رمان  :نگاه سرد تو
نویسنده  :باران ...کاربر رمان فوریو
این کتاب توسط سایت رمان فوریو ( )wWw.Roman4u.iRساخته شده است.
کانال تلگرام @Roman4u :
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کوله ی مشکی رنگمو روی دوشتم مرتب کردم و قدمامو تند کردم....اونقدر به قدمام سرعت داده بودم که تقریبا میشه گفت داشتم میدویدم...یه
هفته ای از بازگشایی دانشگاه ها میگذشت و یکی از اساتید محترم گفته بود به دالیلی نمیتونه بیاد و استادمون برای دوترم کس دیگه ای بود...به
ساعتم نگاه کردم...اوه...تقریبا میشه گفت نیم ساعتی تاخیر داشتم...آخه ماشینم بین راه خاموش شد و منم دیگه درگیر شدم....همونطور که
میدویدم یکی از پشت با سرعت زیاد بهم تنه زد....البته از قصد نبودا ولی....برخورد کردن اون شخص با بنده همانا و پخش شدنم روی زمین
همانا...برای اینکه صورتم با زمین تماسی نداشته باشه کف هردودستمو سپر صورتم کرده بودم واسه همین به شدت میسوختن...

با درد از جام بلند شدم تا اون شخص رو بفرستم اون دنیا...

-ا...کوشی؟!

پس کجا رفت؟!کی بود؟!چی بود؟!

به شدت عصبانی شدم...بیفرهنگ نموند یه عذرخواهی بکنه...ای خدا...اینم از شانس گند من...

گاماس گاماس خودمو به کالس رسوندم...از شیشه ی باالی در کالسو دید زدم...آخیش...هنوز استاد جدید تشریف نیاورده بودن...

درو باز کردمو تقریبا خودمو پرت کردم داخلو و گرومپ،درو بستم...

-خانوم محترم...این چه طرزه بستنه دره؟!

به پسر جوونی که تو جایگاه استاد نشسته بود نگاهی انداختم...عقده ای ...حاال انگار اونجا که میشستن باید به همه دستور میدادن...اینم که جو
گرفته بودش شدیییید.

با یه حالت خاصی گفتم:

-تورو سننه؟!

با چشمای گرد شده گفت:

-بله؟!

تو چشماش خیره شدمو گفتم:

-کری مگه؟!میگم تورو سننه؟!

من تااون موقع با هیچ پسری اونطوری حرف نزده بودما اما بخاطر اتفاق چند دقیقه پیش اعصابم خط خطی بود....

صدای دلسا از ته کالس بلند شد:

-گندم جان....بیا بشین اینجا عزیزم...

با چشمای گرد شده نگاش کردم:

-اوه چی شده با ادب شدی تو؟!نکنه سرت به جایی خورده؟!

آروم زمزمه کرد:

-گندم....

وا چشه این؟!

همونطور که وسط کالس ایستاده بودم به بچه ها نگاه کردم....کالس ما تقریبا میشه گفت خلوت بود6...تا پسر و 7تا دختر...

به همه نگاهی انداختمو گفتم:

بابا من یه دونه چشم بهم نگاه کنه هول میشم حاال 24تا چشم از همه رنگ بهم زل زده چتونه خبرتون؟!الاقل به این استرسه بگین منو ولکنه...

نخیر!از دیوار صدا درمیومد و از اینا نه...

صدای اون پسر عقده ایه بلند شد:

-شما خانومِ ......؟!

پررو به من میگه شما خانومِ...؟!

با لبخند گفتم:

نوچ نشد!اول شما بگو....شما آقای...؟!3
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اخماش رفت توهم!چه بداخالق!

به بچه ها نگاه کرد:

-فامیلی شریف ایشون؟!

و سوالی نگاشون کرد.....

چقدر مهم شدم ....آخ جون!میخواد فامیلیمو بدونه....

یکی از پسرای کالس آروم گفت:

-خانوم نیازی هستن....

ایشی نثار اون پسر خودشیرینه کردمو چشم غره ای هم به اون عقده ایه....

-خانوم نیازی شما از االن و تا سه جلسه از کالس من محرومید....

با گیجی گفتم:

-هاااان؟!

از صندلی بلند شد....یا پیغمبر....این غوله آیا؟!

با دست به در اشاره کردو گفت:

-بیرون لطفا!

آب دهنمو با صدا قورت دادم...با مظلومیت تمام گفتم:

-شما....شما استاد جدیدین؟!؟!

نمیدونم چرا یهو کالس رفت رو هوا!ای خدا....آخه منم همنوع شماهام نامردا....به جای اینکه التماس استادو بکنن دارن بهم میخندن....استاد
گرام چشم غره ای به بچه ها رفت که همه ساکت شدن....

با فکر اینکه چه چیزایی یه این پسره که همون استاد باشه گفتم فراروبه قرار ترجیح دادم....

با ناراحتی ولبایی آویزون از کالس خارج شدم...اما با صدایی که از کالس شنیده شد ایستادم...

-وای چقدر این دختره بامزه بود!

ابروهام باال پرید...

صدای دلسا رو تشخیص دادم:

-بچه ها کار درستی نکردینا .....

ببخشید....همونطور که گوشمو به در چسپونده بودم به اونی که گفت "ببخشید" گفتم:

-هییییس!یه لحظه ساکت باش ببینم چی میگن!

حاال منو دور میزنین؟!دارم براتون....آخ که دلسا خانوم اگه دستم بهت برسه!!اخ....

با یه تصمیم آنی برگشتم که یه نقشه ی توپ بکشم و محکم به یه جسم سخت برخورد کردم....

ای خدا...امروز چه مرگمه؟!

سرمو تا جایی که راه داشت بلند کردم تا اون شخص رو ببینم....لعنتی چه قدی داره....اخ اخ چشاشو....

-خانوم محترم به چی زل زدین؟!

ایش!حاال خوبه به صورتش نگاه کردما...هرکی ندونه....استغفراهلل....

-بدهکارم شدم؟!شما مثل اجنه پشت سرمن وایسادین مثل اینکه!

با ابروهایی باال رفته گفت:

-خانوم بنده حرفی زدم؟!
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یه حالت متفکر به خودم گرفتم و بعداز چندلحظه گفتم:

-نه!چطور؟!

آروم زمزمه کرد:

-خدا مریضای اسالم رو جمیعا شفا بده!

با لودگی گفتم:

-آمین!

با تعجب نگام کرد:

-شنیدی؟!

اخمامو کشیدم توی هم!

-مگه قرار بوده نشنوم؟!درضمن....مگه برای تست شنوایی اومدی که منو به رگبار سواالت بستی؟!

البد باخودش میگه این دختره یه تخته اش کمه...برای اینکه ازاین مشغله ذهنی نجاتش بدم گفتم:

-سالمم!

اگه بگم چشماش نزدیک بود از حدقه بزنه بیرون اغراق نکردم....

-خانوم شما خوددرگیری مزمن داریاااا...

-مرسی نظر لطفتونه!

دستمو به سمتش دراز کردمو با لبخند پهنی گفتم:

-به جمع خوددرگیریون خوش اومدی!

اینبار جدی شد!اینو از چشماش فهمیدم!
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-میشه لطف کنید کالس304رو بهم نشون بدید؟!

با غرور نگاش کردم:

-دانشجوی جدیدی؟!

با اخم گفت:

-نخیر!

ابرومو دادم باال:

-پس چی؟!

حاال اون بود که با غرور نگام میکرد:

-استاد جدیدم!

ای وای....خاک برسرمممممم....این استاد این دوترممونه؟!چیا که بهش نگفتم....

برای اینکه سروته ماجرا رو سرهم بیارم گفتم:

-آخ شرمنده استاد....یه آدم بی فرهنگ چنددقیقه پیش باعث شد من یکم...

وانگشتمو روی شقیقه ام گذاشتم و چند بار تکونش دادم...

با صدای محکمش خفه شدم!

-خانوم....کالس 304لطفا!

آب دهنمو قورت دادم و یکم خودمو به سمت عقب کشیدمو به کالس اشاره کردم!

-بفرمایید!

ابرویی باالانداخت!
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-دانشجوی من هستید شما؟!

مظلومانه سرمو باال پایین کردم....

مغرورانه گفت:

-که اینطور...

جوابی ندادمو کناری ایستادم تا اون داخل شه!اما...مگه خانوما مقدم نیستن؟!پ چرا اون اول بره؟!میخواست دستیگره رو به طرف پایین بکشه که
داد زدم:

-نههههههه

بدبخت یه هفت هشت متری رفت روهوا و بعدشم که سقوط کرد یه سه چهار دفعه ای دور خودش چرخید!

-خانوم معلومه دارین چیکار میکنین؟!

سرفه ای کردم!

-خب قدیما میگفتن خانوما مقدم ترن!

سری از روی تاسف تکون داد و یه قدم به عقب برداشت و با دست به در اشاره کرد!

خواستم دستگیره رو بگیرم که آروم گفت:

-درضمن بخاطر اون برخورد چنددقیقه پیشم متاسفم!خیلی عجله داشتم!

