره..همراز تو بازيگری يکی از دهنش در ميومد ميوفتادی سر _
زبونا...گفتم آروم ميشه زنگ بزنه از کجا بدونم آدرس رو پيدا ميکنه می ره هتل ميمونه...همرا ز اين آدم بيشتر از چيزی
..که به مؽزت خطور کنه دوستت داره...برگرد بيا همراز
....بؽض داشت..من هم داشتم..سرم رو به ديوار پشت سرم تکيه دادم..
...ميگه تا برنگردم بر نميگرده تهران....موندم..دارم ديونه ميشم_
...حال اکبر خان خيلی بده...بستريش کردن بيمارستان..مثل اينکه آخراشه_
باورم نميشد....داشت چی ميگفت  :چی داری ميگی؟؟..
باور کن...تو هيرو وير اين جا بودنش و تلفن زدنهاش شنيدم که به حامد ميگفت بچه ها رو لواسون نگه دار بابا خيلی _
 ....حالش بده
من از خودم بدم اومد..از همرازی که همه عمرش از دختر های خودخواه و لوس بدش اومده بود احساس کردم بودن ..
 ....حامی اينجا

سرم روی بالش گذاشتم...قطره اشکی از گونه ام روی بالشت افتاد...می دونستم چی می خوام ؟؟ مگه نه اينکه به دنبال
عشق اومده بودم؟؟ بودن اين مرد با اون چشمای خاکی رنگش اينجا معنای ديگه ای داشت؟؟ سر جام ؼلتی زدم..من حالم
خوب نبود و تو اين خونه...تو اين شهر شبهای پر ستاره...تو اين بوی چای دارچين..حالم بهتر ميشد ..بايد باهاش حرؾ
ميزدم قانعش ميکردم بره تهران نميخواستم اينجا باشه برای پدرش اتفاقی بيوفته و وبالش به گردن من باشه...اون هم تا
آخر عمرش خودش رونميبخشيد...يعنی اون اين تفاوت ها رو نميديد؟
..ساعت بدی بود..اما براش اس ام اس زدم  :برگرد تهران حامی...خواهش ميکنم
 ....به ثانيه نکشيد  :باشه...ساکت رو جمع کن برگرديم
....گوشی رو به پيشونيم کوبيدم..حرؾ تو کله اش نميرفت

...دوست نداری برات نيمروش کنم_
...اشاره عمه به تخم مرغ آب پز رو به روم بود : ...نه عمه خوبه
ديشب نخوابيدی فدات شم ؟؟_
...يکم سرم درد ميکنه_
....برات يه گل گاو زبون دم می کنم خوب ميشی_
..تکه ای از نون سنگک رو توی دهنم گذاشتم  :عمه جان بعد از صبحانه اجازه بديد می رم يه قدمی بزنم
..سر محمد رضا با اين حرفم باال اومد  :هر جا ميخوايد بريد بگيد برسونيمتون
....خنده ام گرفت از اين جمله بد جور پسرعمه وارش...
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ميخوام يکم راه برم...البته اگر مشکلی نباشه؟_

شوهر عمه ام دستی به نشانه شکر به صورتش کشيد و از جاش بلند شد  :چه اشکالی ميتونه داشته باشه همراز
...خانوم....خوش بگذره
....و اين يعنی اعتماد زياد اين مرد متعصب به من..

دست و پام ميلرزيد ميترسيدم از رو به رو شدن باهاش...تو آينه نگاه کردم جز يه ريمل چيزی نداشتم..جايی برای خوشگل
....کردن نبود و دليلی هم براش نبود
همه هم و ؼم من اين بود که قانعش کنم فعال برگرده تهران...منتظرم بود...صبح زود وقتی اس ام اس دادم که حرؾ
بزنيم...سريع زنگ زد که برنداشتم..دلخور شد....اما اين طور بهتر بود بايد ذهنم رو رو جمله هايی که ميخواستم بگم جمع
....ميکردم
موهام رو کامل جمع کردم و رفتم سمت در و آل استارهام رو پوشيدم  :عمه چيزی الزم نداری؟
....از تو آشپزخونه بيرون اومد  :نه عمه فقط برای نهار زود بای می دونی که حاجی زود نهار ميخوره

آژانس به ميدونی که قرار گذاشته بوديم و تقريبا خارج شهر بود نزديک که شد...دل تو دلم نبود..از دور ماشينش رو
ديدم...گوشه لبم لرزيد...قلبم داشت ميومد تو دهنم...از دور تشخيصم داد شايد که از ماشين پياده شد و من کمی دورتر از
....ماشين پياده شدم...منی که تو هر شرايطی به راحتی ميديدمش برای اولين بار طعم ترس از خانواده رو ميچشيدم
اخماش تو هم بود و دست به سينه ايستاده بود....هر چه قدر بهش نزديک تر ميشدم بيشتر دلم برای عطرش..برای بوی
سيگارش و برای حضورش تنگ ميشد ...کروات نداشت اما مرتب بود و مثل هميشه خوش پوش و جدی...هر قدمی که
روی آسفالت اين کوير تشنه و زيبا ميذاشتم انگار فاصله بيشتر ميشد که کمتر نميشد...عمق دلتنگيش بود و اون اخم
وحشتناک...يا شايد اون صورت مرتب....نزديکش شدم...رو به روم ايستاد قد يه نفس فاصله...زانوهام ميلرزيد...دلم
ميلرزيد..پلکم ميلرزيد و برای من انگار زمين ميلرزيد....نفس عميقی کشيدم....اخم هاش بيشتر از بيشتر بود...بی حرؾ
به سمت ماشينش رفتم....سوار شدم...چند لحظه ای ايستاد و اون هم سوار شد....دستهام روی زانوهام مشت بود..ماشين
رو روشن کرد...نپرسيدم کجا..حتی نگفتم سالم..ميخواستم باشه...ميخواستم فقط باشم....دل تنگ بودم...خيلی...و حرفها
...توی ذهنم کم رنگ ميشدن و ای کاش ساکم همراهم بود
دستاش دور فرمون مشت بود ..رفت...رفت و رسيد به جاده..تو خاکی آفتابی جاده ماشين رو کشيد کنار  :دلم می
.....خواد...دلم ميخواد به خاطر اين کارت بزنمت همراز
چرخيد به سمتم...دستش از دور فرمون جدا شد و به سمتم اومد ..و چشم من بسته شد و دستش پشتم حلقه شد و من محکم
به قفسه سينه اش خوردم گلوم لرزيد و پلکم لرزيد و بؽضم لرزيد و اشکم لرزيد.....صدای نفس هاش نزديک بود خيلی
....نزديک...عطر تنش از عطر تنم نزديک تر...صدای نفسش از نبضم بيشتر
مگه اين امن ترين جای دنيا نبود؟؟ مگه برای من نبود؟؟ مگه همين حضور نبود که اين طور تمام سلوهای بدنم رو طالبش
ميکرد؟؟ پس من چم شده بود؟ اين جا چی کار ميکردم؟؟ يادم رفت..پر زد .....همه فکرهای اين چند وقت..تمام اون
 ...تصميم ها
....سکوت کرده بود....و من
کمی ازم فاصله گرفت و چرا دلم ميخواست خواهش کنم که فاصله نداشته باشيم ...؟؟؟
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تو چشمام خيره شد....تو چشمايی که ميدونستم خيسن :اين چه کاری بود؟؟
....سرم رو کمی روی شونه چپم خم کردم  :سالم

تو چشماش پر از حس بود..پر از نوازش....من تو اون خاکی ها داشتم جوونه ميکردم انگار من تو اون نی نی چشما خودم
....رو می ديدم
تو سکوت فقط نگاهم می کرد...با نگاهش نوازشم ميکرد....دست راستم توی حصارش بود و آروم روی خط عمر کؾ
 ....دستم نوازش بود و نوازش...نوازشی که تا نبضم ميرفت ...نبضی که بار ديگه گرم شد و کمی تر
...حامی_
دستم رو روی زانوش گذاشت  :جان دل حامی.....آخه عزيز حامی من به تو چی بگم؟؟
و من دلم ميخواست اين بؽض بره از توی گلوم...اين سردی دستهام که تضاد داشت با داؼی بی اندازه قلبم....انتظار ..
...داشتم اين جمله رو؟؟ اين آرامش کالم که ربطی به اون اخم و تخم نداشت
اخم کرده بودی؟؟_
....شصتش روی دستم حرکت کرد  :کم ميارم جلوت
.....اين اعتراؾ نبود؟؟ بود..به خدا که بود..
....د..چرا چشمات خيس خانوم خانوما_
چرا اينجايی؟؟؟_
نباشم ؟؟؟_
...برو تهران_
....و چه قدر جمله ام شل بود و خودم هم باورش نکردم..
....تو به من بگو چرا اينجايی؟؟ قانعم کن..قول ميدم بهت برم...حتی اگه تو نخوای که نميخوای_
....درست نيست_
...چی درست نيست_
....هيچی سرجاش نيست حامی....هيچی...من_
!!سرش رو کمی آورد جلو و خم کرد تو صورتم که حاال پايين بود  :منم سر جام نيستم؟؟؟
من اين لحن زمزمه وار..من اين پروانه تو قلبم رو چی کار ميکردم؟؟؟..
_....
..سختته....همراز؟؟ سرت رو بلند کن..ميخوام تو چشمات نگاه کنم_
 ....سرم رو به زور بلند کردم
چی ميبينی تو اين چشما؟؟_
صورتش رو پشت اليه ای از اشک هم اگر ميديدم....توی اون خاک حاصل خيز چشماش چيزی جز من نبود  :خودم
....رو
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پس فهميدن اين که چه قدر دوستت دارم سخت نبود برات...بود؟؟_

نفسم رفت...يا شايد موند و برنگشت...دنيا از چرخيدن ايستاد مطمئنا...اين آدم با اين آرامش تو اين آفتاب تيز و ...
....شفاؾ...خيره و مطمئن بی هيچ شک و ترديدی به من گفته بود .....باورم نميشد ...يا شايد
من اين چنگی که به دلم خورد رو هيچ وقت حس کرده بودم؟؟؟
....انقدر اين جمله رو مستقيم گفت و پر صالبت که من هيچ چيزی برای ادامه دادن پيدا نميکردم
بازهم سرش رو بيشتر خم کرد  :با شمام...می گی عشقم رو تمام داشته ام رو بذارم و برم...هر چه قدر هم که اون من رو
....بذاره و بره

آفتابی که مستقيم به اون تن کوير ميخورد و زمين رو براق ميکرد هم شايد به براقی نگاه اين آدم جدی نبود ....با خجالت
سرم رو پايين انداختم...من هم خيلی حرفها برای گفتن داشتم...خيلی دلتنگی ها...خيلی حس ها اما....اماهای زيادی
بود....بزرگترينش شايد نيکی....و اين که دردناک بود...دردم ميومد وقتی بهش فکر ميکردم اما حتی خود من هم فکر
...ميکردم اونها خيلی خيلی بيشتر بهم شبيه اند
نگاه جدی و مستقيمش رو حتی لحظه ای ازم نميگرفت  :منتظر نيستم جوابم رو بدی...فقط ميخوام که بدونی....همراز من
...شايد بلد نيستم ابراز عالقه کنم....يعنی اصال بلد نيستم...خيلی نقشه ها داشتم برای گفتن اين جمله خيلی به نحوه اش فکر
کردم ميدونم برای هنرمند لطيفی مثل تو...توی ماشين وسط جاده اين رو شنيدن خيلی هم شايد جذاب نباشه اما اين گذاشتن
و اومدنت به اينجا....اون کارت که هنوزم عصبيم ميکنه وقتی بهش فکر ميکنم باعث شد بترسم که شايد برای گفتن اين
....جمله کمی دير کردم
_....
حاال چرا نگاهم نميکنی؟؟_
نفس عميقی کشيدم..برای اين که اين ضربان ديوانه وار بايسته تا بتونم حرؾ بزنم : ...خيلی چيزا هست که شايد درست
....نيست...نمی دونم
صداش اين بار جدی تر از قبل هم شد  :من اينجام تا هر زمانی که تو بخوای تا اين ها رو بشنوم....و اينکه به من بگی
دقيقا چرا اينجايی؟؟
....روز خوبی رو نگذرونده بودم...خيلی حالم بد بود.....شايد خسته بودم..شايد تا مؽز استخوان حسود_
سکوت کرده بود که بشنوه..و من فقط صدای تک و توک ماشين ها رو ميشنيدم تو فضای خلوت و صدای نفس های ....
....حامی رو
 ..صدای خودم هم ؼم داشت و خستگی شايد  :خوشم نمياد بشينم روضه بخونم...نيوشا و کوشا
....بؽضم رو قورت دادم و سرم رو بلند کردم
....اونا االن حامد رو بيشتر از من دوست دارن_
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چشماش گرد شد :...چه طور همچين چيزی ممکنه...دو روزه دارن اشک می ريزن که تو کجايی و چرا گوشيت
....خاموشه

....الکی نگو...داشتن خوش و خرم با پدرشون ميرفتن مسافرت_
دستاش دور مچ دستم کمی شل شد  :تو..تو از کجا فهميدی؟؟
....حالم بد بود..اومدم ببينمت...ببينمتون...ديدم داشتن ميرفتن_
عصبی دستام رو ول کرد و انگشت اشاره اش رو لبش گذاشت و دست ديگه اش رو دور فرمون گذاشت...عصبی ضربه
ای با انگشت به فرمون زد  :چی بهت بگم؟؟ تا اونجا اومدی و برگشتی؟؟ يعنی برات در حد يه سئوال کردن هم نبوديم؟؟
من چی؟ من در حد يه اطالع کوچيک هم نبودم....تمام اين سالها من هر کاری کردم بابت اونا بود سرپا موندنم...هيچ _
کس تا به حال فکر کرده چه بالهايی سر من اومده؟؟ به خدا اينا برای جلب ترحم نيست....برای دل خودمه حامی...هيچ
کدمتون فکر کرديد هر باری که اکبر خان تو خونه راهم نداد من چه قدر تحقير شدم و باز هم به خاطر بچه ها فرداش
برگشتم تا بتونم يه بار ديگه بؽلشون کنم...االنم شبا تا صبح خوابشون رو ميبينم اما...اما االن ديگه به من احتياجی
....نيست
....هنوز تو همون حالت جذابش بود...انگشتش خيلی عصبی به فرمون ميخورد  :تقصيره منه..
...نه نه به خدا منظورم تو نيستی_
يادم رفته بود چند سالته؟؟ يادم رفته بود دلت چه قدر کوچيکه...اين مدت ازت ؼافل شدم در حالی که بايد در نظر _
ميگرفتم چه قدر موقعيتت حساسه..اين که چه قدر بزرگواری کردی...بابت حامد که اگر تو نميخواستی نميشد....همش
....خواستم همه چيز رو درست کنم...مرتب کنم که تو راحت باشی
...من از تو توقعی نداشتم_
خيلی جدی برگشت به سمتم  :داشته باش...به منی که بهت ابراز عالقه کردم...خيلی وقته آروم و ؼير مستقيم امروز
مستقيم و جدی...از من بايد توقع داشته باشی که بدونم که متوجه باشم تو دنيا هيچ کاری و هيچ کس از تويی که اين جا اين
...جور با بؽض نشستی....تو يی که دنيا رو زيرو رو ميکردم اگه پيدات نميکردم مهم تر نيست
خوب ميدونستم گونه هام از اين همه محبت رنگ گرفتن...نکن حامی...اين کار رو نکن بذار حرفم رو بزنم بی ..
....انصاؾ
من بهت زنگ زدم حامی...همون شبی که قرار نبود بری....بر نداشتی و بعد من ارزش جواب دادن به ميس کالت رو _
نداشتم؟؟؟
انقدر با بهت برگشت سمتم که جا خوردم  :همراز؟؟؟!!!! من مهمونی نيکی نرفتم....پدرم حالش بد شد...برديم
بيمارستان....کال اصال حالش خوب نيست...تو اون هير و وير گوشيم گم شد...کجا افتاد و کی برش داشت رو هم
نميدونم..گوشی نداشتم....با پارتی و بازی و دنگ و فنگ خيلی سريع سيم کارتم رو سوزوندن و جديدش رو بهم
دادن..گوشی جديد خريدم....چه چيزايی رو تو ذهنت تحليل کردی؟؟
....تحليل نکردم....اون بهت بيشتر از من_
عصبی برگشت سمتم يه کم رفتم عقب خوب ترسيدم از نگاهش  :اون جمله رو ادامه بدی به جون خودت من ميدونم و
تو....البد ديدش اون روز؟؟
_.....
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با توام؟؟_
...ای بابا_

ای بابا نداره...از خونه مجردی من در اومد؟؟ با شمام چرا نگام نميکنی؟؟؟ اون از عمارت در اومد همراز از جايی که _
من...زری خانوم..فخری خانوم..مادرم..نيوشا..کوشا...ع� �ی آقا...پدرم و حامد توش بوديم .تازه عمه ملوک و رويا و
مادرش هم داخل بودن....پدر خود نيکی هم بود که اومده بود ديدن مامان چون نتونسته بود توی آی سيو پدرم رو مالقات
....کنه....نيکی دختر محترميه...همراز...اما...هيچ وقت به هيچ چشمی جز وکيل شرکت بهش نگاه نکردم....باورم نميشه
 ...خجالت کشيده بودم :...من...يعنی
...ادامه نده_
ماشينی با يه آهنگ تند بندری و دست و سوت سر نشيناش زوزه کشان سکوت اطراؾ رو شکست و ما تو سکوت خيره به
....شنهای براق اطرافمون شايد دلمون درگير هم و ذهنمون در گير تمام مسائل اطرافمون نشسته بوديم
دلم ميخواست سکوت رو بشکنم  :من نخواستم به تو و نيکی توهينی بکنم من حالم خيلی بد بود احساس کرم تو اون خانواده
....جايی ندارم چون اصال شبيه شما نيستم
.....راست ميگی نيستی....تو شبيه هيچ کسی نيستی..تو فقط شبيه همرازی...همرازی که مال منه_
....ؼرق اين خودخواهيش بودم...و اونی که با اين مانور شايد راه هر حرؾ ديگه ای رو برای من بست...
....حامی...برگرد تهران حال پدرت خوب نيست_
...ميدونم_
خوب؟؟_
....خوب نداره هستم تا برگردی_
...داری تو رودربايستی ميذاری منو_
...برام مهم نيست_
...خودخواهی_
...هستم_
....ای بابا_
_...
...حتی ابراز احساساتتم جديه_
....چون تو دنيا هيچ جمله ای جدی تر و پر مسئوليت تر از دوستت دارم نيست_
...نگاهی به اخماش کردم  :باز کن اون اخما رو
....از دستت عصبانيم_
...من بايد شاکی باشم_
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....هستی که بلند شدی اومدی اينجا و لج کردی بر نميگردی_
...ناخن هام رو ميزدم بهم و سرم پايين بود

ميای تهران چون بهت احتياج داريم...فرستادمشون با حامد لواسون تا از اين ما جرای حال بد بابا دور باشن....می دونی _
...که چه قدر از مرگ می ترسن
...چرا نفرستاديشون پيش من_
برگشت به سمتم..دستم رو بين دستاش گرفت  :تا اين خانوم کوچولو يکم استراحت کنه...تا حامد بدونه وظيفه يعنی
...چی...که ما هر چی ميشه از تو توقع نداشته باشيم درستش کنی
من...من تا حاال چی رو درست کردم؟_
دستم رو آروم باال آورد و روی قلبش گذاشت....زير دستام که چه قدر در مقابلش کوچولو به نظر ميومدن ضربان قلبش
.....رو احساس می کردم..چيزی نگفت و چيزی نگفتم
بر ميگردی مگه نه؟؟؟_
....باشه..ولی....بايد برم خونه يه جوری برای عمه ام توضيح بدم ناراحت نشه_
من بيام توضيح بدم...؟_
چپ چپی نگاش کردم و اون تک خنده شادی زد و من موندم تو اينکه قبول کردم دقيقا کجا برگردم؟؟؟

عمه دلخور نشد فقط تعجب کرد از منی که بعد از ناهار ساکم رو جمع کردم و گفتم همون طور که يهويی اومدم ميخوام بر
گردم..اشک ريخت که چرا نمی مونم و من دلم خب پيش اون مردی بود که تو هتل بست نشسته بود و هی تهديد ميکرد
 ....ميام از در خونه ميبرمت
با مهديه تو ماشين محمد امين نشستيم و من فکر کردم چه قدر اومدنم با برگشتنم فرق ميکنه...اتوبوس که حرکت کرد...دو
تايی برام دست تکون دادن و من خوشحال بودم که ال اقل فرصت کردم تا از شوهر عمه ام تشکر کنم بابت اين همه لطؾ
....اين مدت
ساکم روی پام بود..خيلی هيجان داشت وقتی قرار شد تو اولين جايی که اتوبوس نگه داشت که از شانس خوبم نيم ساعت
...بعد از حرکت تو پمپ بنزين بود حامی من رو ببينه
...ديدمش و پياده شدم

...احساس پسر بچه های دبيرستانی رو دارم که يواشکی ميرن ديدن دوست دختر هاشون_
 ...لبخندی زدم  :منم برام جالب بود هيجان داشت
 ...لبخندی زد و چشماش رو ماليد
اين مدت اصال خوابيدی؟_
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...نه_
...ببخشيد_
....بار آخرت باشه_
...شاکی برگشتم به سمتش ميخواستم ببينم داره شوخی ميکنه..اما شوخی نبود
يعنی چی حامی؟؟_
....يعنی همين بار آخرت باشه که جايی بدون اطالع ميری_

نگاهی به گوشيش کرد و گذاشتتش رو داشبورد  :واال مثل اينکه از اين به بعد بايد دليل صحبت کردن با وکيلمون رو هم
...توضيح بديم
دست به سينه و شاکی نگاهش کردم  :من همچين چيزی گفتم...؟؟ اصال من چی کاره ام؟؟
با انگشتش زد نوک بينيم  :شما همه کاره....دندم نرم توضيح هم ميدم فقط شاکی نشو...اين بار هم بذاری بری...اما از
....صدقه سری تخس بازيات جاهای خوشگلی از ايران رو ديدم
...تکيه دادم به پشتی صندلی و به جاده آروم نگاهی کردم و خودم رو سپردم به حس زيبای بودن با حامی
مرتبا از تهران بهش زنگ ميزدن يا شرکت بود يا پزشک پدرش اون همه رو با مديريت خاص خودش جواب ميداد و
....گاهی هم دست من رو ميگرفت توی دستش تا بهم اطمينان بده که تو اين شلوؼی ذهنيش هم حواسش پی من هست
گيره سرت رو در آوردی؟؟؟_
....تو جيبمه_
...دوستش نداشتی_
....ميخواستم دلتنگ نشم_
...با تعجب برگشت به سمتم و من کمی خجالت کشيدم  :اون جوری نگام نکن
چه جوری نگات کنم...تعجب کردم خوب...هيچ به اون گيره دقت کرده بودی؟_
...از توی جيبم درش آوردم و دستی بهش کشيدم  :خيلی خوشگله
....اول اسمه منه...ميخواستم بدونی که من گرفتار هر تار موتم_
....بعد اين آدم معتقد بود که بلد نيست حرفهای زيبا بزنه؟؟ چشمام رو خيس ميکرد هر ابراز احساساتش..
 ...من نمی دونم...چی بگم_
...هيچی نگو فقط بذار روی موهات باشه....خودت هم باش_
بيشتر تو صورتم خم شد که داشتم گيره سرم رو ميزدم  :چشمات دو باره خيس نشه ها....چه چشمه جوشانيه اين چشم
شما....برام از اين چند روزت بگو...پسر عمه ات بود توی ترمينال....؟
..من که سرم تو ساکم بود تا بتونم خوراکی هايی که عمه داده بود رو در بيارم با حواس پرتی گفتم  :اوهوم
...اوهوم زشته مموش_
...سيب توی دستم خشک شد : ....به من نگو مموش
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...سيا ميگه_
...اون من رو اذيت ميکنه_
چرا؟؟_
يعنی نميدونی؟؟_
...نه عزيزم_
....پس ولش کن ولی نگو_
....ولی تو برام از اين چند روزت بگو_

....براش از شوهر عمه ام گفتم از مهديه و پر حرفی هاش از خريد کردنمون برای جهيزيه اش و از عشقشون...
...وسطش ميخنديدم و با آب و تاب براش از حرفهای مهديه ميگفتم و گاهی هم به سيبم گاز ميزدم
...يهو اما ساکت شدم...نميدونم يهو خجالت کشيدم از اين دکتر جدی و با پرستيژ نشستم چی براش تعريؾ ميکنم
برگشت سمتم :چی شد عزيزم چرا ساکت شدی؟؟
با حرفای بچه گانه ام خسته ات کردم؟؟_
با تعجب و محبت نگام کرد  :نه ..اين چه حرفيه؟؟
...آخه چرا بايد برای تو من بشينم از عشق اون دو تا بگم_
...من ميخوام صدات رو بشنوم...ميخوام بشنوم اين چند روز چه کردی با همه جزئياتش_
تو اين شرايطی که انقدر ذهنت درگيره...؟_
تو به ذهن من کاريت نباشه...به هيچی کاريت نباشه...يکم خودخواه باش گلم....تو از خودت برام بگو....من دوست دارم _
....بهت گوش کنم
بحث رو عوض کنم...؟؟_
نه به اونجايی رسيده بودی که مهديه مرواريدای درشت انتخاب ميکرد و تو فکر ميکنی چه طور ميخواد رو اونا _
بخوابه؟؟
_....
دستم رو محکم توی دستش گرفت  :عشق بينشون برات چرا انقدر جذابه؟؟
...چون نابه....چون خيلی ساده است چون زيادی شبيه به همن_
آدما بايد مثل هم باشن تا عشقشون قشنگ باشه؟_
...نه..خب_
بهت قول ميدم نذارم هيچی تو دلت بمونه....ميدونم ازت خيلی بزرگترم....همين هم من رو شديدا ميترسونه...اما چی کار _
...کنم که دست خودم نيست
_...
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اينا رو ول کن کنجکاو شدم بدونم باالخره خريدتون به کجا کشيد؟؟_
....و من چه قدر جلوی خودم رو گرفتم تا نپرم ببوسمش

 ..به يه چايخونه رسيديم ...با کمی نگرانی به سمتم برگشت  :گرسنه ات که نيست اينجا يه جای درست و حسابی نداشت
...نه من نهار خوردم...االنم سيرم_
پس من ميرم چايی بگيرم...لطفا پياده نشو...زياد جو جالبی نداره...باشه؟؟_
....سرم رو به نشانه قول تکون دادم
وقتی رفت چشمم موند به گوشيش...نميدونم چرا تو سرم همش حرؾ مهديه بود..خيلی دوست داشتم بدونم اسم من تو
گوشی حامی چيه؟ با يه کنجکاوی کودکانه گوشيم رو در آوردم و بهش زنگ زدم....گوشيش تو دستم خشک شد
.......قاصدک
لبخندم انقدر واضح پهن شد توی صورتم...قلبم انقدر پر آواز شروع کرد به خوشی کردن که اصال نفهميدم کی حامی به ....
...ماشين نزديک شد و من فرصت نکردم ميس کال خودم رو پاک کنم
ليوان يه بار مصرؾ چای رو داد دستم و مال خودش رو گذاشت روی داشبور و من چه قدر خدا خدا کردم گوشيش رو
...نگاه نکنه که کرد
...از خجالت ميخواستم فرار کنم که با شيطنت يه ابروش رفت باال و بعد با بدجنسی برگشت سمتم  :يه ميس کال دارم ازت
....سرم رو هم باال نميکردم
حاال چرا ارؼوانی شدی خانوم خانوما؟؟_
....هيچی يعنی دستم خورد_
....که دستت خورد؟؟ ...باشه قبول_
...و بعد با سرخوشی ليوان رو توی دستش گرفت و سکوت کرد
...اون جوری نگاه نکن_
....من که حرفی نزدم_
...اون جوری که نگاه ميکنی از صدتا کنايه بدتره_
خم شد طرفم...نفسش به بينيم ميخورد و ب وس ه کوچيکه روی نوک بينيم زد که باعث شد سرم بره پايين تر  :ميپرسيدی
....بهت ميگفتم که تو قاصدک منی...همون قدر سبک و پر از خبرهای خوش

من زيباترين سفر زندگيم رو داشتم...تو آرامش و امنيت مطلق حضورش....اين آدم رو دوست داشتم با باند بند .....
...وجودم..برای کسی که از ديروز تا حاال همه حرکاتش برام پر از شوک بود
ماشين ايستاد و من تازه فهميدم که بقيه مسير رو همه اش خواب بودم...در سمت من باز شد  :رسيديم خانوم کوچولو
....خوابالو
 ...تکون نخوردم و عطرش رو از پالتوش که روم بود بيشتر احساس کردم..
....دوست ندارم بذارمت خونت...دلم ميخواد با خودم ببرمت ....اصال ولش کن ميريم عمارت_
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چشمام يهو باز شد و لبخندش که با چشمام فاصله ای نداشت رو ديدم  :ديگه چی؟؟
....ديگه همين خوشگلم....جدی گفتم_

چپ چپی نگاش کردم که خنديد...خستگی از سر و پاش ميباريد...سرش رو به گوشم نزديک تر کرد  :اگر هنوز هم
خوابت مياد می خوای بؽلت کنم؟؟؟
چشمام گرد شد ...اين مرد تو اين مدت اين همه شيطنت رو کجا قايم کرده بود؟...

*

...باهم حرؾ نميزد خيلی جدی ناديده ام ميگرفت و از کنارم رد ميشد  :سيا
بازهم چوابم رو نداد کيفش رو توی دستش جا به جا کرد و در اتاقش رو محکم بست....ضرب در اتاقش باعث شد چشمام
رو ببندم...با چشمهای نگران به خاله و گلنار که کنارم ايستاده بودن نگاهی بندازم واقعا دلم ميخواست برم در اتاقش رو
...باز کنم و مجبورش کنم نگاهم کنه
....خاله  :همراز بهش فرصت بده خيلی خيلی ناراحته
دست انداختم و از روی مبل کيفم رو برداشتم ...حتی اصرارهای خاله و گلنار هم باعث نشد تا صبر کنم..خودم خرابش
کردهب ودم و خودم هم بايد درستش ميکردم خوب ميدونستم که حق با سياوشه اما اگر بهم فرصت ميداد خوب توضيح
...ميدادم
نا خود آگاه سوار تاکسی شدم و به سمت شرکتش رفتم نميدونم کار درستی بود يا نه..اما خيلی دلم ميخواست ببينمش دلم
براش تنگ شده بود تو اين دو روز مدام جلسه و مدام بيمارستان پدرش توی تاکسی نشستم از توی کيفم عکسشون رو در
آوردم واقعا چه طور فکر کرده بودم بدون اونها می تونم تحمل کنم...بوسه ای به عکس هر دوشون زدم دلم ؼنج ميرفت
...وقتی ياد استقبال زيباشون از خودم بعد از برگشتم می افتادم
جلوی شرکت پياده شدم و نفسم رو رها کرد شالم رو کمی جلو کشيدم و نگاهی به ساختمون انداختم پشيمون شده بودم...بايد
برميگشتم يه کاره ميرفتم تو دفترش چی ميگفتم..خواستم راهم رو کج کنم که اسمم رو از پشت سرم شنيدم بر گشتم ...رويا
بود با يه لبخند پت و پهن روی صورتش به سمتم اومد و باهام روبوسی کرد  :چه طوری ديوانه از قفس پريد ؟
....حرفش به خنده ام انداخت
 ...آره خنده ام داره حامی داشت سکته ميکرد_
...بعد سرش رو با شيطنت جلوی صورتم آوردم اما بگم بهت خوبش بشه
نمی دونسم شما هم خبر داری؟؟_
اخماش رو مصنوعی کرد تو هم  :فکر چيزی وجود داشته باشه من نفهمم من اونجا بودم که به هر کسی که فکرش رو
...بکنی زنگ ميزد
پس حسابی آبرو ريزی شد؟_
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نه بابا..راستی مگه نميرفتی باال چرا ايستادی؟؟_
...چيزه...بی خيال_

لبخند مهربونی زد و دستش رو پشت سرم گذاشت  :حرؾ نباشه..بيا بريم اين چند وقته سرش خيلی شلوؼه هيچ چيز به
...اندازه ديدنت حالش رو خوب نميکنه
...خجالت کشيدم و سرم روپايين انداختم  :اين طوری هم نيست
...مستقيم هم بهم نگه بهتر از اين حرفها رفيق ؼربتم رو ميشناسم...بيا باال_
با ورودمون به سالن شرکت نگاهی به منشی کرد  :کسی پيششه؟؟
...منشی لبخندی زد  :نه تازه تنها شدن
رويا با دست به سمت دفتر هدايتم کرد و بعد در رو زد و با چشمکی تنهام گذاشت...من دو سه باری اينجا اومده بودم اما
هيچ وقت حسم اين شکلی نبود...اين قدر استرس نداشتم...پشت ميز بود و سرش پايين و هنوز سر گرم کاؼذای
....جلوش..نفس عميقی کشيدم
شايد حسم کرد و شايد سکوتم باعث شد تا سرش رو باال بياره و من چه قدر راحت تؽيير چهره اش ر و حس کردم اين که
...اون قيافه خسته و جدی يهو چه طور با نشاط شد...در رو پشت سرم بستم  :سالم
از جاش بلند شد و به سمتم اومد و روبه روم ايستاد  :چه طوری عزيزم...چه عجب؟؟
...شالم رو توی دستم گرفتم  :مزاحمت که نشدم
 ....دستش رو پشتم گذاشت و به سمت مبل هدايتم کرد  :ديگه هيچ وقت اين جمله رو راجع به خودت به کار نبر
...روبه روم نشست و نگاهش رو دوخت بهم بی اؼراق خجالت ميکشيدم  :ای بابا...اين جوری نگام نکن
چی شده همراز...زياد سر حال به نظر نميرسی؟؟_
من رو ول کن تو چه طوری پدرت؟؟_
من خوبم..پدرم هم همون طور ميخوام بدونم چی باعث شده اين طوری باشی؟_
....سيا باهم حرؾ نميزنه_
به پشتی مبل تکيه داد و کمی اخم آلود نگام کرد  :حق نداره؟
داره...اما من نميتونم تحمل کنم نديده بگيره منو..می دونی اين چند وقت چه قدر سعی کردم باهاش حرؾ بزنم؟حتی گوش _
...نميکنه
ميخوای من وساطتت کنم؟؟_
....نه ..حتی نميذارم گلی وساطتت کنه من و سيا هميشه خودمون مسائل بينمون رو حل کرديم_
...لبخندی به پر مهری زد  :درست ميشه...اونم بدون تو نميتونه....اما حقته
...بدجنس_
...نيستم داره انتقام من رو هم ميگره....من نمی تونم نه بينمت اما اون ميتونه_
...حاضرم يه دونه بزنه تو صورتم اما حرؾ بزنه_
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.....اخماش خيلی جدی رفت تو هم  :بی خود
...چشمام گرد شد  :باور کن
....باور نميکنم هيچ کس حق نداره انگشتش بهت بخوره حتی اگه سياوش باشه_
....و من رفتم تو فکر نريمان..پشتم لرزيد...
امروز تمرين نرفتی؟؟_
..نه چيزه..يکم تعطيل کرديم_

...داشتم دروغ ميگفتم اما چاره ای نبود....چشمم رو به سمت ديگه ای چرخوندم تا نگاهم ازش گرفته بشه...
کمی به جلو خم شد  :چرا بازهم مشکلی پيش اومد مگه؟؟
...نه_
...نگام کن ببينم يه چيزی هست مثل اينکه_
...ای بابا از وقتی اومدم داری بازجوييم می کنی_
 ....حتی اين حرفم هم باعث نشد تا ذره ای کوتاه بياد
...چيزی نيست گفتيم يه خستگی در کنيم...حاال هم اومدم بهت سر بزنم_
يه ابروش باال بود هنوز ..ميدونستم باور نکرده...تازه جريان خونه هم بود و من انقدر پنهان کاری کرده بودم اين مدت که
....ميترسيدم دونه دونه رو کنم
...همراز_
...جانم_
....و لبخندی روی صورتش اومد از اين جان نا خود آگاهی که روی زبونم اومد..
تو همه چيز رو به من ميگی نه؟؟_
...حامی من عادت به اين حرفها ندارم...ميدونم االن ميگی عادت کن اما باور کن نميشه_
....نگاهم ميکرد و جواب نميداد اين يعنی شايد منتظره حرفهای بيشتر از منه..
من نميخوام به مسائلت چيزی اضافه کنم...ميدونم حامد هست حرؾ و حديث زياده..ميدونم شرکت کارت سخته ميدونم يه _
...خاندانی منتظره تصميماتتن...می دونم پدرت خيلی حالش خوب نيست...من ميخوام تو خيالت از من راحت باشه
انقدر راحت باشه که يه روز عصری بهت دوباره زنگ بزنم گوشيت خاموش باشه و تو هيچ کجای اين شهر پيدات _
نکنم؟؟؟ فکرم بره هر طرفی به بدترين جاهای ممکن؟؟ خيالم چه قدر ازت راحت باشه همراز؟؟
گيره سرم رو با دستم لمس کردم  :هميشه ميخوای اين مسئله رو به روم بياری؟
نه دوتايی داريم حرؾ ميزنيم...همه اين حرفها رو بذار کنار...پدرم حامد بچه ها و شرکت درست اما کی از تو مهم تر؟؟_
اين بار هم حرفی پيدا نکردم برای زدن از جاش بلند شد...به سمتم اومد و روی کاناپه کنارم نشست...زانوم به زانوش
 ...چسبيد....دستی به گوشه شالم کشيد  :شايد نبايد اين گيره رو برات ميخريدم خيلی خوشگلت ميکنه
....چرا من حرفی در مقابل اين همه حس و نوازش لحنش نميزدم
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سرم رو بلند کردم کامل...توی چشماش که اين بار پر از حس خواستن بود نگاه انداختم...ميتونستم تا ابد همين طور
نگاهش کنم بی برو برگرد....دستش از روی شالم روی گونه ام سر خورد و کؾ دستش کامل روی صورتم قرار گرفت
...صورتش رو بهم نزديک تر کرد و کمی به سمتم خم شد  :يه بارم بهت گفته بودم دوباره ميگم که من هستم همين جا
سرم رو کمی بيشتر به کؾ دستش تکيه دادم  :ميدونم....به اين شکی ندارم..به همين خاطر که شکايت سياوش رو هم برای
....تو آوردم
رعايت حالم رو نکن همراز..اين يه خواهشه...تو من رو ميشناسی من خواهش نميکنم....اما از تو خواهش ميکنم تو _
...رابطه با من خودخواه باش
چشمام رو بستم و باز کردم به نشانه تاييد ....دستش رو کالفه از صورتم کنار زد  :خوب حاال ميتونيم به افتخار اينکه
اولين بار به خاطر خود من تا اينجا اومدی کار رو تعطيل کنيم و بريم بيرون...چه طوره؟
...حامی رفت تا کارهاش رو جفت و جور کنه من تو فضای محبتش بودم و تو پرواز که تلفنم زنگ خورد محمد بود
سالم..خوبيد؟؟_
/صداش خسته بود و داؼون  :چه خوبی؟ همراز تو اون پالتو خراب شده چی شده؟
هيچی شما چرا انقدر عصبانی هستی؟؟_
هيچی؟؟ نرميان بی صفت چی کار ميخواسته بکنه؟؟_
....دلم چنگ خورد  :هيچی
همراز هيچی يعنی چی؟؟ ؼلطی که اون ميخواسته بکنه يه هيچی ساده است؟؟_
کی بهتون گفته؟؟_
دستيار عزيزش....تو چرا به من نگفتی؟؟_
..گفتن نداشت مهم نيست جوابش رو هم گرفت_
داد زد  :چی؟؟ مهم نيست؟؟؟
ميگفتم ميخواستيد چی کار کنيد؟؟_
....لعنتی پام اينجا گيره کار بايد به جشنواره برسه روزی چهار ده ساعت فيلم برداری داريم_
...احتياجی نيست من خودم از پسش بر ميام...جواب کار مزخرفش رو هم ميدم_
...چه طوری؟؟ من اين نون رو تو دامنت گذاشتم_
/نريمان نشد يکی ديگه فکر ميکنيد نسلشون از رو زمين برداشته شده؟_
....مرتيکه الدنگ عوضی_
....من ديگه تمرين نميرم....چند وقت ديگه اجراشه حاال بگرده بازيگر پيدا کنه_
اين کارش رو زمين زدی درست اما فکر ميکنی کافيه؟؟ آينده حرفه ايه خودت چی ميشينه اين ور و اون وربرات _
...ميزنه...بقيه کارگردانا فکر ميکنن بی مسئوليتی...ميتونه ازت شکايت کنه...قبل از اين کارها تو آبروش رو ببر
چه طوری آخه...نمی دونی چی ميگن؟..تو که جامعه خودمون رو بهتر ميشناسی يه گنده که بايد روش پوشيده _
....باشه..خواهش ميکنم ازتون....بذاريد تموم شه...دفن بشه
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توی ماشين به نيم رخ حامی نگاه کردم نميگفتم..من اين مرد رو وارد اين بازی نمی کردم همه چيز تموم ميشد..خيلی
...راحت
برگشت به سمتم  :کجا بريم عزيزم...؟
شانه ای باال انداختم و لبخندی زد ....من اين عزيزم ساده اش رو دوست داشتم اين بودن محکمش رو...نيازی نبود يه بار
ديگه به جنگ آدم بدهای زندگی من بره تا به خودم اثبات کنم اين مرد از من حمايت می کنه....اين بار شايد سرپوش
....گذاشتن بهترين جواب ممکن بود

*

نگاهی به خودم انداختم با اون شنل سبز و آل استارهای قرمز و شلوار جين پاره و اون شال شل و ول سرم و اون همه
دستبند و النگوی دور دستم اين که اين اخم ها رو نداشت...داشت؟؟
حتما داشت که تمام خاندان انتظام داشتن اين طور نگاهم ميکردن...آب دهنم رو محکم قورت دادم..گل توی دستم رو جا به
جا کردم ساعت مالقات بود و با وجود اينکه همگی ميدونستيم مالقاتی وجود نداره اين جا بودن درحقيقت ابراز ادب بود به
....فريده خانوم و حامی و شايد هم حامد که به ديوار تکيه زده بود و از همه عصبی تر بود
....حامی رو نميديدم...دلم ميخواست دنده عقب برگردم...که فريده خانوم من رو ديد
سالم دخترکم...چرا اون جا ايستادی؟؟_
کؾ دستم عرق کرده بود...اين همه زن و مرد جدی و تو لباسهای رسمی...با ماشينهای عجيب و ؼريبی که اطراؾ
 ....بيمارستان بود و خوب ميدونستم متعلق به اين خانواده است و من
به سمت فريده خانوم رفتم..حامد با ديدنم تکيه از ديوار گرفت و دستش رو برای گرفتن گلها دراز کرد ..فريده خانوم من
رو بوسيد  :خوش اومدی خوشگلم چرا زحمت کشيدی؟
...بايد زودتر خدمتتون ميرسيدم_
....حامد  :سالم همراز
...نگاهی بهش کردم  :سالم...اميدوارم پدرتون هر چه زودتر بهتر بشن
....حامد کالفه گفت  :هنوز که بی هوشه....ممنون که اومدی....حامی همين اطراؾ بود
اين رو گفت و گردنی به اطراؾ کشيد ..با اين کارش از فريده خانوم خجالت کشيدم که داشت با لذت نگاهم ميکرد سرم رو
....پايين انداختم
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...من اومدم فريده خانوم رو ببينم_

....و نميدونم اون لبخند مسخره چی بود رو لبهای حامد...از اون لبخندهايی که دلم ميخواست بزنمش..
کنار فريده خانوم نشستم واقعا نميدونم منتظر چی بودم اما خوب حاال که تا اينجا اومده بودم بايد يکم هم مينشستم...مالقات
کننده ها يکی يکی ميومدن با فريده خانوم رو بوسی ميکردن و خيلی هاشون هم دختر های جوون و جذابی داشتن..و من
احساس ميکردم اين وسط يه جورايی معلومم تو اين جمع زيادی به چشم ميومدم...شالم رو يکم جمع و جور کردم و لبه
...شنلم رو گرفتم
...صدای پچ پچ هاشون رو ميشنيدم  :آره همون خواهر زن حامده
...اينکه بچه است_
..چه ميدونم پسرم ميگه چند باری تو ماشين حامی ديدتش...معلومه خيلی دو رو بر حامی ميپلکه...خب حامی لقمه خوبيه_
ديده باشه مگه پسرا هر کی رو سوار ميکنن ميگيرنش...اين همه دختر خوب داريم تو فاميل اينا اصال هيچ جوره شبيه _
نيستم...يکيش دختر خودت...راستی کی از آمريکا بر ميگرده؟؟
احساس ميکردم قلبم داره مياد تو دهنم...عرق روی پيشونيم رو با دستمال پاک کردم....زانو هام رو باال و پايين ..
ميبردم...فريده خانوم مشؽول صحبت با يکی از مهمون هاش بود و نميخواستم بپرم وسط و خداحافظی کنم....بفرما همراز
خانوم اينم حقيقتی که داشتی ازش فرار ميکردی....اين آدم ها تا ابد تو رو نخواهند پذيرفت...و از همه مهم تر...يه روزی
....حامی هم به همين نتيجه خواهد رسيد
تو عالم خودم بودم که صدای حامد رو شنيدم  :همراز خوبی؟؟
....سرم رو بلند کردم  :چيزه خوبم...با اجازتون من برم
...چرا ؟؟ صبر کن االن حامی پيداش ميشه_
....من برای ديدن مادرتون اومده بودم به ايشون هم سالم برسونيد_
...همراز وايسا..می رسونمت_
....همون جوری که اومدم بر ميگردم...جايی کار دارم_
....اومدنی هم بايد به حامی زنگ ميزدی_
...يه ابروم رفت باال  :اون وقت چرا
حامد هم انگار که سوتی داده باشه يکم اين پا و اون پا کرد :هيچی...فقط صبر کن سوئيچم رو بيارم اصال بی خيال حامی
...خودم ميرسونمت
يه قدم بهش نزديک شدم...داشتن نگاهم ميکردن و من از اين نگاهها متنفر بودم ميخواستم اين جمع نا جور رو هر چه
...سريع تر ترک کنم صدام رو آوردم پايين  :اون وقت کی گفته من سوار ماشين شما ميشم
شايد انتظار اين جواب رو ازم داشت که خودش رو از تک و تا ننداخت  :گفتم شايد به حرمت پدر بچه ها بودنم...ميخوام ..
...باهات حرؾ بزنم
کيفم رو کمی بزرگ بود روی شونه ام جا به جا کردم  :حرفی نداريم...من وظيفه ام رو انجام دادم و حاال شما بچه هات
...رو داری

صفحه 412

برای

دانلود

رمان

های

بیشتر

به

سایتbehtoop.com
مراجعه کنید

رمان

بانوی قصه

با تعجب نگاهم کرد نکنه فکر کرده بود من يادم رفته...به سمت فريده خانوم رفتم برای خداحافظی...ناراحت بود که
نتونسته درست ببينتم...من اما ناراحت بودم از اومدنم...انقدری حرفهای مزخرؾ خورده بودم اين مدت که االن فقط
....ميخواستم فرار کنم
از حياط بيمارستان بيرون اومدم ...و از خيابون رد شدم...از پوشيدن اين شنلم کمی پشيمون شدم...بلوز زيرش يکم تنگ
بود و لبه های شنل رو همر چه قدر هم بهم نزديک می کردم باز از هم باز ميشد....ای کاش بلوز گشاد تری
ميپوشيدم...ايستادم کنار خيابون برای تاکسی تو عالم خودم بودم...انقدری ذهنم درگير بود...نديدن حامی ...تموم اون حرفها
انقدر رو مخم بود که حواسم به هيچ جا نباشه...کمی اون بؽض لعنتی رو قورت دادم....راست ميگفتن..من کجا حامی
....کجا
ماشينهايی هم برام می ايستادن که اهميتی نمی دادم..خيلی پيش می اومد ...يکم به سمت پايين خيابون رفتم..اين بار ماشين
آخرين مدلی کنار پام ايستاد....اهميتی بهش ندادم...اين بی محلی شايد خيلی براش سنگين تموم شد ..که هنوز ايستاده
بود...سرم رو باال آوردم...رو به رو حامی بود که از در بيمارستان بيرون اومد و تلفنش رو دستش گرفته بود و داشت هم
اطراؾ سر ميکشيد احتماال دنبال من ميگشت...خيابون نسبتا خلوت بود...به سمتم اومد...و ماشينی که جلوم ايستاده بود رو
ديد...قدمهاش رو بلند تر کرد و من هول کمی به سمتش اومدم....راننده ماشين که انگار اين بی محلی بد جور بهش بر
خورده بود سرش رو بيرون آورد و با صدای خيلی بلند بدترين جمله ممکن رو بهم گفت...چيزی که باعث شد هم من
خشک بشم هم قدم های حامی از قدم به دو تبديل بشه اما نرسيد به ماشينی که به سرعت گاز داد و من موندم و خشک
شدم...دلم ميخواست بميرم و برای دومين بار تو اين مدت چندشم بشه از زن بودنم....حامی بهم رسيد...انقدری قيافه اش
وحشتناک بود ...که باور نميشد يه قدم رفتم عقب...فقط نگاهم ميکرد و من دعا دعا ميکردم نشنيده باشه...از اطرافم هم
خجالت ميکشيدم مطمئنا همه شنيده بودن....صورتش قرمز شده بود ....و وحشتناک عصبانی بود
...راه بيفت_
اين جمله که با سردی و اخم آلودی خاص حامی ابراز شده بود من رو انقدر ترسوند که راه بيفتم و چيزی نگم..در ماشينش
رو انقدر محکم بست که از صداش چشمام رو که خيس شده بود بستم...از توی داشبور يه تيکه کاؼذ در آورد و شماره ای
...رو روش يادداشت کرد  :ميدونم باهاش چی کار کنم
....باورم نميشد تو اين مدت شماره اش رو برداشته باشه
نميتونی جلوی اون شنل رو سنجاق بزنی؟؟_
...من که هنوز دست و پام از اون جمله چندش آور ميلرزيد سر جام خشک شدم..
با شمام همراز..نمی تونی ؟؟ چرا وقتی حامد ميگه برسونمت ميای کنار خيابون می ايستی؟؟_
اين لحن ترسناک رو باور نداشتم من االن بيشتر از يه مرد عصبانی و بازجو به کسی احتياج داشتم تا تمام تنش های اين ..
...يک ساعت رو ازم دور کنه
...با صدای لرزانی گفتم :می خواستم برم خونه
با مشتش آروم به فرمون زد  :مگه حامد نميخواست برسونتت؟؟؟
....من سوار ماشين حامد نميشم_
....چنان نگاهی به سمتم پرتاب کرد که من فقط دست و ام رو بيشتر جمع کردم
.....چرا صبر نکردی من بيام_
....همون جوری که اومده بودم ميخواستم برگردم_
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اين کارات چه معنايی ميده ؟؟ ها...؟؟_
..حرفای تو چه معنی ميده...؟؟ من هر روز اين مسير ها رو ميرم و ميام_
....سرم رو به شيشه پشت سرم تکيه دادم فشارم افتاده بود فکر کنم...تمام بدنم ميلرزيد
...بايد يه فکری بکنم...اين جوری نميشه_
....هيچ فکری نميکنيم...االنم ميخوام برم خونم_

همراز دارم ديونه ميشم...اگه بهش رسيده بودم که زنده نميذاشتمش...تو اصال فهميدی بهت چی گفت؟؟_
عصبی تو صورتش براق شدم  :نه نفهميدم...فقط شما مردا ميفهميد...آخه ما زنها نمی فهميم....کال نفهميم....اون جمله
!!راجع به من و شخصيت منو و بدن من که نبود...بفهمم
با تعجب به من که عصبی بودم و صدام ميلرزيد نگاه کرد ولی ذره ای از اخمش کم نشد  :چرا صبر نکردی تا بيام؟؟
....دلم نخواست_
....بی ادبی کرده بودم..اما عصبی تر از اين حرفها بودم که بخوام بهش فکر کنم..
اين چه طرزه صحبت کردنه؟؟_
..بهتون بر خورد آقای دکتر....به منم خيلی چيزا بر ميخوره_
..تو که حساسيت های لعنتی من رو ميدونی...تازه اين حساسيت ها هم نبود فکر ميکنی_
....بعد با دست محکم به فرمون زد :لعنتی دلم ميخواد خفه اش کنم
اين رو گفت و ماشين رو روشن کرد
چرا جوابم رو نميدی همراز؟؟ چرا اين لباس دکمه يا چه ميدونم سنجاق نداره؟؟_
_...
!!!!با شما نيستم...؟؟_
...لحن سرد و بازجويانه اش داشت عصبيم ميکرد
جوابت به اندازه تمام اعتقادات منه...من اگر چادر هم سرم ميکردم يه بی همه چيزی پيدا ميشد تا چيزی بهم بگه....االنم _
حتما من مقصرم ..ببخشيد سعی ميکنم نباشم...زن نباشم...جذاب نباشم...تو جامعه نباشم...تو حرمسرا بشينم تا به حساسيت
....هاتون بر نخوره
اخماش وحشتناک تر شد  :حواست به جمله هات باشه.....کی به تو اجازه داده راجع به خودت و من همچين ديدگاهی داشته
..باشی...حق نداری...متوجهی حق نداری حواست به خودت نباشه
و من تو فکر ديد وحشتناکی بودم که اين روزها همه نسبت به من داشتن..دختری که تنها زندگی ميکنه پس سهل
الوصوله....دختری که از خانواده نسبتا متوسطه پس در شان پسر تحصيل کرده و پولدار ما نيست و براش کيسه دوخته....
و مردی که به جای حمايت هدؾ تمام خشمش منم....من اصال چرا وجود دارم......؟؟ حق های دنيا رو کی به من ميده يا
کی از من ميگيره؟؟؟
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*

انقدری دلم بابت ديروز عصر تا حاال پر بود و انقدری ذهنم درگير بحث بی سرانجامم با حامی بود که اين زنگ تلفن هم
...بيشتر بره روی اعصابم
...دليلی نمی بينم بخوايم باهم حرؾ بزنيم_
همراز خانوم باور کنيد يه گفت و گوی ساده ست...شما بذارش به حساب عذر خواهی...چه می دونم هر چی؟؟ شما هم _
جای خواهر من
اون رفتار وحشتناک با عذر خواهی شما از ذهن من ميره؟؟ اصال من خواهر شما اين رفتار با خواهرتون شده بود با _
عذر خواهی درست ميشد...؟؟
رضا دستيار نريمان من ومنی کرد  :نه ..اما...شما من رو دستيار نريمان که خدا بگم چی کارش کنه نبين...يکی از
شاگردهای استاد اميری ببين...ميدونم دانشجوی عزيز کردشی....محمد هم طوفان کرده سر نريمان به خدا که نرميان هم
...مثل سگ پشيمونه

 ..اخم آلود به مرد دستپاچه رو به روم نگاه ميکردم
چرا چيزی سفارش نمی ديد؟؟_
...از شما به من خيلی رسيده_
خواهش ميکنم همراز خانوم من رو با نريمان يکی نکنيد....من تو زندگيم يه زن رو دوست داشتم االنم ده ساله _
باهاش...از وقتی نوزده سالم بود...نريمان آدم بی خوديه درست اما کارگردان بی نظيريه اين سومين کاريه که دارم باهاش
همکاری ميکنم..خبط و خطا ازش زياد ديده بودم اما اين اولين بار بود همچين ؼلطی ميکرد خودش هم پشيمونه....حاضر
....عذر بخواد
....قرار شد من بيام اين جا بشرطی که حرفی از اون ..حتی نميتونم بهش بگم آدم..نزنيم_
...تو يکی از بهترين بازيگرهای نسل جديدی..اين کار بدون تو ميخوره زمين_
پوزخندی زدم  :پس باالخره به اصل مطلب رسيديم...عذر می خوام و نريمان پشيمونه و اينا همش تزئين ماجرا ست اصل
يه تئاتر که قرار بوده بترکونه اما کار گردانش ترکوند نه؟؟؟
...سرش رو پايين انداخت  :نه...باور کنيد که نه...همراز خانوم بحث يه اکيپ يه گروه...فقط نريمان که نيست
کيفم رو توی چنگم گرفتم..چرا همه اين مدت داشتن تالش ميکردن تا من از هرچی مرده بدم بياد؟؟؟
....از جاش نيم خيز شد  :بنشينيد خواهش ميکنم....خواهش ميکنم به حرمت استاد ال اقل
به استاد گفتيد چی شده؟؟ من امروز باهاشون تماس گرفتم گوشيشون خاموش بود من خودم ميخواستم اين ماجرا رو دنبال _
...کنم
...رنگش کمی پريد  :نه..من يعنی
..نشستم و روی ميز خم شدم  :ميدونيد که ميتونم مجوز کار رو باطل کنم؟؟ ميدونيد که ميتونم خيلی کارها بکنم
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...دوست نداشتم اما داشتم با حامی تهديدشون می کردم..
...ميدونم..به خدا که ميدونم تا حاال هم خانومی کرديد_

دستم رو به نشانه سکوت آوردم باال  :تا حاال در اين گند رو گذاشتم که بيشتر از اين بوی تعفن نريمان باال نزنه...چرا با
وجود اينکه معتقديد از جنسش نيستيد باهاش کار ميکنيد رو ميفهمم تو صنؾ ما انقدر مشکل و بی پولی هست که آدم
فرصت اينکه بتونه انتخاب کنه رو نداره...اما ببينيد شايد سنم کم باشه اما انقدری تو اين کار تجربه دارم که بدونم اگه دارم
...بهتون لطؾ ميکنم در مقابلش چی بايد ازتون بخوام
باال بريد پايين بيايد من به اون تمرين بر نمی گردم..شماهم نميتونيد مجبورم کنيد چون قراردادی وجود نداره....و اما
من....با استاد مطرح نميکنم تا آبروی نداشته نريمان بيشتر از اين نره به شرطی که دهن همه بسته باشه..اگه نريمان
نميخواد يه شبی يه روزی که داره بر ميگرده خونه يهو براش يه اتفاق خيلی کوچولو نيوفته يا اينکه دلش نميخواد برای
هميشه کاری کنم که نتونه مجوز بگيره...دهنش رو ببنده...منم اون روز رو سعی ميکنم که فراموش کنم...اين يه معامله
است فکر کنم که منطقی هم باشه....من آبرو و اعتبار نريمان رو يکم بيشتر براش حفظ ميکنم که البته ميدونم دير يا زود
دوباره يه کاری می کنه که اين بار هيچ کس نتونه براش کاری بکنه..اون هم دهنش رو سفت نگه ميداره...ولی به خدايی
که اون باالست که من بهش اعتقاد دارم نميدونم شما که چه قدر بهش اعتقاد داريد اگر فقط يه جمله از خودم بشنوم که
....ميدونيد اين جامعه چه قدر کوچيکه...اگه بشنوم....فاتحه شؽلش رو بايد بخونه

بوی هوای برفی زمستون رو نفس کشيدم من همه تالشم رو کردم ..همه تالشم که خودم بتونم اين مشکل رو حل
کنم..ميدونم از حامی مايه گذاشتم..ميدونم از حرمت استاد و شايد از شهرت محمد اما هر چی که بود اين طوری از خودم
راضی تر بودم..حاال من يه دختر بی کار بودم و نسبتا بی پول و يکم ناراحت و عاشق بودم....نگاهی به گوشيم انداختم از
ديروز عصری تا حاال تماسی نگرفته بود بحثمون بحث مزخرفی بود دلخور بودم اما بيشتر دلتنگ..نفسم رو بيرون دادم و
 ...عين بچه ها از ديدن بخار دهانم خوشحال شدم با خودم گفتم آره ديگه انقدر بی کاری که به اين چيزا فکر کنی
 ...تلفنم زنگ خورد آويسا بود
..سالم همراز جونم_
...اين دختر هميشه پر از انرژی بود
سالم عزيزم خوبی؟؟_
وقتت رو که نميگيرم؟؟_
چه دل خوشی داشت واقعا؟..
نه عزيزم داشتم برای خودم راه ميرفتم....سيا چه طوره؟؟_
 ...ناراحت....همراز اين چرا اين جوری لج کرده..داره از دلتنگی برات بال بال ميزنه اما_
...بی خيال آويسا خودم درستش ميکنم يکم از عصبانيتش بخوابه منتش رو حسابی ميکشم_
خنديد  :من اصال بابت اون تماس نگرفتم...برات يه زحمت دارم..ميدونم سرت شلوؼه اما....می دونی يه دوستی دارم که
تو ايتاليا ميشناختمش البته تئاتر خونده دختر خيلی خوبيه...می خواد يه کار خيلی خاص رو اجرا کنه با برداشتی از شعر
های موالنا...کار فوق العاده ايه...کار تو رو تو تئاتر قبلی ديده بود با کيوان اومده بود....کيوانم ازت خيلی تعريؾ
...کرد....که تعريفی هم هستی..ميتونی بين وقتات يه فرصتی بذاری ببينيش؟؟...نمايشنا مه اش رو الاقل بخون
....لبخندی به پهنای صورتم زدم..من هميشه به به اين گوش چشمهای زمانه نسبت به خودم مديون بودم...
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پاهم روی کاناپه جمع کردم...هوا برفی بود..پرده رو کنار زدم و به دونه های درشت برؾ خيره شدم...موهام رو پشت
گوشم زدم وليوان بزرگ چای رو به صورتم نزديک کردم..هوا سرد بود...شوفاژها درست کار نميکرد و خونه ای که
ميخواستن خرابش کنن رو ديگه موتور خونه اش رو تعمير نميکردن ...مادام که رفته بو د و زينب خانوم هم کم کم داشت
ميرفت و من هم بايد کم کم دل ميکندم...خيلی ناراحت بودم...فکر ميکردم من هم اشتباهاتی داشتم..دلم براش تنگ شده
بود..عطر چای رو نفس کشيدم...من عاشق هوای برفی بودم...نگاهی به جوراب های شکل موشم کردم با اون گوشهای
آويزون...اينها رو سياوش با پول اولين اجرای موفق پارسالش خريد...چه روزگاری بود اون هم ازم دلخور بود....آهی
کشيدم و با کنترل صدای آهنگ رو بلند کردم نوای چنگ و فلوت کليد دار بی نظيری تو خونه پيچيد ....کمی عضالت
منقبضم آزاد شد....معجزه ای بود موسيقی...همون معجزه ای که بار اول وقتی حامی رو پشت پيا نو ديدم اتفاق افتاد دلم
شايد اون روز برای اون اخم آلوی بد اخالق لرزيد....يقه شل و ول بافتم رو کمی جمع تر کردم...يادش به خير هميشه
وقتی برؾ ميومد مامان برام شلؽم ميپخت و من چه قدر ناز ميکردم تا بخورم...کاش بودی مامان..من نميدونم چی ؼلطه و
....چی درست مامان تو فرصت نکردی به من ياد بدی بايد چه طوری با مردها برخورد کنم
دستم به سمت تلفنم رفت و برگشت....اين بار شايد بايد من کنار ميومدم..شماره اش رو گرفتم و قبل از اين که پشيمون بشم
....بوق خورد و با دومين بوق صدای با ابهت و کمی دلخورش تو گوشی پيچيد  :سالم همراز
سالم...خوبی؟؟ پدرت چه طوره؟_
....پدر همون طورن...منم خوبم_
صدای دلخورش باعث شد کمی خودم رو جمع و جور کنم :...چيزه ميگم ميشه من فردا بيام بچه ها رو ببرم بيرون...؟
بهانه بی مزه ای بود...خيلی وقت بود که من اول با بچه ها هماهنگ می کردم و بعد بچه ها يا خودم به حامی می گفتيم ..
....هر چند هنوز هم اجازه بچه ها دست حامی بود نه حامد
...احساس کردم خنده اش گرفت  :نمی دونم ...بايد با پدرشون صحبت کنی
شمشير رو از رو بسته بود من هم اين چند وقته بيشتر از اين حرفها تحت فشار بودم که بخوام درست رفتار کنم  :باشه پس
...من با حامد تماس ميگيرم
....حامد همونيه که سوار ماشينش نشدی_
!!!حامی؟؟_
....در خونت رو باز کنی شايد بهتر بتونيم صحبت کنيم_
مثل فنر از جام پريدم....چای رو روی ميز گذاشتم و از پنجره نگاهش کردم که ايستاده بود جلوی در..باورم نميشد...بدون
....فکر کردن به اون کفشکهای موش و موهای رهام به سمت آيفون رفتم و در رو باز کردم
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قلبم تند تند ميزد...خيلی خيلی تند....حامی بارها پا تو اين خونه گذاشته بود اما احساس ميکردم اين پا گذاشتنش با بقيه اش
...خيلی متفاوته..خيلی زياد
توی قاب در که ديدمش با اون پالتوی مشکی رنگش يه بار ديگه اعتراؾ کردم اين مرد خيلی خيلی خوش تيپه ...نگاهی به
من کرد و چشماش موند به موشهای روی پام و يه لبخند پهن روی صورتش اومد....يکم خجالت کشيدم و پای راستم رو
...پشت پای چپم قايم کردم اين کارم باعث شد لبخندش واضح تر بشه :...سالم کوچولو
اخم کردم بهش اخمی که يکم زيادی مصنوعی بود...جعبه ای شبيه جعبه شکالت توی دستش بود روی ميز گذاشت و
...پالتوش رو در آورد
....موهام رو زدم پشت گوشم چرا من انقدر هول کرده بودم  :ميرم برات چايی بريزم تازه دمه
....فنجان کريستال رو گذاشتم جلوش با نقل و کمی شيرينی
يه دستش رو روی پشتی کاناپه گذاشته بود و داشت نگام می کرد رو به روش نشستم  :ببخشيد يکم هم چيز نا مرتبه.اشاره
....ام به کتابهايی بود که گذاشته بودم روی گليم جلوی تلويزيون :....نميدونستم ميای
....من هم مونده بودم بين اومدن يا نيومدن_
....سرم رو پايين انداختم
.....گاهی يادم ميره کوچولويی_
....نيستم_
اين جا چرا انقدر سرده مگه شوفاژ نداری؟؟_
...درست کار نميکنن_
اخماش رفت توی هم  :يعنی چی؟؟
به سرويس احتياج داره_
....فردا يکی رو ميفرستم درستش ميکنه_
...نه..يعنی خودشون درست ميکنن_
 ...اگه تا فردا عصر درست نکردن يه زنگ به من بزن..اين جوری سرما ميخوری_
....لحنش هنوز هم سرد بود حتی اون لبخند جلوی در هم انگار نتونسته بود و حال و هواش رو عوض کنه
چند لحظه ای سکوت کرديم
....چاييت يخ کرد_
....ليوانم رو توی دستم گرفتم و يقه ام رو صاؾ کردم که يه شونه ام بيرون بود
 ....نگاهی به دستم کرد که داشتم يقه ام رو درست ميکردم
....برات مهمه_
با تعجب نگاهش کردم  :چی؟؟
....اينکه نگات نکنم...اينکه شونه ات جلوی منی که دوستت دارم بيرون نباشه...پس برات مهمه_
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...معلومه که مهمه...من هميشه تو لباس پوشيدنم دقت می کنم....منظورت رو متوجه نميشم_
يکم به سمتم خم شد  :پس چرا وقتی من عصبی ميشم از لباست بهت بر می خوره؟
...اين با اون فرق ميکنه_