نه!یعنی این یارو بود؟!وای...بهش گفتم بی فرهنگ...خدایااااا...یعنی میخوام بدونم وقتی شانسو بین بنده هات تقسیم میکردی من کدوم جهنمی
بودم آخه!

-ایرادی نداره!

و دروباز کردم...پوزخندی به دلسا زدمو همون ردیف اول کنار یکی از دخترها نشستم....

وتا آخر کالس الل شدم!

*****

-گندم....گندم....صبرکن برات توضیح بدم....

بی توجه به حرفای دلسا به طرف سلف رفتم...

یه شیرکاکائو گرفتمو از سلف بیرون زدم اما دستم به عقب کشیده شد....با خشونت کنترل شده ای دستمو از دستای سرد دلسا بیرون کشیدمو با
جدیت گفتم:

-میشه تنهام بذاری؟!تنهایی رو به بودن با بعضی آدما ترجیح میدم!

آخی...بغض کرده بود!

-خیلی خب حاال بغض نکن!

آروم خندید و ضربه ای به پهلوم زد و گفت:

-کوچیکتیم آبجی!

-وظیفته!

-خیلی...

چپ چپ نگاش کردم که حساب کار دستش بیاد و مواظب حرفش باشه که اینجوری ادامه داد:

-گلی!

با لبخند پهنی گفتم:

-میدونم!

شیرکاکائو رو به طرفش گرفتم:

-میخوری؟!

سریع از دستم کشید بیرون و درحالیکه که نی رو داخلش فرو میکرد گفت:
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-آخ قربون دستت!خیلی دلم میخواست!نه که این استاد جدیده خیلی جدی بود از ترس گلوم خشک شده بود.کارت درسته ممنون!

و نی رو گذاشت تو دهنش!اِاِاِ میگن تعارف اومد نیومد داره هااااا...

-چیه؟!چرا اینجوری نگام میکنی؟!

تمرکزم برگشت!

-ها...ایشاهلل زهرشه بچسپه به تنت خو آخه یه تعارف زدما!

چیزی نگفت و به خوردنش ادامه داد.

-راستی گندم....اون خوشتیپه رو دیدی؟!

-کدوم؟!استاد رو میگی؟!

-نه بابا به اون چیکار دارم....مانی رو میگم!

با چشمای گرد شده گفتم:

-مانی دیگه کیه؟!

-وا همون پسره که سربه سرت گذاشت...

-آهاااان.اون غوله رو میگی...

با اخم گفت:

-خفه!غول کجا بود؟!هیکلش معرکه اس خره!

-زیادی تپل مپل بود!

-گنــــــــــدم!

-خیلی خب بابا...قبول!خوشتیپ بود!منظور؟!تو چرا انقدر طرفشو میگیری؟!

سرجام وایسادم...با شک تو چشماش زل زدمو تهدید آمیز گفتم:

-دلسا...میکشمت....

آب دهنشو باصدا قورت دادوآروم گفت:

-گندمی من که چیزی نگفتم...

بااخم تصنعی گفتم:

-دیگه چی میخواستی بگی؟!دلسا وای بحالت اگه دوباره بخوای دست گل به آب بدیااا...

با لبخند گفت:

-نه نه خیالت تخت خواب!

پشت چشمی نازک کردمی و راهمو به طرف خروجی دانشگاه کج کردم!

-بیا برسونمت...ماشین آوردم!

دلسا ذوق زده گفت:

-وای واقعاا؟!باالخره عمو تن داد به خواستت؟!

همونطور که سوار میشیدیم گفتم:

-نه بابا دلت خوشه!ازآق داداشم گرفتم!

ماشینو از پارکینگ دانشگاه درآوردم....

-باریکال به سامی خان!

آهنگی پلی کرد...

صدای علی بابا پیچید توی ماشین:
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-ساعت چنده نخوابیدی چرا...........

-ااا چرا قطعش کردی؟!

چشم غره ای بهم رفت و گفت:

-اخه ایناهم شد آهنگ؟!این داداش تو هم خله هااا...

-اوی درست صحبت کن!درضمن...فلش منه!

وبعد فلش سام رو از جیبم بیرون آوردمو به دستش دادم!

-وای گندم معلومه چیکار میکنی؟!نزدیک بود به کشتنمون بدی که!

-نترس جوجه!آهنگو بذار!

لبخندمعناداری زد که چال های لپش خودنمایی کردن!

-میخوام ببینم سامی چی گوش میده!شرط میبندم داریوش و ابی و...کال خواننده های دهه!60-50

-ولی من میگم....

-تو نمیخواد چیزی بگی!معلومه که گوش دادی آهنگاشو!

-خیلی خب حاال پلی کن!

لحظه ای بعد....باصدای فوق العاده قشنگی که شنیدیم...هردوساکت شدیم....

-تو نمیتونی به من فکرکنی

وقتی توگذشته هات درگیری

نمیتونم خودمو گول بزنم

توهنوزم واسه اون میمیری
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عشق من توکه گ*ن*ا*هی نداری

وقتی یادت نمیرن خاطره ها

همه چی تقصیرمن بود میدونم

نتونستم جاشوپرکنم برات

گریه ی مرد که دیدن نداره

وایسادی چی رو تماشا میکنی؟!

مادیگه حرفامونو باهم زدیم

چراهی این پاو اون پا میکنی؟!

نمیدونم بارچندمه دلم

روی دست این واون میمیره

ولی میدونم که عاقبت یه روز

آه من جدایی رومیگیره...........

نیم نگاهی به دلسا انداختم....چشماش اشکی بود!

-دلسای من...

-گندمی داداشت چقدر بااحساسه...اصال بهش نمیخوره....

خنده ای کردمو گفتم:

-مگه اون این آهنگو خونده خره؟!خب...اینم یه آهنگه!

-نخیر...باید گاهی اوقات احساس آدمارواز آهنگایی که گوش میدن بسنجی....
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-من که قبول ندارم...

غافل از اینکه روزی خودمم قرار بود جزء اون آدما بشم....

*****

-زود باش گندم...بخدا دیرم شده....

با حوصله داشتم موهامو سشوار میکشیدم...با صدای دادش سریع سشوارو کنار گذاشتم و مقنعه امو سرم کردم...کولمو برداشتمو از اتاق بیرون
رفتم!

-سام تو چته؟!حاال یه روز قراره منو برسونی ها!

چپ چپ نگام کرد و گفت:

-یه روز آره؟!

فکری کردمو گفتم:

-امممم...حاال هرروز!چه فرقی میکنه؟!

-بیا برو جوجه!

روی نرده ها سر خوردم که نمیدونم بابا از کجا پیداش شد:

-گنـــــدم!

پشت سام سنگر گرفتم:

-ا...بابا چرا جیغ میزنی!

بابا با صدای پرابهتش که آمیخته با خنده بود گفت:

-دختر من کی جیغ زدم؟!چرا حاشیه سازی میکنی؟!

سام روبه بابا با لحنی خواهش مندانه گفت:

-بابا تو روجون مامان سربه سرش نذارین.میدونین که تا جواب نده دست بردار نیست...منم به جون خودم دیرم شده!

منو بابا نگاهی بهم انداختیمو زدیم زیر خنده!

-بله بخندین...نوبت منم میرسه آقای نیازی.

وبعد همونطور که پذیرایی رو ترک میکرد گفت:

-گندم پایین منتظرم.زود بیا!

گونه ی بابا رو ب*و*سیدمو ازش خداحافظی کردم.کتونی هامو برداشتمو با صدای بلند گفتم:

-مامانی من رفتم خداحافظ!

مثل همیشه مامان با یه لیوان آب پرتقال به بدرقه ام اومد...ازش گرفتم و سریع از خونه خارج شدم!

سوار سانتافه ی سام شدم و در محکم بستم...

بچه ها امروز قرار گذاشته بودن که بریم دور دور...کالسی که داشتیمو لغو کردیم!

من درعجبم این استاد لجباز ما چطور قبول کرد!

همونی که چندبار باهاش برخورد داشتمو حسابی حالمو با اخماش گرفته بود!

-گندم!پیاده شو دیگه!

دست از فکر کردن برداشتمو به سام نگاهی انداختم!طبق عادت همیشیگیم پریدم بغلش و یه ماچ آبدار از گونه اش گرفتم!

-اه اه برو کنار ببینم حالم بد شد!این چه کاریه که هر روز هر روز بچسپی به من؟!

-ایش!دلتم بخواد!

متعجب گفت:
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-گندم؟!چی گفتی االن؟!

با خنده گفتم:

-ایش!دلتم بخواد!

متعجب تر گفت:

-ایش؟!ایش چیه دیگه؟!

خنده کنان درو باز کردم و پریدم پایین!

-هیچی عزیزم ذهنتو درگیر نکن.برو سرکارت تا اخراجت نکردن!

با اخم گفت:

-نا سالمتی مدیر عامل اونجا منمااا...

-خیلی خب حاال ترش نکن.من رفتم بای!

-بیشعور بای یعنی چی؟!خدانگهدار!

براش سری تکون دادم وازش دور شدم!