نميکنه....باور کن نميکنه...تو ميتونی تصور کنی وقتی اون آدم بی همه چيز به دختری که برام انقدر با ارزشه اون _
جمله رو که اليق خودشه گفت چه حسی بهم دست داد....؟؟ يه لحظه احساس کردم دارن خفه ام ميکنن هر چند امروز يکم
....معطلش شدم اما در آخر کاری با هاش کردم که ديگه از اين کارا نکنه
احساسات متناقضی داشتم دلم ؼنج ميرفت برای اينکه براش انقدر مهمم....و از يه طرفی هم اين همه بد خلقی و ...
....حساسيتش من رو می ترسوند
دستاش رو توی هم قفل کرد و روی زانوهاش گذاشت از مستقيم نگاهی بهم انداخت  :چرا ساکتی؟؟
چی بگم؟؟_
....تمام اون حرفايی که تو نگاه گير کرده و نميدونم چرا روی زبونت نمياد_
.....حامی ما خيلی باهم فرق ميکنيم..خيلی زياد_
...ميدونم_
خدايای ای بشر چرا انقدر همه چيز رو محکم و بی شک ادا ميکرد گفتم  :اين تو رو نمی ترسونه....؟
....چرا_
....پس...حامی من تمام ديشب رو بيدار بودم...تو....حتی خانواده ات هم امکان نداره من رو بپذيرن_
هر چيزی رو که من بپذيرم اونها هم بايد بپذيرن...مادرم که عاشقته..بچه ها هم که گفتن نداره...حامد تو چشماش برق _
....مياد وقتی ازت تو خونه مون حرؾ ميشه طوری که نسبت بهش حسود شدم....و پدرم
....پدرتون از من متنفره _
...اين طور نيست_
....گولم نزن...من بيشتر از تو با پدرت رفت و آمد داشتم حامی_
 ...پدرم تو وضعيتی نيست که_
....اميدوارم هر چه سريع تر حالشون خوب بشه_
...سرش رو تکونی داد و هنوز خيره به منی که پاهام رو تکون تکون ميدادم نگاه کرد  :خانواده من اينان
...خانواده شما اونايی که تو بيمارستان بودن هم هستن_
با جديت نگاه کرد  :چی بهت گفتن؟؟
..مهم نيست_
....هست_
....نه باور کن نيست_
...بادست به قلبم اشاره کردم  :حرفشون اينجام رو ميسوزونه حامی....اما مهم نيست
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....کالفه تو جاش جا به جا شد  :دهن اون کسی که بخواد قلبت رو بسوزونه رو بلدم چه طور ببندم

اين مرد چی داشت...من نميدونم...من اين آدم رو با اين وسعت دريايش دوست داشتم...هرچه قدر هم که گاهی موج و ..
....طوفانش هوای دلم رو بارونی ميکرد
....سرم رو پايين انداختم  :نقل انتقام نيست...حامی ما بد جور اختالؾ سليقه داريم
_...
!!چرا جوابم رو نميداد ..داشت با اخم نگام ميکرد  :حامی؟؟..
....منتظرم جمالتت تموم شه_
حامی من هر چی دارم و ندارم همينه...همون لباسايی که تنم ميکنم اين کتابا...تفکرات ذهنم...ديونه باز ی هام....و اون _
نيمچه سوادی که دارم...دار و نداره من از زندگی اينه....تو اومدی...از وقتی اومدی همه چيز عوض شده...منی که به
خاطر تنهايی هام گاهی يادم ميرفت چند شنبه است چون خيلی هم برام فرق نميکرد....من ....من شايد بلد نيستم
......نميدونم
....کالفه به پشتی مبل تکيه دادم
....از جاش بلند شد...جعبه ای که همراهش آورده بود رو به سمتم گرفت  :بازش کن
...روبان دورش رو باز کردم يه جعبه بود پر از اسمارتيز های رنگی....لبخندی زدم :....مرسی خيلی خوشگلن
...يکم ازشون بخور ميدونم دوست داری_
....کنار پنجره ايستاد....دستاش رو پشتش حلقه کرد و تو تاريک و روشنايی ؼروب برفی به بيرون خيره شد
...دستم رو کردم توی جعبه اسمارتيزها
تو سکوت يکی دوتا توی دهنم گذاشتم...اما با بردن دستم به داخل جعبه يه چيزی ته جعبه بود...با تعجب بيرون
کشيدم...چيزی که توی دستم بود رو باور نداشتم....گلوم خشک شد...يه لحظه بدنم يخ کرد و بعد انگار که تب داشته باشم
تا گوشام داغ شد....چيزی که بين انگشت اشاره و شصت دست راستم داشت برق ميزد زير نور کم لوستر چوبی هال رو
....باور نداشتم...شايد از سکوتم بود که برگشت به سمتم..انتظارش رو داشت حتما که به قيافه شگفت زدم لبخندی زد
رو به روم ايستاد  :راست ميگی...اختالفمون خيلی زياده....خيلی زياد...ميدونم خيلی روزا سخت دعوامون خواهد
شد...ميدونم بهت حسودی خواهم کرد...ميدونم گاهی از هم متنفر خواهيم شد...ميدونم يه روزايی شايد اين اختالفات پر
رنگ باشه...ميدونم گاهی ديوونه خواهم شد از نگاههای روت..ميدونم گاهی تشنه حرفهای زيبايی خواهی شد که من بلد
نيستم بزنم...ميدونم سنم برات زياده..ميدونم هميشه اين من رو خواهد ترسوند...اما....اما مطمئنم هر شبی که کنارت دراز
بکشم....می دونم هر روز صبحی که از خواب بيدار شم و توی بؽلم باشی...ميدونم هر بار که با حرفهات آرومم
کنی...معجزه کنی..جادو کنی...ميدونم هر بار که با اون صدای زيبات بهم صبح به خير بگی...خوب ميدونم دوباره و
دوباره عاشقت خواهم شد ....هرباری که نگاهت بيفته توی نگام دلم برات دوباره و دوباره خواهد لرزيد....به اين
...مطمئنم
تمام بدنم ميلرزيد....باور کردن اين جمله ها اين حرفهای مثل بارون...باور کردن اين انگشتر ظريؾ بی نظير توی دستم
....خيلی سخت بود خيلی خيلی سخت
اومد به سمتم...جعبه رو گذاشت روی ميز و دستم و گرفت و بلندم کرد...با دستش موهام رو داد پشت گوشم...محکم و
بااعتماد کامل نگاهم کرد  :حتی اگه تا به حال هم بهم نگفته باشی دوستم داری....حتی اگه هربار دلم بلرزه که يکی نباشه
....که از من بيشتر به دنيای تو نزديک تر باشه...من دوستت دارم و ميخوام که باهات ازدواج کنم
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*

اين نگاه انقدر مطمئن بود و اين لحن انقدر محکم که هيچ شک و شبه ای انگار باقی نمی موند....نزديک تر شد و حاال
نفسش رو کامل روی صورتم حس ميکردم همون طور که صورتم بين دستش بود نگاهم رو باالتر آوردم اين جوری بهتر
می ديدمش و آيا اين همون مردی نبود که پشت اون ميز کنده کاری شده اتاق جسارت نمی کردم توی چشماش نگاه کنم؟
عشق انسان رو از کجا به کجا مياره ؟؟ از ساحل بی اعتمادی به دريايی از تالطم و اين حس لطيؾ بهاری و يا شايد
...پاييزی تو قلب من که باعث ميشد االن حتی نتونم حرفی بزنم
سکوتم و شايد نگاه متعجبم باعث اون لبخند دوست داشتنی روی لبش شده بود ..انگشتر رو توی مشتم محکم کردم شک
...داشتم؟ نداشتم
...حامی_
...جوابم رو نداد فقط با اشتياق نگاهم کرد
...ادامه دادم :من ...يعنی...بودن با تو اين مدت مثل شنيدن يه ترانه آروم بود...اينکه يه نت عزيز هی تکرار بشه
...من بلد نيستم احساسم رو برات انقدر زيبا عنوان کنم _
حامی ميتونيم؟؟_
...تو باشی من ميتونم....به شرطی که بهم اعتماد داشته باشی_
...نگاهم اين بار مطمئن بود مستقيم نگاهش کردم  :دارم
خم شد و من اون آرامشی که روی پيشونيم نشست رو دچار شدم...اون اطمينانی که مستقيم انگار وارد خونم شد و تو ثانيه
....ای مثل يه سمفونی پر شکوه تمام سلولهای بدنم رو فرا گرفت
....و من خوشحال شدم که هيچ قولی به من نداد..نگفت خوشبختت ميکنم...نگفت خودم..گفت ما
***********
سکوت کرده بود بيشتر از شايد يه ربع بود....دستم رو جلوی چشماش که خيره به کؾ دستش بود تکونی دادم  :گلنار زنده
ای؟؟
....نميدونم..يعنی هنوز باورم نشده_
تکيه زدم به پشتی کاناپه ای که از ديشب روش نشسته بودم و نخوابيده بودم و هفت صبح به گلنار زنگ زده بودم و کشيده
....بودمش خونه ام
منم هنوز باورم نشده....و شايد تازه دارم از اون طوفانی که به پا کرد بيرون ميام و دارم فکر می کنم من چی کار _
کردم؟؟؟
...هيچی تصميم گرفتی زنش بشی ....يعنی هنوز نفهميدی_
نميدونم هيجان زده ام...ترسيدم....همه چيز خيلی عجيب و دور از ذهن...من دارم راه رها رو ميرم؟؟_
اخماش رفت توی هم  :تو چه قدر به رها شبيهی؟؟
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...کمی تو جام جا به جا شدم  :خب تقريبا هيچ
و حامی چه قدر شبيه حامد؟؟؟_
کمی بيشتر از هيچ_
پس چرا فکر می کنی داری راه رها ميری؟_

....هيچ وقت فکر نميکردم بشم عروس انتظام ها..برم تو اون عمارت...من اون عمارت رو دوست ندارم_
...گلنار با لودگی خنديد  :اما من اين انگشتر رو خيلی دوست دارم خدايی خيلی خوش سليقه است
لبخندی زدم و به انگشتر کؾ دستم نگاهی کردم و زنجير دور گردنم رو باز کردم و انگشتر رو از توش رد کردم و گردنم
...انداختم
چرا دستت نميکنی؟_
...نميدونم تا همه چيز رسمی نشده فکر ميکنم اين جا باشه بهتره_
چه جوری ميخوايد رسميش کنيد؟؟_
پوزخندی زدم  :نميدونم...بگم بياد من رو از خودم خواستگاری کنه...؟؟ بايد به عمه ام بگم..و به مادرت...نمی دونم...و
...از همه مهتر سيا...بهش خيلی احتياج دارم
...اونم...داره برات بال بال ميزنه ديشب عکس دوتاييتون رو گرفته بود دستش و همين جوری نشسته بود_
چرا از خره شيطون پايين نمياد؟_
...يه بار ديگه برو امروز باهاش حرؾ بزن_
...بايد قضيه اين انگشتر رو بهش بگم_
اوه اوه...اون رو تو بيشتر از من تعصب داره...چرا صورتت نميخنده؟؟ خوشحال نيستی؟؟_
...ميترسم...خيلی خيلی می ترسم گلنار از آينده از امروز و از همه چيز از نگاه خصمانه اون خانواده_
...تو حامی رو داری_
دارمش مگه نه؟؟_
....نمی دونم اگر با اين انگشتر هم نفهميدی که داريش به نظرم يه تست آی کيو بده_
...من حتی االن نميدونم بايد چی کار کنم_
...به ساعت روی ديوار نگاهی کرد و گفت :بهش زنگ بزن
...با زنگ سوم گوشی رو برداشت و من فکر کردم از ديشب تا به حال چه قدر همه چيز تؽيير کرده
...سالم عزيزم...صبحت به خير_
...و من اين احوال پرسی جدی رو چه قدر دوست داشتم...گلنار لبخند پهنی زد و بلند شد تا چايی بريزه
خوبی؟؟_
...خوب چی کار کنم سئوال ديگه ای به ذهنم نرسيد..
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...احساس کردم به زور خنده اش رو جمع کرد ...لعنت به اين بی تجربگی من
من خوبم خانوم احوال شريؾ شما چه طوره؟؟_
مسخره ام ميکنی؟؟_
...نه عزيزه دلم_
..از پشت سرش صدای در اومد و بعد کفش  :آقای دکتر..
ببخشيد عزيزم يه چند لحظه اجازه ميدی؟؟_
...و من صدای گفت و گو کاؼذ شنيدم..
 ...ببخشيد_
...نه تو ببخشيد من اين موقع زنگ زدم_

بيا يه قراری بذاريم همراز...تو هر ساعتی که دوست داشتی بدون در نظر گرفتن زمان و جاش زنگ بزن و من از بعد _
...از اون کارت حتی تو جلسه هم گوشيم رو روی سايلنت نميذارم
...و چه قدر اين حامی با حامی حتی هفته پيش فرق ميکرد..
...ميدونم خيلی رو برنامه هات حساسی ..و من فقط ميخواستم حالت رو بپرسم_
....تو نامزدمی همراز من برای تو هميشه وقت دارم_
...و من لبخندی به اين کلمه زدم که چه قدر تا همين  12و يا دقيق  15ساعت پيش دور بود و ؼير منتظره...
نامزديم ديگه؟_
....و من با صدايی شبيه به زمزمه بدون در نظر گرفتن تمام ترسهام  :نامزديم

*

..اين بار در نزدم...در زدن نداشت....اين بار بايد کوتاه ميمود....کيفش رو گذاشته بود روی ميزش
....کت شلوار ميپوشی سر کار ميری چهار نفر بهت ميگن آقای مهندس آدم شدی من رو تو هال نمی بينی_
هنوز هم پشت بهم رو به پنجره اتاقش که منظره ای نداشت جز حياط خلو ت تاريک پشت ساختمون ايستاده بود..نشستم رو
...لبه تختش  :از اين جا نميرم انقدر که فرصت کنی با خواهرت يه کالم حرؾ بزنی
 ..برادرت نبودم_
طعنه هم اگر ميزد اين سياوش...اما هنوز هم سيا بود و دلم تنگ ...خيلی تنگ بود برای صداش..به همين جمله هم ...
 ....راضی بودم
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....بودی به خدا_

...کتش رو رو لبه صندلی گذاشت و کالفه نشست رو به روم .اما نگاهم نکرد  :نبودم که اون کار رو کردی
بودی که اون کار رو کردم...چرا هيچ کدومتون به هم حق نمی ديد ...؟؟_
البد حقی نداری که نميديم...من گلی نيستم که ببخشم بگم به تنهايی احتياج داشتی...من حامی هم نيستم که انقدر دوستت _
داره که همين که پيدات کرد صحيح و سالم براش بس بود...من سيام..همونی که تو تمام اين سالها پشتت بودم باهات بودم
...تنهايی هامون..عقده هامون و آرزوهامون رو باهم قسمت کرديم
....بؽض کردم و صدام لرزيد  :سيا به خدا که يادم نرفته...من فقط نخواستم خلوتت رو بهم بزنم
...گريه نکن_
...برات مهمه؟؟ اين چند روز همش از دلتنگيت باال بال زدم؟ نا مرد من چند بار بيام منت کشی_
....من قهر نيستم ...اون جوری که تودوست داری رابطه مون از اين به بعد پيش بره دارم پيش ميبرمش_
اين بار صدام بيشتر لرزيد چون با صدای بلند زدم زير گريه تعجب کرد و بعد از اين همه وقت نگام کرد  :گريه نکن
...ديوونه
...چی ميگی من تو رو نداشته باشم ميميرم....سيا نگو...اين جوری نکن_
کالفه شد  :بی خود کردی...ؼلط کردی بی اجازه بلند شدی رفتی بی خبر رفتی..هر درديت که بود بهم ميگفتی..حلش
ميکردم از دستم کاری بر نميومد الاقل اين اتاق تحويل تو تا هر وقت خواستی توش ميموندی من حرفی داشتم؟؟؟ ادعای
....خواهر برادريت ميشه...؟؟ من از همه بيشتر شکستم اين وسط ؼرورم رو بردی زير سئوال
...خواستم با آويسا راحت باشی..قاطی کرده بودم تو شرايط بدی بودم_
...انقدری برادری بهت ثابت کرده بودم فکر کنم که بدونی تحت هر شرايطی هيچ کس برام مهم تر از تو نيست_
....کمی صداش رو آورد پايين تر  :حتی خواهری که از خون خودمه..
اشکام رو با پشت دست پاک کردم  :اشتباه کردم..اومدم همين رو بهت بگم...بگم اشتباه کردم من سيا رو ميخوام همونی که
باهاش ساندويچ فالفل گاز ميزدم...همونی که باهاش آهنگ گوش ميکردم شعر ميخوندم با کوله تو صؾ اتوبوس می
...ايستادم....بزرگ شدی تو چند ماه مهندس شدی...عاشق شدی...من موندم کنار
کمی به سمتم اومد..اشکم رو پاک کردم و دستم رو آوردم باال  :نه به خدا که بی انصاؾ نيستم..وقت گذاشتی برام ...عشق
گذاشتی اما سيا همه چيز يهو خيلی تؽيير کرد..خيلی زياد من اين همه تؽيير يهويی رو هضم نکردم .موند سر دلم شد اون
دل دردی که ديدی...خوب چی کار کنم تو که ميدونی من تو پذيرفتن تؽيير چه قدر کندم و نميدونم چرا هميشه همه چيز
يهو عين طوفان تو زندگی من اتفاق می افته...سيا من انقدر تو اين اتاق ميشينم...انقدر ميرم و ميام تو دوباره مثل قبل نگام
....کنی...من بی تو بی کسم سيا
....به سمتم اومد و محکم بؽلم کرد و حتی خودم هم تو ميزان کولی بازی که در آورده بودم مونده بودم
مموش من خيلی دوست دارم..باور کن داشتم ديونه ميشدم...ا...بسه ديگه چرا عين اين بچه دماؼو ها گريه ميکنی آخه؟؟_
...ازش فاصله گرفتم و با مشت به سينه اش زدم  :خيلی بدی..داشتم ميمردم
...خوبت بشه تنبيه الزم بودی...بی خود هم ننه من ؼريبم بازی در نيار...آمارت رو دارم چه طوری دو رو برتن_
...دستمال کاؼذی رو به سمتم گرفت و نشستم لبه تخت و نشست رو صندلی رو به روش
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...ای روزا بيشتر از هر زمانی بهت احتياج دارم_
...پس بگو برای رفع احتياج اومدی_
براق شدم تو صورت لوده اش

..دستش رو به نشانه تسليم باال آورد  :شوخی کردم چه مموش خشنی شدی...از بس با اون باند مافيا گشتی
بينيم رو محکم گرفتم  :مافيا کيه؟؟
..اون دکتر انتظام مخوؾ...آقا اين به چه کسايی که زنگ نزد اون شب_
...خوبه تو ام...ديگه نميخواد شلوؼش کنی_
...نه به جون سيا...انقدری ترسيده بود و انقدری جدی بود که همون ازش ترسيده بوديم_
...سيا_
...جانم_

....اگر بهت بگم اين آقای مافيا ..ازم...يعنی_
!!!خواستگاری کرده؟؟_
...سرم رو با شدت آرودم باال
...گردنت شکست ديوونه_
...آخه_
....دکمه باالی پيراهنش رو باز کرد و لبخند ؼمگينی زد  :حدس زدنش سخت نبود
...من نميدونم_
...ولی من ميدونم دوستش داری_
....سرم رو پايين انداختم اين حرفها رو زدن به سيا سخت بود
...مموش چرا سرت پايينه؟؟ رفيق روزهای کودکی اين که عجيب نيست_
سياوش من ...کارم درسته مگه نه؟؟_
منطقی که فکر می کنم با اون پيش زمينه با اون همه تفاوت با اون همه اختالفات طبقاتی و شايد سليقه ای نه...اما اين جا _
کاره دله..من به حامی خيلی اعتقاد دارم اعتماد دارم...اون آدم انقدر فکر کرده انقدر مطمئن بوده و انقدر مرد هست که اگر
....اومده و گفته راهی رو باهم شروع کنيم حتی دست انداز هاش رو هم سنجيده باشه
...اشکات رو پاک کن آبجی کوچيکه ...دارم شوهرت ميدم
....و من چه قدر قلبم لرزيد از بؽضی که داشت وقتی بؽلم کرد و گفت  :ميکشمش اگر خواهرم رو اذيت کنه..
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گريه کردی؟_
...اول يه سالم کن_
سالم..گريه کردی؟؟_
...خنده ام ميگرفت از اين نگرانی های پای تلفنش  :پيش سيام
يکم انگار خيالش راحت تر شد  :باالخره کوتاه اومد؟؟
...برات پيؽام هم داره..گفت بگم خواهرم رو اذيت کنی می کشمت_
....بگو بهش خيالت راحت...خواهرت عزيزه دل منه و دستم امانت_
...صدای تو هم خسته است_
...پدرم خيلی حالش خوب نيست..دکترش تماس گرفت دارم ميرم بيمارستان_
عزيزم...اميدوارم که چيز خاصی نباشه..ميخوای بيام پيشت..؟_

من هميشه دلم ميخواد پيشم باشی اما بيمارستان اذيت ميشی...مراقب خودت باش..شب هم تنها بر نگرد بگو بيام ببرمت _
....خونه
...تو به من فکر نکن...کارت رو بکن....من امشب اين جا می مونم_
...به سيا بگو کاری به کار نامزد من نداشته باشه_
...يعنی قرار هر بار با کلمه نامزد من همين قدر دلم بلرزه...
....مراقب خودت باش حامی_
...کمی مکث کرد  :تو هم مراقب عزيز من باش

*

...سرش رو روی بازوم جا به جا کرد و من عاشق لختی موهاش بودم
...حامد ميخواد برای فندق يه برادر بياره_
...کوشا  :من بهش گفتم ديگه اسم برادرش رو من ميذارم
البد بادوم_
...کوشا به اين شوخی نسبتا خنک من ريز خنديد و من لپش رو گاز گرفتم و دادش در اومد
...نيوشا  :پدرجون اصال حالش خوب نيست حامد امروز خيلی نگران بود
نيوشا فکر نمی کنی خيلی بی ادبی که به پدرت ميگی حامد؟؟_
نيوشا نگاهی بهم کرد که زيادی به نظرم ؼم داشت خوب می دونستم بين دوراهی عشق و نفرت نسبت به مردی ه يهو تو
....زندگيشون پيداش شده بود گير کرده بودن

صفحه 426

برای

دانلود

رمان

های

بیشتر

به

سایتbehtoop.com
مراجعه کنید

رمان

بانوی قصه
....کوشا  :خودش گفت از اينکه بهش بگيم حامد ناراحت نميشه
....نميدونم به هر حال فکر نميکنم عموتون خوشش بياد_

....نگاهی به ساعت موبايلم کردم دير شده بود نسبتا ساعت حدود نه شب بود و هيچ کدومشون برنگشته بودن خونه
...فريده خانوم هم هول رفته بود بيمارستان
فخری تقه ای به در زد  :همراز خانوم شام نميخوريد؟
...نه فخری خانوم فکر کنم صبر کنم بهتر باشه_
فخری خانوم گوشه چشمش رو پاک کرد و از اتاق بيرون رفت خوب ميدونستم تو اين نزديک چهل سال که خانزاده اين
....خونه است انقدر وابسته است که اين مريضی نا اميد کننده اکبر خان داؼونش کرده
با بسته شدن در بچه ها رو محکم بؽل کردم و باز باهم توی تخت دراز کشيديم...برای بار سوم با گوشی حامی تماس
گرفتم و بر نداشت واقعا ديگه داشتم نگران ميشدم که صدای زنگ تلفن خونه بلند شد و بعد صدای بلند جيػ زری خانوم و
صدای بلند گريه...دلم هری ريخت پايين خيلی خوب ميدونستم که چه اتفاقی افتاده....بچه ها وحشت زده از روب تخت بلند
....شدن
.....بر گشتم به سمتشون در حالی که داشتم کفشهام رو ميپوشيدم  :بيرون نمی يايد تا ببينم چی شده
...نيوشا که از بؽض چونه اش ميلرزيد و بوسيدم  :همين جا باشيد
....با شتاب از پله ها رفتم پايين و باديدن گريه و زاری فخری خانوم و آب توی دست زری فهميدم چی شده
....فخری با ديدنم داغ دلش تازه شد  :همراز خانوم بيا...ديد چی شد...باورم نميشه
سرم رو بلند کردم و به عکس تمام قدر اکبر خان روی ديوار سرسرا نگاهی کردم و قطر اشک مزاحمی از گوشه چشمم
سرازير شد من هم باورم نميشد اون همه قدرت و جذبه حاال نباشه اون همه اذيت و اون همه کشمکش و اون صدای رعب
...انگيز عصاش و اون چشمهايی که هيچ وقت بلد نبودن بخندن و يا شاد باشن
سرم رو بلند کردم و بچه ها رو ديدم که از نرد ها آويزون بودن هر دوشون گريان بودن خوب ميدونستم چند ساعت ديگه
....اينجا چه قشقرقی راه ميوفته به سمتشون ککه داشت اشک می ريختن دويدم و محکم بؽلشون کردم
نيوشا که هق هق ميکرد  :دروغ ميگن نمرده...نمرده مگه نه؟؟؟
....کوشا تو بؽلم ميلرزيد و من فقط دلم ميخواست اون لحظه پيش حامی باشم و نميتونستم بچه ها رو چی کار می کردم

انقدر گريه کرده بودن که وقتی سرشون رفت روی بالشت و خوابيدن هم هنوز سينه شون ميلرزيد و من فراموش کردم
برای بار چندم به تلفن حامی زنگ زدم..دور خودم تو اتاق ميچرخيدم و گوشه شصتم رو به دهنم گرفته بودم...حاال که بچه
...ها خوابيده بودن ميتونستم بسپرمشون به گلنار و برم پيشش البته اگر ميفهميدم اصال کجاست
...زنگ در خونه ام خورد گلنار و سيا بودن
...گلی هر دوشون ترسيدن تو که شرايطشون رو ميدونی اگه ميشه هی برو بهشون سر بزن_
....سيا  :گلی حواسش هست من ميرسونمت
پانچوم رو روی پيراهن مشکيم پوشيدم و موهام رو جمع کردم دستم يخ کرده بود قلبم فشرده ميشد خوب ميدونستم از دست
...دادن يعنی چی..قلبم تند ميزد و حالت تهوع داشتم
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..گلی مانتوش رو در آورد  :همراز خيالتون راحت من اينجام

گونه اش رو محکم بوسيدم  :آوردمشون اين جا االن اونجا محشر کبری ميشه بچه ها زير دست و پا ميمونن و اذيت
....ميشن
....سيا سوييچ رو تو دستش چرخوند و کفشاش رو دوباره پاش کرد و سری به نشانه تاسؾ تکون داد
پاهام يخ کرده بود و تو تاريکی شب به سمت بيمارستان ميرفتيم هر چند فکر می کردم بايد تا حاال خونه رفته باشن اما کار
....از محکم کاری عيب نميکرد
 ...بؽض داشتم
سيا  :مموش حالت خوب نيست؟؟
از اين شبهای طوالنی بعد از مرگ عزيزان ميترسم...همونی که صبح نميشه و تازه صبحش وقتی از لختی گريه های _
....ديشب با بوی حلوا بيدار ميشی ميخوای فکر کنی همش يه دروغ محض بوده اما نميشه
...سيا دستم رو محکم توی دستش گرفت  :همراز اين مرد در حقت خيلی
تو حرفش پريدم  :من اون روزها رو همون باری که توی تخت اون جور عاجز ديدمش فراموش کردم...خدا بيامرزتش
...من االن به حامی فکر می کنم هيچ کس شايد اندازه من االن درکش نکنه من االن فقط ميخوام پيشش باشم
!!سيا لبخند پر مهری زد  :ميدونی چون تو رو داره چه قدر خوشبخته؟؟؟
لبخندی به برادرانه هاش زدم و سعی کردم اون سردی وحشتناکی که تمام بدنم رو گرفته بود رو پنهان کنم...نزديک های
بيمارستان باالخره بهم زنگ زد با زنگ اول گوشی رو برداشتم ...بؽض داشتم و نميدونستم برای آروم کردن اون مرد
...مقتدر بايد چی کار کنم
...الو حامی جان_
....سالم همراز_
....صداش داؼون بود و من نميخواستم فکر کنم مردم کم آورده : ...حامی من....متاسفم...
....نفس عميقی کشيد و شايد سعی کرد اون بؽض خفته توی صداش رو قايم کنه  :ممنونم عزيزه دلم
 ...از پشت سرش صدای بلند گريه اومد
حامی خونه ايد ...؟_
....آره عزيزم مرسی که بچه ها رو بردی پيش خودت_
....من دارم ميام_
....همراز نه..اين جا اوضاع ناجوره تو خونه ات باش عزيزه دلم اين جا حالت بد ميشه....نصؾ شب هم هست_
...بؽضم باعث شد به قطره اشک بريزم..بينيم رو باال کشيدم
...گريه نکن همراز...من برم عزيزم..حالم اصال خوب نيست_
...نگران من نباش دارم با سيا ميام_
خواست چيزی بگه که صدای گريه بلند مادرش از پشت سرش اومد :من قطع کنم؟؟؟

صفحه 428

برای

دانلود

رمان

های

بیشتر

به

سایتbehtoop.com
مراجعه کنید

رمان

بانوی قصه
....و من بی هيچ حرفی چشمام رو پاک کردم و ترسان به سيا نگاه کردم

پاهام نای رفتن به سمت خونه ای که برای بار دوم تو اين چهار سال ماتم زده شده بود رو نداشت من خواهرم رو تو همين
.....عمارت از دست دادم سيا تکيه داده بود به ماشين و منتظر بود تا برم داخل
فريده خانوم رو محکم بؽل کردم برام مهم نبود که از نظر تموم اونايی که تو اين دوسه ساعت اونجا جمع شده بودن
حضورم به شدت ؼير ضروری بود اما من به حرمت اون انگشتر دور گردنم ميدونستم بودنم اينجا شايد از همشون واجب
....تر بود
...بوسيدمش  :تسليت ميگم فريده خانوم
....سرش رو به گوشم نزديک کرد  :برو پی حامی بچه ام داؼونه همراز....هيچی هم نميگه
از پله ها رفتم باال صدای رفت و آمد و گريه از پايين ميومد...پاهام نای رفتن نداشت و من اين زمانها بد جور خودم رو
....ميباختم
پانچوم رو روی مبل توی راهرو رها کردم اما شالم هنوز دور گردنم بود تاريکی راهرو رو نوری که از زير اتاقش
....بيرون ميزد مثل تيػ ميبريد
بدون در زدن در رو باز کردم اتاقش پر از دود سيگار بود...سرش رو بين دستاش گرفته بود و پشت ميز نشسته بود :
...رويا گفتم که ميخوام تنها باشم
و من دلم ضعؾ رفت برای اون صدای داؼون کجا رفته بود اون لحن پر تحکم هميشه...؟؟..
يه قدم جلوتر اومدم و در رو پشتم بستم سرش رو باال آورد و من چشمای سرخ و خسته اش رو ديدم از ديدنم تعجب کرد :
...همراز
....بهش نزديک شدم و سعی کردم اشکم رو کنار بزنم  :نميتونستم تو اين وضعيت تنهات بذارم
 ....رنگش پريده بود اما معلوم بود گريه نکرده ..رفتم پيشش دستم رو گذاشتم روی دستش که مشت شده بود
 ...چند لحظه ای همين طور موند کم کم اون انقباض دستش از بين رفت و دستم رو محکم توی دستش گرفت
....باورم نميشه تحويل سردخونه بيمارستان دادمش همراز_
....بؽضم ترکيد و اشکم جاری شد : ...هيچ کس شايد بهتر از من نفهمدت
سرش رو به پشتی صندليش تکيه داد  :دارم خفه ميشم...مامانم خوبه؟؟ حامد کجا بود؟؟
 ....جيگرم براش کباب شد که تو اين شرايط هم بايد حواسش به بقيه می بود...
....حامی_
....چشماش هنوز بسته بود داؼون تر از هر وقتی جواب داد  :جان حامی ..آخه اين ساعت اومدی عزيزم خونه ميموندی
حامی من بايد پيشت باشم...مگه من نامزدت نيستم...؟_
چشماش رو ماليد و آروم دستش رو دور کمرم حلقه کرد و من رو به سمت خودش کشيد و بؽلم کرد  :هستی عزيزم..
....عشقه هم هستی..و من چه قدر بهت احتياج دارم
....سرش رو بين موهام برد و من همش تو اين فکر بودم که چرا گريه نميکنه
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....خيلی کم پيشش بودم همراز...خيلی کم_
....اون دوستت داشت بهت افتخار می کرد_
...سال نبودم همراز 15...سال _15
....به جاش هميشه با افتخار از پسر دکترش حرؾ ميزد_
...نفسهاش ديگه اون حالت تند و مقطعی رو نداشت کمی آروم تر نفس می کشيد انگار
....همه بدنم درد ميکنه_
مرد من ؼم داشت و من مونده بودم چی کار کنم؟..