-به ســـــالم گندم خانـــــوم!

با ترس برگشتم سمت صدا!

-ای که الهی بمیری من راحت شم از دستت دلسا...آخ که ایشاهلل حلواتو بخورم!آی که الهی خودم با دستام رو تخت.....

-خانوم نیازی؟!

به پشت سر دلسا نگاه کردم...یه پسر حدودا 30ساله....قدش متوسط بود ولی خوش چهره بود!

اب دهنمو قورت دادم...نکنه اینم استاده؟!

wWw.Roman4u.iR

-ب...بله...خودمم...

دلسا چشم غره ای بهم رفت و رو به پسره گفت:

-ایشون آقا کیارش پسر خاله ی من هستن!

خجالت زده نگاش کردمو مظلوم گفتم:

-حرفامو شنیدین شما؟!

با خنده گفت:

-تا حدودی بله!

لحظه ای سکوت کردیم...

-سالم!

متعجب به کیارش نگاه کردم...

-بله؟!

-خب سالم نکردیم دیگه!

منم خندیدمو گفتم:

-سالم...من گندم هستم.از آشنایی با شما خوشوقتم!

-به همچنین گندم خانوم.دلسا جان خیلی از شما واسم گفته بود!

نگاه پر حرص دلسا رو نادیده گرفتم و روبه کیارش گفتم:

-دلسا جون به من خیلی لطف داره!
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کیارش چشمکی زدو گفت:

-البته خوبی هاتون نه هااا...از اینکه سربه سر استادا میذارینو خیلی حرفای قشنگ قشنگ میزنید.

دلسا غرید:

-کیا!

خشمگین به دلسا نگاه کردم!...

-دارم برات!

توروخدا منو نخور.گوشت من تلخه...تازشم من خیلی آرزو دارم هنوز،گ*ن*ا*ه دارم گندمی.جون اون سامی جونت کاری به من نداشتهباش...توروخدا....

دلسا خفه...میکشمت...حاال واسه من راپورت منو به پسرخاله ات میدی؟!میخوای ممبر خواستگارای منو کم کنی؟!میخوای عشاق من ازم دلبکنن؟!کور خوندی حسود خان!دلسا....میکشمتتتت...

با شلیک خنده ی کیارش هردو نگاهمون به سمتش کشیده شد!

-وای...چقدر شما دوتا باحالین!

نه...اینم از خودمونه!...

-باحالی از خودته!

با صدای سرفه به عقب برگشتم....

-سالم خانوما!

توچشماش خیره شدم...لکنت گرفتم...اونقدر چشماش نافذ و گیرا بود که نمیتونستم چشم ازش بردارم...

باصدای دلسا به خودم اومدم!

-آقای هیراد حاتمی استاد ما!

وروبه استاد گفت:

-ایشونم آقا کیارش پسر خاله من!

هردو باهم دست دادن و اظهار خوشحالی کردن....

ولی چشمای هیراد(اوهه چقدر زود خودمونی شدی گندم خانوم!-اوی ندا،خفه)اینو نمیگفت...

لبخند کمرنگی روی لبهام بود و به هیراد نگاه میکردم....

باز سروکله ی ندای درونم پیدا شد!(گندم اقای حاتمی نه هیراد!فهمیدی؟!-برو بابا-...برم بابا؟!-نداااااا!-خیلی خب خیلی خب رفتم!)

-دوستم تموم شد خانوم نیازی!

بهت زده به عقب برگشتم...مانی رحیمی!خودمو زدم به کوچه ی علی چپ!

-چیزی گفتین اقای رحیمی؟!

با خنده چشمک بامزه ای زدو روبه جمع باصدای بلند گفت:

-سالااام!

بچه ها به سمتش برگشتن و هیراد هم که حسابی توی فکر بود بهش نگاه کرد...

مانی به طرف کیارش رفت و ضربه ای یه شونه اش زدو گفت:

-سالم داداش!من مانی ام.وشما؟!

عجب آدمیه....

-سالم!خوشبختم من کیارش هستم!

مانی چه خوب با دیگران ارتباط برقرار میکنه...برعکس هیراد که احساس میکنم اصال از کیارش خوشش نمیومد!...

-خب آقایون بچه ها منتظرن!نظرتون چیه حرکت کنیم؟!
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با پیشنهاد دلسا همه به طرف ماشیناشون رفتن...

دلسا که با کیارش اومده بود.مانی و هیراد هم که ماشین آورده بودن...دلم نمیخواست با کیارش برم...دلیلشو نمیدونستم اما حس خوبی نسبت
بهش نداشتم...به دلسا گفتم که با اون نمیرم ناراحت شد اما خب...چیکار کنم!بعدا از دلش درمیارم!

از پشت به کیارش نگاه کردم...قدش متوسط نبود!میشه گفت بلند اما نسبت به هیراد ومانی کوتاه تر بود!

-خانوم نیازی بفرمایید!

به یکی از پسرهای کالسمون که این پیشنهادو بهم داد نگاه کردم...پسر بدی نبود اما از اول ترم نگاه های عجیب غریبی بهم میکرد...اومدم
پیشنهادشو رد کنم که با صدای بم و گیرایی دهنم بسته شد!

-آقای فاطمی شما بفرمایید .خانوم نیازی با من میان!

مهران فاطمی ناراحت سری تکون داد و سوار ماشینش شد!

به طرف هیراد برگشتم...نمیدونستم باید ازش تشکر کنم یا بخاطر این حرکتش که بجای من تصمیم گرفته بود سرزنشش کنم....

جوری نگاهم میکرد که انگار منتظر بود ازش تشکر کنم.اون حس احترامی که نسبت بهش داشتمو فراموش کردم تخس تو چشماش نگاه کردمو
گفتم:

-بله؟!چیزی میخواین بگین؟!

پوزخندی زدو گفت:

-انگار شما باید چیزی به من بگید!

یه تای ابرومو باال انداختمو گفتم:

-مثال چی؟!

باز پوزخندی زدو بدون توجه به من به طرف ماشینش رفت و لحظه ای که میخواست سوار بشه گفت:

-اگه دوست دارین میتونین بامن بیاین!

فکری کردم!اگه بخوام قبول نکنم که یا باید با دلسا برم یا شاید هم مهران!پس...کی بهتر از استاد گرام؟!
با لبخند پهنی به طرفش رفتم...خب...جلو بشینم یاعقب؟!�

داشتم فکر میکردم که دراخر تصمیم گرفتم عقب بشینم که خونسرد گفت:

-من راننده ی شما نیستم خانوم!

نفسم ناخودآگاه محکم از سینم خارج شد!با لبهای آویزون در جلو رو باز کردم و نشستم...ماشین باحالی داشت...نفس عمیقی کشیدم و عطر
خاصش رو با تمام وجودم بلعیدم....هوم...چه بوی خوبی...

حدودا 6تا ماشین بودیم.سرگروهمون هیراد ومانی بودن و اونا تصمیم گرفته بودن کجا بریم!...

ماشین ما اول حرکت کرد و بعدمانی که چندتایی از بچه ها هم داخلش بودن وبعد کیارش و به همین ترتیب بقیه بچه ها...

-میگما استاد...

با اخم کمرنگی همونطور که به جاده خیره شده بود جواب داد:

-بله...

-کجا داریم میریم؟!

با لبخند کجی گفت:

-میفهمید خانوم!

به پوزخندش توجهی نکردم...اه...این که راه به راه پوزخند تحویل من میده!واال بخدا!

-خو حاال نمیشه فقط به من بگید؟!

غضبناک نگاهی بهم انداخت...وای مامانی...منو نخوره یه وقت؟! بی اختیار با مظلومیت تمام گفت:

وای استاد توروبه جدت منو نخوری یه وقت ها...ببین من چه دختر خوبیم...اصال هم فضولی واینا نمیکنم!باشه استاد جونی؟!21
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واضح بود که داره جلوی خودشو میگیره که نخنده....اما من هنوز با استرس بهش نگاه میکردم....

-نترس خانوم نیازی!نمیخورمت!

ونگاه با معنایی بهم کرد!وای...این چرا اینجوری میکنه؟!خداجوووونممممم!

به چشمای پرتعجبم نگاهی انداخت ونمیدونم چی شد که یه دفعه پوکید!

با چشمای گشاد شده نگاش میکردم....وقتی سنگینی نگاهمو حس کرد به طرفم برگشت...یهو خنده اش قطع شد و اخماشو درهم کشید!

وا!اینم مشکل داره هااا!

شونه ای باال انداختمو به روبه روم خیره شدم...به خندیدنش فکر کردم...لبخندمهمون لبام شد....کنار چشمای رنگیش چین میفتاد!...

-به چی میخندین؟!

به طرفش برگشتم...بالبخند ماتی فقط نگاش کردم...لحظه ای توچشمام خیره شد...رنگ نگاهش عوض شد...دیگه تحمل نداشتم وهمینطور اگه
من نگاهمو نمیدزدیدم قطعا اتفاق ناگواری میفتاد...بخاطرهمین سرمو پایین انداختم...عکس العمل اونو ندیدم...
باصدای قشنگ و بااحساس "محسن یگانه" حواسم جمع شد...

-چیکارمیکنی با دلم روزگار

دیگه خاطراتو به یادم نیار

ندیدی مگه چی سرم اومده؟!

جوونیمو دادم پای عشق یار

به نیمرخش نگاه کردم...

-چقدر خاطره موند عزیزک من

بااینکه هنوزم ازش دلخورم

اون اسمم رویادش نمیادومن

هنوزم رواسمش قسم میخورم

هنوزم رواسمش قسم میخورم....

دیگه تو چشماش اثری ازغرور نبود...یه غم عمیق که دل هر بیننده ای روبه درد میاورد...چی میتونست دل این کوه غرور رو شکسته باشه؟!کی
دلش اومده چشمای به این قشنگی رو غمگین کنه؟!

ندا باز پیداش شد!

(-توچیکار به کار آقای حاتمی داری؟!اصال به تو چه؟!-اممم خب...همینجوری...محض کنجکاوی بود!-منم گوشام مخملیه!)

به خوددرگیر بودن خودم لبخند زدم....بیچاره من!

با توقف ماشین سرمو بلند کردم...محسن یگانه هنوز داشت میخوند...

زبونم بند اومد...اینجا...اینجا یه تیکه از بهشته عایا؟!

-آقای....حاتمی....

نگام کرد....

-اینجا خیلی قشنگه....

پوزخند زد...وا!کجای حرف من این پوزخند رو الزم داشت؟!یکم...فقط یکم دلم گرفت...

-پیاده نمیشین؟!

با اخم پیاده شدم...ببین چجوری با پوزخندش حالمو گرفتاااا...

-چقدر زیباست....

به کسی که این حرفو زد نگاه کردم....کیارش!
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اخم کردمو روازش برگردوندم.....

-نظرشما چیه گندم خانوم؟!

بی حوصله اما تقریبا مودبانه گفتم:

-قشنگه!

بچه ها داشتن وسیله هارو از ماشین ها میاوردن...منم خواستم برم کمک که کیارش مانعم شد...

-دلسا وسیله های شما رو میاره...

سوالی نگاش کردم....

-اگه مایلید بفرمایید از این طرف یکم قدم بزنیم...

نمیخواستم...اه...چیکارش کنم حاال؟!

بی حوصله تر جواب دادم:

-باشه...

با لبخند اغواگرانه ای که اصال روی من تاثیری نداشت نگام کرد و کنارم ایستاد....

همینطور که به طرف انتهایی اون باغ سرسبز میرفتیم به اطرافمم نگاه میکردم....

-یکم از خودتون بگید گندم خانوم!

ای خدا...اینو کجای دلم بذارم...

-چی بگم...

-خب تا شما فکر میکنید من از خودم میگم...اسممو که میدونید...

یه خواهر حدودا همسن شما دارم...مهدنسی عمران میخونم و توی شرکت بابام مشغول به کارم و یه جورایی همه کاره منم...

از حرکت ایستادمو حرفشو با اخم قطع کردم:

-چرا دارید این چیزا رو به من میگید؟!

نزدیکم شد...تعجب کردم...

-آخه میدونی چیه گندم....دلسا از تو برام خیلی گفته....وقتی امروز دیدمت دلم لرزید...جادوی چشمای تو...قلبم رو...

قدمی به عقب برداشتم با عصبانیت و صدایی که خیلی سعی کردم باال نره گفتم:

-آقا کیارش کشمشم دم داره...گندم نه و گندم خانوم...من نه روی شما شناختی دارم و نه دلم میخواد که بشناسمتون...

با لبخند نگام میکرد...لبخندش پراز معانی مختلفی بود که ازشون هراس داشتم...

-باالخره یه روز...مال من میشی!

نه دیگه...نیومده داشت پسر خاله میشد....

-چیزی شده؟!

دقیقا پشت سر کیارش ایستاده بود...خدایا...ممنونم...

-نخیر آقای حاتمی...با گندم جان صحبت میکردیم...شما بفرمایید لطفا!

اخم مهمون چهره ی هردوی ما شد...تو چشمای همدیگه خیره شده بودیم...

هیراد باهمون اخم همونطور که به من خیره شده بود کیارش رو مخاطب قرار داد:

-گندم جان؟!فکر نمیکنید خیلی زوده واسه صمیمی شدن؟!

کلمه ها به سختی از بین دندون های قفل شده اش بیرون میومدن(...میگم ندا-...هان؟!-...حاال این یارو چرا داره جوش میزنه؟!-فکر کنم اونم
عین خودت مشکل داره!-خفه لطفا)

کیارش پوزخندی زد وگفت:

نه فکر نمیکنم...باالخره باید این صمیمیت ها از یه جایی بایدشروع بشه!اول از قدم زدن و بعدم...25
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چشمامو محکم روی هم فشردم...

کیارش حرفشو ادامه نداد...چشمامو که باز کردم نگاه خیره و ناپاک کیارش رو روی خودم حس کردم...نمیتونستم تحملش کنم...سخت بود
برام...

پوزخند لبهای هیرادو شکل داده بود...میدونستم توی ذهنش داره افکار منفی شکل میگیرن...چشمام اشکی شد...نمیدونم چرا برام مهم
شد...مهم شد که چه فکری درموردم میکنه...

سرمو تکون دادمو و توچشماش خیره شدم...

قدمی به عقب برداشتم.وبعد برگشتم و به قدمام سرعت دادمو به سمت دیگه ای از باغ رفتم...نمیخواستم پیش بچه ها برم...اعصابم خورد
بود!عصبی و ناراحت بودم...خدایا سروکله ی این کیارش یهو از کجا پیدا شد؟!حرفاش توی ذهنم رژه میرفتن"!...باالخره یه روز...مال من
میشی!"

هه...منتظر باش!پسره ی پررو چایی نخورده پسرخاله شده واسه من!

از بین درختای گیالس رد شدم رسیدم به....

واای خدای من!

ازهمه ی قسمت های باغ قشنگ تر بود...

یه حوض متوسط وسط اون قسمت بود و درختای میوه اون قسمت رو از بقیه ی قسمت ها مجزا کرده بود.چندتا صندلی چوبی نزدیک حوض قرار
داشت.

کفشمو درآوردم و گذاشتم پاهام چمن های آب خورده رو حس کنه...

هوای پاک رو با تمام وجودم به ریه هام فرستادم...برای لحظه ای تمام حرفها و اتفاقات پیش اومده رو فراموش کردم....

کفشامو گوشه ای رها کردم...به طرف حوض رفتم...پاهامو توی آب زالل و خنک فرو کردم و بالذت چشمامو بستم!

هیچ چیز نمیتونست حال خوبمو خراب کنه...هیچ چیز...

-خوش میگذره؟!

با ترس برگشتم طرفش!خدایا غلط کردم...فقط صدای محکمش کافی بود که حالم خراب شه!

سریع پاهامو از آب بیرون آوردم و روبه آقای مغرور با تته پته گفتم:

-م...م...من...چیزه...د..داش...تم...

با اخم همیشگیش دستشو به معنای سکوت باال آورد!

مثل همیشه وقتی میخواستم معذرت خواهی کنم تا طرف کاری بهم نداشته باشه تند تند شروع به صحبت کردم:

آقای حاتمی به جون خودم نباشه به جون اون دلسا من اتفاقی اومدم اینجا.اصال قصدم فضولی نبودا مدیونید اگه خالف گفته ی منفکرکنید!اصال...اصال حاال اومدم که اومدم چرا شما اونجوری نگام میکنید؟!نیومدم که اینجا رو بخو......

-گنــــــــــدم!

ادامه حرف توی دهنم ماسید!بابهت به دهنش خیره شدم...به...به من گفت گندم؟!نههههه...

چشمامو چندبار باز وبسته کردم...

انگار خودش هم متعجب بود!اخمی وحشتناک تر به صورتم پاشید و دور شد...

این بشر واقعا کم داره!

پای راستمو با حرص محکم به زمین کوبیدم و به طرف کفشام رفتم و وقتی پوشیدمشون نگاه دیگه ای به اون بهشت کوچیک انداختمو بعداز
چندلحظه...ازاونجا دور شدم...

*****

-خب بچه ها بیاین بازی کنیم!

نگین که یه دختر شوخ و مهربون بود درجواب مانی گفت:

عالیه آقای رحیمی!27
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همه نظری میدادن که در آخر والیبال تصویب شد!

یه گروه دخترا شدیم و یه گروه هم پسرا!

نگین و دلسا ترجیح دادن بیرون از زمین باشن و داوری کنن...
همه به سمت زمین رفتیم...یه جمله از ذهنم گذشت":اینجا چه مجهزه!"

من پاسور شدم و بقیه هم یه سمتی رو انتخاب کردن...

تو گروه پسرا مانی در جایگاه پاسور ایستاده بود!

نگاهم به سمت هیراد کشیده شد!عقب زمین ایستاده بود!

توی چشمهام خیره شد و پوزخندی زد!ای بابا...واسه من پوزخند میزنی؟!حالیت میکنم!