دستم رو محکم دور کمرش محکم کردم اشکم چکيد....سرش رو از بين موهام دور کرد صداش دو رگه شده بود  :گريه
....نکن همراز ..هر چيزی که بشه تو اشک نريز عزيزم
....ای کاش يکم استراحت کنی_
...چشماش رو ماليد  :نميشه اين جماعت به خاطر ما اينجان
می شه يه بارم به حرؾ من گوش کنی....فردا روز خيلی سختيه حامی خيلی سخت و همه بهت احتياج دارن و تو قبل از _
...هر چيز به دو سه ساعت خواب حداقل

تو آشپزخونه قشقرقی بود و شلوؼی سعی کردم بی اهميت به نگاهای زير زيرکی خيلی ها کارم رو بکنم....خوشحال بودم
...که تو يخچالشون قرصی که گلنار گفت بود
....شال سرم رو جلوتر کشيدم و با يه ليوان بزرگ آب به سمت اتاقش رفتم
هنوز پشت ميزش بود...دستش رو گرفتم و به سمت تخت دو نفره سورمه ای رنگش بردم که باالش يه تابلو بزرگ از يک
....عالمه قطره های رنگ زرد بود
نشست روی تخت لخت و بی حس بود کرواتش رو باز کردم لبخند بی جون و تلخی زد...قرص رو به طرفش گرفتم  :اين
....رو بخور کمکت ميکنه بخوابی
قرص رو از کؾ دستم گرفت و کؾ دستم رو آروم بوسيد  :کوچولو دکتر شدی؟؟
...ای کاش برای اين شرايط تجربه نداشتم يا ای کاش تو هيچ وقت تجربه اش نمی کردی_
....پتو رو براش زدم کنار دراز کشيد  :سرم داره ميترکه
....کنارش لبه تخت نشستم اين کالفگيش ديوونه ام ميکرد  :اگه بتونی بخوابی رد ميشه گلنار گفت اين قرصا کمکت ميکنه
همراز ...جاش االن خوبه...؟؟_
....همون سئوالی وحشتناک بی جواب...
....بؽضم رو قورت دادم  :البته
...همراز تو بخشيديش مگه نه؟؟ همراز ببخشش_
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قلبم ميلرزيد وقتی اين طور ميگفت  :من از ايشون هيچ وقت ناراحت نشدم حامی گذشته رفته..من مطمئنم االن حالشون
....خيلی خوبه...خيلی بهتر زمانی که به اون دستگاها وصل بودن
...تنها شدم....من خيلی رو وجودش حساب کرده بودم....فکر ميکردم_
حرفش رو ادامه نداد و نفس عميقی کشيد و من فهميدم همه اين نفس های عميق برای فرو خوردن اون بؽض لعنتيه....و
.....نميدونم چرا گريه نمی کرد
...پدرت هم هميشه روی تو حساب ميکرد_
...عجيبه نه....امروز فردا بايد خودم پدر بشم انقدر از نبودن پدرم ترسيدم_
....مرد من ترسيده بود..
دستم رو که هی کنترل ميکردم رو رها کردم....دستم رو بين موهاش بردم...آروم موهای کوتاهش رو بين انگشتم گرفتم
اين طور پوست سرش رو ميديدم آروم دستم رو حرکت ميدادم و ميديدم که انقباض بدنش کم ميشه و انگار راحت تر نفس
...می کشه
حامی آدم هر سنی که باشه به بودن پدر و مادرش محتاجه...مادرم رو که به خاک سپرديم خيلی سخت بود برام تا مدتها _
...هضم اون صحنه ها سخت بود
خدا ...تو کوچولوی من خيلی تنها و کوچيک بودی....چی کشيدی؟؟_
.....ربطی به سن آدم نداره حامی هر موقعی که از دستشون بدی انگار هنوز خيلی زوده_
....چشماش بسته که شد باالی سرش بودم اون صدای بوق وحشتناک دستگاه از توی گوشم نميره_
....دستهام رو نوازش گونه تر روی موهاش کشيدم..
....برام حرؾ بزن همراز..ميخوام صدای قشنگت توی گوشم باشه_
...همون طور که موهاش رو نوازش ميکردم بی اعتنا به صداهايی گاه و بيگاه پشت در و باغ
صدا از پيراهنم گذشت_
از سينه ام گذشت
از ديوار اتاقم گذشت
از محله قديمی گذشت
و کودکی ام را ؼمگين کرد
کودک بلند شد
و قايق کاؼذی را بر آب انداخت
او جفت را نميفهميد
سوار شد
آبها به آينده ميرفتند
همين جا دست بردم به شعر
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و زمان را مثل نخی نازک بيرون کشيدم
از آن دانه های تسبيح ريختند
..من...تو
....کودکی
قايق کاؼذی...
....نوح
آينده...
..تورا با کودکی ام بر قايق کاؼذی سوار کردم و بعد با نوح در انتظار طوفان قدم زديم

*

دستم رو آروم روی نرمی پلکش کشيدم چشمش حرکت نميکرد و اين نشون ميداد که باالخره خوابيده و من چه قدر دوستش
....داشتم
بيرون اومدم و شالم رو دوباره روی سرم مرتب کردم ...نمی دونستم بين اون جماعتی که پايين بودن چه طور ظاهر بشم
پانچوم رو توی دستم گرفتم بهترين کار رفتن به خونه بود که احساس کردم ته راهرو روی مبلی که رو به روی پنجره
...سرتا سری رو به باغ بود يه سايه هست...کمی که دقت کردم اين آدم توی تاريکی حامد بود
پاهام نا خود آگاه به سمتش رفت...اون خلوت تيره رنگ و حرکت شونه هاش تو تاريک و روشن اين خونه عزادار حس
...عجيبی از يه ترحم عميق برام ايجاد کرد
...بهش نزديک شدم امشب بيشتر از هر وقت ديگه ای به نظرم الؼر ميرسيد
پشت سرش رو هم نگاه نکرد اما صدای خش دارش که نشان از گريه اش بود رو شنيدم  :خوابيد؟؟
روی مبل کنارش نشستم و به نيم رخ کسی که خواهرم عاشقش بود نگاه کردم و اعتراؾ کردم که هميشه مرد خوش قيافه
 ...ای بود
...خوابيد...حالش خيلی خوب نبود_
دستاش رو روی زانوهاش گذاشت پاهاش رو تند تند و عصبی تکون می داد  :اگر با رها مونده بودم به نظرت ميتونست
آرومم کنه؟؟
...دستم رو روی حلقه ای که از گردنم آويزون بود گذاشتم و نفس عميقی کشيدم  :نمی دونم..
...باورم نميشه اون دختری که با موهاش موشی تو خونه مادر رها نشسته بود قراره بشه زن دادشم_
...سرم رو پايين انداختم و حرفی نزدم اشاره مستقيمش کمی باعث خجالتم شده بود
سرت رو باال بگير ..اونی که بايد سرش تا آخر عمرش چسبيده به سينه اش باشه منم...منی که زنم نيست تا آرومم _
...کنه...منی که االن ميتونستم تو اين خونه حرمت داشته باشم...ال اقل پيش تو
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شونه هاش از گريه بار ديگه لرزيد  :پدرم به خاطر من مرد همراز....من احمق حتی برگشتنم هم برای اون پدر زجر ..
...بود
...گلوم خشک شده بود چه ميتونستم بکنم در مقابل اين آدم رقت انگيز  :اين طور نيست اين جا کسی از شما متنفر نبود
زير چشمی نگاهم کرد  :می دونم چه قدر روحت بزرگه داری سعی می کنی حال بد يه بازنده رو خوب کنی....برای بچه
هام تا آخر عمرم حامدم..برای لباس دخترم بايد از عموش اجازه بگيرم چون حقی در مقابلشون ندارم...زنم ميتونست اين
..جا باشه بؽلم کنه ...کنارم باشه ولی تنها م و برای فرار از پچ پچ های ديگران اين جا
...مانتوم که روی زانوم بود رو محکم توی دستم مچاله کردم  :پدرتون مطمئنا دوست نداره شما رو اين شکلی ببينه
...فکر کنم مادر تو اما روحش االن بيشتر آروم شده_
...کمی اخم کردم  :مادر من هر گز انقدر پر از تنفر نبود
چه طور نبود؟ من دخترش رو بد بخت کردم و االن دارم فکر می کنم کسی که بخواد کار من رو با دخترم بکنه خرخره _
....اش رو می جوم
مشت دستم رو باز کردم  :به سرنوشت اعتقاد داری؟؟
...خيلی روزهاست که به چيزی اعتقاد ندارم جز اشتباهات خودم_
منم هم زياد به سرنوشت اعتقادی نداشتم..هنوز هم ندارم...تصميمات خود ماست که زندگيمون رو ميسازه خودمون تا _
حدودی از راه زندگيمون رو انتخاب ميکنيم...اما تا حدودی...شايد واقعا خواهر من زن خوبی براتون نبود حامد ...بچه ها
...هم کم کم حضورتون رو ميپذيرن
...پدرم_
...ايشون هم شما رو بسيار دوست داشتن_
کاش بهم نشون داده بود اين دوست داشتن رو..کاش من تونسته بودم درست باهاش حرؾ بزنم هيچ وقت کمرش از _
....خطاهای من راست نشد همراز
....نياز به خواب داريد بلند شيد_
از توی جيبم باقی مانده قرصی که به حامی داده بودم رو در آوردم از لفا فه اش خارج کردم  :زندگی هنوز ادامه داره
خيلی وقتها دست اندازها انقدر بلند به نظر ميان که هر گز فکر نمی کنيم بتونيم ردشون کنيم اما رد ميکنيم ...االن دو تا
....بچه تو اين دنيا هستن که بهتون احتياج دارن و از همه مهم تر فريده خانوم
لبخندی زد  :حامی با تو خوشبخت ميشه...دوستش داری؟؟
...لفافه قرص رو توی جيبم گذاشتم...خجالت کشيده بودم اين سوال مستقيم معذبم کرده بود
دوستش داشته باش همراز...تو تنها چيزی هستی که حامی برای خودش خواسته...شؽلش رشته تحصيليش...همه اينها _
....خواسته های ديگرانه...اين پوسته سفت و خشکش هم حاصل تربيت پدرم...تو تنها داشتشی

گوش تا گوش آدم نشسته بود و فريده خانوم روی مبل نشسته بود خستگی از سرتا پاش ميريخت..حامی که نبود من تو اين
...جمع احساس بدی داشتم
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رويا از دور من رو ديد و به سمتم اومد و دستش رو زير نگاه يه جمعيتی روی کمرم گذاشت و به گوشه ای هدايت کرد :
حالش خوبه؟؟
....خيلی نه..گريه نمی کنه يکم خالی بشه_
....ؼد تر از اين حرفهاست_
...حامد هم خوب نيست_
...ديدمش تنهاييش ديوونه ام ميکنه_
...بهش قرص دادم رفت که بخوابه_
خوابيد؟؟_
من که تو اتاق حامد نميرم_
...آخ آخ اگه بری حامی می کشتت_
...از لحن لوده اش خنده ام گرفته بود  :نخندون منو اين جماعت همين جوريش هم نميتونن بودن من رو اينجا هضم کنن
...بی خود...هيچ کس اندازه تو االن اين جا محق نيست عروس خاندان انتظام_
...به ابروی باال رفته اش نگاهی انداختم  :ميبينم که تو خونه داماد عروسی اما تو کوچه عروس خبری نيست
دستش رو محکم گذاشت رو دهنش  :فعال که خونه داماد هم اشک و آهای يه جماعت متظاهره...تنها کسی که واقعا
...ناراحت فريده خانوم و خواهرهای اکبر خان هستن بقيه اين جماعت که ميبينی يه جورايی جيره خوار اين خانواده ان
...من بهتره برم خيلی دارم توجه جلب ميکنم_
...می رسونمت منم دارم ميرم خونه_

ديشب چه طوری رفتی خونه؟؟_
رويا با راننده شون من رو رسوندن هنوز سرت درد ميکنه؟؟_
 ...اين رو پرسيدم و تو آينه به خودم نگاه کردم و شالم رو مرتب کردم
....نمی دونم ...صبح که با بوی حلوا بيدار شدم دوست داشتم فکر کنم يه خيال تلخه نه واقعيت_
...واقعيت هميشه تلخ تره_
...صداش داؼون تر شد :دارم ميرم بيمارستان تحويلش بگيرم
..منم دارم حاضر ميشم_
...همراز ازت يه خواهش عاجزانه دارم_
جانم؟؟_
می شه نيای؟؟_
دستم بين راه برای برداشتن کيفم خشک شد  :چرا؟؟
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ميدونم اون جا خاطراتی که نبايد برات تداعی ميشه...عسلم من خيلی داؼونم...نمی شه که حواسم بهت باشه...بچه ها هم _
...پيش تو باشن خيالم از همه جمع تره
...ولی تو اين روز سخت من بايد پيشت باشم_
...بايد رو با تحکم زيادی کردم..
...تو پيشمی عزيزم...هر وقتی که خيالم از اين که جات خوبه راحت باشه حالم بهتره..خونه باش_
گوشی رو قطع کردم...موبايل رو محکم توی مشتم فشار داد ..نمی دونم اين افکار مسموم چرا تا مؽز استخوانم نفوذ ...
...کرده بود...نمی خواد من ديده بشم...اون نميخواد پيشش باشم
همراز ...جايی ميخوای بری؟؟_
به کوشا که ترسيده توی چارچوب در ايستاده بود لبخندی زدم  :نه قور قوری من...برو بيام باهم صبحانه بخوريم تو و
....پرنسس شانس آوردين سه روز نميريد مدرسه

*

....کاريت به بچه ها نباشه برای سر حال کردنشون می خوايم با آويسا ببريمشون شهر بازی_
به نظرت برم...؟_
سيا اخمی کرد  :لوس شدی؟؟ انتظار داری اون آدم تو شرايطی که امروز پدرش رو دفن کرده بياد منتت رو بکشه...؟
!!...سيا_
هنوز ازت دلخورم همراز اون گند گذاشتنو رفتنت...اين هم از جريان خونت...باز خوبه طرؾ تا دوماه بهتون فرصت _
...داده
...نوک کفشم رو به گوشه ديوار زدم  :خوب حاال
خوب حاال و زهرمار...من نميدونم از کی تو انقدر خودسر شدی؟؟؟_
...حوصله ندارما_
اخماش رو مصنوعی کرد تو هم  :برو رد کارت حوصله نداشته باشی هم عددی نيستی...تو به روزی فکر کن که ماجرا
...خونه رو بخوای به حامی بگی
من ميخواستم بگم که اکبر خان اين طوری شد..چی کار کنم االن که تازه پدرش رو دفن کنه بگم راستی من بايد خونه ام _
 ....رو عوض کنم..؟؟تازه به اون تا به حال ربطی نداشته االن
ها االن کی تو؟؟_
ا..سيا_
...ا...نداره بايد بزرگترش بياد با بزرگترت صحبت کنه_
...ميدونم به همين خاطره که انگشترش دور گردنمه نه تو دستم_
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...آفرين...حاال هم برو تو يخ کردم..بچه ها هم منتظرمن...شب هم زنگ بزن هر ساعتی بود ميام ميبرمت_
...تو بهترين داداش دنيايی_
....آره معلومه از اين که تازه خبر دار شدم خواهر گراممون خونه اش رو داده رفته_
...حاال تو اين رو بزن تو سر من_
...اگه دوبار فيزيکی زده بودم تو سرت آدم شده بودی_
به اخمم لبخندی زد وسوئيچش رو از تو جيبش در آورد :راستی آدرس مسجد و برای سومش بگير..مامان که عمرا نمياد
...ميشناسی که چه کينه ای داره..خب آخه خبر هم از ماجرای تو نداره..اما من و گلی و آويسا ميايم

عمارت دو برابر ديشب شلوغ بود...خانوم های شيک پوش تو لباسهای مشکی رد ميشدن و همشون روی سرشون
...حريرهای مشکی بود
...من هم آروم و از گوشه خودم رو به سالن رسوندم
شنل سياه رنگم رو به مستخدمی که نميشناختمش تحويل دادم...چشم چرخوندم و بين اون هم همه و اشکهای گاه و بيگاه و
صدای قرآن آرومی که پخش ميشد تو اين عصر دلگير چشمم دنبال حامی يا فريده خانوم گشت...اما کسی نبود انگار..همين
...طور ايستاده بودم...بد جور احساس ؼربت کردم
...همراز جان_
...سرم رو با صداش چرخيد و به چشمای قرمزش نگاهی کردم  :سالم دوباره تسليت
...سرش رو تکون داد  :حامی باالست
اما حامد مادرتون...؟؟_
رفته يه دوش بگيره...برو اول يه سر به حامی بزن...بعد بيا..امروز يه قطره اشک هم نريخته..می ترسم همراز _
....براش
 ...تقه ای به در زدم
...بله_
...سرم رو آروم داخل بردم : ..سالم
سالم عزيزم...اومدی....؟؟_
در رو پشت سرم بستم  :منتظرم بودی؟؟
...چشماش رو ماليد  :من هميشه منتظرتم
...اومد نوک زبونم بگم پس چرا امروز من رو نخواستی که حرفم رو خوردم تو اين شرايط حرؾ مناسبی نبود..
...بازهم تسليت ميگم_
...رو مبل رو به روی ميز کارش نشستم...از جاش بلند شد و کنارم نشست ..بوی سيگارش رو نفس کشيدم
حامد چه طوره؟؟_
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...اونم برای تو نگران بود_
من چيزيم نيست_
..چرا گريه نمی کنی حامی؟؟ اين طوری که داؼون تر ميشی_

خيلی کار دارم بايد مسجد رزرو شه برای مهمانهايی که از شهرستان ميان هتل رزرو شه...برای ناهار جا رزرو _
...شه..کلی کار هست
دستم رو گذاشتم روی مشتش که روی زانوهاش هر لحظه محکم تر ميشد :حامی؟؟
_...
....به من نگاه کن_
..من خوبم_
...نيستی...ول کن اين کارها رو تو عزاداری_
کی انجام بده...؟_
...من_
سرش خيلی سريع اومد باال  :چی؟
من...من و حامد و رويا...ما هستيم...به خدا که هستيم...قبولم نداری؟_
با محبت ترين نگاهش رو بهم انداخت و بؽضش رو قورت داد  :امروز تو مقبره يه چشم حامد به مزار رها بود و من
....تنهاييش رو تا ته دنيا حس کردم
دست آزادش اومد سمت گردنم و از بين موهام رد شد...انگشتش رو آروم کشيد روی شاهرگم..سرم خم شد به سمت دستش
...
....نباشم همراز اون روزی که اين نزنه_
 ....نا خود آگاه دستم دور گردنش حلقه شد...بؽلش کردم ...شايد برای اولين بار بود که اين طور بؽلش ميکردم
....من هستم حامی_
بوسه آرومی روی موهام گذاشت و من حس کردم که يه قطره روی شونه ام رو خيس کرد و صداش از بؽض لرزيد :
...پدرم خوابيد همراز

دفتر رو روی ميز گذاشتم و خيره شدم به دو نفری که حاضر و آمده اما با تعجب داشتن نگاهم ميکردن  :چيه ؟؟
رويا  :يعنی حامی جدی جدی گذاشت ما اين کار رو انجام بديم...؟
نگاهی زير زيرکی به نگاه مؽموم حامد انداختم  :نه ميخواد حامد انجام بده ولی من اصرار کردم از اون جايی که حامد هم
...عزاداره و حوصله نداره ما هم کمکش کنيم
...در جا نگاه حامد عوض شد  :اما آخه من که جايی رو نميشناسم و نميدونم بايد چه کار کرد اصال
....ميدونم من و رويا به شما ميگيم با کمک و هم فکری هم يه مراسم درست و درمون ميگيريم_
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حامد  :حامی؟؟

....حالش خوبه رفت دوش بگيره و بعد هم يکم بخوابه ميرم بهش سر ميزنم...فعال بيايد به کارهامون برسيم_

*

اشک روی گونه اش اذيتم ميکرد اما اين بهترين راه بود...با حامی به اين نتيجه رسيده بوديم که بچه ها برای مراسم شب
...بعد از مسجد سوم تو خونه باشن اين طوری پذيرش مرگش به دور از هياهو هايی که گذشته بودن راحت تر ميشد
کوشا هنوز هم اشک نداشت...شالم رو روی سرم مرتب کردم...پيراهنی ساده و مشکی رنگ با يقه سه سانت و جوراب
شلواری کلفت مشکی و کفشهای پاشنه دار پوشيدم چهره ام کمی رنگ پريده بود ولی تنها چيزی که خستگی رو از تنم
بيرون ميکرد نگاه آرام تر حامد که حاال احساس ميکرد کارهايی هم از دستش بر مياد و در آخر تشکر زيبای حامی از
...خودم بود...دستی به گونه ام که هنوز انگار قطره ای بارون روش بود کشيدم
يعنی هيچ وقت بر نميگرده.؟؟_
...صدای کوشا من رو به خودم آورد تو تراس روی صندلی نشسته بوديم ؼروب شده بود و هوا سرد تر شده بود
....کوشا آدم ها وقتی دنيا شون رو عوض می کنن خيلی خوب ميدونی که نميتونن به دنيای ما برگردن_
نيوشا چشماههای خسته اش رو بهم دوخت  :همراز...تو پدرجون رو دوست داشتی؟؟
با انشگت اشاره پيشانيم رو خاروندم ...درهای بسته...آيفون و تلفنی که جواب داده نميشد...تنبيه کردن های من...بيرون
انداختنها...رهای خسته از ديکتاتوری اين خونه..خسنگی هميشگيش از هوای تنفسی اين عمارت..صدای عصای رعب آور
...و اسمم که هر گز از طرفش ابراز نشد...اينها تنها خاطرات من از اون مرد بودن ...نه هرگز اين مرد رو دوست نداشتم
...پدر جونتون شما رو خيلی دوست داشت_
هر دوشون به بازوهام تکيه دادن و من شروع کردم داستانی که از بچگی دوستش داشتن رو تعريؾ کردن..اين طوری
 ...شايد حالشون بهتر ميشد
بچه ها تو عالم خودشون بودن...سرم چرخيد به سمت چشم هايی که سنگينی نگاهشون رو حس کرده بودم و اذيت شده
بودم کمی اخم کردم اما همون نگاه سابق رو داشت ...اين داريوش آدم نميشد...نگاه ازش گرفتم و به حرفهام ادامه دادم که
....صدای پاشنه های کفش و بعد صدای رويا شنيدم
اين جا چی کار ميکنی داريوش ؟؟_
 ...خودش و صداش عين عروسکه_
خودم رو زدم به نشنيدن...دستم رو بين موهای نيوشا کردم و نفسم رو بيرون دادم..اما واقعا داشتم عصبی ميشدم که لحن
...رويا باعث شد يه لبخند زير زيرکی بزنم
...آره اما اين عروسک برای حامی خيلی عزيزه فکر نکنم انقدری احمق باشی که بخوای با حامی در بيفتی_
حتی سرم رو هم بلند نکردم ..اين طوری خيلی بهتر بود....نميدونم چه قدر گذشت که حامد اومد و دستش رو روی شونه
نيوشا گذشت...از ديدن لبخند نيوشا به حامد کمی حس بهتری بهم دست داد
...حامد  :همراز جان بريم تو؟؟ هوا سرده
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بچه ها بلند شدن و رفتن داخل من هم بلند شدم و دامنم رو مرتب کردم
کمی اين پا و اون پا کرد  :چيزه اين پسره داريوش بهت چی گفته؟؟
سرم رو با شتاب باال کردم  :چی؟؟
...ميدونم برات کم اهميت تر از اينم که اجازه داشته باشم اين سوال رو بپرسم_
...نه نه...منظور من اين نبود_
...رويا اومد بهم گفت اگر چيزی گفته به هم بگو_

حس خاصی داشتم از اين سئوالش ايستاده بودم اين جا..تو باغ عمارت با اين مرد خسته و با ته ريش و مشکی پوش کسی ..
که همه عمرم ازش متنفر بودم بحث چی می کردم؟
...چيزه هيچی نگفته در ضمن_
ميدونم ميخوای حامی نارحت نشه..ميدونم قبولم نداری اصال من حامد نيستم...من برادر حامی...باشه؟؟ اگه ميشه داخل _
....بشين کال نه من نه حامی اعصاب نداريم...نميخوام اين وسط دلخوری پيش بياد
...نميدونم چرا دلم ميخواست لبخند بزنم..از اين که حامد سعی داشت جايگاه خودش رو پيدا کنه خوشحال بودم
...داشتيم صحبت ميکرديم که حامی تو چارچوب در پيداش شد و نگاهی به هردومون انداخت  :حامد مامان کارت داره
حامد از کنارم رد شد و حامی سمتم اومد  :اين خانوم ما چرا تو باغ تو اين سرما ايستاده؟
....هيچی با بچه ها بودم اونا رفتن منم داشتم ميومدم_
يه قدم بهم نزديک تر شد و سرش رو کمی خم کرد  :از چيزی که ناراحت نيستی؟ اگر بودن با حامد اذيتت ميکنه به خاطر
..من اين جا نباش
سرم رو بلند کردم ....اين چشمهای خسته برای من امن ترين نگاه دنيا بود  :من با حامد مشکلی ندارم...تا وقتی که برادر
...تو باشه نه همسر خواهر خدا بيامرزم
صداش رو کمی پايين آورد  :يعنی به خاطر من باهاش کنار ميای؟؟
باورت نميشه؟_
..نه_
تعجب کردم :يعنی چی نه؟؟
....باورم نميشه انقدر خوش شانس بوده باشم که همچين خانومی نسيبم شده باشه_
...نفسش رو روی پوشت صورتم حس ميکردم که صدای رويا از جا پروندتمون
لبخند پهنی روی صورتش اومد  :همراز اين کيترينگی زنگ زد برای شام امشب می خواد بدونه ؼذا رو کی تحويل
ميگيره...؟
...قدمی به سمت رويا که خنده موذيانه ای داشت برداشتم و برگشتم به سمت حامی ..نگاهش خيی بامزه بود
چرا اين طوری نگام ميکنی؟؟_
نگاهی به رويا کرد با اخم  :رويا چرا هنوز اينجايی؟؟
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....رويا رفت داخل
بهم نزديک تر شد  :گفته بودم خيلی دوستت دارم؟
نگاهش کردم و لبخندی از اين همه مهر توی صداش زدم  :گفته بودم برام خيلی عزيزی؟

*

تابلوهای روی ديوار رو هم پايين آوردم هنوز جای امنی پيدا نکرده بودم وقتش رو هم هنوز نداشتم از مراسم اکبر خان
حدود يه ماهی گذشته بود ؛بعد هم سر کالس رفتن و شروع تمرين تاتر جديد نشستم روی جعبه ای که ظرفها توش بود بايد
به حامی ميگفتم اما ميدونستم انقدر دير کردم که ديونه بشه...نفسم رو با صدا بيرون دادم ..اين خونه خيلی چيز ها داشت
خيلی ناراحتی ها و شايد يه اندکی هم خوشحالی خم شدم تا شمع کوچيکی از جعبه جا مونده بود رو بردارم که انگشترم از
يقه ام بيرون زد...لبخندی روی لبم اومد و بوسه ای به انگشترم زدم
حرؾ گلنار همش تو ذهنم ميچرخيد که شانس آوردی بهخاطر درگيری های کاری و سفرهای اين مدت حامی اطراؾ
...خونت پيداش نشده تا ببينه کارگرا مترش ميکنن و جعبه ها رو همه و تو بی عار يه خونه نداری بری توش
انگار يه خونه درست و حسابی پيدا کردن که کمی امن باشه از پيدا کردن گنج علی بابا هم سخت تر شده بود...زير کتری
....رو روشن کردم...توی پله ها صدای پا اومد اين مدت بهش عادت کرده بودم به خاطر حضور کارگرها
ولی امروز ديگه حتما بايد ميگفتم ..هر چند از نظر خودم هنوز هم خيلی واجب نبود ..ديگه بيشتر از اين تعلل جايز نبود
...با زنگ دوم بود که گوشی رو برداشت  :سالم عزيزم
کمی توی خودم روی کاناپه جمع شدم و به گلدانهام که رديؾ کنار بودن نگاه کردم  :سالم...شرکتی؟؟
بله ..چه طوری؟؟_
...از صدای کاؼذی که روی مير جا به جا ميشد معلوم بود که خيلی کار داره
...من خوبم مزاحمت نميشم به کارت برس من_
...صدای کاؼذها متوقؾ شد و دوباره صدای خسته حامی رو شنيدم  :دوست دارم صدات رو بشنوم ...قطع نکن
...دلم برای اين عاشقانه های جدی و ساده اش ميرفت
...صدای فندکش اومد  :خوب بگو داشتی چی کار می کردی؟ و اينکه امشب مامان منتظرته
خجالت ميکشيدم از فريده خانوم ..االن بهترين فرصت بود اما برای پوشوندن اين مسئله بهترين کار اين بود که بزنم در
...شوخی :هيچی داشتم جعبه ها رو چسب ميزدم و وسايل جمع ميکردم و بعد هم بايد برم تمرين و باشه شب
پريد وسط حرفم و من از اين لحنی که يهو تا اين حد جدی شده بود ترسيدم  :جمله ات رو يه بار ديگه تکرار کن...داشتی
چی کار ميکردی؟؟
شروع کردم به تکان دادن عصبی پاهام ماجرا بيشتر از اين حرفها دردسر داشت گويا  :چيزه...وسايلم رو
...بی طاقت پرسيد  :وسايل چی همراز
...زمزمه وار گفتم  :خونه
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...کمی مکث کرد  :درست حرؾ بزن ببينم
....يعنی ميدونی مسئله خاصی نيست ...من يعنی بايد خونه رو تخليه کنم_

جمله و با آنچنان شوخی يخی برای تلطيؾ فضا گفته بودم که حال خودم هم بد شد اما صدای دادی که من برای بار اول از
حامی شنيدم ترسناک تر از اين حرفها بود که بشه تلطيفش کرد  :چی؟؟؟!!!!!! معلوم هست داری چی کار ميکنی؟؟ دارم
....ميام اونجا
....چيزه حامی به کارات برس منم تمرين_
از اون خونه بيرون نميای تا بيام ببينم چی داری ميگی؟؟_

...گوشه شصتم رو توی دهنم گرفتم عادتی که هر گز نداشتم اما دروغ بود اگر نمی گفتم که ازش ترسيدم
زنگ در واحد که خورد واقعا کؾ دستام يخ کرده بود دوست نداشتم بحث کنم از مجادله متنفر بودم و ميدونستم که اين بار
...واقعا حق با حامی
در رو که باز کردم دلخور ترين مرد زندگيم تو چار چوب در بود با اون لباس سرتا سر مشکی و اون ته ريش و اون اخم
ترسناک عجيب نبود که از ديدنش انقدر ترسيدم..در رو پشت سرش بست و نگاهی اجمالی به خونه نيمه جمع شده من
...انداخت
سوئيچش رو با صدای بلند روی ميز وسط هال پرت کرد و من هنوز هم ترسيده وسط خطهای قرمز گليم زير پامون
....ايستاده بودم و به جعبه ای که با ماژيک و با خط درشت نوشته بودم کتاب خيره بودم
اين جا چه خبره؟؟؟_
صدای به خاطر خالی بودن خونه انقدر پيچيد يا حامی برای بار دوم اين طور داد زده بود....؟؟
....من که گفتم_
ميذاشتی يهو بعد از اسباب کشی بهم ميگفتی و آدرس جديد ت رو ميدادی ؟؟؟ هان؟؟؟؟ نظرت چيه؟؟؟_
...حامی...ببين_
برگشت و با اخم وحشتناکی نگاهم کرد  :اين کارت االن به حساب چيت بذارم...من رو آدم حساب نکردی ؟؟
يه قدم به سمتم برداشت دستش رو جلو آورد و انگشترش که از يقه ام بيرون زده بود رو بيرون کشيد  :يا هنوز نميدونی
اين يعنی چی؟؟
...باور کن که اينا نيست_
کالفه انگشتر رو از دستش رها کرد و قدمی عقب رفت پالتوش هنوز تنش بود و چهره اش قرمز شده بود  :بگو بفهمم
چيه؟؟اصال تو داری چی کار ميکنی؟؟
....من اين حامی با لحن سرد رو فراموش کرده بودم من اين نگا ه قهوه ای که ديگه خاکی نبودن رو نميشناختم
سعی کردم همه چيز رو با آرام ترين و در عين حال ريلکسی که تناقض عجيبی با اضطراب درونم داشت تعريؾ کنم...دلم
....می خواست بؽلم کنه که من مطمئن شم اين مرد ترسناک رو به روم دوباره ميشه حامی دوباره ميگه عزيزم
روی مبل نشسته بود دست به سينه و من عين بچه ای که پيش پدرش جواب پس ميده مضطرب و سر پا چشم دوخته به
....گليم زير پام تو ضيح ميدادم
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و حتی به ذهنت نرسيد با من مشورت کنی نه؟؟_
..خب آخه اين مال قبل از_
دستش رو به نشانه سکوت کردنم باال آورد و آيا اين مرد باز هم به من ميگفت دوستم داره؟؟
...حامی_

بی توجه بهم فقط ازم خواست تا قرار داد رو بيارم نگاهی اجمالی انداخت و بعد پای تلفن برای کسی اينها رو خوند و
خواست که تا ده دقيقه ديگه سر و ته اون آدم رو در بيارن و من برای کم کردن و اون حس مزخرؾ آکنده در فضا که
...بدجور بوی کاکتوس ميداد چای آوردم
تلفنش رو قطع کرده بود و شده بود همون آقای دکتر ..ديگه انگار حامی نبود..فنجان چای رو نديد گرفت  :االن بايد بهت
...چی بگم
...سرمای اين لحن از سرمای اين زمستون لعنتی هم بد تر بود و من تمام سعيم اين بود که بتونم از اين حالت درش بيارم
 ...حامی باور کن می خواستم بگم اوضاع پدرت و بعد ..ببين من_
خونه رو ميخوای چی کار کنی؟ چند روزه اون کار گرها تو اين آپارتما ن خراب شده ان و تو هم تو اين کل ساختمون _
...تنها
...چشمام رو از دادش بستم  :يه هفته
سرش رو به پشتی کاناپه تکيه داد  :يه هفته؟؟
...خب تو حالت خوب نبود من خواستم تو_
نميذاشت امروز اصال نميذاشت من هيچ جمله ای رو تموم کنم نگاهی بهم انداخت که فهميدم چيزی بدتر از فرياد هاش هم
....وجود داره
...جمع کن بريم خونه ما....بعد هم ميبرمت تو يکی از آپارتمانهای خالی خودم_
..عصبی بودم اين نتيجه ای نبود که من ميخواستم از اين بحث بگيريم : ...نه
!!!!!نه؟؟_
...يعنی چيزه من هنوز وسايلم رو کامل جمع نکردم_
 ...الزمشون نداری وسايل شخصيت رو بردار_
اين رو گفت و سوئيچش رو برداشت
...نه يعنی حامی يه دقيقه گوش کن_
به سمتم برگشت..اين مرد چه قدر ؼريبه بود
...منتظرم بود  :حامی نيازی نيست من هنوز هستم تا خونه پيدا شه
...احساس کردم زير پلکش پريد يه قدم بهم نزديک تر شد و من يه قدم عقب رفتم  :نشنيدم
گفتم که من_
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من انقدر بی ؼيرتم ديگه تو رو با اين همه کار گر تنها بذارم و تو اين ساختمون خالی....تقصير تو نيستها من انگار بلد _
....نيستم زن داری کنم
عصبی شده بودم اين استرس آزار دهنده ..اين مردی که اين چند وقت عادت نداشتم اين طور ببينمش  : ...من زنت نيستم
....هنوز
جا خورد...دستی به صورتش کشيد  :همراز با من يکی به دو نکن
تلفنش زنگ زد ..همون آدم بود حامی فقط گوش داد و بعد هم قطع کرد  :شانس آوردی اين قرار داد و اين آدم بی
مشکله..من نميدونم تو چه طوری اين کار ها رو ميکنی؟
من هر طوری...حامی من اين همه سال خودم زندگی کردم بايد اين کار رو ميکردم االن تو رو نکشيدم اين جا که برام _
...خونه پيدا کنی
تو نيازی نيست کارهايی که من بايد انجام بدم رو بهم ياد بدی...گفتم حاضر شو....ميگم يه جايی رو برات تميز کنن _
...نزديک خودمون...چرا ايستادی...خانومی که هنوز زن من نيستی اما نمی دونی هم که کی هستی
....صبر کن حامی...يکم فقط يکم صبر کن....من آپارتمان تو بيا نيستم_
خواست حرفی بزنه که دستم رو آوردم باال  :حق داری..داد بزنی بگی چرا االن ميگم...اما...من از اون دخترايی نيستم که
برم تو آپارتمانت زندگی کنم...من نکشيدمت اين جا که برام خونه پيدا کنی من خودم پولی دارم به اندازه پولم ميرم و يه
...جايی رو رهن ميکنم تا اين خونه آماده بشه
و تو برنامه های شما خانوم مستقل اومدن تو خونه من نيست نه؟_
داد نزن_
پس اون لعنتی دور گردنت چيه؟؟ تو اصال فهميدی بله دادی؟؟_
من نفهم نيستم..می دونم يعنی چی؟؟ ولی من االن حتی در حد نامزدت هم نيستم..من نميتونم احساس اين دختر صيؽه ای _
...ها رو داشته باشم که معشوقه پولدارشون براشون آپارتمانای لوکس ميگيره
تند حرؾ زده بودم..خيلی زياد اين رو وقتی فهميدم که حامی اون طور سرد و ترسناک نگاهم کرد ...با دست جلوی دهنم
...رو گرفتم اما سودی نداشت اين مزخرؾ از دهنم بيرون پريده بود
...آخرين حرفت همينه فکر کنم...باشه_
...اين رو گفت و به سمت در رفت
...حامی_
...اما حامی گفتنم انقدر ضعيؾ بود و بسته شدن در انقدر بلند که نتونم حرفم رو ادامه بدم

*

چرا اشکم در نميومد رو هم نميدونستم...دستی به موهاش که به خاطر عوض کردن پيراهنش بهم ريخته بود کشيدو به
سمت من و گلنار اومد...روی تخت نشسته بودم و گلنار هم کنار دستم...سيا صندلی چرخدار ميز
....گلنار رو کشيد و روش نشست  :از دست تو من يه روز خوش ندارم
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دهنم رو براش کج کردم...خنده ای کرد  :مموش بی چاره اش کردی...به خدا از دست تو سر به کوه و دشت ميذاره به
....نميدونی با چه لحن خسته ای گفت نذارم خونه تنها بمونی
..گلنار هنوز هم ساکت بود و توی فکر....نگاه زير زيرکی بهش انداختم  :من کار بدی نکردم گفتم که حتی جمله ام هم
...قيافه سيا اين بار جدی شد  :مزخرفترين جمله عالم بوده
...گلی  :اما دروغ نبوده
سيا الی پنجره رو باز کرد و سيگارش رو از توی جيب شلوار ورزشيش در آورد  :همه راستهای عالم رو هم نبايد به
زبون آورد اون مرد می خواد زندگيش رو جمع و جور کنه .ميخواد خيالش راحت باشه نامزدش جاش گرمه..به من ميگه
....سيا اون خونه حتی شوفاژهم نداره ميخواد تو يه آپارتمان خالی و بی در و پيکر با کارگرها تنها نباشه
پک عميق سيگارش رو از پنجره بيرون داد ..خنکی که از الی پنجره بيرون اومد باعث شد لرز کنم رو تختی گلی رو
وری پاهای هر دومون انداختم...سيا لبخندی بهم زد  :مموش سرمايی...پس تو چند وقته چه طور بدون شوفاژ سر
ميکنی؟؟
....همون طوری که اين همه سال با خيلی چيزا کنار اومدم_
من نميگم محق نيستی ..اما من حامی رو می فهمم چيزی که شايد تو زاويه ديد شما خانوم ها قابل درک نباشه...تو دو تا _
...اشتباه داشتی..يکيش دير گفتن اين مسئله است...و يکی هم اون جمله بی خود
..اما من برای هر دوش دليل دارم_
...خاکستر سيگارش رو از پنجره بيرون داد  :داليلی تو برای اون اهميتی نداره چون اون به نتيجه رسيده
سيا من زنگ نزدم که بياد مشکلم رو حل کنه يا برام خونه پيدا کنه من به اندازه يه خونه در حد خودم پول دارم که _
....پيمانکار داده..خونه هم دير يا زود پيدا ميشه..من ميخواستم بدونه
...سيا به نشانه تاسؾ سری تکون داد
خودم به اندازه کافی ؼصه داشتم...من نياز به محبت های ساده و دور از اؼراق حامی داشتم...من االن دوست داشتم پيشش
...باشم...دلم ميخواست همون طوری که اين مدت نگاهم ميکرد نگاهم کنه  :سيا..تو جبهه من باش ديگه
سيگار رو از پنجره بيرون انداخت و موهام رو بهم ريخت  :من هميشه تو جبهه تو ام...من فردا وقت ندارم اما لطفا برو
خونه و وسايل شخصيت رو بيار اينجا هر چند بهت قول ميدم تا عصر فردا اون آدم برای تو خونه پيدا ميکنه....همراز
مجبورش نکن انقدر برای تنها نبودنت به من زنگ بزنه به ؼرورش بر می خوره اين رو متوجه شدم..قبال فقط دوستت
...داشت بحث فرق ميکرد االن يه جورايی نامزديشی...امروز واقعا از لحنش ميشد فهميد
پريدم وسط حرفش  :نکنه انتظار داشتی باهاش برم...؟؟ اون عمارت بزرگ درسته..مادرش هم هست درست اما سيا
...درست نيست نسبت قانونی يا شرعی نيست که برم خونه اونا
اونم تمام اين ها رو ميدونه که مجبورت نميکنه...می دونی که برای آدمی مثل حامی اينکه بزنتت زير بؽلش و ببرتت _
...کاری نداره...هر چند با اون جمله ای که تو گفتی
...ااااا...تو ام هی اين رو تکرار ميکنی ته دل اين دختره رو خالی می کنی_
....اين جمله گلی بود در اعتراض به سيا
در اتاق تقه ای خورد و خاله در حالی که چشماش قرمز بود و توی دستش يه سينی که توش کاسه های پر از انار دون
....کرده بود و گلپر اومد تو
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...چشماش خاله هر سه ما رو ترسوند..خاله در رو بست...لبه تخت
سيا  :مامان.چی شده باز بابا چيزی گفته؟؟

....خاله سری تکون داد و نگاهی به من کرد  :نه صدات رو بيار پايين خوابيده بابات...نشستم تا باالخره بخوابه بيام
!!!همراز خاله بگو که گلی دروغ ميگه؟؟_
دلم ريخت...حرفی برای زدن نداشتم..سرم رو انداختم پايين کاش خاله االن اين حرؾ رو پيش نميکشيد اونم امشب که
...همين جوريش هم من داؼون بودم
بؽض خاله بيشتر شد  :آره خاله...راسته؟؟؟
اشکش بيشتر شد  :آخ خاله آخ.
سيا  :آخه مامانم اين چه اشک و آهی راه انداختی؟ انگار چی شده؟؟
...خاله بينيش رو محکم پاک کرد  :زير سر شماها هم هست مگه ميشه شما تا به حال اطالعی نداشته باشيد
رو کرد به سمت گلی و با انگشت سيا رو نشون داد  :اين عقل نداره..شاعر مسلک و خله...تو عاقلشونی...تو که ميدونی
تهش چيه؟
ضربان قلبم رفت باال چرا امروز همه قصد از بين بردن تمام احساساتم رو داشتن؟؟
...گلی  :مامان کار ؼلطی نکرده که همراز
خاله انگشت اشاره اش رو گاز گرفت  :کار اشتباهی نکرده؟؟ ديگه چه قدر اون جماعت خون به جيگر ما کنن؟؟...اصال
رها رو بذاريم کنار...اون پدر خدا بيامرزشون و اون خانواده افاده ای رو بذارم کنار...اين رنگ و روی دختری که قراره
امروز فردا عروس بشه؟؟ آره؟؟
...همراز خاله تا زوده برگرد اين راه راه نيست....اون آدم به درد تو نميخوره....از اون عمارت فاصله بگير
سرم چسبيده بود به سينه ام...همون جايی که حلقه ام دقيقا روی قلبم افتاده بود...همون حلقه ای که امروز اون طور رفته ...
بود زير سوال ..جسارت نداشتم جواب خاله رو بدم...خيلی جاها بهش حق ميدادم...اما چه ميکردم که تو کار دل مگه ميشد
حسا ب و کتابی کرد؟؟
....سيا نشست بؽل دست خاله  :باشه..باشه بانو شما که من رو قبول نداری..فقط خانوم دکترت رو قبول داری
خاله با ا ؼليظی که گفت دست سيا رو از دور شونه اش کنار زد اما سيا از رو نرفت  :اما همراز اشتباه نکرده مامان
...حامی حامد نيست...همراز هم رها
...اما همراز پاکزاد و حامی انتظام..اين رو چی کار ميخوايد بکنيد_
بعد رو کرد به سمت من  :خاله نبودم برات..اين همه سال تنها زندگی کردی به خاطر شوهرم جز گاهی برای شامی
...ناهاری يا يه شب موندنی اين جا نيومدی...کم گذاشتم ميدونم...اما
صدام بؽض داشت و ميلرزيد  :خاله؟؟ نکنه فکر کرديد از تنهايی اين کار رو کردم؟؟
با اشک نگاهم کرد  :به خدا که اين طوری نيست..من تنها نبودم..شما هم خاله خوب منی...بچه هات  24ساعت پيشم بودن
...هوام رو داشتن به خاطر به اشتباه گاهی تو روی پدرشون هم ايستادن...اما به خدا خاله
اين حرفها رو اون روزها بايد به رها هم ميزدم...اما نزديم گفتم مادرت هست..شوهر من هم کم نذاشت اون _
موقع..خانواده سر شناس و پولدار پسره خوش قيافه و تحصيل کرده..اما تهش چی شد ؟؟ ها؟؟
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...اشک از گونه من هم چکيد

همراز خاله..من تو اين دنيا خيری نديدم...دادشم تو جوانی گم شد ديگه نه نامی پيدا شد ازش نه نشانی..خواهرم به هيچ و _
پوچ بيوه شد و جور کش دو تا بچه و بعد هم که اون طور رفت...بعد هم خواهر زاده ام...همراز بذار يکم سنت بره
باالتر..می فهمی چی می گم...خدا مرگ رو به نوبت بده ...من نبايد ميرفتم تو مسجد خواهرت با اون ذلتی که خاندانشون
...بهمون با اون تحقير نگاه کنن....رها بايد تو مراسم من حلوا پخش می کرد
...هر سه مون به سمت خاله براق شديم که خدا نکنه
خاله با دستمالی که حاال تار و پودش از هم جدا شده بود اشکاش رو پاک کرد  :نقل اين حرفها نيست....همراز نيمخوام
...اشک بريزی می خوام اين پاکی و نجابتت..اين آرامشت نصيب اهلش بشه
...گلنار هم بؽض داشت
...خاله حامی من رو دوست داره_
...می دونستم چه قدر رنگ گرفتم تا روم بشه به خاله بگم جمله ای که االن خودم هم بهش شک کرده بودم
کافيه؟ همراز کافيه که دوستت داره؟؟ اون باری که بی خبر رفته بودی خونه عمه ات منم فهميدم اون طور هول کردنش _
...سر هيچی که نيست اما
خيلی حرفها داشتم برای زدن..اما نمی دونستم از کجا شروع کنم..از چی دفاع کنم...خاله با اين چشمای ورم کرده..من با ..
اين همه ؼصه ای که امروز خورده بودم..حامی که انقدر بهش محتاج بودم...خسته بودم واقعا دلم خوابيدن ميخواست با
..خيال راحت...اما تا خود صبح با ترس و لرز و نگاه مدام به گوشی فک رکنم به اون تيجه ای که سيا بين جمله اش پروند

*

موهام هنوز کم و بيش خيس بود اما بايد وسايل رو ديگه کامل بسته بندی ميکردم ..گلنار می خواست کالس آخرش رو
....بپيچونه و بياد کمکم..خاله صبح هنوز هم دلخور بود و نگران
روی مبل نشستم بايد هر چه سريعتر شده يه سوئيت دانشجويی پيدا ميکردم...عکس مامان بهم لبخند ميزد اين عکس مال
...خيلی سال پيش بود...وقتی رها تازه عروس بود...مامان شاد بود ..من هم شاد بودم
مامان خاله حق داره..من حق دارم..حامی حق داره...رها ازم دلخوره به نظرت؟؟ تو بهتر ميدونی داره ..من خيلی _
...تنهام
...عجيب بود اين تنهايی چند وقتی بود به نظرم عميق تر از هر زمان ديگه ای شده بود..
 ...نفسم رو بيرون دادم..واقعا هوا سرد بود...کتری روشن کردم
صدای زنگ آيفون باعث شد ا زجا بپرم...شالم رو روی سرم انداختم و از چشمی نگاه کردم...باورم نميشد چيزی که
...داشتم ميديدم رو...قلبم توی حلقم ميزد
....در رو باز کردم
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فنجان چای رو جلوش گذاشتم...وسايل خاصی برای پذيرايی نداشتم...روی صورتش لبخند دوست داشتنی بود....اما
...چشماش خيس خيس بودن...نگاهی به گلدان اطلسی و حسن يوسؾ کرد
....ببخشيد که اين جا انقدر بهم ريخته است و وسايل پذيرايی هم انقدر کمه_
کت و دامن خوش دوخت مشکی به تن داشت..صورتش زرد بود و ابروهاش نا مرتب...فريده خانوم زن زيبا و خوش
...پوشی بود..اما هنوز عزادار مردی بود که شايد هيچ وقت دوستش نداشت
راحت باش عروسکم ....من زودتر از اين حرفها بايد ميومدم اين جا اما مريضی اکبر خان و فوتش..بار اولی که قدم _
گذاشتم تو اين خونه...از در اون آشپزخونه يه پری بيرون اومد...بچه بود...به خدا ته دلم سوخت...می دونستم پسرم اليقش
نيست...اما کسی از من نظری نپرسيد..من با خودم عهد کردم تا بزرگ شدنش پشتش باشم..اما خريت حامد جبران ناپذير
...بود..با دو تا بچه
 ..سرم رو پايين انداختم...متعجب تر و حال خراب تر از اين حرفها بودم که بخوام فکر کنم به اين حرفها
...فنجان چای رو به دست گرفت  :به به چه چای خوش رنگی
..لبخند شيطونش رو دوست داشتم...خجالت زده نگاهش کردم
..قرار بود ديشب شام بيای خونه ما_
....ببخشيد من_
فنجان رو روی ميز گذاشت  :ميدونم....من همون روزی که چادر رها رو برات فرستادم تو رو نشون کرده پسر بد اخالق
...و کم حرفم شناختم...سرت رو بيار باال
 ...نگاهش کردم
از همون روز برام شدی عروس آينده...اين خونه انگار از اول ساخته شده که بخت پسرهای من رو پناه بده...حامد اليق _
نبود اما حامی رو تضمين ميکنم...مردت ميشه..تو به سر پناه احتياج نداری..تو نيازی نداری به حامی پناه بياری..اما بهت
...قول ميدم بتونی کنارش قدم برداری....ميدونم بايد با گل و شيرينی بيايم ...بيام تا به ؼالمی قبولش کنی
خنده ام گرفت از اين جمله..حامی با اون دبدبه و کبکبه و ؼالمی...؟؟؟..
....آخ باالخره از اون لبخندای قشنگت زدی...می دونم بايد به عمه ات و خاله ات زنگ بزنم_
...باشنيدن اسم خاله کمی اخمام رفت تو هم
حامی ميدونه شما اينجاييد؟؟_
خنده ای کرد  :نميدونم ديشب چی بينتون گذشته که انقدر ترسيده و هول اومد خونه گفت مادر جان فردا بريد ديدن
همراز...هر چی گفتم بذار برای بعد چهل بابات قبول نکرد آخه من يه کت دامن آبی نفتی کنار گذاشته بودم برای
...خواستگاريتون
نمی دونم چرا ته دلم خيلی خوشحال نبودم از اين شتاب حامی ..يعنی اين خواستگاری بود؟؟ وسط خونه ای که وسايلش ....
جمع شده بود بدون حضور داماد با عروسی که حتی يه الک نزده بود؟؟اانگار دليل ديگه ای به ؼير از جمله ديشب من
...ميخواستم..دليل ديگه ای به ؼير از احساس مسئوليتی که داشت خفه اش ميکرد
فريده خانوم خم شد و کيفش رو از روی مبل بر داشت و جعبه ای رو ازش بيرون کشيد و بعد با دست به کنار دست
خودش به کاناپه زد..از جام بلند شدم و کنارش نشستم..دستش رو روی دستم گذاشت  :همراز من هميشه دوستت داشتم
ميدونی مگه نه؟؟
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...بله_
...همين قدر آروم البد به پسر من بله دادی که دل تو دلش نيست ديگه_
 ...لبخندی به ذوقش زدم
همراز ميخوام مطمئن باشم..دلت باهاشه مگه نه؟؟_

از من چه انتظاری داشت االن تو چشماش خيره ميشدم می گفتم آره من عاشق پسرتونم االن از ديشب دلم حتی برای بوی ..
!!!سيگارش هم تنگ شده؟؟؟
االن اين لپای رنگی رو اين سکوتت رو بذارم به حساب جوابت؟؟_
...من_
نميخواد عروسکم راحت باش فقط اون نشانی که برات خريده رو بهم نشون بده ببينم اين پسره سرخود خراب کاری _
...نکرده باشه
...دست انداختم و از يقه ام درش آوردم فريده خانوم لبخندی زد  :خوبه بد نيست
...بعد جعبه مخمل رو به سمتم گرفت  :اينم از طرؾ منه
...درش رو باز کردم يه گردن بند بسيار ظريؾ به شکل قاصدک بود : ....اين خيلی قشنگه
اين رو حامی از خيلی وقت پيش آماده کرده بود و کنار گذاشته بود ..قبل از فوت پدرش..اما خوب...اين از طرؾ من _
...خدمت دخترم...تو عروسم نيستی دخترمی همون طور که رها دخترم بود
تو خالصانه بودن اين حسش شکی نداشتم اما انقدر همه چيز عجيب بود و من انقدر توقعاتم از اين مالقات متفاوت که بيشتر
...در حال پيدا کردن حسم بودم
...می خوام ازت يه خواهشی بکنم_
...نگاهش کردم
...ده روز ديگه چهلم پدر حامی تموم ميشه..ميخوام ازت خواهش کنم عقد کنيد_
...دستم زير دستش سفت شد..گلوم خشک شد..اصال انتظار اين جمله رو نداشتم
ميدونم خيلی آرزوها شايد داشته باشی..اما يه عقد محضری ساده باشه بعد چند ماه بتونيم يه مراسم درست و حسابی برات _
...بگيرم
نفسم حبس شده بود..من هنوز يه جمله اين وسط کم داشتم..درد من نه مراسم بود نه چيز ديگه ای..من يه جمله کم
...داشتم..دلم حامی رو ميخواست..اون چشمای خاکی رنگ رو
!!!فريده خانوم...؟؟_
ميدونم عروسکم..ميدونم کمه..ميدونم لياقتت يه مراسم خوبه..اما خوب حتی بعد از مراسم چهل پدرش هم يهو جشن عقد _
....راه انداختن هم درست نيست
فريده خانوم درد من رو نميدونست من که مراسم نميخواستم وقتی کسی رو نداشتم و بی کسيم بيشتر معلوم ميشه...درد ..
من دليل اين عقد سريع بود..سرم داشت می ترکيد...انگشترم دور گردنم بود و گردنبندم روی ميز باال...شالم رو محکم تر
...دور خود پيچيدم و از در سرم رو بيرون کردم از ديدن حامد توی ماشين جا خوردم با ديدنم پياده شد و سالم کرد
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چرا باال نيومديد؟؟_
!!لبخندی زد  :يادت نيست آخرين بار حامی گفت حق ندارم حتی تو اين کوچه بيام؟؟

قلبم درد ميکرد و ذهنم مشؽول بود ما بازهم لبخند شلی زدم  :يعنی ميخوايد بگيد انقدر از حامی حساب ميبريد؟؟؟

*

دو به شک بودم...جواب بدم يه نه...دستم بارها به سمت اين اسمی که روی صفحه خاموش روشن ميشد رفت و برگشت
دلم بد جور گرفته بود دلخور بودم..من دوست نداشتم اين جوری باشيم..من اين دو روز رو دوست نداشتم من هيچ کدوم از
...حرفهای اين دو روز گفتمانم با خاله ..با فريده خانوم با حامی هيچ کدوم رو دوست نداشتم
گوشيم خاموش شد..اما من اين مرد رو دوست داشتم..خودش گفته بود که ممکنه اين اختالؾ سليقه ها رو داشته باشيم..راه
...حل کردن اين اختالؾ سليقه ها سکوت من نبود
اين بار که زنگ زد با زنگ اول برداشتم...انگار که خيالش از شندين صدام راحت شده باشه نفسش رو بيرون داد :
!!همراز؟؟
...سالم_
...سالم_
...من دلخور بودم و اون سرد...من خاله بچه ها بودم انگار اون آقای دکتر..
جواب نميدادی؟؟_
...نمی دونستم بر دارم چی ميخوام بگم...يا چی می خوام بشنوم_
خوبی؟؟_
...ميخواستم بگم نه خوب نيستم نه تا زمانی که اين لحن نوازشی نداره
...االن بحث خوب بودن من نيست_
...ادامه داد  :از نظر من االن کال بحثی نيست
...احساس کردم پشت گوشام داغ شد
با مادرم صحبت کردی؟؟_
...بله ايشون زحمت کشيده بودن تا اينجا اومده بودن...نيازی نبود_
...يعنی چی نيازی نبود همراز؟ هر کاری يه اصولی داری..بايد هم رعايت بشه_
!!!!!پوزخندی زدم برای اولين بار لحنم کنايه داشت  :جدا؟؟
!!مکث کرد  :منظورت رو متوجه نميشم
_....
...همراز؟؟!!!! عزيزم_
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من واقعا عزيزم؟؟؟_
کالفه شده بود انگار  :کجايی االن؟؟؟
.خونه...بايد حرؾ بزنيم...دلخورم ازت حامی_

هر دو کالفه به هم نگاه ميکرديم...پاهام رو توی شکمم جمع کرده بودم..اين مرد دلخور رو دوست داشتم..اما اين نگاه ؼير
..قابل نفوذ رو دوست نداشتم
 ...نگاهم ميکرد
من از هيچی سر در نميارم حامی..از هيچی ...اومدنه امروز فريده خانوم به اين جا خواستگاری از من بود ؟؟؟_
با تعجب نگاهم کرد  :يعنی مادر واضح باهات صحبت نکردن؟؟
...چرا يکم زيادی واضح بود_
...همراز..خواهش ميکنم واضح حرؾ بزن_
تو بگو من بايد چی کار کنم..تو بگو...بيام باهات عقد کنم يه هفته ديگه؟؟_
...هنوز هم داشت فقط نگاهم ميکرد
چرا صحبت نميکنی؟؟_
همراز درک نميکنم سئوالت رو ..من اگر نميخواستم اين کار رو بکنيم چرا به مادرم گفتم بياد اين جا.....؟؟؟_
يه دليل برام بيار؟؟_
کالفه با گوشه شصتش گوشه ابروش رو خاروند داشت سعی ميکرد آروم باشه : ...همراز تو به تقاضای ازدواج من جواب
...مثبت دادی
همين؟؟_
...اين بار از جاش بلند شد چند قدم اين ور و اون ور رفت و ايستاد رو به روم
همراز چی اين جوری عصبيت کرده؟؟_
..من عصبی نيستم...من خيلی حرفا دارم..داشتم اما_
...با دست به گلوم اشاره کردم مونده اينجا
نگاهش نرم تر شد  :من اينجام که بگی...تو ناراحت اومدن مامانی؟
فريده خانوم حق مادری به گردن من داره؟؟_
همراز تو قراره زن من بشی..ما بايد عقد کنيم تا تو زن من بشی اين کجاش انقدر ناراحت کننده است..؟؟_
..نمی فهميد به خدا که نمی فهميدمن چی ميگم...من نميخواستم به خاطر اون احساس مسئوليت لعنتی بخواد زنش بشم..
...سرش رو کمی باال گرفته بود
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...من يه سوئيت دانشجويی پيدا ميکنم ميرم اونجا يه پانسيون دخترونه_
چی داری ميگی تو...؟_
....دستم رو روی گوشام گذاشتم  :داد نزن
..با تعجب نگاهم کرد..نگاهش کردم
حامی_
_....
...ما اختالؾ قدمون خيلی زياده...االن متوجه شدم يا شايد بايد خيلی زودتر متوجه ميشدم_

کالفه دستی به صورتش کشيد ويه دور دور خودش چرخيد و بعد به سمتم اومد..اخماش توی هم بود ...دستاش رو به سمتم
...دراز کرد..دستام رو توی دستش گرفت و کشيد از جام بلند شدم
بيا اينجا ببينم چی داری ميگی؟؟_
...يه قدم رفتم عقب..دستم رو اين بار بيشتر کشيد محکم توی بؽلش قرار گرفتم
...خواستم آروم بيرون بيام که محکم نگهم داشت  :همين جا حرفات رو بزن
من اين آدم رو نفس کشيدم...قلبم ميلرزيد...دلتنگيم که تا دو دقيقه پيش درد ميکرد حاال تبديل شده بود به آرامش بزرگ و
...ژرؾ بود نش
سرم رو بلند کردم چونه ام روی سينه اش بود...نگران نگاهم ميکرد
..فرقی نمی کنه حامی..اين جا هم اختالؾ قدمون زياده_
...نيست_
...هست..به خدا که هست..انقدر هست که با کفش پاشنه دار اعتماد به نفس من...عالقه ام بهت..هم جبران نميشه_
صدای قلبش رو بلند تر از هر زمانی ميشنيدم از اين فاصله راحت تر هم اون رگ برجسته روی پيشانی و اون کالفگی
...رو ميديدم
همراز چرا اين جوری شدی؟؟ چی بينمون گذشت.؟؟ من ديشب تند رفتم...باور کن ميدونم...عصبی بودم نه از تو از _
...جای ديگه...موضوع اسباب کشيت هم مطرح شد من ديوونه شدم..به خدا که حق داشتم
...نميگم نداشتی_
اما حق نداشتم سرت داد بزنم...بعدش پشيمون شدم..همون لحظه ای که صدام رفت باال پشيمون شدم...اما جمله ای که _
...گفتی
...با ياد آوری اون جمله دستش رو محکم تر حلقه کرد چونه ام بيشتر به اون قلب پر اضطرابش نزديک شد
اما..جمله ات تمام ذهنيت من رو بهم ريخت...من هر گز تو زندگيم کاری نکردم که همچين برداشت زشتی ازم داشته _
....باشی...برای من همون روزی که بهم گفتی نامزديم همه چيز تموم شد...تو از همون روزی که شدی عشقم شدی
...البد متعلق به تو_
نه..به خدا که نه...من هر گز فکر نکردم تو مال منی...تو عشقت مال منه درست...مسئوليتت مال منه همراز..تو گفتی _
...زنم نيستی که من اجازه داشته باشم برات مکان زندگيت رو مشخص کنم
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زده بود به هدؾ..دقيقا وسط همون جايی که از بعد از رفتن فريده خانوم درد ميکرد..خواستم خودم رو از آؼوشش بکشم ..
بيرون که نذاشت
...همين جا حرؾ ميزنيم...بايد همراز...پس الکی تکون نخور_
..حامی_
جانم...باور کن من هرگز زن صيؽه ای نداشتم..من هر گز معشوقه ای به اون سبک نداشتم که بخوام براش آپارتمان _
بگيرم ...من اصال نميدونم چرا اون فکر اومد تو ذهنت ,تو برای من زنمی...ما بايد زودتر از اين حرفها عقد ميکرديم اما
.ميدونی که چی ها شد

*

صدای ضربان قلبمون با هم ترکيب شده بود مثل يه سمفونی پر ضرب بود انگار...کمی سرجام جا به جا شدم اين طور
نوک شصت پامون بهم ميخورد يکی از دستهاش را از دور کمرم باز کرد آروم موهام رو کنار زد  :من حتی فکرش رو
...هم نميکردم انقدر ناراحت بشی
...چرا حامی؟؟ چرا فکر نکردی از اين نوع خواستگاری ناراحت ميشم؟؟ يه چيزی ميپرسم شاکی نشو_
 ...چشم دوخت بهم  :بگو
شايد سخت بود پرسيدن اين سودا وقتی انقدر بی تابش بودم..وقتی مردمک چشمهاش اين طور توی مردمک نگاهم ..
...ميلرزيد
اگر..اگر جای من قرار بود با نيکی ازدواج کنی همين رويه رو پيش ميگرفتی؟؟_
جا خورد دستش دور کمرم مشت شد و به سرعت باد اخماش رفت تو هم..ازم فاصله گرفت و کالفه کمی تو اتاق قدم
زد...ميتونستم ببينم که چه تالشی ميکنه تا خودش رو کنترل کنه دستهای مشت شده اش که اين طور دو طرؾ بدنش
..آويزون بود ناراحتم ميکرد من نميخواستم مردی رو که انقدر دوست دارم زجر بدم اما
نشست روی مبل و سرش رو بين دستهاش گرفت  :همراز..من کيم؟؟؟
هنوز سر پا بودم و نميدونستم خودم و حرفهام و دلم رو کجا بذارم تا همه چيز سر جای خودش باشه؟؟
تو...خب_
البد فقط حامی..خوب..يه روزهايی فقط آقای دکتر بودم و با هر بار تکرارش خودم رو ازت چه قدر دور می _
...ديدم..بارهای بار به خودم گفتم خيلی راه هست حامی...اما من اين به قول تو فاصله ها رو توی خودم حل کردم
...سرم هنوز پايين بود و به پاهام خيره بودم
...حامی تو برای من خيلی عزيزی_
...صدای پوزخندش رو شنيدم  :فقط عزيز
...تو هم يه ماه به من نميگی دوستم داری_
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سرم رو بلند کردم و به اين آدم خسته و عصبانی نگاه کردم سرش رو تکونی داد  :تو چرا به من نميگی؟؟ ها...؟؟
...قلبم ريخت...چی ميگفتم وقتی حق داشت
فکر ميکنی بهش احتياجی ندارم حتما...درسته؟؟ ...همراز چرا فکر ميکنی من کسی که انقدر دوستت داره تصميم داره _
آينده اش رو باهات بسازه نيازی به شنيدن دوستت دارم از دختر مورد عالقه ام که ازم  11سال کوچک تر هم هست
ندارم..؟؟
زانوهام لرزيد هر باری که با واقعيت اشتباهات خودم رو به رو ميشدم همين حس تلخ و پيدا ميکردم دهنم خشک و تلخ
 ...ميشد
هنوز هم ساکتی همراز چون اين رابطه رو برای خودت حل نکردی...ناراحتی تو از نحوه خواستگاری نيست..يا حتی _
عجله من برای عقد ناراحتی تو از اونجايی نشات ميگيره عزيز دلم که تو اصال تو ذهنت تصور روزی که قرار شرعا و
قانونا زن من بشی رو نداشتی...تو شايد بيشتر دنبال يه دوست پسر خوب بودی که تا به حال نداشتی و من توی تو زنم رو
....ديدم
دلم ميخواست همون جا بيفتم و بميرم..حرفهاش به قدری رگه هايی از واقعيت داشت و به قدری تند و تيز بود که تمام
...حرفهای خودم که ميدونستم هم حق با من رو فراموش کردم
احساس کردم اگر هر چه زودتر حرؾ نزنم مردی رو که انقدر عاشقشم از دست ميدم...ما داشتيم با اين تصورات همديگه
...رو خيلی راحت از دست ميداديم
..يه قدم به سمتش برداشتم اما نشستم  :من هيچ وقت دوست پسر نداشتم
...ميدونم_
..دنبالش هم نگشتم و نبودم..من يه دختر تنها بودم هر طور ايجاد رابطه ای ممکن بود خيلی ذهنيت ها ايجاد کنه_
نفس عميقی کشيدم تا لرزش صدام کم بشه  :اما باور کن که من می دونستم دارم چی کار ميکنم وقتی ازت حلقه ات رو قبو
....ل کردم
 ...فقط نگاهم ميکرد...
اما اين مدت همه چيز يه مسير جدا گرفت من اين اصرارت برای عقد رو دوست دارم حامی اشتباه نکن...اما دليلش رو _
....دوست نداشتم...من دوست داشتم فکر کنم تو بيتاب بودن با منی تا
...از نگاهش خجالت کشيدم...شصت پام رو به گليم زير پام کشيدم  :هيچی
فکر ميکنی بی تابت نيست؟؟_
دوست نداشتم نگاهش کنم...خجالت کشيده بودم می ترسيدم چيز ديگه ای برداشت کرده باشه بخصوص که لحنش هم نرم
...شده بود
...خب..من نميخوام به خاطر خونه_
به خاطر خونه؟؟_
...سرم رو بلند کردم و نگاه جديش رو ديدم :حامی تو خانواده ات من رو نخواهند پذيرفت
خانواده من حامد و مادرم و بچه ها هستن....پدرم که فوت کرد شايد يه ماه يک بار هم قرار نباشه عمه هام رو _
ببينيم...همراز اين حرفها رو قبال هم زده بوديم....من ميخوام ما عقد کنيم تا هر بار که سعی ميکنم نقشم رو تو زندگيت پر
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رنگ تر کنم انقدر اين جمله اين که نصبتم با تو چيه تو ذهنت و چشمات نياد...می خوام عقد کنيم چون خيالم از بودن در
کنارم راحت بشه
....نشستم روی مبل واقعا اين روزها خسته بودم خيلی زياد
ترسيدی همراز؟؟_
چشمام خيس بود اين رو خوب ميدونستم...سرم رو باال کردم..با ديدنم از جاش بلند شد و با دو قدم بلند خودش رو به من
رسوند دستم رو گرفت و بلندم کرد به سمت کاناپه رفتيم....نشست و من رو نشوند روی پاش...مقاومتی نکردم
از چی ميترسی؟؟_
....از يه روزی نداشتنت...از اينکه يه روزی باشه که من رو نخوای_
با صبوری دستش رو بين موهام برد  :فکر می کنی من به اين چيزا فکر نميکنم؟؟ من به خيلی چيزهای ديگه هم فکر می
...کنم
دستم رو آروم گذاشتم روی قلبش  :من اينجام؟؟
سرش رو به گوشم نزديک کرد  :تو خيلی وقت اونجايی..شايد از همون روزی که اون طوری توی اتاق اعصابم رو بهم
...ريختی
....لبخند پهنی روی صورتم اومد ..من آرامش عميق بودن در کنار اين مرد رو دوست داشتم
...من هيچی رو تضمين نميکنم همراز جز يه چيز اونم همونی که داره زير دستت اون طور بی تابی ميکنه_
سرش رو خم کرد و من اون قطره بارون محبتش روی شاهرگ گردنم رو با تمام وجودم حس کردم ..اين مرد ميتونست
...هميشه و همه جا من رو آروم کنه
...سرش رو باال آورد و نگاهم کرد ..انگار منتظر يه جمله بود
...نگاهش کردم  :خيلی دوستت دارم