نگین باصدای بلند گفت:

-خب!کاپیتان هردو تیم پیش من بیان!

نگاه ها بینمون رد وبدل شد!

هیچ کس حرفی نزد!دلسا گفت:

-خب دخترا...به نظرتون کدومتون بهتر بازی میکنه؟!

نگاهی بهم انداختیم...بچه ها یکصدا گفتن:

-گندم!

لبخندی زدمو یه تعظیم کوتاه کردم!

نگین با لبخند گفت:

-خب کاپیتان گندم بیا اینجا!
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از زمین بیرون اومدمو کنار دلسا ایستادم تا کاپیتان تیم پسراهم پیشمون بیاد!

نگین روبه پسرا گفت:

-شماها چی؟!

مانی قبل از همه گفت:

-بازی هیراد محشره!به نظر من اون کاپیتان باشه بهتره!

همه موافقت کردن!(اوه اوه...ندابدبخت شدم رفت!

ندا گفت-:خودتو نباز!هنوز که چیزی نشده!با قدرت بازی کن)
-زود باشین "سنگ،کاغذ،قیچی"رو شروع کنین!

با گفته ی نگین به هیراد نگاه کردم...

دلسا خوند:

-سنگ کاغذ قیچی!

من قیچی آوردم و هیراد سنگ!اکهی!

دوباره!

-سنگ کاغذ قیچی!

من سنگ آوردمو هیراد کاغذ!اَه...

وباز هم دلسا خوند و اینبار هم من کاغذ آوردم و هیراد قیچی!

هیراد با غرور ولحن همیشگیش گفت:

-هرچی خانوم نیازی بخوان.ما همه جوره برنده ایم!
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پسرا خندیدن و من با حرص گفتم:

-زمین یاتوپ؟!

پوزخندی زد و گفت:

-توپ!

نگین توپو به طرف هیراد پرت کرد و با دست اشاره کرد تا با هم دست بدیم...چقدر اینا جو گیر شدن...پوزخند زدم...هیرادهم زد!

دستمو دراز کردم و اونم بعداز لحظه ای دستای گرم و مردونه اش رو توی دستام قفل کرد...جریان برق که هیچ یه ولتاژ 500از بدنم رد
شد...دست سردم وقتی گرمای دستشو حس کردن بهم هشدار داد که دستمو ازاد کنم....اما...محکم دستمو گرفته بود!انگار داشت تمام حرصشو
روی دست بدبخت من خالی میکرد...تهدید آمیز نگاش کردمو باچشمام براش خط ونشون کشیدم...پسره ی اورانگوتان...

-بازی رو شروع میکنیم!

رهام کرد و به طرف جایگاهش رفت و منم بعداز چندثانیه به زمین برگشتم!خداجونم...ما باید ازشون جلو میزدیم...باید....کمکم کن خدایا...

با سوتی که نگین زد هیراد توپو با یه دستش گرفت و نگاهشو متمرکز کرد روی توپ!

برگشتم به سمت بچه ها...همه حواسشون به توپ بود!

گارد گرفتمو تا سه زیر لب شمردم...یک،دو.....،سه...

همزمان با سه گفتن من هیراد ماهرانه توپو باال انداخت و یه سرویس پرقدرت زد که به شدت به صورت سمیرا برخورد کرد و باعث شد سمیرا
روی زمین بیفته....پسره ی وحشی!

نگاه وحشتناکی بهش انداختم...شونه ای باال انداخت و با تمسخر گفت:

-دخترا که قدرت والیبال بازی کردن ندارن!شما باید مواظب باشید النگوهاتون نشکنه.

پسرا به حرف مسخره اش خندیدن و منم با عجله به سمت سمیرا رفتم و بقیه رو کنار زدم...ببچاره از دماغش خون میومد و یه طرف صورتش
هم ملتهب شده بود!

با ناراحتی گفتم:

-سمیرا جان پاشو برو یه آبی به صورتت بزن.

به سختی بلندش کردیم و نگین کنار خودش اونو نشوند...

روبه دلسا گفتم:

-هی دلسا...زود باش بیا جای سم سمو پر کن!

دلسا مطیعانه حرفمو گوش کرد و جای سمیرا رو پرکرد...

نگین داد زد:
0_1به نفع تیم استاد!

وسه ثانیه بعد سوت شروعو زد!

بچه ها حواسشون جمع تر بود و اینبار به خوبی توپ رو دریافت کردن و بهم پاس دادن...

توپو برای دلسا بلند کردم که با یه حرکت پرقدرت وحساپ شده توپو جلوی پای کیارش فرود آورد!

دوتایی بلند خندیدیم و شونه هامونو بهم زدیم و همزمان یکصدا گفتیم:

-ایول!اینه!

دخترا خندیدن و صدای نحس کیارش بلند شد!

-ایشاهلل همیشه بخندیدن!

اخمی حواله اش کردمو رو ازش برگردوندم...ایکبیری...

سرویس رو ما باید میزدیم و دلسا توی جایگاهش ایستاد تا سرویسو بزنه....بازی دلسا عالی بود!هردوی ما عضو مهم تیم ملی بانوان کشور
بودیم...ولی انگار این عصا قورت داده خبر نداشت...هه...دست کم گرفتی مارو آقا...
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با لبخند مسیر حرکت توپو دنبال کردم که به سمت کیارش میرفت...اونم نگاهش به من بود و متوجه توپ نشد و به سینش برخورد کرد و روی
زمین افتاد...

از ته دل قهقه زدم و واسه دلسا دست زدم...

*****
24_23به نفع تیم گندم اینا!

قرار گذاشتیم تا سه ست بیشتر ادامه ندیم.

مساوی بودیم و اگه این ست رو ما میبردیم،برنده ی این بازی هم ما بودیم...

سرویس رو من باید میزدم...توپو تو دست راستم گرفتمو نگاهمو به جای توپ به هیراد دوختم...چشمامو مظلوم کردمو سرمو کمی کج
کردم....امیدوارم کلکم بگیره!

اخم صورتشو غرق خودش کرده بود ولی وقتی تو نگاهم خیره شد چهره اش باز شد...لبخند نزداااا ولی اخم هم نداشت...معلوم بود کمی نرم
شده...

توپو باال انداختم و با قدرت ضربمو بهش زدم و توپ به سمت هیراد میرفت...درلحظه ی آخر تمرکزش برگشت ولی توپ رو دریافت کرد اما
نتونست به مانی پاس بده و توپ توی زمین خودشون روی زمین نشست....

جییییییییغغغغ...

-یووووهوووووو

دخترا جیغ میکشیدیم و بلند بلند میخندیدیمو باال پایین میپریدیم....خدایا...ممنونم...مرسی که نذاشتی مسخره ام
کنن....خدااااایاااا...متشکرممممم!

نگین منو هیرادو صدا زد...یکی بیاد این نگینو جمع کنه...

-خب کاپیتان گندم و کاپتیان استاد...

تودلم خندیدم....کاپیتان استاد...خخخخ...معلومه نگین هیلی از هیراد میترسه که هی استاد استاد میکنه...واال!

-هردوتون عملکرد خوبی داشتین ولی ازاونجایی که تیم خانوما دوتا عضو تیم ملی داشت برنده شد وحاال...

تعجبی رو توی چشماش ندیدم...اه...

-باید گروه پسرا هرکاری که دخترا میگن رو بکنن...

هیراد اخم کردو من لبخند زدم...

الهی من فدات بشم نگین جووون!

هیراد باهمون اخم گفت:

-این مسخره بازیا چیه؟!

نگین هول شده اومد چیزی بگه که من با دستم که باال نگه داشتم مانعش شدم!
با لحن عصبی و یه جورایی "التی" گفتم:

-دِ نشد!ببین آق هیراد بازی کردی پاشم واستا.

پوزخندی زدمو با تمسخر گفتم:

-نکنه میترسی؟!

با اخم غلیظ تری که احساس میکردم جزئی از اجزای صورتشه نگام کرد و غرید:

-چی میخوای؟!

دستمو زیر چونم گذاشتم و گفتم:

-اممم...باید فکر کنیم...

با بچه ها یه دایره شدیم و من آروم گفتم:
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-دخترا میخوام یه پیشنهاد بدین پوستشونو بکَنیم!

سمیرا که انگار از دست هیراد خیلی عصبانی بود نگاهش به افق بود وهمونطور که از چشماش معلوم بود داشت نقشه ی قتل هیراد رو میکشید
گفت:

-موافقم.باید نابودشون کنیم بچه ها!

باصدای بلند خنده نگاهامون به سمت دلسا کشیده شد!

آخ که من الهی قربونت برم با اون چال لپات!

-به چی میخندی دلی؟!

با صدایی که با خنده آمیخته شده بود روبه من گفت:

اینطور که معلومه شماها میخواین این بیچاره ها رو ببچاره تر کنین نه؟!فقط تورو به اجدادتون قسم با پسرخاله ی من کاری نداشته باشین کهخاله ی بنده ،بنده رو سنگسار میکنه هااا!

-نگران اون نباش!اونو من باید شخصا آدمش کنم!