*

...هنوز هم نگاهش برق همون نيم ساعت پيش رو داره همون يکه بعد از اون جمله من تو نگاهش اومد
..کالفه ام می خواستم از روی پاش بلند شم که نذاشت
...دلم برات تنگ شده بود_
دستم رو گير دکمه سومش کردم و به اون نخ ضربدری دوخته شده به اون دکمه ريز مشکی رنگ
...پات خسته ميشه_
نميشه ..می خوام نزديکم باشی...حوصله حرؾ زدن داری؟؟ يکم آروم تر شدی؟؟_
 ...سرم رو به نشانه تاييد تکونی دادم
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همراز من به هيچ دختری تا به حال برای ازدواج فکر نکردم تو اولين دختری هستی که من آرزو کردم کنارش _
...باشم..کنارم باشه ...هرباری که اسم نيکی مياد من واقعا بهم ميريزم
..من فقط مثال زدم_
من هم خيلی خوب ميدونم که اين خواستگاری نبايد اين طوری صورت ميگرفت اما شرايط ويژه بود...به خاطر اينکه از _
..فوت پدرم خيلی نگذشته و اين که تو االن شرايط خاصی داری
...من از تو توقع ندارم برام خونه پيدا کنی_
 ..نگام کن وقتی باهام حرؾ ميزنی_
...نميخوام..االن چشمات ترسناکه_
..از لحنش معلوم بود به زور خنده اش رو نگه داشته  :خوب می ترسی
...نميترسم...ديگه تو اون آقای دکتری که پشت اون ميز ميشستی نيستی_
چرا اين مقايسه رو کردی؟؟_
...حالم خوب نيست حامی همه چيز بهم ريخته_
چرا اجازه نميدی کمکت کنم مرتبش کنی؟؟_
مثال چی کار کنيم؟؟_
اجازه بده مادرم با خاله و عمه ات صحبت کنه..يه جلسه درست و در مون خواستگاری ترتيب ميديم..هر جايی که تو _
تشخيص دادی دوست داری باشه حتی خونه عمه ات...بعد قراره عقد ميذاريم تو اين مدت بهم اجازه بده برات يه خونه
...آماده کنم
...نه_
...نفسش رو بيرون داد  :کدومش نه
...خونه نه_
عصبی شد اين رو زا صدای نفس هاش متوجه ميشدم  :همراز چرا لج ميکنی؟؟
لج نيست من پول دارم برای رهن کردن يه خونه کوچيک من يه خونه رهن ميکنم..بعد عمه و خاله ام رو دعوت ميکنم _
...خونه ام شما هم هر کسی رو خواستيد بياريد و يه مراسم خواستگاری برگزار ميکنيم
...آخه کجا؟؟ دختر کوچولو تا وقتی من هستم_
سرم رو بلند کردم و به چشمای قهوه ای اش نگاهی کردم و سعی کردم همه مهری که داشتم تو نگاهم باشه  :تو باش
...حامی..هميشه باش..همه آرزوی من بودنته...اما باور کن اين جور خيلی بهتره
اينکه من باشم و تو خودت خونه اجاره کنی ..من باشم و تو پولت رو به رخم بکشی و ؼرورم رو در نظر نگيری؟؟؟_
..نه...نه باورکن حامی قصد من ؼرور تو نيست_
...قصدت همينه..من عرضه ندارم برای نامزدم...زنم خونه بگيرم_
...خواستم بلند شم که دوباره محکم نگه ام داشت  :اين صد بار هر ؼری داری هر حرفی داری همين جا بزن
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سرم پايين بود من نميدونم چرا حرفم انقدر براش تلخ بود و چرا اين تلخی برای من مفهومی نداشت؟؟
...نميتونم همراز..چرا متوجه نيستی خيالم بايد از جايی که هستی راحت باشه_
...باشه...يه جايی رو تو پيدا کن...اما در حد پ_
...پريد وسط حرفم  :گاهی دلم ميخواد بزنمت
اخمام رو کردم تو هم  :ديگه چی؟؟
..يه مثال بی مزه بود_
...خوبه ميدونی بی مزه بوده_
...دستش رو آروم روی بازوم کشيد  :اگه بدونی برای من چه قدر عزيزی بيشتر از اين ها با دلم راه ميومدی
.سرم رو آروم بردم جلو و برای اولين بار روی گونه اش رو حس کردم

*

نشستم روی کاناپه و با لذت به اطرافم نگاه کردم باالخره بعد از سه روز دوندگی مرتب شده بود
..سيا با دست پر در حالی که شلوارش هنوز خاکی بود آخرين گلدون اطلسی رو گذاشت کنار بقيه گلدونها
و به لبخندم نگاه چپی انداخت  :ها چيه؟؟؟!!!! مثل بال نسبت برات کار کردم اون جوری هم نگاه ميکنی پاشو يه چايی بذار
....ضعيفه
کی ضعيفه است؟؟_
...سيا به پشت سرش نگاه کرد که حامی با اخم های مصنوعی در حالی که چند تا کيسه دستش بود ايستاده بود
...هيچی داداش اين خانوم شما ملکه است_
حامی لبخندی به من زد و به سمت آشپزخونه جمع و جور خونه رفت :...حواست به صحبت باشه که باالتر از گل به
خانوم من نگی
..با چشم و ابرو بهش گفتم خوردی؟؟ به سمت حامی زبونش رو دراز کرد و من خنده ام رو به زور قورت دادم
نگاهی به سوئيت جمع و جوری که در عرض سه روز چيده بوديم کردم تميز کاريش رو زری خانوم انجام داده بود و
وسايل رو در حدی که اينجا جا ميشد آورديم تخت خواب مامان و رها و خيلی ديگه از وسايلشون رو سيا در ميان اشک و
آه من به جايی بخشيد و چند تکه ای رو به عنوان ياد گاری نگه داشت ...سوئيت متعلق به مادر بزرگ يکی از دوستان
حامی بود که تنها زندگی ميکرد لبخندی بهش زدم که با آرامش داشت تو آشپزخونه ظرفهای ؼذايی که خريده بود رو از
کيسه بيرون ميکشيد
بعد از به قول خودش اون مراسم آشتی کنون در عرض يک روز اين جا رو پيد ا کرد و اعالم کرد که حق ندارم جز اينجا
که بهش مطمئن بود جايی برم مگر اين که يکی از اتاق های عمارت رو انتخاب کنم...که خب خودش گزينه دوم رو
ترجيح ميده
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سياوش موهام رو بهم ريخت و بعد رفت تا دست و صورتش رو بشوره که تقه ای به در خورد صاحبخونه با ظرؾ
کريستال خوشگلی پر از شيرينی های خوش آب و رنگ وارد شد پيرزن خوش تيپی بود موهای سفيد سشوار کشيده ای
...داشت و پيراهن خوشگل زرشکی رنگی به تنش بود با ديدنش از جام بلند شدم حامی هم به سمتش اومد
...سالم آقای دکتر چه همدم خوشگلی برام آوردی_
...حامی لبخندی زد و دستش رو دور شونه های من انداخت  :خانوم حسينی خالصه خانومم دستتون امانت
...خانوم حسينی لبخند شيرينی زد  :خدا برات حفظش کنه دعا کن اين نويد ما هم يه دختر خوب پيدا کنه باالخره
...هر چه قدر تعارؾ کرديم نموند تا باهم ناهار بخوريم

چشماش رو بسته بود و سرش رو به کاناپه تکيه داده بود ليوان چای رو براش روی ميز گذاشتم با برخورد ليوان به ميز
الی چشماش رو باز کرد و لبخندی زد  :سيا رفت؟؟
..بله رفت با فرشته خانومشون قرار داشتن_
..اين دو سه روز هر سه شون خيلی خسته شدن_
...اين مدت گلنار و آويسا و سيا تمام وقت در کنارم بودن
...لبخندی زدم و موهام رو دادم پشت گوشم و کنارش روی کاناپه نشستم
...حامی_
...زير لب گفت  :جانم
تو اون روزی که خيلی عصبانی بودی ؟؟ چيزی شده بود؟؟_
چشماش رو با انگشتش فشاری داد  :حامد زياد حالش خوب نيست...آسيبهايی که ديده جدی ان و بايد با جراحی به بخشی
...از روده آسيب ديده اش رو بردارن
دستم دور ليوان چايم لرزيد  :خوب ميشه..مگه نه؟
...حامی نگاه عميقی بهم انداخت و دست آزادم رو توی دستش گرفت  :براش دعا کن همراز مشکل حامد فقط جسمی نيست
ميدونم ...اما حاال که بچه ها هستن بايد با خودش مبارزه کنه..اون کم نمياره حامی مگه نه؟؟ بچه ها اين بار خيلی ضربه _
...ميخورن
دستم رو به لبش نزديک کرد...واقعا استرس داشتم...منتظر به حامی نگاه ميکردم اون اگر ميگفت حامد خوب ميشه حتما
....خوب ميشد بچه ها يه بار ديگه بدون اون نميشدن
...تو مادر بی نظيری ميشی_
...جا خوردم من خودم رو هيچ وقت تو جايگاه مادری تصور نکرده بودم
حامی سرش رو بلند کرد و نگاهم کرد  :چرا اينجوری نگاه ميکنی؟؟
...هيچی آخه يهو....نميدونم_
لبخندی زد  :خب ما داريم ازدواج ميکنيم ديگه خانوم خانوما قرار نيست بچه داشته باشيم؟؟
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 ...خب چرا اما من هيچ وقت بهش فکر نکرده بودم_
...برای اينکه تا چشم باز کردی و خودت رو شناختی مادر اون دوتا وروجک بودی_

از حمام بيرون آمدم موهام خيس بود احساس خاصی نسبت به اين خونه آروم و کوچولو داشتم از حضور چند ساعت حامی
...تو خونه هم
هنوز کتابها رو جا به جا نکرده بودم هر چند حامی گفته بود بهشون دست نزنم چون قرار نيست بيشتر از چند ماه اينجا
باشم...لبخندی زدم چشم چرخوندم تا ببينمش از ديدنش که روی کاناپه خوابش برده جا خوردم...با قدمهای سر پنجه بهش
نزديک شدم..روی ميز رو به رو ش نشست...تا حاال توی خواب نديده بودمش نفسهای آرومش نشون از يه خواب راحت
داشتوودست زدم زير چونه ام و به مردی نگاه کردم که کم کم داشت به واقعا مردم بودن نزديک تر ميشد ديگه اون دکتر
بد اخالق اون اتاق کار کنده کاری شده نبود روی کاناپه من دراز کشيده بود با من و سيا پشت يه ميز ؼذا خورده بود به
شوخی های ما خنديده بود نگران من بود هميشه همه جا مردی که تمام سعيش رو کرده بود و ميدونم چه قدر براش سخت
بود تا جلوی دوستش رو بندازه تا چند وقتی پيش مادر بزرگش باشم اون هم وقتی که همه ميدونست براش کاری نداره تا
....بتونه برام يه آپارتمان بگيره برای اينکه به خواسته من احترام بذاره
...لبخندی روی لبم اومد آروم از جام بلند شدم تا چيزی بيارم تا روش رو بکشم

...نگاهش کردم که بعد از يه خواب يکی دو ساعت از خواب بيدار شده بود و حاال دنبال پالتوش بود
دلخور نگاهش کردم  :داری ميری؟؟
لبخندی به لحن آويزونم زد  :عزيزم شب که نميتونم اين جا بمونم ميتونم؟؟
...به شيطنش لبخندی زدم  :خير نميتونی خوش اومدی
...پالتوش رو تنش کرد  :بيا !!!بزرگ تر کوچيک تری هم که رعايت نمی کنی
...خب شام بخور بعد برو_
يه قدم بهم نزديک تر شد و نگام کرد ..من اين نگاه خيره و پر التهابش رو دوست داشتم جوابی بهم نداد انگار همين
...نگاهش که باعث ميشد اين طور صورتم به سمت صورتش کشيده بشه کافی بود تا بفهمم چرا بيشتر نميمونه
چشماش رو بست و باز کرد و سرش رو کمی از صورتم دور کرد...و لبخند گيجی زد ..اين حرکتش باعث شد من هم از
 ...اون کشش چند ثانيه پيش بيرون بيام
دستش آروم به سمت سرم اومد و دستی به مو هام کشيد و بعد دستش رو وری بازوم گذاشت و با لحنی که کامال مشخص
بود برای عوض کردن حال و هوای خودش و من گفت  :موهات رو چرا خشک نکردی...؟؟
...دوست داشتم اين طوری باشم_
...خنده ای به شيطنتم کرد  :يهو زبونتم بيرون بيار ديگه ادب رو تکميل کن امروز
خواستم زبونم رو بيرون بيارم که بازوم رو محکم کشيد سمت خودش من که هنوز تو شوک بودم فقط نفسش رو کنار
...گوشم احساس کردم  :زبونت رو بذار سر جاش باشه همراز وگرنه برات کوتاهش ميکنم
و منی که هنوز تو تمام اتفاقات اين چند دقيقه مونده بودم نميدونم کی کنار گوشم بوسيده شد و کی در بسته شد؟
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*

نگاهی به کيوان داؼون کردم وقتی تماس گرفت و از سر تمرين بدو بدو خودم رو به تاتر شهر رسوندم کيوان سهيل...و
خيلی ديگه از بچه ها نشسته بودن کيوان سيگاری گوشه لبش بود و کالفه داشت پاهاش رو تکون ميداد تمام طول را گريه
ام رو نگه داشته بودم اما با ديدن بچه ها اشکام سرازير شد اين مرگ چی بود که من هنوز بعد از اين قدر حس کردنش
 ....باز هم اين طور بهمم می ريخت و دست و پام رو ميلرزوند
...کيوان با ديدنم از جاش بلند شد و من خودم رو روی صندلی پرتاب کردم  :باورم نميشه کيوان
 ....کيوان با کالفگی سرش رو تکون داد و در حالی که چشماش خيس بود رو به ديوار ايستاده بود
دستيارکيوان دختر قشنگی بود از هم دانشکده ای من بود دختر با استعدادی بود چند ماه پيش تو يه تصادؾ پدر و مادرش
رو از دست داده بود و اون هم مثل من برای تامين خودش مشکالت زيادی داشت بارها سعی کرده بودم بهش کمک کنم
....اون دوران اما افسردگی حاد گرفته بود و يه مدتی هم بستری بود...اما امروز صبح
سهيل کالفه ليوانی آب به من داد که لبهام هنوز ميلرزيد  :بخور...بهتر ميشی
....باورم نميشه..باورم نميشه انقدر بهش فشار اومده که اين کار مسخره رو با خودش کرده_
سهيل دستت کالفه ای به موهاش کشيد  :اين روزا داؼون بود کارها بهم پيچيده شده بود نتوستيم کار بسازيم...من هم دارم
فکر ميکنم بکشم کنار ديگه حوصله ندارم...مريم هم همين جوريش هم مشکل داشت افسردگی اين بی پولی لعنتی بی کاری
...هم بهش اضافه شد امروز هم خونه ای اش تو اتاقش پيداش کرده
با اين جمله احساس کردم يکی روی گلوم چنگ کشيد عاطفه با صدای بلند گريه ميکرد :...من به کيوان گفتم بهت زنگ
نزنه بی خود روحيه تو رو بهم نريزه شنيدم داری تمرين ميکنی اما گفت حق داری که بدونی و بخوای برای تشيعش
...بيای
ليوان آب رو توی دستم چرخوندم  :نه بايد بهم ميگفتيد اين مدت خيلی نمی ديدمش البته دليلش اين بود که خودش
....نميخواست صميمی نبوديم ولی انقدر بهم شبيه بوديم که
....بؽضم رو ديگه کنترل نکردم من هم دوست داشتم مثل عاطفه زار بزنم

اين که اين جا چی کار ميکردم رو خودم هم تحليلی نداشتم پاهام من رو به اين سمت کشيدن...منشی اش با ديدنم کمی با
تعجب شايد به چشمای ورم کردم نگاه کرد اما انقدر دختر جدی و متينی بود که خيلی سريع خودش رو جمع کرد و با لبخند
...از جاش بلند شد  :سالم بفرماييد
...من...يعنی ايشون اگر_
..نه جلسه که ندارن اما دستور دادن هر وقت که شما تشريؾ آورديد خودتون تشريؾ ببريد داخل_
 ...سری برای تشکر تکون دادم لبه شالش رو مرتب کرد  :راستی تبريک ميگم
لبخندی به صورت زيباش زدم و به سمت در رفتم و با تقه ای در رو باز کردم...من اينجا نيومده بودم ذهنم و پاهام من رو
به اين دفتر با اين بوی ماليم عطر و سيگار آورده بودن..با ديدنم لبخندی که روی لبش بود به ثانيه ای به اخمی ؼليظ تبديل
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شد و از جاش بلند شد  :چی شده؟
...نا خواسته دوباره اشک ريختم  :يکی از دوستانم..وای حامی باورم نميشه

از پشت ميزش به سمتم اومد و دستش رودورم حلقه کرد و کمک کرد تا روی يکی از مبلها بشينم خودش هم سريع کنار
دستم روی دسته مبل نشست ترسيده و منتظر نگاهم کرد  :عزيزه دلم کسی چيزی گفته ؟ کاری کرده؟؟
...يکی از دوستانم خود کشی کرده حامی_
با گفتن اين جمله با صدای بلند تری گريه کردم...هنوز داشتم اشک ميريختم که سرم رو روی قلبش احساس کردم اين صدا
...رو که شنيدم انگار اون نفسی که حبس شده بود کم کم بيرون اومد  :عزيزم....عزيز دلم...خيلی متاسفم
...حامی چرا من کاری براش نکردم من که بهتر از همه آدم های دنيا بايد ميفهميدمش_
چند دقيقه ای آروم توی بؽلش بودم و با هق هقی که حاال ديگه اشک نداشت براش تعريؾ کردم...دستش رو آروم روی ..
موهام ميکشيد و اجازه داد تا من از همه چيز گله کنم...ؼر بزنم گريه کنم و خالی بشم...وقتی سرم صورتم بين دوتا
...دستاش قرار گرفت ديگه خبری از اشک نبود يه جفت چشم بود که باز نميشد و دماؼی که قرمز بود
خم شد و فاصله چشماش با چشمام رو به نفسی رسوند  :بهتری؟
..حامی چرا دنيا اين طوريه من ديگه واقعا دارم کم ميارم_
...اخماش رفت تو هم  :ديگه نشونم ها
يا دست موهام رو پشت گوشم داد و نگام کرد  :هر گلی که توی باؼچه ای پژمرده ميشه همراز يه گل ديگه اما رشد ميکنه
 ...ميدونم گاهی برای بعضی گل ها خيلی زود اما
 ....تقصيری نداشت فقط ميخواست زندگی کنه_
...ميدونم عزيز ترينم ميدونم_
 ....ببخش حامی نبايد اين شکلی ميومدم سر کارت اما_
....يکم مکث کردم و نگاهم رو از چماش گرفتم  :من پيش تو احساس امنيت ميکنم..
 ...به ثانيه ای نکشيد که پشونيم رو بوسيد و من چشمام رو بستم
برای دوستت متاسفم..ای کاش کاری ازم بر ميومد...کی مراسمشه؟؟_
 ...فردا_
...ميام دنبالت با هم ميريم_
..آخه..کارت_
..مهم نيست يکم جا به جاش ميکنم قرار نيست تنها باشی من هستم_
 ....حامی تو عين اسمتی و_
و...؟؟_
..تو مرد منی_
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*

ليوان سراميکی قرمز رنگ رو به دستم داد کمی سردم بود و فقط نوک انگشتهام بيرون بود موهام رو پست گوشم فرستادم
 ....و دستام رو دور ليوان حلقه کردم لبخندی بهم زد و دستش رو به سمت صورتم آورد و آروم گونه ام رو نوازش کرد
بهتری؟؟_
...سرم رو به معنی بله حرکت دادم..لبخندی زد و نوک بينيم رو آروم کشيد  :کوچولو
...سرم رو روی شونه چپم خم کردم و با صدايی که خيلی هم حال روز خوشی نداشت گفتم  :نيستم
...برای من هستی_
...کنارم نشست..سرم رو روی شونه اش گذاشتم  :راستی خانوم حسينی سراؼت رو ميگرفت ديشب
بهش يه سری ميزنم...تو اينجا راحتی مگه نه؟؟_
نگاهی به سوئيت انداختم به پنجره روبه حياطش به ديوارهای استوخونی رنگش به تابلوهای اطرافم و به اون تابلوی بامزه
ای که خودم از نقاشی بچه ها قاب کرده بودم و آرامشی تمام وجودم رو گرفت و نفس عميقی کشيدم پر از حامی و چشمام
...رو بستم  :خيلی
...مامان فردا شب شام منتظرته_
کمی سرم رو جا به جا کردم و ليوان رو به لبم نزديک کردم  :دفعه پيش هم کمی بد شد من از تمرين در بيام ميام
...خونتون
...فکر کنم بيای خونه حاضر شی بهتره_
سرم رو از روی شونه اش برداشتم و نگاهش کردم  :چه طور؟؟
...چيزه مهمونهای ديگه ای هم هستن_
به شير داخل ليوان نگاه کردم به خامه ای که روش بسته بود و وقتی بچه بودم همه لذتم برای خوردن شير رفتن اين اليه
...نازک خامه زير دندانم بود
 ....سکوتم رو که ديد ادامه داد  :ميدونم که سختته اما
...بايد عادت کنم_
کمی خم شد و نگام کرد  :نه...تو به هيچ چيزی که اذيتت ميکنه قرار نيست عادت کنی...اين دور همی ها خيلی دير به دير
اتفاق می افته و دليل اصرار من به اومدنت اينه که از فردا شب بايد بپذيرن که تو هستی...تنها چيزی که ازت ميخوام اينه
...که خودت رو اذيت نکنی و بذاری رد بشه...من و تو کمی دير ميريم
...من ميتونم از تمرين زودتر بيرون بيام_
نه دليلی نداره بخوای از کارت بزنی...بيا خونه آماده شو ومن ميام دنبالت ..و اينکه مادرم امشب به خاله و عمه ات _
...زنگ ميزنه
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نگاهی به خودم در آينه انداختم آرايش کمرنگ و محوی داشتم با پيراهن يقه ايستاده سورمه ای رنگ و جوراب شلواری
هم رنگ و کفشهای پاشنه دار ....گردنبند اهدايی حامی رو روی پيراهن انداخته بودم اون قاصدک زيبا ی دور يقه ام رو
دوست داشتم...موهام رو خيلی شل نيمه بسته و باز بسته بودم و پالتوی مشکی گلی رو پوشيدم و شالم رو روی سرم
...انداختم
خانوم حسينی داشت به باؼچه اش آب ميداد با لبخند بهم سالم کرد  :ميری بيرون؟
...بله_
...گلدونهای خوشگت رو گاهی بيار تو حياط_
...اون طفلکی مثل خودم به آپارتمان عادت کردن_
....با شنيدن صدای تک زنگ حامی به سمت در رفتم
پالتوم رو به دست زری خانوم دادم...حس خاصی داشتم از ماشينها و البته صداهايی که از سالن ميومد معلوم بود که
مهمانها رسيدن ...برگشتم و به حامی نگاهی انداختم
دستش رو آروم دور کمرم انداخت  :همراز خوبی؟؟
...راستش رو بخوای يکم خجالت ميکشم يعنی االن با تو داخل رفتن تو جمع خانوادگيتون يکم_
....لبخندی زد  :من خودم خواستم که زمانی بيايم که همه باشن...در ضمن خيلی خوشگل شدی
...اين خوشگل شدی جدی بدون پسوند و پيشوند اين مرد از هر تعريؾ پر آب و تاب دنيا دلنشين تر و زيبا تر بود
صدای تق تق کفشم روی سنگهای براق کؾ سالن شايد بيشتر از همه در گوش خودم ميپيچيد ...هی وقت فکر نميکردم
روزی پا به پای حامی برای اثبات خودم به خاندانی که شايد چشم ديدن من رو نداشتم قدم به اين سالن پر هيبت و پر تجمل
...بگذارم
با حضورمون فريده خانوم با لبخند و بلند سالم کرد که باعث شد سرها به سمتمون به چرخه و من چشمم بيشتر از همه به
..عمه ملوک بود که صدر مجلس تکيه زده به عصايی درست شبيه به عصای اکبر خان نشسته بود...قلبم تند تند ميزد
حامی هم از هر زمانی جدی تر سالم کرد و دست داد و من تنها چيزی که به ذهنم رسيد رفتن به سمت فريده خانوم بود که
...با لبخند ايستاده بود
...خوش اومدی عزيزم_
اين رو گفت و باهام رو بوسی کرد...حامی کنار عمه اش روی مبل تکی نشست و من با هدايت فريده خانوم کنارش قرار
...گرفتم و چه قدر دوست داشتم که اون پله ها رو باال برم و برم تو اتاق بچه ها
ميدونستم که خونه حامد هستن و ميان...دستهام عرق کرده بود مشتش کرده بودم ..سنگينی نگاهشون رو روی خودم
...دوست نداشتم
...حامی با نسبتا بلندی گفت  :زری خانوم برای همراز چای بياريد لطفا
دلم ميخواست آب بشم ...خيلی خجالت کشيدم وسالن به نظر خيلی خيلی گرم بود...نگاهم به قاصدک آويزون دور گردنم
..بود و ذهنم به حلقه توی جعبه توی کيفم
...عمه ملوک  :خوب همراز خانوم بچه ها هم که نيستن
...خوب ميدونستم که دلش ميخواست اين طور فکر کنه که حضور من مختص بچه هاست و بس..
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...حامی با صدای محکمی گفت  :ايشون مهمان من هستند عمه جان
...راستش رو بخوای حامی جان دختر مهناز جان از آمريکا برگشتن_
....حامی خيلی جدی به عمه اش نگاه کرد  :خوش اومدن
...ميدونی که هم من هم پدر خدا بيامرزت خيلی مهتاب رو برات مناسب ديديم_

تمام اين جمله رو به من و خطاب به من بود و من دلم ميخواست اين سالن رو ترک کنم و زير تير نگاه همه بودم و ..
...عصبی شده بودم و تمام تالشم اين بود که هيچ حرکت اضافه ای انجام ندم
...پدر جان هم اين اواخر در جريان بودند عمه جان من انتخابم رو کردم_
...نفسم حبس شد و مطمئنم که رنگ عمه خانوم هم پريد
فريده خانوم با لبخندی که کامال معلوم بود برای آرام کردم جو به روی لب داره برگشت به سمت عمه خانوم  :بله من هم
...در جريان هستم و انتخاب حامی رو تاييد ميکنم
...عمه خانوم  :فريده نميخوای بگی که
...دستش رو توی هوا تکون داد  :اصال نبايد همچين چيزی تکرار بشه حامی جان
حامی خيلی خونسرد بود اين شايد بيشتر من رو کالفه ميکرد..پاش رو روی پاش انداخت و فنجان چايش رو توی دستش
گرفت و به پشتی مبل تکيه داد و نگاهی اجمالی به کل سالن که البته شامل مادر رويا و همسرش و چند نفری که نميشناختم
ميشد کرد
من با کسی که دوستش دارم و قبولش دارم ازدواج ميکنم عمه جان کسی که خدا رو شکر تونستم بعد از چندين وقت _
...اصرار ازش بله بگيرم
نگاهها که به سمت من چرخيد من فقط دلم ميخواست توی مبل فرو برم و همه حواسم به اين بود که پس من چرا اون مدتها
....اصرار زبانی رو يادم نمياد

*

دامن پيراهنم رو کمی پايين تر کشيدم و نگاهم چرخيد به سمت فريده خانوم که با مهر نگاهم ميکرد ...با وجود اينکه فکر
ميکردم خودم رو برای سخت ترين بخش اين ماجرا آماده کردم اما اين تپش قلب و اين سردی که تمام بدنم رو گرفته بود يه
....جورايی نشونم ميداد که انگار خيلی هم موفق نبودم
...عاقبت برادرت رو نديدی؟_
سرم خيلی سريع به سمت اين زن مستبد و خودخواه چرخيد اين وسط عاقبت کی خراب شده بود خواهر من؟؟ يا برادر
جناب حامی خان انتظام؟؟
حامی نگاهم کرد ميتونستم نگرانی رو تو نگاهش بخونم تمام وحشتش به اين نقطه ضعفی بود که هر بار انگشت گذاشته
ميشد بی جواب نميذاشتم اما من فعال قصدی برای جواب دادن نداشتم خيلی خونسرد و محکم تو چشم های عمه ملوک خيره
 ....شدم
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حامی  :عمه جان پيش کشيدن بحثهای گذشته به نفع هيچ کدوم از ما نيست بگذاريد اين مسئله خانوادگی بين خود ما باقی
...بمونه
ميتونستم به وضوح جا خوردنشون رو حس کنم...شايد حامی با محکمی و يه جورايی ادب هميشگيش جوابشون رو داده
....بود اما اين جمله برای زخمی که اين زبون به من زده بود کافی نبود
...فريده خانوم  :من پشت انتخاب پسرم هستم
عمه خانوم از باالی عينکش نگاهی کرد  :همون پشت انتخاب هاشون هستی که يکيشون چند سال در به در يه کشور ديگه
...بود و يکيشونم معلوم نيست داره چی کار ميکنه
...احساس کردم خون تو سرم دويد اين همه ديگه زياد بود سر جام جا به جا شدم...فريده خانوم با نگرانی نيم خيز شد
صدای يکم بلندی از بر خورد فنجون به ميز به گوشم رسيد و بعد صدای محکم حامی  :نمی خوام اين حرفها ادامه داشته
باشه 34...سالمه و دارم همين خانواده رو مديريت ميکنم خوب ميدونم کسی که انتخاب کردم تا چه حد قابل اعتماد صبور
محکم و مودب من برای تاييد يا تکذيب اعالم نکردم عمه جان من فقط نامزدم رو بهتون معرفی کردم
....و بعد صداش رو کمی بلندتر کرد  :فخری خانوم با حامد تماس بگيريد اگر که نزديک هستن ميز شام آماده بشه لطفا
صدای بر خورد قاشق و چنگالها به اون بشقابهای چينی گرون قيمت صدفی رنگ هم نمی تونست مانع بشه که من صدای
بلند تپش قلبم رو نشنوم...بين فريده خانوم و مادر رويا نشسته بودم و فريده خانوم تمام ؼذاهای روی ميز رو توی بشقابم
جمع کرده بود با صدای بلند تعارؾ ميکرد و قربون صدقه ميرفت ميدونستم تمام اينها برای اينه که حال نسبتا بد من رو
...خوب کنه ..من حتی از دفاع حامی از خودم هم راضی بودم اما نميدونم چرا احساس ميکردم کافی نيست
حامد رو به روم نشسته بود و با ؼذای توی بشقابش بازی ميکرد نميدونم چرا اون هم حوصله نداشت...از گلوم چيزی
پايين نمی رفت...من و رها چيزی برای اين خانواده کم نداشتيم ..رها بيشترين ضربه رو از اين مرد روبه روی من
خورده بود و من هنوز هم به خاطر اينکه بچه ها پدرشون رو از دست ندن برای سالمتيش هر شب دعا ميکردم وبا وجود
اينکه دلم باهاش باز نشده بود برای اينکه مرد مورد عالقه ام بين ما نمونه باهاش به بهترين شکلی که از دستم بر ميومد
....رفتار ميکردم و باز اين جماعت اين طور نگاهم ميکردم و ازم توقع داشتن
صدای تک سرفه حامی باعث شد سرم رو بلند کنم و نگاه موشکافانه اش رو روی خودم احساس کنم همون سوال توی
نگاهش توی سر خودم هم بود م چرا حامی رو نگاه نميکردم؟
...برای ديدن بچه ها اون جمع خفه کننده رو ترک کردم که در حال صحبتهايی بودن که برای من جذابيتی نداشت
دختر بزرگتر عمه خانوم از کنارم رد شد و در حالی که داشت با تلفن صحبت ميکرد برای اينکه من بشنوم گفت  :نه اون
...دفعه که از اتاق حامی بيرون اومدنش رو ديده بودی معلومه اشتباه نديده بودی

..نيوشا هنوز هم داشت با ترديد نگاهم ميکرد  :جانم پرنسس
تو قراره عروس بشی؟؟_
...کوشا  :اونم عروس عمو
لبخندی به ذوقش زدم  :چيه تپل خان ناراحتی؟؟
اومد سمتم و بوسم کرد  :اين يعنی تو قراره اين جا با ما زندگی کنی؟
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جا خوردم..من به اين جاش فکر نکرده بودم ..قرار بود من اينجا باشم؟؟ تو اين مرکز تجمل جهان؟؟ من اين جا رو ..
...دوست نداشتم..من جايی که خواهرم انقدر توش اذيت شد رو چه جور دوست داشته باشم؟؟
نيوشا  :همراز..تو قراره لباس عروس بپوشی؟؟
کی بهت گفت ؟؟_
حامد گفت بايد خوشحال باشم چون قرار برای عمو عروس بيارن..من اولش ترسيدم همراز اينکه عمو ديگه ما رو _
...نخواد
دستش رو گرفتم و کشيدم سمت خودم و موهاش رو بوسيدم  :عموتون هميشه دوستتون داره....هميشه...و در ضمن شما
..پدرتون رو هم داريد
...حامد خوبه..باهاش خوش ميگذره اما...همراز من هنوز هم وقتی ميترسم ميرم پيش عمو_
...لبخندی به چشمای زيباش زدم و تو دلم گفتم خب منم هر چيزی که ميشه ميخوام فرار کنم برم پيش عموی جذابتون..
نيوشا خودش رو تو بؽلم جا به جا کرد از آرزوهاش گفت از اينکه دنباله لباس من رو بگيره..کوشا ميخنديد که من قرارا
نيست مال کس ديگه ای باشم و من لبخند ميزدم به ذوقی که تو اين دوتا بچه بود و تو من هم ذوق ايجاد ميکردن تا يادم بره
...اون پايين کسی برای عروس شده من ذوق نکرده بود و حرفی که خورده بودم