بچه ها پقی زدن زیر خنده و سمیرا گفت:

-فکر کنم آق کیا بدجور گلوش پیش برنج ما گیر کرده هااا!

همه خندیدن و من محکم زدم تو سر سمیرا!

-ببند سمیراخانوم!بازتو به من گفتی برنج؟!

باخنده گفت:

-جو خوبه؟!یا اصال بگم غالت...چطوره؟!

اومدم دوباره بزنمش که....

-اگه این بچه بازیاتون تمومی نداره ما بریم دنبال زندگیمون!

به سمت ارسالن که این حرفو زده بود برگشتم...

ابرویی باال انداختمو با تهدید گفتم:

-چیزی گفتی آقای ناظمی؟!

آب دهنشو باصدا قورت داد که باعث شلیک خنده ی پسرا و دخترا شد!اما...هیراد اخم کرد!

کیارش با ته مایه های خنده توچشمام خیره شدوگفت:

-جونم جذبه!

بهش اعتنایی نکردمو به سمت بچه ها برگشتم....

یه جرقه ای توی ذهنم زد....ایول!

-بچه ها فهمیدم!

همه مشتاق به دهنم زل زدن.....

*****
⇦هـــــیراد⇨

خیلی ریلکس و خونسرد نگاهش کردم...هه فکر کرده با این پیشنهادش من شوکه یا حتی عصبانی میشم...اما نمیدونه من فوالد آب دیده ام....با
این چیزا کم نمیارم....

چشمای رنگیش از بیتفاوتی من گرد شد...پوزخندی به چهره اش پاشیدم و اروم به بچه ها که بینشون هلهله افتاده بود گفتم:

-قبول میکنیم!

مانی با لبخند و شیطنت گفت:

-معلومه که قبول میکنیم!

اما....آخه هیپ هاپ؟!35
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پوزخندی زدم و گفتم:

-اینطور که خانوم گفتن...بله هیپ هاپ!مشکلی دارین شما؟!

کیارش با عصبانیت نگاهی به من انداخت و حرف دیگه ای نزد...

سنگینی نگاهی رو حس کردم....اما اهمیتی ندادم و سعی کردم بچه ها رو اروم کنم...

نگاهمو به سمت گندم سوق دادم...

همه ی دخترا قرار بود شرکت کنن و پسرها هم مجبور بودن قبول کنن...

گندم به سمتم اومد....با چشمای مغرورش چندثانیه توی چشمام خیره شد...وبعد با لبخندی پراز حرص گفت:

-اینطور که معلومه شما اونقدرام از پیشنهاد من تعجب نکردین...

بیتفاوت نگاهش کردم که جری تر شد..

خودتو واسه آخر هفته اماده کن استاااااد!"استاد"رو کش دار وبا یه حالت خاصی بیان کرد...اما من بازم فقط با پوزخندگوشه ی لبم و نگاه سردم بهش خیره شدم...

من هیراد بودم...پوزخند زدن و بیتفاوت بودن جزئی از وجود من بود...

مانی چشمکی حواله ی من کرد...سرمو آروم تکون دادمو ازجمع فاصله گرفتم....

این جمع الکی خوش و شاد داشت حوصلمو سر میبرد...دوست داشتم به جایی برم که فقط صدای وزش باد سکوتو بشکنه....

راهمو به سمت انتهایی باغ کج کردم...این قسمت فقط وفقط مخصوص من بود...

*****
⇦گنـــــدم⇨

توی اتاقم قدم میزدمو هی حرص میخوردم و زیر لب غر میزدم:

-دآخه اگه من حال تورو نگیرم که اسمم گندم نیست.

دندونامو محکم روی هم فشار دادمو غریدم:

-نشونت میدم گندم نیازی کیه!منو دست کم گرفتی جناب استاد!حاال واسه من پوزخند میزنی؟!

آخ که اگه نزدیکم بود با دندونای خوشگلم گلوشو گاز میگرفتم...

نه نه موهاشو دونه به دونه میکندم...

نه اینم قدیمی شده...

خب...اممممم...آهان...وسط همین اتاق حلق آویزش میکردم و پاهاشو قلقلک میدادم...آره...

اون الیق بدترین مجازاته...پسره ی...

تقه ای به در خورد که من اعتنایی نکردم....اینبار کسی انگار لگد زد یه آن احساس کردم االن در میشکنه

-هوووی چته؟!

صدای شاد سام شنیده شد:

-چیزیم نیست خواهری درو باز کن!

با حرصی که هنوزم از هیراد داشتم و همچنین عصبانیتی که از سام داشتم به طرف قفل در هجوم بردم و تا درو باز کردم با مشت های پی در پی
توی سینه ی سام میکوبیدم....بدون اینکه نگاهش کنم فقط میزدم....آخییش...کم کم دلم داشت خنک میشد...چرا چیزی نمیگه؟!نکنه با
مشتهای من به دیار باقی پیوست؟!

عه نه خدانکنه....داداشم هنوز جوونه آرزوها داره....

سرمو بلند کردم...

وای!

س...سال...م..خوب....خوبی...ن....شما؟!37
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با لبهای خندونش درست مثل قدیما منو سخت در آغوشش گرفت و درهمون حال گفت:

-سالم گندم جان!چقدر بزرگ و خانوم شدی عمو...

از آغوش پرمهر عمو بیرون اومدم...

عمو بهراد یکی از دوستان قدیمی بابا بود که من وقتی خیلی کوچیک بودم به آمریکا رفتن و خانومش و تنها پسرش دیگه برنگشتن اما عمو بهراد
گاهی به ایران سرمیزد....

-عمو جون...خیلی از دیدنتون خوشحال شدم.واقعا سوپرایز شدم...

عمو لبخندی زد و به اتفاق چند دقیقه پیش اشاره ای کرد:

-به نظر میرسه عصبی هستی...

و با سام خندیدن.چشم غره ای نثار سام کردم و روبه عمو گفتم:

-نه عموجان...چیزه....امروز یه امتحان سخت داشتیم من خیلی خوب پاس نکردم....

سام خیلی موذیانه گفت:

-شما که امروز با بچه های دانشگاهتون رفته بودین گردش....پس چی شد؟!

ایشاهلل به زمین گرم بخوری سام من از دستت راحت شم....

-میدونی....آها....قبل از اینکه بریم امتحانمونو دادیم....

عمو سری تکون داد و دستمو گرفت.همونطور که به سمت پله ها میکشید گفت:

-هنوزم وقتی شما دوتا باهم کلکل کنید دیگه دست بردار نیستین.

هرسه بالبخند به جمع دونفره ی مامان وبابا پیوستیم....

روی مبل های چرمی و راحتی پذیرایی نشستیمو بابا روبه عمو گفت:

-خانواده چرا نیومدن بهراد جان؟!

عمو به یه نقطه خیره شد....انگار داشت خاطرات یک شخص رو مرور میکرد که لبخند لبهای باریکش رو شکل داده بود و چشماش هم برق
میزد....

-اتفاقا پسرم اومده....اما....هما...

هماجون همسر عمو بهراد بود که من خیلی خیلی عاشقش بودم....

مامانم قبل از همه گفت:

-ولی هماچی؟!یعنی نیومده؟!آخه اونجا چی داره که ایران خودمون نداره؟!دل بکنین از اون غربت دیگه آقا بهراد...

عمو چشماش لبالب اشک شدو بعداز مکثی نچندان طوالنی گفت:

-هما نزدیک 5سالی هست که...عمرشو داد به شما!

شوکه دستمو روی دهنم گذاشتم و با بهت زمزمه کردم:

-نه....

عمو برامون گفت...از اینکه چقدر اونو پسرش بعداز هماجون سختی کشیدن...اینکه پسرش افسرده شده و درست مثل یه تیکه یخ برخورد
میکنه....

اونقدر بچه بودم که عمو اینا میومدن که اصال اسم پسرش رو هم به یاد ندارم....

عمو گریه کرد و ماهام پابه پاش اشک ریخیم...سخت بود همدم و همسر زندگیتو از دست بدی و تو یه مملکت غریب تنها زندگی کنی....

-عمو چرا برنگشتی ایران؟!الاقل اونقدر تنها نبودی....

عمو به چهره ام مهربونی ذاتیش رو پاشید وگفت:

-همه ی زندگیم اونجا بود گندم جان...نمیتونستم همینجوری ولشون کنم...ولی االن اومدم که بمونم....

هیجان زده شدم...ایول...عمو بهراد خیلی باحال و پایه بود و اگه میومد اینجا کلی بهمون خوش میگذشت...
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خودش ادامه داد:

-فقط یه زحمتی براتون داشتم....

بابا با اخمی تصنعی گفت:

-این چه حرفیه بهراد!شما امر بفرما....

عمو لبخند قدرشناسانه ای زد و گفت:

راستش من باید برای انجام بعضی از کارها برگردم آمریکا...ولی اگه اشکالی نداره هیراد تا موقع برگشتن من بیاد پیش شما!گفت"هیراد"؟!

وای هیراد الهی بمیری که من هرجا میرم نباید از دست تو آرامش داشته باشم...

ندای درونم:گندم به اون بدبخت چیکار داری؟!

مامان با خوشحالی گفت:

-وای عالیه....حتما حتما باید بیاد...

وبعد انگار چیزی یادش افتاده باشه گفت:

-راستی...تا االن کجا مستقل بودین؟!

عمو-:هتل!

هرچهارتایی همزمان داد زدیم:

-هتل؟!

با تعجبی آمیخته با ناراحتی به عمو خیره شده بودیم....

سرشو به زیر انداخت و گفت:

-نمیخواستم مزاحم شما بشیم....

بابا با لحن محکمی گفت:

-دستت درد نکنه.مگه ما مرده بودیم که رفتی هتل؟!

عمو سریع گفت:

-خدانکنه داداش!ما که همیشه سربار شما هستیم....

تعارف ها تیکه پاره شد و عمو یک ساعتی پیشمون نشست و قرار شد که فردا پسرش که همون آقا هیراد بود به اینجا بیاد....

خیلی دلم میخواست ببینمش...توی عالم بچگی همیشه دوسش داشتمو براش احترام خاصی قائل بودم...اون با سن کمش خیلی باهوش و
فهمیده بود و همیشه حرف هاش منطقی و به جا بود....

شامو درسکوت خوردیم و بعداز اینکه میزو به کمک مامان جمع کردم به اتاقم پناه بردم...

روی تختم دراز کشیدمو چشمامو بستم....

به استاد فکر کردم...غمی که امروز توی چشماش دیدم عجیب بود....

اون حس ها و غم هاشو پشت یه غرور کاذب پنهان کرده بود....اما من میفهمیدم...حسش میکردم...

حس احترامی که نسبت بهش داشتم خیلی پیشروی کرده بود....ومن عجیب میترسیدم....

من دختری بودم که جنس مخالف اصال برام مهم نبود و همشونو از باال نگاه میکردم اما...حاال یکی پیدا شده که دربرابرش کم میارم....وقتی
نگاهش میکنم قلبم شروع میکنه به تند تپیدن...

پاهامو جنین وار توی شکمم جمع کردم...

حاال هیپ هاپو چیکار کنم؟!

من توی هیپ هاپ خیلی حرفه ای بودم اما...نکنه اونم خیلی حرفه ایه که بدون هیچ چون و چرایی قبول کرد؟!

وای خدای من....چه غلطی کردما...اصال این چه پیشنهادی بود؟!
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زیر لب ادای خودمو درآوردم:
"هرکی قشنگ تر وحرفه ای تر رقصید باز گروه برنده هرچی بخواد باید گروه مقابلش عمل کنه"

آه که میخواستم خودمو جر بدم که این فکرهای الکی به ذهنم نرسه....ای خدااااااا

یکم دیگه حرص خوردم و کم کم چشمام سنگین شد و .......به خواب عمیقی فرو رفتم!

*****

با احساس اینکه چیزی داره صورتمو لمس میکنه چشمامو باز کردم...

ا مامان شمایی؟!اینجاست که شاعر میگه".......پ نه پ عمتم!"

-اره عزیزم....اومدم صدات کنم امروز که کالس نداری یکم کمکم کنی....

اخم کوچولویی کردمو گفتم:

-خبریه مامان؟!

لبخندی زد وگفت:

-اره!بابات آقا هیرادو واسه نهار دعوت کرده!

به سرعت نور از جام پریدم و تقریبا داد زدم:

-کدوم هیراد؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مامان با تعجب نگام کردو بعداز مکثی گفت:

-مگه چندتا هیراد داریم؟!پسر عمو بهرادت دیگه!

اخییییش!نزدیک بود قلبم بایسته....

wWw.Roman4u.iR

-اهان....

مامان منتظر نگام میکرد تا براش توضیح بدم...اما من انگار نه انگارررر...

باشه مامان شما بری منم اومدم!مامان باشه"ای گفتو از اتاق بیرون رفت....

سریع ازجام بلند شدمو بعداز اینکه تختمو مرتب کردم به سمت ️☺Wcرفتم....دست و صورتمو شستمو دستی هم به موهام کشیدم...

مامان توی آشپزخونه بود وگویا داشت برای نهار تدارک میدید....

-مامان سام و بابا کی میان؟!

توی فنجون مخصوصم واسم چای ریختو همونطور که به به دستم میداد گفت:

-امروز گفتن زودتر میان...

آهانی گفتم و چاییمو مزه کردم...

مامان نهارو آماده کرده بود فقط ازمن خواست که پذیرایی رو مرتب کنم...منم دست به کار شدم.....

*****

-جلوی آینه ایستاده بودم و موهای خیسمو سشوار میکشیدم....آخ که چقدر این حموم بهم چسپید!

باصدای زنگ انگار تازه یادم اومد مهمون داریم...خیلی سریع موهامو سشوار کشیدمو آزاد رهاشون کردم...فقط یه تل ظریف روی سرم قرار دادم
که خیلی خوشجل وموشجل شدمممم!

یه بلوز آستین سه ربع خیلی شیک به رنگ مشکی پوشیدمو با یه شلوار جین یخی کاملش کردم....به به چه جیگری شدم من!

اهل آرایش نبودم فقط یه برق لب زدمو بعداز یه نفس عمیق از اتاق خارج شدم....صدای یه غریبه میومد...خب این آقا هیراد هم که تشریف
اوردن....

پله ها رو با طمانینه طی کردم...اولین کسی که متوجه من شد مامان بود....
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روبه اون پسره که پشتش به من بود وبه مبل تکیه داده بود کردو گفت:

-هیراد جان...پسرم....اینم از گل دختر ما...

ویه اشاره ی کوچولویی به سمت من کرد...این آقا هیراد ایستاد و وقتی به طرفم برگشت چشمام قفل شد توی دریای چشماش!

پاهام سست شد و تعادلمو ازدست دادم....اگه محکم نایستاده بودم قطعا میفتادم....

با لکنت وصدایی که از شوک زیاد گرفته بود زمزمه کردم:

-آ...آقای....حاتم...ی....

اونم تعجب کرده بود....چشماش برای اولین بار حالت تعجب به خودشون گرفته بود....

با همون حالت دوباره گفتم:

-ش....شما....پسر....عمو بهراد....ه...هستین؟!

هیراد ساکت بود....ای بمیری خب یه چیزی بگو من از این شوک بیرون بیام....

سامی با صدای متعجبی گفت:

-شما همدیگرو میشناسین؟!

هیراد فقط سری تکون دادو من اروم ولی پراز حرص گفتم:

-ایشون استاد بنده اس!

با صدای قهقهه ای نگاهم به طرف سام کشیده شد....

با عصبانیت بهش چشم دوختم...نگاهش که به هردوی ما افتاد خنده اش قطع شد!

-خب اونجوری نگام نکنین حاال!

خواست بشینه که با صدای بلندی گفتم:

-نهههههه!

هر چهارنفرشون فکر کنم یه سکته ی خفیف رو رد کردن!

بابام همینطور که دستش رو قلبش بود گفت:

-گندم خانوم!بابا یکم مراعات کن!

وبا چشم و ابرو به هیراد خان اشاره کرد!اییییش...انگار کی هست که من مراعاتشو بکنم!واال....

-خب نگفتی....چرا خندیدی سام؟!

با مظلومیت گفت:

-دلم واسه جفتتون سوخت!هردوتون بدبخت شدین!

اخم کردمو توی دلم فحشی نثار سام و هیراد کردم....پسره ی....

مامان مارو به نشستن دعوت کرد و من انگار همه ی غصه ی دنیا توی دلم انبار شد!

خدایا...تاکی قرار بود تو خونه ی ما باشه؟!تا کی قرار بود هر روز ببینمش و نگاه های سرد و پوزخندش رو تحمل کنم؟!
به معنای واقعی کلمه حس کردم تو یه "آن" بدبخت شدم رفت!

کنار بابا،روی مبل چرمی نشستم....هیراد دقیقا رو به روی من نشسته بود...برای یه لحظه نگاهم توی نگاهش قفل شد اما سریع نگاهمو به سمت
دیگه ای سوق دادم....
از هردری باهاش حرف زدن...اونم همه ی حرفا و سواال رو با "بله...حق با شماست....نه.....اهان"...جواب میداد....

سام سعی کرد اونو به حرف بیاره اما اون با اقتدار مهر سکوت ویا کم حرفی به لبهاش زده بود!

سام یه کار مهم براش پیش اومد و عذر خواهی کرد و جمع مارو ترک کرد!

مامان با لحن مهربونی گفت:

هیراد جون پسرم،با گندم برید باال اتاقتو بهت نشون بده!45
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خواستم اعتراض کنم که بابا چشماشو روی هم فشرد که یعنی"برو...اشکالی نداره"

هه....من نمیخواستم قیافه ی اینو بینم و تنها باهاش باشم بحث حیا و نجابت نبود که...