تقه ای به در خورد و من وسط تعريؾ کردن از آخرين سوتی سيا که بچه ها داشتن قهقه ميزدن گفتم برگشتم و به حامد
....لبخند بر لب توی چارچوب نگاه کردم
و چرا من دوست داشتم االن حامی رو ببينم به جای حامد؟؟..
...خوب عروس برادر من رو قرق کرديدا_
...کوشا خنديد و خودش رو بهم چسبوند  :اون همراز ما ست
..گونه اش رو گازی گرفتم .دادی زد و حامد خنديد
...همراز ميشه چند لحظه بيای_
 ...توی راهرو تکيه دادم به ديوار از پايين هنوز صدای گفت و گو ميومد
حامد کمی خم شد تا بهتر ببينتم  :بازهم قضيه من؟؟
..مهم نيست_
دستش رو توی جيبش کرد و کمی ازم فاصله گرفت  :مهمه..اون اخمای پايين حامی و پناه گرفتن تو تو اين اتاق خيلی
مهمه..نميدونم من چی بگم..من ..خانواده ام حتی بچه ها داريم اعتراؾ ميکنيم که مقصر اين وسط من و حماقتميم اما عمه
...نميخواد کوتاه بياد و تازه برای من نسخه هم ميپيچه
برای حامی که گفت چه کسی رو انتخاب کرده برای شما هم انتخابی داره...؟؟_
پوزخندی زد  :برام مهم نيست...از من گذشته من همين که بتونم با بچه هام باشم و بتونم با اين همه بيماری جسمی و
روحی زنده بمونم کافيمه...دختر مردم رو بدبخت نميکنم...حامی بهترين انتخاب رو داشته ...تو برات احساس ما مهم باشه
..همراز..مادرم که از ذوقش نميدونه چه کنه...بچه ها که دارن نقشه برای عروسی ميکشن..و حامی که گفتن نداره
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سرم رو پايين انداختم..همه حرفهاش عين آبی بود روی آتيش ولی من انقدر اين مدت از حامی محبتهای خاص خودش رو
...ديده بودم که االن تنها چيزی که ميخواستم بودنش در کنارم بود
..من اومدم يه بار ديگه بگم ببخشيد...اگر من اون کار رو نکرده بودم_
...اشتباهی که اين وسط شد پا برجا اما اگر اون هم نبود من برای حامی کم به نظر ميومدم_
...لبخندی زد  :برای ديدن جواهر وجودی تو اون جماعت نياز به يه نگاه بی طرؾ دارن که خب ندارن
خوبی؟؟_
...هر دوی ما با شنيدن صدای حامی به سمتش چرخيديم
حامد  :اوه اوه حسود خان تشريؾ آوردن
...من به زور خنده ام رو از لحن لوده اش جمع کردم..
..حامی دست چپش توی جيبش بود و مثل هميشه با قدمهای محکم به سمتمون اومد
..حامد  :من برم پايين مامان رو با هاشون تنها گذاشتيم
....لبخندی به من زد و از کنارمون رد شد
...هنوز هم تکيه ام به ديوار بود خودم رو براش لوس کرده بودم
خوبی؟؟_
_...
چرا نگام نميکنی؟؟_
با دلخوری مصنوعی به چشمای قهوه ايش نگاه کردم...با شيطنت نگاهم ميکرد  :حقشه سرت رو ببرم وايسادی اينجا داری
...با برادم گپ ميزنی من رو پايين تنها گذاشتی
....سرتون شلوغ بود_
...بهم نزديک تر شد حاال بين اون و ديوار محبوس شده بودم و چه قدر اين زندان دوست داشتنی و امن رو دوست داشتم
...پس قهر کردی با من کوچولو_
...نه که خيلی هم منت ميکشی_
دستش رو آروم آورد باال و انگشتش رو کشيد روی بازوم تپش قلبم با هر بار نزديک شدنش باال تر ميرفت...تو تاريک و
...روشن اين راهرو که با ديوار کوبهای طاليی روشن ميشد هم ميتونستم شفافيت نگاهش رو ببينم
االن داری برام ناز ميکنی؟_
زبونم رو به لبم کشيدم  :نيست که سر ميز خواستی پيشت بشينم..نيست که مستقيم گفتی ..حاال ناز هم کنم خريدار داره
..انگار
سرش رو بهم نزديک تر کرد و نفسش ميخورد به گونه ام و من هيچ وقت اين مرد رو انقدر بی قرار نديده بودم و اين بی
...قراری به من هم منتقل ميشد....و خون توی رگهام رو ميتونستم احساس ميکردم
...صداش کنار گوشم بود  :بلد نيستم تو اون جماعت بهت ابراز عالقه کنم درست..اما...بلدم نازت رو بخرم
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...نميخوام...هنوز هم ازت دلخور_

حرفم هنوز تموم نشده بود که نفسم حبس شد...حرکت نرم و آرومش برای بستن راه حرفی که داشت بيرون ميومد انقدر
زيبا و لذت بخش بود و انقدر نو وبکر برای من که نميدونم کی من هم همراهش شدم..هر چه که بود شايد زيبا ترين نوع
...سکوت بود و آرام بخش ترين حس دنيا
چشمام رو باز کردم...پيشونيش رو گذاشته بود روی پيشونيم :اينم سزای خانوم خانومای من که اين طوری برام ناز
...ميکنه
تا وقتی قرار بود اين طور تنبيه بشم..تا وقتی که اين مرد اين طور نگاهم ميکرد...تا وقتی که قلبم اين طور با ديدنش ..
ميتپيد و تا وقتی که از بوسه اش اين طور ؼرق لذت ميشد و دلم بازهم طلبش ميکرد..مهم بود که اون جماعت اون پايين
...من رو ميخوان يا نه؟؟ وقتی که من اين مرد رو انقدر ميخوام
...سرش رو از بين موهام رد کرد و نفس عميقی کشيد  :خيلی ميخوامت عزيزم
روی مبل جا به جا ميشدم و نا خواسته نگاهم رو ازش ميگرفتم انگار اون همراز باال توی راهرو که اون طور دلبری
ميکرد من نبودم که حاال ازش نگاه می دزديدم و در عجب بودم که ميتونست انقدر جدی طوری که انگار اتفاقی نيوفتاده تو
...الک حامی هميشگيش با اين جماعت صحبت کنه
عصبانيت و يا شايد تعجبی که سعی در پنهان کردنش داشتن رو هنوز هم ميشد تو لبخندهای مصنوعيشون ديد فريده خانوم
هر چند وقت يه بار با تعارؾ کردن انواع ميوه و شيرينی ميخواست که محبتش رو نشون بده و من فکرکردم اين طور
پيش بره رسما می ترکم...و حامد با شيطنت نگاهم ميکرد و باعث ميشد هی فکر کنم چيزه ديده و بيشتر خجالت بکشم و
...شيطنت نگاهش بيشتر بشه

...عجب خفقانی بودا_
...اين اولين جمله از طرؾ حامد بود بعد از رفتن مهمانها
فريده خانوم پيشونيش رو فشاری داد و من هم توی معده ام يه سنگينی عظيم احساس ميکردم و پاهام توی اون کفشا زوق
..زوق ميکرد
ميشه که من برم خونه؟؟_
فريده خانوم  :چرا شب همين جا نميمونی دخترم...؟؟
...حامد بازهم لبخندی زد و من دلم ميخواست بزنمش..ای بابا
...حامی  :عزيزم حاضر شو ببرمت
...فريده خانوم با کلمه عزيزم هر چند سفت و محکم حامی لبخندی روی لبش اومد

..ميدونم بهت خوش نگذشت عزيزه دلم ولی بهت قول ميدم که سعی ميکنم اين جور جمع شدنها به حداقل برسه_
...من رو موقع خارج شدن از اتاقت تو مراسم پدرت ديدن و مثل اينکه برداشتشون_
..اخماش رفت توی هم  :اين که نامزدم از اتاقم بيرون بياد انقدر تعجب داره
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..لبخندی زدم و چرا هر بار باز اين کلمه اين جور من رو به پرواز در مياورد  :اونا که نميدونن

برات اين جمله ها مهم نباشه من که ميدونم چه خانوم نجيبی دارم...اما دوست داشتم که بهت خوش بگذره يا الاقل انقدر _
...بد نگذره
هنوز يکم سردم بود توی خودم بيشتر جمع شدم و حامی بخاری رو زياد تر کرد و زير لب زمزمه کرد  :کوچولوی
...سرمايی
لبخندی روی لبم اومد و نگاهم موند روی برؾ پاک کن ماشين
...من جايی که تو باشی بهم خوش ميگذره_
 ...دستم رو که روی زانوم مشت کرده بودم بين دستاش گرفت و من هنوز هم روم نميشد مستقيم نگاش کنم
دلبر کوچولوی من حاال چرا نگام نميکنه؟؟_
...بيشتر سرم سمت پنجره چرخيد دستم رو کمی فشار داد :...مادرم با عمه ات صحبت کرده
با تعب به سمتش چرخيدم  :نگفته بودی
...امروز عصری صحبت کردن_
و؟؟_
...ميتونی حدس بزنی که خيلی استقبال نکردن_
پنچر شدم و همه حس های قشنگم پريد
...همرازم..خانومم....چرا سرت پايين آخه_
...خاله ام_
...ميدونم از عمه ات بدتر و از همه بدتر عمه خودم_
...چرا هيچ کس من رو دوست نداره_
...اخماش رو کرد تو هم  :من عمه ات و خالت رو راضی می کنم...حق هم دارن
...فکر نميکردم اين طوری فکر کنی_
...نه واقعا حق دارن با پيش زمينه ای که از حامد دارن پيش خودشون فکر ميکنن يکی مثل برادرش_
تو دلم گفتم خاله بيشترين کينه اش از اکبر خان اما اين رو به حامی هرگز نميگفتم پشت سر پدر فوت شده اش حرؾ زدن ..
...کار درستی نبود اصال
 ..کامل به سمتش چرخيدم...نزديک خونه بوديم ماشين رو گوشه ای پارک کرد ولی خاموشش نکرد و به سمتم چرخيد
...اين طوری نگو حامی_
...دستم رو بيشتر توی مشتش فشرد  :من بهت قول ميدم هيچی تکرار نميشه
خيلی دوست داشتم ببوسمش...حال خيلی عجيبی داشتم چشمم همش به لبش ميچرخيد و از خودم خجالت ميکشيدم اين چه
حسی بود که به جونم افتاده بود سريع نگاهم رو روی چشماش دوختم اين جا امن تر بود ...به خودم نهيب خجالت بکش
...زدم اما دست خودم نبود دوباره اون آرامش زيبا رو ميخواستم
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لبخندی که روی لبش بود انگار نشانه اين بود که فهميده بود تو ذهنم چی ميگذره و خجالت زده شده بودم و مطمئن بودم
...گونه هام از شرم اين طور حرارت دارن
...من قبل از داشتنت چه طور داشتم زندگی ميکردم قاصدک من_
االن من رو داری؟؟؟_
...چشماش رو يه بار بست و باز کرد  :بايد يه فکری برای اين همه ناز توی صدا و لحن صحبتت بکنم اين جوری نميشه
اخمام رو مصنوعی کردم توی هم و نگاش کردم...سکوت بينمون رو شکستم چون بد جور داشتم خطرناک ميشدم :
...چيزه..من خودم با عمه ام صحبت ميکنم
دست آزادش رو آروم باال آورد و روی لبم کشيد و من اين حس آروم رو دوست داشتم و ياد روزهايی افتادم که فکر
ميکردم اين دستها برای نوازش چه جورين و امروز اعتراؾ کردم که بينظير بودن ..عين يه پرواز سبک حباب بودن و يا
...شايد مثل بوسه اش درست مثل قطره های بارون
آره به عمه ات بگو..من اصرار دارم که زودتر عقد کنيم_
شصتش رو روی لبم ميکشيد و چشماش پر از تمنا بود  :اگر هم پرسيد چرا انقدر عجله داره..بگو ميترسه که قاصدکش
بترسه و پرواز کنه و يا نه...بهش بگو من امروز سيب سرخ حوا رو چشيدم و مزه اش تمام وجودم رو گرفته و نميخوام
....اين سيب ممنوعه باشه ..نميخوام از بهشتی که االن توش گرفتار شدم اخراج بشم...دلش رو ندارم

*

چادر عمه رو آويزون کردم لپاش کمی گل انداخته بود خوب ميدونستم دليلش فشارشه..براش چای سبز آوردم لبخندی
زد...گيره روسريش رو باز کرد..شالم رو مرتب تر کردم...حاج آقا با لبخند به سوئيتم نگاهی انداخت  :هر جا بری با
..خودت صفا ميبری
استکان چای رو روبه روش گذاشتم و لبخندی زدم..عمه عکس قاب گرفته بابا رو ديد و بعد از اين همه سال باز بؽض
...کرد و شوهر عمه ام زير لب فاتحه ای خوند
...عمه مانتوش رو در آورد  :بشين عمه جان چرا انقدر دور ميچرخی
...دارم ميرم زير ؼذا رو خاموش کنم_
مگه نگفتم چيزی درست نکن...عمه چرا خودت رو اذيت کردی؟؟_
...نه که خيلی هم آشپزيم خوبه_
عمه لبخند ؼمگينی زد  :اون وقت ميخوای عروس شی؟؟
...از شوهر عمه ام خجالت ميکشيدم
چرا سرت پايين عمه خودت هم مطمئن نيستی..؟_
..شوهر عمه ام  :خانوم بذار برسی..االن وقت پرسيدن اين سئوالهاست
....عمه که برگشت به سمت شوهر عمه ام مثل شصت تير شليک شدم به سمت آشپزخونه و نفسم رو بيرون داد
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از توی جيب شلوار گوشيم رو که رو ويبره بود در آوردم..حامی بود..لبخندی زدم و صدام رو آوردم پايين :الو
عزيزم کجايی؟؟ چرا گوشی بر نميداری..؟_
...نگاهی به سالن انداختم و برگشتم به سمت گاز تا لوبيا پلو رو نگاهی بندازم...ظاهرش که اصال خوب نبود
..عمه ام اينا رسيدن_
چيزی به خانوم من گفتن؟؟_
...اين خانومم گفتنهاش رو دوست داشتم..
...حامی_
..لحنم زيادی بچگانه بود ميدونستم
...جان دلم_
...ؼذام افتضاح شده_
 ....با صدای بلند خنديد
ميشه بگی چرا ميخندی؟؟_
...عزيز ترينم من که گفتم بذار بگم فخری خانوم درست کنه برات بيارم خودت اصرار داشتی_
..من آشپزی بلدم_
..خنده اش رو خورد  :معلومه...من و باش چه زنی ميخوام بگيرم..آخه آشپزی هم بلد نيست
..با بدجنسی گفتم  :عمه ام هم همين رو گفت به همين خاطر قضيه منتفی فکر کنم بمونه برای يکی دو سال آينده بهتره
...چی چی رو بهتره..اصال خودم آشپزی ميکنم..قضيه بمونه برای يکی دو هفته بعد_
...خنده ای کردم  :داد نزن صدات ميپيچه
...عمه  :همراز عمه جان خودت رو اذيت نکن
...برگشتم به سمت گوشی  :حامی من برم
...من امروز عصری ميام ديدن عمه و شوهر عمه ات_
...انگشتم رو به کابينت کشيدم  :فکر ميکنی الزمه.؟..من از عکس العمل هاشون ميترسم حامی
...همين که تا اين جا اومدن يعنی کمی اوضاع مناسب تر شده..تو نگران نباش عزيزه دلم من درستش ميکنم_

...ظرؾ ماست رو به سمت عمه کشيدم
شوهر عمه ام با آرامش مشؽول ؼذاش بود اين مرد هميشه آرام بود و خونسرد مثل حامی با اين تفاوت که اون تکبر توی
...نگاه و رفتارهای حامی رو نداشت
..الهی شکر گفت و بعد ادامه داد  :ممنونم همراز خانوم
...شما که چيزی نخورديد ميدونم زياد خوب هم نشده بود_
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...لبخند مهربونی زد  :ؼذای دختر پز هر چی باشه عاليه ما که از اين نعمت محروم بوديم

...عمه همچنان ساکت بود و با ؼذاش بازی ميکرد  :عمه جان چرا نميخوريد...نميتونيد بخوريد نون پنير رو دارم ها
...مادرش که بهم زنگ زد...هزار تا حرؾ اومد تو ذهنم...هزار تا همراز_
..قاشقم رو توی ظرفم گذاشتم و کمی به پشتی صندلی تکيه دادم...و سرم رو پايين انداختم
خالت چی می گه؟؟؟_
_...
حامد هم برگشته نه؟_
..بله_
...تمام طول اين سالها خيلی جلوی خودم رو گرفتم که سر نماز لعنتش نکنم_
..شوهر عمه ام استؽفر اللهی زير لب گفت و تسبيحش رو به دستش گرفت
...عمه از اون سر ميز کوچيک خونه ام دستش رو روی دست گذاشت  :تو باسوادی همراز عاقلی
به زور کمی خودم رو جمع و جور کردم تا بتونم با عمه صحبت کنم  :عمه با اجازتون خودش تا يکی دو ساعت ديگه مياد
 ...باهاتون صحبت ميکنه من شايد...يعنی روم نيمشه که
اخمهای عمه در هم رفت اما حا ج آقا نگاهی بهم انداخت  :کار درستش هم همينه مرد و مردونه بياد .دخترم ميدونم تو
..دختری نيستی که ما بخوايم راه جلو پات بذاريم
..اين طور نفرماييد_
نه دخترم بحث اينها نيست...ما چه کرديم برات تو اين سالها ..چه ما چه خالت تو داری حرمت ميذاری که نظر ما رو _
...ميپرسی
عمه  :مادرت سر رها از ما سئوالی نکرد...زنگ زد گفت رها رو دادم رفت...اومديم اون دبدبه و کبکبه..کی بدش مياد
...امااز اولش هم معلوم بود که اين وصله نا جوره
منم ناجورم عمه ؟؟؟_
....دستش رو محکم دور مچم حلقه کرد  :تو از جورم جور تری اين چه حرفيه

...حامی لبخندی به سر پايينم و شال روی سرم زد...استرس داشتم انگار که اين آدم رو بار اول بود که ميديدم
..بلند شدم تا از جعبه شيرينی که آورده بود چندتايی توی تنها ديس کريستالی که داشتم بچينم
عمه اخم کرده بود چادرش رو محکم دورش پيچيده بود و حتی حاضر نشده بود چادر رنگی سر کنه...نفسم رو بيرون دادم
حاجی  :خب آقای دکتر والده خوب هستند؟؟
حامی شيک و جدی رو به روی حاج آقا نشسته بود  :سالم دارن منتظر تعيين وقت از جانب شما هستند برای خدمت
....رسيدن

صفحه 471

برای

دانلود

رمان

های

بیشتر

به

سایتbehtoop.com
مراجعه کنید

رمان

بانوی قصه

عمه چيزی نميگفت اما هر حرکتش نشان از اعتراضش بود و من خيره بودم به مرد مؽرورم و ميترسيدم از هر جمله ای
..که قرار بود رد و بدل بشه
...ظرؾ رو روی ميز وسط گذاشتم و خودم هم کنار عمه رو به روی حامی نشستم
...حامی نگاهش به من بود پر از حس اطمينان به جمالتش
...عمه  :به سالمتی برادر محترم هم تشريؾ آوردن گويا
حامی کمی خودش رو جمع و جور تر کرد و من دستهام رو در هم قالب کردم...و تو فکر اينکه چرا نه تو جمع خانوادگی
...خودم و نه تو جمع خانوادگی حامی من چرا حرؾ نميزنم و الل ميشم
...بله حامد اومده_
....خب خدا رو شکر خدا برای مادرش حفظش کنه ولی برادرزاده من جايی که نميتونه برگرده_
...زير پلک حامی پريد اين رو به وضوح ديدم
...حاجی  :خانومم داغ برادر زاده اش رو هنوز داره آقای دکتر
....بهشون حق ميدم...من به عمه خانوم حق ميدم..اما..شما من رو برادر حامد نبينيد_
پسر اکبر خان انتظام که ببينم ..اون رو هم نبينم؟؟؟_
...رنگم پريد اصال دلم نميخواست کار به اونجا بکشه
...عمه جان_
...عمه  :نميدونه چه خون دلهايی برای ديدن خواهر زاده هات خوردی؟؟ چه شب و روزايی که زنگ زدم در حال هق هق
حامی نگاهش رو از عمه گرفت و به من نگاه کرد محکم تر از هر زمانی گفت  :بهتون قول ميدم يه قطره اشک
...نريزه...همراز برای من خيلی مهمه...خيلی زياد
...حاجی  :اين خيلی مهمه پسرم
عمه  :بله مهمه..اما ميخوام بدونم چی می خوای از همراز؟؟
حامی پر صالبت من و اين سئوال؟؟؟
...گوشه تونيک چهار خونه ام رو توی دستم گرفتم
قراره برای برادرزاد هات مادری کنه؟؟_
حامی صداش رو صاؾ کرد  :قراره برای من همسری کنه...عمه خانوم من ترسهای شما رو درک ميکنم هم شما و هم
خاله همراز..خود همراز هم اين ترس ها رو داشت ..من نميگم نيوشا و کوشا به مادر احتياج ندارن اما مگه تمام اين سالها
بدون اين حرفها همراز مادری نکرده؟؟
....من اما هنوز هم ساکت بودم قول داده بودم بذارم حامی خودش حرفهاش رو بزنه
حامی انگشتش رو به کنار ابروش کشيد  :همراز دختر مورد عالقه منه...قرار هم نيست برای بچه ها چيزی بيشتر از يه
خاله مهربون و مسئول باشه..قراره همسر من باشه و من شوهرش با تمام مشئوليت ها و وظايفی که اين عنوانها به دنبال
...داره نه چيزی کم تر نه چيزی بيشتر
...عمه ساکت نگاهش کرد ...لحن جدی و محکم اين حامی باعث اين سکوت شده بود فکر کنم
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حاجی  :آفرين پسرم همين که بدونی مسئوليت ازدواج چيه يه گام جلويی من اين حرؾ رو به پسرهای خودم هم
...ميزنم...شما هم مثل اونها

*

شنلم رو دورم پيچيدم و لرز خفيفی کردم ...هوا تاريک شده بود و بوی محبوبه شب همه جا پيچيده بود نفس عميقی کشيدم
کنار در ايستاديم لبخند خسته ای روی لبش بود و يه نگاه پر محبت به صورتم داشت..لبخند زدم و بهش نزديک تر شدم دو
ساعت گذشته برای هيچ کدوممون ساعتهای خوبی نبود من از شدت سکوت خفه شده بودم و حامی شايد از شدت تمام اون
...کينه هايی که عمه و صبح هم خاله پای تلفن روش خالی کرده بودن
...شام ميموندی_
دستش رو آروم دراز کرد و دستی به گيره سرم کشيد  :برم بهتره
...هر چند دست پختمم خوب نيست_
...تک خنده خسته ای کرد  :هر کی جواهری مثل تو رو توی بؽلش ميخواد بايد آشپز هم بگيره
لبخندی زدم چيزی که اشاره کرد رو خوب يادم بود  :يادته؟؟
مگه ميشه يادم بره ...من هر چيزی که مربوط به تو باشه_
...رو با دست به شقيقه اش اشاره ای کرد و ادامه داد  :اينجا حفظ کردم
 ...کمی بيشتر توی شنلم خم شدم و لذت بودنش رو نفس کشيدم
...ببخشيد حامی بابت تما م اين حرفها_
...خسته شدم از بس بابت حامد همه جا جواب پس دادم_
..سرم رو گرم نوک کفش هام کردم کشيدمشون به سنگ فرش قرمز رنگ حياط
...دستش رو آروم به سمتم دراز کرد و دستم رو توی دستش گرفت  :خانوم سرمايی من برو تو يخ کردی
...ميترسم حامی_
دستم رو محکم تر توی دستش گرفت  :قرار شد اين ها رو بسپاری به من و نگرانی نداشته باشی..ترس رو من بايد داشته
..باشم
سرم رو با شدت بلند کردم و پر سئوال نگاهش کردم..کمی سرش رو خم کرد تا من گرمای نفس هاش رو روی گونه ام
احساس کنم و خلسه هميشگی تمام وجودم رو بگيره
اگه عشقم رو بهم ندن چی؟؟_
 ..نفس عميقی کشيدم ...سرش رو بلند کرد و روبه روی صورتم توی چشمام خيره شد
!!فرار کنيم؟؟_
خنديد و بينيش رو به بينيم زد  :نه خانوم من با حرمت مياد تو خونه من فرار چيه
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..شوخی کردم_
...ميدونم عزيزم...ميدونم_
...چشماش رو بست و باز کرد  :انقدر ميام و ميرم تا باالخره کوتاه بيان

يک جورهايی شبيه ميدان نبرد بود...همه به هم نگاه ميکردند و من از پشتم دونه های درشت عرق ميرفت...موهام رو
پشتم بسته بودم ...شلوار پارچه ای سورمه ای رنگی تنم بود بود و بلوز حرير سفيد با خالهای سورمه ای...يکم لباس برای
....من زيادی مجلسی بود اما گلی مجبورم کرده بود
سيا..شوهر خاله ام..خا له ام و گلی کنار هم نشسته بودند و من مجبور شده بودم از خانوم حسينی صندلی بگيرم..هر چه
قدر خاله اصرار کرده بود مراسم خونه اونها باشه من قبول نکردم تنها چيزی که قبول کردم ظروؾ کريستالی بود که به
زور آورد..عکس رها و مادرم و پدرم روی ميز عسلی کنار گلدانها بود و من روی تک صندلی رو به روی حامی که از
هميشه شيک تر بود نشسته بودم..به اصرار من حامد هم اومده بود کاری که تا لحظه آخر از نظر خودش اگر نميشد بهتر
بود و من اصرار داشتم که تنها برادر حامی در کنارش باشه..نگاه حامد ؼصه دار بود و رنگش پريده و تمام سعيش اين
...بود که نه به عکس ها نگاه کنه نه به عمه و خاله که به شدت با کينه نگاهش ميکردن
فريده خانوم کت و دامن آبی نفتيش رو باالخره پوشيده بود و عمه کوتاه اومده بود و چادر رنگی سرش کرده بود يک هفته
بحث و رفت و آمدا و ساطت های حاجی کار رو به اين جا کشونده بود که حاال تو ؼروب روز پنجشنبه همگی برای
...چيزی شبيه به بله برون تو سوئيت من جمع شده بودن
..شوهر خاله ام شايد تنها کسی بود از بزرگتر ها که کمی راضی به نظر ميرسيد
...بحث های هميشگی بود و سکوت ترحم برانگيز حامد و چپ چپ های خاله و اشکهای روان عمه و عصبيت من
...گلی با نگاهش آرومم ميکرد و حامی جدی و محکم مثل هميشه نشسته بود و نگاه ازش ميگرفتم
...فريده خانوم  :ما خيلی دلم ميخواست با پدر خدا بيامرزش خدمتتون برسيم اما خوب قسمت نبود
...انگار اگر اکبر خان بود االن اينجا مينشست
...خسرو خان  :خدا جناب انتظام رو بيامرزه مثل اينکه قراره بار ديگه با انتظام ها فاميل بشيم
...اين آدم هيچ وقت مالحظه نداشت...اين حرؾ مزخرفترين نظر ميون اين همه کينه بود
...نفس عميقی کشيدم تا بتونم خودم رو کنترل کنم
...حامد نگاهش رو از زانوهای خودش نميگرفت
....و دلم برای حامی ميسوخت که شايد تو اين وضعيت هم نميتونست رو برادر بزرگترش حساب کنه
...فريده خانوم  :همراز فرشته ای که من دلم ميخواد دخترم باشه
خاله  :ما اون يکی دخترمونم داده بوديم دخترتون بشه فريده خانوم اما االن يه تيکه قبره که برای رفتن سر خاکش بايد از
...شما اجازه بگيريم
!!...سياوش  :مامان جان
بؽض کردم اين حرفها قرار بود تموم بشه..اين بحثها يه هفته بود اعصاب من رو له کرده بود و قرار بود ديگه تکرار نشن
...با تکرارش چی رو ميخواستن به من اثبات کنن...احساس می کردم تمام بند بند وجودم کش مياد
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...حامد  :من...شايد نبايد ميومدم
..نيم خيز شد تا بلند شه
....من  :حامد خواهش ميکنم بشينيد

همه نگاه ها به سمت من برگشت و واقعا خجالت کشيدم عرق پيشونيم رو ميتونستم احساس کنم و نفسم حبس شده بود
.
خاله نگاهی به حامد انداخت و با دستمال گوشه چشمش رو پاک کرد  :آقای دکتر شما که متوجه نيستی من از کجا
...ميسوزم
...خسرو خان با همون لحن زننده هميشه اش  :خانوم کافيه
حامی صداش رو صاؾ کرد و با اون اتيکت و صالبت هميشگيش که همه رو سر جاش مينشوند  :من تمام سعيم به اين
بوده که تو اين هفته همراز اذيت نشه خاله جان بارها تنهايی ديدار شما اومدنم يا اينجا خدمت عمه خانوم و حاج آقا رسيدنم
برای اين بود که امروز که ميرسيم خدمتتون برای همراز يه خاطره خوب باشه شايد بهتر بود اگر حری مونده همون موقع
..زده ميشد من دوست ندارم همراز االن ذره ای اذيت بشه

با نگرانی به سيا که عصبی پاهاش رو تکون ميداد و گلی انداختم...جو انقدر بد شده بود که من فقط دلم ميخواست همه چيز
تموم بشه..فريده خانوم دست کرد توی کيفش رو جعبه حلقه رو که من به حامی داده بودم تا بياره رو روی ميز گذاشت :
من سرم از شرم پايين ..چيزی برای گفتن ندارم..وقتی حامی گفت برای بله برون بيايم هم روم نميشد توی چشماتون نگاه
..کنم اما اين دختر هم آرزو داره قرار نيست بين ماها بمونه
....حامی نگاهش رو به نگاهم دوخت و عصبی نگاهم کرد و من نميفهميدم چرا من رو با اين عصبيت نگاه ميکنه
کنارش ايستادم تا حلقه ام رو توی دستم کنه...بحث های سر مهريه و خيلی چيزهای ديگه رو نه گوش کرده بودم نه برام
مهم بود
دستم رو بين دستاش گرفت..همه چيز داشت جدی ميشد ديشب تا صبح با عکسشون درد دل کرده بودم اجازه گرفته بودم و
...حاال به طور رسمی داشتم ميشدم زن حامی
انگشتر که توی انگشتم لؽزيد صدای هلهله گلنار بلند شد و بقيه هم دست زدن و من هنوز ميلرزيدم و حامد چشماش خيس
بود فريده خانوم بؽلم کرد و اشک ريخت...خاله.عمه هم ..سيا بی توجه به هر کسی محکم بؽلم کرد  :هميشه تو اتاق من جا
..داری همراز هر وقت نخواستی هم روی سرم جا داری
...گلی محکم بوسيدتم و من به سمت مردم برگشتم که داشت جدی نگاهم ميکرد
حامد بهم نزديک شد...دست کرد توی جيبش و دستبند ظريؾ بی نظيری رو در آورد و نگاهم کرد..من از اين مرد کينه
داشتم..خيلی سال پيش..تمام اين مدت بارهای بار توی ذهنم نقشه زجر کشيدنش رو کشيده بودم اما انقدر نگاهش و خودش
...ترحم بر انگيز شده بود که ديگه خبری از اون حامد پر از ؼرور و سر به هوا نباشه
...دست بند رو به دستم بست  :خوشبخت باشی
...حامی رو هم بؽل کرد
گلنار بلند شد تا از يخچال کيک رو بياره و من هنوز همه بدنم ميلرزيد...جواب محکم حامی همه رو سر جاشون نشوند اما
...من هنوز هم حالم بد بود...خودش رو بهم نزديک تر کرد  :همراز
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سرم رو بلند کردم و به چشماش نگاه کردم چه قدر دوستش داشتم و اين مدت چه قدر نشون داده بود که دوستم داره  :به
....زندگيم خوش اومدی

*

دستی به سرم کشيد و چشماش هنوز خيس بود حاج آقا لبخندی به هر دومون ميزد و من داشتم فکر می کردم يعنی من و
حامی هم به اين روزها ميرسيديم؟
...عمه جان بوديد حاال من به بودنتون تو خونه عادت کرده بودم_
..عمه موهام رو نوازشی کرد و بوسه ای به پيشونيم زد  :تو هم ديگه کم کم خونه زندگی دار ميشی
...حاج آقا  :اون مرد عاشقی که ما ديديم حاال که زنش هم شدی فکر نکنم بذاره اينجا تنها بمونی
...از خجالت سرم رو پايين انداختم و حاج آقا خداحافظی کرد و ساک به دست رفت تو حياط تا منتظر عمه بشن
عمه نگاهی بهم کرد  :چشمای خوشگلت خيس نباشه...برات هيچ کاری نکردم عمه جان..جز اينکه سر هر نمازم دعا کنم
خدا جواب تمام اين زجرهات..صبرت و نجابتت رو به بهترين نحو بده..شب قبل از عقدتون که خيلی بی قرار بودم حاجی
گفت شايد اين آقای دکتر جواب همون دعا هام باشه...توکل به خدا عمه جان..توکل به خدا اميدوارم تو رو هر بار که بهت
..زنگ ميزنم شاد باشی...ما ميريم و برای عروسی منتظريم
...عمه عروسی_
بذار بگيره..درسته که به خاطر اين که از چهل پدرش خيلی نگذشته نتونستيد مراسمی برای عقدتون داشته باشيد اما بذار _
عروسی رو بگيره هر چه قدر که بيشتر برای داشتنت تالش کنه برای روزهايی که به سختی های زندگی ميرسيد توشه
...جمع کرديد
...سرم رو روی زانوش گذاشتم  :مرسی عمه
صداش هنوز هم بؽض داشت  :کاش مادرت بود خودش اينها رو بهت ياد ميداد من فقط اينو بگم که عاشقش باش صبور
باش و سرت زندگيت باشه..شؽل تو حرؾ و حديث زياد داره و اين مرد قانونمند و حساسه خيلی بايد حواست باشه عمه
خيلی...از حواشی کارت کم کن..هر رابطه ای چه با همکار ردت چه همکار زنت که به خانوادت آسيب ميزنه و رو سريع
قطع کن..کنارش باش و آرومش کن..از حق خودت نگذر اما فداکاری هم يادت نره...بی احترامی نکن..نذار هم بهت بی
...احترامی بشه

رفتن؟؟_
...اوهوم_
ميتونستم حتی از پشت تلفن هم لبخندش رو حس کنم...پاهام رو توی شکمم جمع کردم
...اوهوم درست نيست خانوم قشنگم_
...به دستم نگاه کردم به حلقه نامزدی و بعد حلقه عقدم
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...االن ديگه بهت از ته دل ميگم خانومم_
..جاشون خالی شده..من باز اين جا تنها شدم_
...نشنوم ازت اين رو_

منظوری ندارم چرا دلخور ميشی ميدونم جلسه داری و کارای مهم وگرنه به جای راننده ات خودت عمه اينا رو _
...ميبردی..االنم برای خودم يه کاری درست ميکنم
صدای منشيش که اعالم ميکرد تو اتاق کنفرانس منتظرشن را شنيدم
..برو به کارت برس_
کجا ميخوای بری؟_
..ميرم پيش بچه ها تئاتر شهر و بعد هم نميدونم_
خودت تمرين نداری؟؟_
...نه امروز نه_
علی رو بفرستم؟؟_
!!!حامی؟؟_
...خوب عزيزم چرا عصبانی ميشی؟؟ يه قول بده_
.بگو_
...با آژانس برو_
...ای بابا_
صدای کشيده شدن صندلی اومد  :خواهش ميکنم ازت...دوست ندارم کنار خيابون بايستی باشه؟؟ تا بعد يه فکر ديگه
...بکنيم
...فکر ديگه ای نميکنيم و من_
صدای باز شدن در و صدای سالم های بلند از پشت سرش اومد کمی صداش رو آورد پايين و لحنش سفت تر شد  :با
..آژانس ميری و فکر ميکنيم و بحث ميکنيم راجع بهش

سيل تبريکات بچه ها به سمتم روان شده بود تا تونسته بودم خنديده بودم نگاهی به پارک دانشجوی تاريک شده انداختم و
لبخندی زدم و نفس کشيدم بوی هر چيزی که برای هر کسی داشت ..هر ديدی که به هر کسی ميداد برای من خود خود
 ....زندگی بود
سرم رو پايين انداختم و از سالن خارج شديم دسته جمعی.کيوان هنوز داشت مسخره بازی در مياورد و ميخنديد و بهم
ميگفت تو ديگه زن شوهر داری با ما نگرد و من براش دهنم رو کج ميکردم که با ديدن ماشين حامی جا خوردم...انتظار
..اين جا بودنش رو نداشتم
...در سمت راننده باز شد و علی ازش پياده شد  :سالم همراز خانوم..آقا فرمودند بيام دنبالتون
...و بعد از اون بدتر در عقب رو باز کرد و منتظرم شد
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سرم سوت کشيد همراه با سوتی که بچه ها کشيدن..تو نگاهشون چيزی عوض شد...دوست نداشتم...اين اختالؾ مزخرفی
...که االن با اونها به وجود اومده بود رو دوست نداشتم تحليل های توی ذهنشون رو هم دوست نداشتم
عصبانی بودم..شايد هم نبايد می بودم من هم عضوی از همين طبقه شده بودم..از همين آدم ها..زن مردی شده بودم که
...بدش ميومد کنار خيابون بايستم...اگر خودش ميومد دنبالم باز بهتر از اين راننده و خانوم و آقا بازی ها بود
..پوفی کشيدم..گوشيش رو هم جواب نميداد
حامی خونه است؟؟_
 ...بله_
...قرار بود شب خونشون باشم نيوشا زنگ زده بود و تا در آوردن جيؽم در هر جمله سه بار بهم گفته بود زن عمو
...به پشتی صندلی تکيه دادم...و بين عصبانيت و خنده مونده بودم..شروع شد همراز خانوم

*

تو اصال حواست هست؟_
...دادش باعث شد من هم از جام بپرم
چی داری ميگی؟؟_
از گوش ايستادن متنفر بودم اما انگار که االن چاره ای نبود با آن چنان توپ پری سراؼش اومده بودم که سالم و عليک با
فريده خانوم هم سرسری شده بود شالم هنوز دور گردنم بود و انتظار داشتم برم تو اتاقش و داد بزنم اما اصال انتظار داد و
...بيداد خودش اونم با اين تن صدا با حامد رو نداشتم
حامی :حامد اين لباس تو تن يه دختر بچه کردی بعد عکس گرفتی گذاشتی تو فيس بوک...تو آخه عقلم داری؟؟
...همچين داری ميگی انگار چه لباسيه..يه پيراهن ساده است_
ساده؟؟ نه يقه داره..نه دامن داره..نه آستين داره..ما اين بچه ها رو اينجوری بار نياورديم...ما اين بچه ها رو اين جور _
بار نياورديم که لحظات خصوصی زندگيشون رو با يه عالمه آدم تقسيم کنن
..حامد  :اون دختره منه حامی
...ديدمش که از پشت ميز بيرون اومد و به سمت حامد اومد ..کمی بيشتر پشت در نيمه باز قايم شدم
تو تا همين سه ماه پيش نبودی داری از چی حرؾ ميزنی؟؟_
...صدای حامد هم باال رفت  :آره نبودم..منه لعنتی احمق نبودم..اما حاال هستم و دختر من جوری زندگی ميکنه که ميخواد
حامد ...حامد نذار فکر کنم هنوزم عقلت نميرسه...برای اينکه خودت رو تو زندگيشون جا بندازی...نبايد اين طور بذاری _
...از خط خارج بشن
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..مرد حسابی حواست هست چی داری می گی؟؟ چه از خط خارج شدنی...يه لباس پوشيده_
..حامی کمی بيشتر داد زد  :و آرايش کرده و عکسش رو گذاشته توی يه صفحه اجتماعی
..باورم نميشد حامد انقدر بی مالحظه باشه بايد گوش نيوشا رو ميپيچوندم..

...اون بچه تحت فشاره حامی...دوست نداره پيانو بزنه اما مجبورش ميکنی...لباساش رو دوست نداره_
...وقتی اومدی گفتی بچه هام بچه هام بهت چی گفتم؟؟ با تو ام..چی گفتم_
...باورم نميشد حامی بتونه اين همه پشت سر هم داد بزنه..
..گفتی حق ندارم تو تربيتشون دخالت کنم تا بچه ها دچار دوگانگی نشن...گفتی مثل يه دوست باشم باهاشون_
پس يادته؟؟ پس اين ادا ها چيه؟_
..تو االن ازدواج کردی برو اين گير های الکيت رو به زنت بده_
...زن من نيازی به گير دادن نداره حامد...حواست به حرؾ زدنت باشه_
خب حاال عصبانی نشو..منظورم اون نبود...من دارم ميگم حواست به زندگيت باشه از دوران نامزديت لذت ببر..مرد _
..حسابی کم کم خودت بايد بچه دار بشی
من بچه دار هم که بشم اين دوتا بچه ها ی بزرگتر منن ميفهمی؟؟..تمام اين دوران برام فرقی با بچه های خودم _
....نداشتن
 ...حامی_
حامی چی حامد...اينا رو من نبايد بهت بگم..ما خانواده شناخته شده ای هستيم..آسيب پذيريم..نقطه ضعفامون زنمون و _
بچه هامونن بچه ها ما نبايد تو چشم باشن...زن هامون هم همين طور..اينا رو بايد بفهمی..زورش ميکنم پيانو بزنه..کم کم
سراغ کوشا هم ميام برای اينکه االن عقلش نميرسه اما پس فردا بايد يه سرگرمی داشته باشه..نبايد وقت اضافه داشته باشه
...تا بره سراغ کارها يا حرفهايی که نبايد
...تو ميخوای من رو از زندگيشون بندازی بيرون_
..حامی که حاال کمی آروم تر شده بود  :حامد بچه نشو...اين بچه ها رو هم هوايی نکن...اون عکس لعنتی رو هم بردار
..حق نداری بری دعواش کنی_
...اونجاش رو تو کاريت نباشه بايد تنبيه شه تا برای من رژ قرمز نزنه_
...من نمردم که_
انقدر از بحث بينشون جا خورده بودم که فکر کردم اگر اين جا متوقفش نکنم کار باال ميگيره...تقه ای به در زدم از وارد ..
...شدم..هر دوشون عصبی بودن...به سمتم برگشتن
....حامد لبخند زورکی رو لبش اومد  :خوش اومدی...من پس..ميرم پايين
....حامی هنوز هم عصبانی بود  :سالم عزيزه دلم
 ...حامد در رو بست
...حامی پشت به من رو به پنجره ايستاد..دست راستش رو روی شيشه گذاشت و سرش رو به ساعدش تکيه داد
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..صداتون رو انداختيد رو سرتون_
...ديدمت پشت در_
...واقعا خجالت کشيدم : ..چيزه..ببخشيد اما..
...مهم نيست خودم هم برات مطمئنا تعريؾ ميکردم_
...نشستم روی مبل  :حامی يکم هم بايد به حامد حق بدی
!!حرؾ بدی زدم؟؟ نه..پس چرا اين جوری ترسناک برگشت به سمتم؟؟
!!!!حق؟؟؟_
..دستی به موهای خودم کشيدم ..آخرين باری که اينقدر عصبی ديده بودمش سر اسباب کشيم بود
....نفسم رو بيرون دادم  :باشه فکر ميکنم االن دوست نداری صحبت کنيم بمونه برای بعد
...سرجام نيم خيز شدم...ببا يه قدم بلند رو به روم ايستاد  :همراز بشين خواهش ميکنم

...پانچوم رو از تنم در آوردم و انداختم روی دسته مبل و يقه يه وری لباسم رو کمی جمع و جور کردم
 ...نشستم روی مبل..نشست رو به روم
...ديوونه شدم اون عکس رو ديدم_
...با نيوشا صحبت ميکنم_
...نه !!بايد تنبيه بشه_
اخم کردم  :يعنی چی؟؟ اين يه دختر بچه است...ميخواسته بدونه چه حسی داره من مطمئنم اگر باهاش حرؾ بزنم ديگه
تکرار نميشه..حامی اين دختر داره بزرگ ميشه  8سال ديگه که بشه  18سالش خواسته هاش هم متفاوت ميشه...مشکل
...اينجا ست که بله حامد نبايد اين عکس رو پخش ميکرد
...اصال عقل نداره..نمی خواد بزرگ بشه_
...سرم رو پايين انداختم و دستم رو شقيقه ام گذاشتم  :همش ميخوای همه چيز رو کنترل کنی..يکم به خودت فرصت بده
کمی به سمتم خم شد اخماش کمی رفت توی هم  :چيزی داره اذيتت ميکنه نميخوای بهم بگی؟؟
 ...االن وقتش نيست_
...اتفاقا همين االن وقتشه..ميخوام بشنوم_
چرا علی رو فرستادی دنبالم؟؟؟_
اخماش بيشتر رفت تو هم  :يعنی چی؟؟ ميخواستی اين ساعت خودت بيای؟؟
...ق_
..پريد وسط حرفم  :بگی قبال همين طوری بوده واقعا کالهمون ميره تو هم..زنمی
...عصبانی شدم  :آره زنتم...اونا هم برادرزاده هاتن..هيچ کس حق نظر دادن نداره که
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با تعجب نگاهم کرد  :اين چه طرزه صحبت کردنه؟؟

شؽل لعنتی من اين جوريه..من بين اون بچه ها بايد بر بخورم..متوجهی؟؟ اونا که هر شب ميشينين حساب دو دو تا _
...چارتاشون رو ميکنن من رو نميپذيرن بينشون که يه راننده با ماشين آخرين سيستم بياد دنبالم
از جاش بلند شد...پوزخندی روی لبش اومد به خودش اشاره کرد  :مسخره است تو از من خجالت ميکشی؟؟؟
واقعا اين جمله خارج از تحملم بود  :بهت گفتم االن وقت صحبت کردن نيست..اصرار کردی..داری ميزنی تو جاده
...خاکی
کالفه به سمت سيگارش رفت و روشنش کرد پک عميقی بهش زد  :جاده خاکی؟؟
آره جاده خاکی..اگر خودت ميومدی دنبالم با اون ماشين..باشه مسئله ای نداشت..اما راننده و اين حرفها...تو مود من _
نيست حامی...تو با دختری ازدواج کردی که تا همين هفته پيش سوار اتوبوس ميشده..هيچ وقت هم باور کن تو آرزوهام
...راننده و اين حرفها نبوده
...تو هم با مردی ازدواج کردی که زندگيش اينه..تو زن من لعنتی شدی که نميتونم تحمل کنم زنم سوار اتوبوس شه_
چرا انقدر عصبی بوديم رو نميدونم اصال چرا به اينجا کارمون کشيد رو هم نميدونم...کالفه از جام بلند شدم  :بذار يکم
...آروم شی..صحبت ميکنيم
!!کجا؟_
...دارم ميرم پيش فريده خانوم...تنها موندن...بايد با نيوشا هم صحبت کنم_
پانچوم رو از روی مبل چنگ زدم و برداشتم
...همراز_
...در رو باز کردم  :فعال تنها باشيم بهتره...شايد يادمون بياد با کی ازدواج کرديم
بؽضم رو محکم قورت دادم و در رو بستم..به ديوار تاريک راهرو تکيه دادم...نفس حبس شدم رو بيرون دادم..نبايد اشک
ميريختم جلوی فريده خانوم بد بود..يکم پلکهام رو به هم فشردم و لبخند مصنوعيم رو روی صورتم کاشتم و از پله ها پايين
....رفتم

*

نشسته بود روی مبل فريده خانوم تو آشپزخونه بودم تک پله رو رد کردم رو مبل کناريش کنار پيانو نشستم همون پيانويی
که با هر نتش اون شب عاشق شده بودم يا شايد عاشق تر شده بودم..نفسم رو بيرون دادم و به تجملهای اطرافم نگاهی
...انداختم
...حامد کالفه نگاهم کرد  :به خاطر من با تو هم بد صحبت کرد
...نه_
...پوزخندی زد و به پشت مبل تکيه داد  :دختر زيادی صبوری..زيادی ميخوای همه رو خوشحال کنی
...اشک مزاحم رو عقب روندم  :فعال که رفتم رو اعصابش
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..دوستت داره_
...ميدونم_
...هيچ وقت فکر نميکردم اون دکتر بد خلق و با اتيکت عاشق بشه اونم اين طوری_
...چيزی برای گفتن نداشتم ..من شکی به عالقه اش نداشتم...به عالقه خودم هم همين طور

...بهت بر نخوره حامد ..حامی عادت نداره بچه ها رو با کسی تقسيم کنه با من هم همين طور بر خورد ميکنه_
..سالهاست سهم تو از بچه ها همين بوده نه؟؟؟ فخری برام تعريؾ کرده گاهی بابا باهات چه طور برخورد ميکرده_
...گذشته خدا ايشون رو بيامرزه_
..لبخندی آرومی زد  :االن بايد به زن داداشم افتخار کنم
..خنده ای کردم  :بچه ها که پدرم رو در آوردن هی ميگن زن عمو..منم شاکی ميشم
...خنديد  :زن عمويی ديگه...فقط يکم کوچولويی...من روزی که همين زن عمو خانوم موهاش دوگوشی بود رو يادمه
لبخندی زدم  :بايد با نيوشا صحبت کنيم..ميدونی که کارتون اصال درست نبود؟؟..ميدونی که حامی در اساس محقه نه؟؟؟
...حامد نيش خندی زد  :شايد هم اين بيشتر از همه من رو ميسوزونه...همراز من بايد يه جوری تو زندگی بچه هام باشم
اين راهش نيست...با اين کارت فقط آينده اشون رو از بين ميبری...اونا مطمئنا کم کم خواسته هاشون بزرگتر از يه _
پيراهن و يه رژ لب هم ميشه...اون وقت چی؟؟
.....من مشکلی با اين دخترم لباس اون سبکی حتی تو بيست سالگی بپوشه هم ندارم_
...گاهی شک ميکنم برادر باشيد_
...لبخندی زد و کمی سرجاش به سمتم خم شد  :آخ آخ تو رو هم اذيت ميکنه...هرچند به قول خودش
...يکم صداش رو کلفت کرد و دقيق با لحن حامی گفت  :زن من نيازی به کنترل نداره
..با شوخی اخم کردم  :حواستون باشه ها...شوهر عزيزه منه ها
....خوشحالم يکم سرحال تر شدی و اشک رفت_
...اشک نداشتم_
...همون موقع فريده خانوم با يه سينی و پشت سرش هم فخری خانوم با شيرينی
...ميبينم که عروس و برادر شوهر خلوت کرديد_
....از اينکه خوشحال بود و لبخند ميزد خوشحال شدم تمام سعيم رو کردم تا متوجه حال خرابم نشه
...چشمام رو پله ها خشک شده بود و پايين نمی اومد....عصبی بود و عصبی بودم
فريده خانوم  :فخری خانوم حامی و بچه ها رو صدا کنن ببين کی شام ميخورن اين عروسک من از سر کار اومده گرسنه
...است
هيچی از گلوم پايين نميرفت به شدت کم حرؾ بود و تقريبا نگاهم نميکرد و بچه ها هم زير گوشی اذيتم ميکردن و من هم
سعی ميکردم پر به پرشون بدم تا بخندن..اما همه ذهنم و حسم و قلبم به سمت مرد متفکری که اون ور ميز نشسته بود
....پرواز ميکرد
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فريده خانوم انقدر از اينکه به قول خودش پسرهاش نوه اش و عروسش دورش بودن خوشحال بود که شايد توجهی به من
....مضطرب و حامی بدون نگاه نداشت
پانچوم رو محکم دورم پيچيدم...نفسم با بخار بيرون ميومد..شب اين باغ جذاب و کمی خوؾ برانگيز بود....آروم آروم به
سمت ته باغ رفتم...ميدونستم رو تاب دو نفره اونجا نشسته...استرس داشتم..اين عصبيت بينمون رو دوست نداشتم...و انقدر
خودش رو دوست داشتم که نيمتونستم تحمل کنم نگاهم نکنه يا اينکه تقريبا بشقابش دست نخورده بمونه...يا اون رگه های
...قرمز توی چشمش پيدا بشه
روی تاب نشسته بود با کاپشن و شلوار مشکی...با شنيدن صدای پام سرش رو بلند کرد و سيگارش رو تو زير سيگاری
...زير پاش خاموش کرد  :سردت ميشه
..امروز خيلی کشيدی_
....ايستادم جلوش ..حرؾ نميزدم و حرؾ نميزد....نگاهش ميکردم و نگاهم ميکرد
...حامد خيلی ناراحت...و شايد بشه گفت پشيمونه..شايد بايد باهاش_
...سرش رو به سمت آسمون نيمه ابری گرفت  :راجع به خودمون صحبت کنيم
....پانچوم رو بيشتر به خودم چسبوندم
....من ميدونم با کی ازدواج کردم...همراز_
....من هم ميدونم_
..پس_
ما مجبور نيستيم بخوايم اين همه زندگی هم رو تؽيير بديم....من نياز به حمايت های تو دارم...اگر بهت نياز نداشتم اصال _
...چرا تو زندگيتم
 ...احساس کردم با اين جمله ام نگاهش زمين تا آسمون تؽيير کرد
....خشک نگاهم نکن حامی..ناديده نگير منو...دلم ميشکنه...من_
دستش رو به طرفم دراز کرد و کشيدتم سمت خودش  :بيا اين جا..بذار حست کنم حتی وقتی ميخوای از خودم پيش خودم
...شکايت کنی
نشستم روی رون پای سمت چپش...پاهام رو آروم از زير رون اون يکی پاش رد کردم و دستهام رو کامل دور گردنش
....حلقه کردم..بينيم رو گذاشتم روی رگ گردنش  :آخيش ..خودم رو تو جام حسابی جا کردم
....خنديد و روی موهام رو بوسيد  :قربون اين لبخندت برم که از وقتی اومدی دريػ ميکنی
بيشتر حضورش رو نفس کشيدم...نبضش رو حس کردم...صدای قلب بی قرارش رو هم
...دستش رو محکم تر دورم حلقه کرد  :حاال شکايت کن ازم
بيشتر خودم رو تو بؽلش فشردم  :ما ميتونيم مگه نه؟؟
...تو با من باشی هيچ کاری نيست که من نتونم_
...نگرانمی هميشه_
....ميشه نگران مهم ترين داشته زندگيم نباشم؟؟؟ گرون قيمت ترين جواهر دنيا_
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منم نگرانتم...اما_
اما چی؟؟_
..محدودت نمی کنم_

...بی انصاؾ نباش من محدودت نمی کنم انقدر بهت اطمينان دارم که وقتی فهميدم کارت رو عوض کردی به روت نيارم_
از کجا فهميدی؟؟_
...فکر کن ندونم خانومم چه ميکنه..به خاطر مريضی نريمان کار و تعطيل کرده و مثل اينکه رفته جنوب_
..تمام سعيم رو کردم تا عکس العملی نشون ندم
...تو از من خجالت ميکشی_
...عصبی شدم..خواستم از بؽلش بيام بيرون که نذاشت  :حتی فکرشم نکن بذارم از بؽلم بيای بيرون
پس اين مزخرفات رو نگو...آخه مگه ميشه من از عشقم..اونم عشقی که انقدر عزيزه خجالت بکشم تو از من خجالت _
...نکشی من نمی کشم
....من؟؟ ديوونه شدی من که از همون لحظه ای که گوشه چشمی ازت ديدم دنيا رو جار زدم از بودنت تو زندگيم_
حرفم رو بد برداشت نکن...من ميگم کار من شؽل من آدم های اطراؾ من جور ديگه ای هستن..خودت بيای دنبالم من _
...از خدام هم هست
...می دونی عسلم که گاهی نميشه_
...ميدونم توقعی ندارم اون شبها با آژانس ميام_
...اگه نباشه..اگه آدم بی خودی باشه...يه فکر ديگه ای ميکنم_
سرم رو کمی باال بردم و به اون چشمايی که اين همه عاشقش بودم نگاه کردم  :چه فکری؟
...ماشين می خريم برات..روزايی که نميتونم بيام دنبالت با ماشين برو_
...اين فکر بدی نبود...اين کار خوبی بود  :باشه..
..پس فردا ميريم يکی انتخاب کن_
...آخه_
..اگه بگی خودم ميخرم و اين حرفها من ميدونم و تو_
...با مشت آروم زدم به سينه اش  :خب بابا بد اخالق..فقط
....چی باز شرط و شروط داری فسقله_
...گرون تر از  206نباشه_
چی؟_
..شنيدی بهت چی گفتم...اصال فکر کن شبی نصفه شبی ماشين گرون خطرناکه_
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شروع کردم به سخنرانی..تو نگاهش يه عالمه لبخند و شيطنت اومد از سخنرانی ؼرای من ...چاره ای نبود بايد حد وسط
رو ميگرفتم..من که حساسيت های اين مرد رو ميشناختم حاال که تا اين حد هم کوتاه اومده بود من هم بايد يه جورايی وسط
...رو ميگرفتم
 ..سرش رو بين موهام کرد و نفس عميقی کشيد  :همه عصبانيت هام و خستگی هام رو وجودت از بين ميبره..بودنت
خم شد..سرم رو آروم با ال آوردم..تو اين شب زمستونی سرد..تو اون باغ شايد زيبا ترين و آرام ترين حس دنيا رو به لبهام
...منتقل کرد
بعد از دقايقی که خيلی سريع گذشت و شايد خيلی کند..کمی خودش رو عقب کشيد و نگاهم کرد  :بوسيدنت..همش برای من
...نعمت
...سرم رو بيشتر توی گردنش قايم کردم  :دوستت دارم
من منتظر تمام اين اختالؾ نظرها بودم..هستم..خودت هم ميدونی که بارها راجع بهش باهم بحث کرديم...اما دلم به همين _
عشقمون خوش..به اين که..اگر بلد نيستم مثل رامين که اون شب جلوی تئاتر شهر اون طور شعر گونه باهات حرؾ
....بزنم...اما يه چيزی رو ميدونم...اينکه تو رو بيشتر از جونم دوست دارم
...چشمام حسابی سنگين شده بود...با صدايی که نميدونم حاال چرا انقدر کش دار شده بود  :سنگين نيستم؟
...لحنش خنده ای داشت  :نه...باش تو بؽلم
...صداش دور تر ميشد و ضربان قلبش پر آرامش تر عين يه الاليی جام مثل يه قايق بود توی يه دريای آروم
...بوسه کوچکش روی سرم رو حس کردم محکم تر بؽلم کرد  :کوچولوی دوست داشتنی و سرمايی من

*

گوشه ناخنم رو به دندون گرفتم و نگاهش کردم..تو خواب بينهايت آروم بود...کمی به اطرافم نگاه کردم به اتاق ساده و
شيکش...تو تخت دونفره اش...صبح که چشمام رو باز کرده بودم و خودم رو ديده بودم که تو آؼوشش اول فکر کرده بودم
خواب ديدم..بعد دو سه بار که پلک زدم..تازه فهميدم واقعيه...پاشدم آروم و نشستم..حاال چهار زانو..کمی هيجان زده..کمی
...آروم...کمی مضطرب و در عين حال خوشحال و عاشق داشتم مرد خوابم رو نگاه ميکردن
دستش رو برای حلقه کردن دورم آورد که ديد جام خاليه..بالفاصله چشماش رو باز کرد با ديدنم چند باری پلک زد  :چرا
انقدر زود بيدار شدی خانومم...؟
...حامی_
....دستی به چشمای پر از خوابش کشيد  :جان دل حامی
من کی اومدم اينجا...؟_
..خنديد  :تو بؽلم خواب بودی...آوردمت تو تختم
چی؟؟_
....چرا داد ميزنی بقيه فکر ميکن چه خبره_
...آبروم رفت_
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...اخم با مزه ای کرد  :تو اتاق شوهرت خوابيدی کجاش آبرو ريزيه
...جلوی همه تو بؽلت من رو آوردی باال_
...نه خير از در پشتی اومدم_

آروم دستم رو به سمت خودش کشيد..آروم افتادم تو بؽلش...کامل خودش رو دورم تابيد  :بيا بخواب دختر دارم از خواب
...ميميرم
....من هيچ وقت انقدر خوابم سنگين نيست_
...گوشم رو بوسيد  :من بهترين شب زندگيم رو ديشب تجربه کردم
خيلی کودکانه يه نگاه به لباسام انداختم که نتونست خودش رو نگه داره با صدای بلند خنديد  :دختر ديگه بی هوش که
...نبودی
...ااا..نخند ديگه_
نگاش کن تو رو خدا چرا قرمز شدی؟؟؟_
...حامی_
 ..جانم..من تا صبح نگات کردم و بؽلت کردم_
...سرم روی سينه اش بود  :شايد منم به همين خاطر تا صبح آروم خوابيدم و انقدر عميق...
...پيشونيم رو بوسيد  :بخواب عزيزم من سه ساعت هم نيست تونستم از صورت نازت دل بکنم
خوابيده بود و من به چشمهای بسته اش نگاه ميکردم..تجربه اولين شب کنارش بودن به دور از اين خجالتی که ته قلبم بود
زيبا بود حتی اگر نفهميده بودم اما اون رخوت و آرامش بی نظيری که تا صبح حس کرده بودم دليلی به جز بودن عشقم در
...کنارم نداشت مطمئنا
...دستی آروم به ابروهاش کشيدم...ابروهايی که اخمی نداشتند اما صالبت بی نظيری داشتن
همين طور در حال کشؾ صورتش با کؾ دستم بودم که بوسه محکمی به کؾ دستم زد  :از راه به درم نکن
دستم رو سريع کشيدم...چشماش رو باز کرد و من سرم رو توی سينه اش قايم کردم
...خنديد  :آخه دختر چرا تو انقدر خجالتی هستی
..ا..خوب اذيت ميکنی_
من؟؟ خوبه من از اون مردايی که تمام حرفشون و ذهنشون دور اين جور مطالب ميچرخه نيستم و تو به من ميگی دارم _
...اذيتت ميکنم
...همراز خانوم يه نگاه مهمونم کن پاشم برم ..امروز کلی کار دارم_
...سرم رو آروم آرودم باال :...صبح به خير
...لبخند پر مهری زد  :مگه ميشه صبحی که با خانوم خوشگله شروع بشه به خير نباشه
آروم از جاش بلند شد  :من ميرم يه دوش بگيرم..ميشه لباسای امروزم رو انتخاب کنی؟...يه جلسه دارم صبح..تمرينت کی
...تموم ميشه؟
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احساس عجيبی از زن بودن بهم دست داده بود..حس خاص و دور و به همون اندازه نزديکی بود...در کمدش رو باز کردم
 :..ساعت 3
...صداش تو حموم پيچيد  :ميام دنبالت هم بريم ماشين انتخاب کنی..هم بايد ببرمت يه جايی رو بهت نشون بدم
...حامی_
...سرش رو از الی در بيرون کرد و منتظر نگاهم کرد  :روم نميشه برم بيرون
هنوز لباس هاش تنش بود اومد بيرون با خنده ای پر از شيطنت  :چی؟؟؟چرا؟؟
...مامانت..االن..پيش خودش چی فکر ميکنه_
کامل بؽلم کرد  :هيچی پيش خودش فکر ميکنه زنم پيشم خوابيده..لوس نشو دختر..برو ديشب شام هم نخوری برو ال اقل
...صبحانه ات رو بخور
...بچه ها همين جوريش هم بهم ميگن زن عمو_
...بلند خنديد  :زن عموی کوچولو...خوب زن عموشونی ديگه
کمی جدی تر بهم نگاه کرد  :بين ما اتفاقی نيوفتاده..افتاده بود هم نرمال بود چون زنمی..حاال هم دست و صورتت رو
...بشور..منم برم يه دوش بگيرم...اينجا هم واينسا..نذار جدی بشی زن عمو
...صدای جيؽم تو صدای خنده بلندش خفه شد
نگاهی به آپارتمان ساده اما شيک مون انداختم...تک تک وسايلش رو با کمک آويسا و گلی انتخاب کرده بودم...حامی فقط
با لبخند هيجانم رو دنبال کرده بود ...خونه با مبلهای سفيد فرشهای قرمز و سفيد و گلدانای فراوون کتابخونه اش..اتاق
خواب سورمه ای رنگ با تخت دو نفره گردش..با تمام تابلوهای بی نظيرش زيبا ترين و امن ترين جای دنيا بود...برای
 ...انتخاب اينجا کلی گشتيم
يک خيابون با عمارت فاصله داشت ووحامد به خونه پدريش اسباب کشی کرده بود...روزی که به دنبال آپارتمان اومديم
تعجب کردم گفته بود از اول هم قرار نبود که ما عمارت زندگی کنيم..ما قراره زندگی مستقل خودمون رو داشته
باشيم..اينکه من وسايل خونه ام رو بايد خودم انتخاب کنم..اينکه زن خونه بايد خونه اش تمام و کمال مال خودش
...باشه...روزی که اينجا رو با اين پنجره های بزرگ نور گيرش انتخاب کرديم...هرچه قدر هم بوسيدمش سير نشدم
باالی شومينه همون تابلوی انتخابی من و رويا نصب بود..همون که حامی نگهش داشه بود تا بهم هديه اش کنه و حاال
....روی بر آمدگی شومينه بود تا بهم يا د آوری کنه مردم برای به دست آوردنم چه قدر آرام و صبورانه جلو اومده بود
 ...روی کاناپه نشسته بود و داشت نگاهم ميکرد
...سرت گرمه خانوم دکتر_
...ادای سرايدار خونه رو در مياورد....اخمی کردم بهش ..خنديد  :اون بنده خدا رو هم همين طوری نگاه ميکنی
...من خانوم دکتر نيستم به خاطر تو بهم ميگه خانوم دکتر_
..خانوم آقای دکتری ديگه_
...هر وقت خودم دکتر شدم بهم بگه_
يه دستش رو روی پشت کاناپه گذاشت و سه دسش رو دسته مبل بود : ...چی ميخونی ؟؟
...برای کم کردن اضطراب فرداست_
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...بيا اينجا ببينم عروسک_

آروم از جام بلند شدم کنارش رفتم...سرم رو گذاشتم روی سينه اش و پاهام رو دراز کردم روی کاناپه و خنديد  :اگه گلی
...بدونه رو مبل جهيزيه اين طوری يه لم دادم کله ام رو می کنه
...خم شد و پتوی سبک رو روم کشيد  :فردا اونم مياد
...آويسا هم مياد_
پيشونيم رو عميق بوسيد  :فردا عروس من ميشی؟؟
...دستش رو بين موهام برد
...من که دلم برای اين موهای فرت ميره نذار بهش دست بزنن_
...ديگه چی..لباس رو هم که نذاشتی اونو انتخاب کنم_
خنده ريزی کردم خودم هم قصدش رو نداشتم ولی برای سر به سر گذاشتنش دست رو باز ترين لباس عروس گذاشته
...بودم
...همراز دوباره عصبانيم نکن...می دونم ميخوای اذيتم کنی اما حتی شوخيش هم خوب نيست_
...خب حاال داماد هم انقدر بد خلق_
 ...خم شد و بوسه ای به سرم زد
...حامی من يه چيزی بهت نگفتم_
چی؟؟_
...موهای من فر نيستا...يعنی يکم تاب داره..خودم فرش ميکنم_
...خنده ای کرد  :يعنی سرم رو کاله گذاشتی
....دقيقا..گفتم بعدها شاکی نشی_
کتابت رو برام با صدای بلند ميخونی؟؟_
...البته_
ميدونی من ميرفتم پشت در اتاق بچه ها زمانی که اون انيميشن رو نگاه ميکردن که تو جای فرشته اش صحبت ميکردی _
تا اين صدای نازدارت رو بشنوم؟؟
سرم رو کمی جا به جا کردم تا ببينم جديه؟؟
.اون جوری نگام نکن راست ميگم..من خاطرت رو خيلی خواستم کوچولو...خيلی سخت گذشت تا بشی خانومم_
سرم رو به سينه اش تکيه دادم و پام رو زير پتو کمی خم کردم و شروع کردم خط به خط اون شعرها رو خوندن..چشمام
..داشت سنگين ميشد
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زندگی خيلی چيزها داشت بهم نشون بده..خيلی چيزها...اما خوب ميدونستم تا زمانی که به خودم و مردم تکيه ميکردم و
اعتماد داشتم..تا زمانی که اين خونه جايی بود برای زندگی کردن نه فقط نفس کشيدن..تا زمانی که حرمت حفظ
...ميشد..ميتونستم..ميتونستيم سنگالخ های زندگی رو باهم طی کنيم

پايان

اميدوارم از خواندن کتاب لذت برده باشيد
آنچه که در اين کتاب ها توسط سايت بهـ توپــ قرار داده ميشود نوشته هاي نويسنده کتاب ميباشد و سايت ما هيچگونه
.مسئوليتي در قبال محتوا ندارد

www.behtoop.com
ساخت کتاب توسط سايت بهـ توپــ
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