با اجبار بلند شدمو اونم بعداز یه ممنون خشک و خالی از پذیرایی بامن خارج شد...
تند تند از پله ها باال رفتم اما اون آروم آروم میومد...میدونستم....میخواست حرص منو دربیاره!میدونم من!عبضی!😤

اتاقی که مامان براش درنظر گرفته بود روبه روی اتاق من بود...ومامان به تمام اصرار های من که مبنی به عوض کردن اتاقش بود جواب رد
داد....اتاق جناب بزرگ و دکور خیلی قشنگی داشت!

در اتاقو باز کردمو قدمی به داخل گذاشتمو بدون اینکه نگاش کنم گفتم:

-امیدوارم خوشتون بیاد!دیگه سلیقه مامانه!

اتاق با رنگ های سورمه ای وسفید و خاکستری مزین شده بود...

خدایی اتاق قشنگی بود...

بدون اینکه به اطرافش نگاه کنه به طرف تخت خواب دونفره ی سورمه ای سفید رفت و کیف لپ تاپشو روی تخت گذاشت...

پشتش به من بود و گوشیشو از توی جیبش بیرون آورد...گویا کسی بهش زنگ میزد چون صفحه گوشیش روشن خاموش میشد...
"ای آدم زرنگ!گذاشتی رو سایلنت؟!"

همونطور که ایستاده بود تماس رو برقرار کرد!

الو...سالم خانومی...خوبم....تو چطوری عزیزم؟!.....خوش میگذره اونجا بهت بدون من؟!.....دانشگاه چطوره؟!......استاداسمیت؟!....واقعا؟!....خب عالیه....

ممنون زنگ زدی....قربونت....بای....
"یکی بیاد فک منو جمع کنههههه....این....این جادو شد یهویی؟! اون کی بود که انقدر خوووب باهاش حرف زد؟!"

اون گفت خاااانووومیییییی؟!؟!

نههههه....عجیبهههه!

ناگهان به طرفم برگشت که با دیدن چشماش دوسه قدمی به طرف عقب برگشتم....

ووویییی مامان جونممم چرا این اینجوری نگام میکنه؟!؟!؟!؟!

با تته پته گفتم:

-ا...چی...چیزه...خب...

تند تند گفتم:

اگه کاری داشتیم من اتاقم روبه روییه.موقع نهار صداتون میزنم استراحت کنید.بازم خوووش اومدین.قربانتتتتتت فداتتتتتتت خوب استراحتکنییییی...

ای گندت بزنن گندم....باز که داری خراب میکنی لعنتی؟!

لبمو به زیر کشیدمو آروم آروم از اتاق بیرون اومدمو دروهم بستم!

یهو صدای بلند خنده اشو شنیدم....نه بابا...اینم بلده بخنده؟!

سری از روی تاسف تکون دادمو برای کمک به مامان به طبقه ی پایین رفتم!

*****
آخ آخ خدا هالاااک شدم!...به ساعت دیواری مشکی و قرمز بزرگ وشیک اتاقم نگاه کردم!""00:00

تا االن مامان بنده رو با کوزت اشتباه گرفته بود...همشون فکر میکردن این آق هیراد از آسمون اومده!!!!!!واالاااا....
روی تخت دراز کشیده بودم و فکر میکردم....خدایا...قلبم داره یه حس های جدیدی رو تجربه میکنه!...همش دوست دارم با اون "یه نفر" کلکل
کنم...دعوا کنم،نظراش برام مهم شده...

خداجونم...کمکم کن...

با فکر کردن به این چیزا کم کم چشمام سنگین شد و دیگه....چیزی نفهمیدم....
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*****
-علــــــــــی لهراسبے...تنها که میشــــــــــی با من زیـــــر یه آسمـــــون ستــــــــــاره.....

بالشت رو روی گوشم محکم فشار دادم...ای تو روحت گندم که آهنگ مورد عالقتو گذاشتی رو آالرم...دیگه داشت حالم از صداش بهم میخورد....

با غر غر از روی تختم بلند شدم و با چشمای بسته به طرف دستشویی رفتم...بعداز اینکه دست وصورتمو شستمو مسواک هم زدم به اتاقم
برگشتم و یه مانتوی مشکی کوتاه از توی کمدم کشیدم بیرون و با شلوار جین یخی و مقنعه مشکی تیپمو کامل کردم!
کوله ی مشکی عروسکیمو(الهی فداش شم💗)از زیر تختم بیرون کشیدم و جزوه ها و کتابامو چپوندم داخلش!

به ساعت مچی مشکیم نگاه کردم...اوه اوه...بازم دیرم شد...امروزم چهار ساعت با هیراد کالس داشتم...
"گندم اونم که خونه ی شماست!!!بدو ببین اگه نرفته ،خودتو زودتر ازاون برسونی دانشگاه!"

نداجان اگه یه حرف حسابی تو این بیست و اندی سال زده باشی همینه!

از اتاق که بیرون رفتم دلم خواست از روی نرده ها سر بخورم!آخ که دلم لک زده بود واسه شیطنت!از طرفی هم دیرم شده بود میخواستم زود
برسم پایین....

یوهوووو...

اما به آخر نرده ها که رسیدم نمیدونم چی شد که بین هوا و زمین معلق شدم اما....
چرا پس سقوط نکردم خدا؟!امکان نداره...طبق محاسبات من االن بنده باید مثل فرش روی زمین پخش شده باشم!�!

با چشمای بسته زیر لب خداخدا میکردم!

خداجونم یعنی به همین زودی به دیار باقی شتافتم؟!اخه من که خیلی آرزو دارم هنوووز!نمیشه یه فرصت دیگه بدیبهم؟!خداجووونیییی...باشهههه؟!

با صدای فرشته ی مرگ چشمامو باز کردم:

-برخیز ای انسان فرومایه!میخواهیم تورا به درک بفرستیم!برخیز و به این دنیای فانی وداع بگو!

واااا...خدا چرا فرشته هات شبیه آدمن؟!اصال چرا این فرشته شبیه هیراده؟!

میگما جدیدا دوتا دوتا فرشته میفرستی واسه گرفتن جون بنده هات؟!اگه نه چرا اون یکی که بهم گفت برخیزم شبیه سامه؟!

بلهههه!رفتم اون دنیا!ندا بیا که بدبخت شدیم!بیا که ناکام از این دنیا رفتیم که رفتیم....ندااا بیااا قربونت منو از بغل این فرشته ی هیراد نما دربیار
بریم تو آرامگاه ابدیمون کپه مرگمونو بذاریم.اینطور که معلومه دانشگاه هم تعطیله!

نگاهم بین فرشته ی هیراد نما و اون یکی که شبیه سام بود میچرخید که...

-هیراد بذارش زمین این باز رفته تو هپروت!

رفتم تو فکر!با یه عالمه فکر درآخر گفتم:

اممم...مگه فرشته هاهم میتونن اسم ایرانی داشته باشن؟!عه چه جالب!اسم جدید واسه فرشته مرگ خدا گذاشته؟!هیراد...اه اه...چقدر هم کهحالم ازاین اسم بهم میخوره!خداجونم...اخه این انصافه؟!این دنیاهم باید یه نشونی از این هیرادِ دیوونه باشه؟!اون دنیا بس نبود که اینجاهم باید
تحملش کنم؟!اههههه...

همینجوری داشتم غر میزدم که به شدت افتادم زمین واسه همین ادامه حرف تو دهنم ماسید!

چون توقع نداشتم بیفتم بدجور کمر درد گرفتم مخصوصا که دقیقا هم روی قسمتی که سرامیک بود افتاده بودم!

-عه!فرشته جان چرا یهو رم میکنی؟!مگه نباید منو تا آرامگاهم برسونی؟!

خدایا چرا این فرشته ات قیافه اش هی برزخی میشه؟!نکنه داریم به جهنم نزدیک میشیم و حرارت هم داره زیاد میشه...اما پس چرا من حس
نمیکنم؟!

اون یکی فرشته ی عذاب با صدای خندون گفت:

خواهر گرام...چرا داری جوسازی میکنی؟!بابا داشتی از نرده ها سر میخوردی که آخر نزدیک بود با سر بری تو دیوار که هیراد خان رسید ونجاتت داد...اون دنیا و فرشته ی مرگ چیه آخه...
هااااان؟!چی شده؟!😰
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با گنگی پرسیدم:

-ی...یعنی...من زنده ام؟!

نگاهم روی هیراد خشمگین زوم بود!

سام جواب داد:

-بله!درسالمت کامل به سر میبری!

بازم نگاهمو برنداشتم و همونجوری با پشیمونننییییی فراووووون که البته همش مصنوعی و فرمالیته بود گفتم:

-خو آخه فکر کردم مردم...میگم سامی...احیانا حرف بدی که نزدم؟!

سامم همینطور که به دیوار نگاه میکرد وسوت میزد ریلکس گفت:

-نه نه!اصال!

به سختی از جام بلند شدمو کولمو هم که دورترازمن افتاده بود رو برداشتم!

بایه لبخند ژکوند ماجرارو ماست مالی کردمو باهمون لبخند روبه هیراد گفتم:

-آقای حاتمی!بفرمایید صبحانه!

واول به آشپزخونه اشاره کردمو بعدم گاماس گاماس خودمو به آشپزخونه رسوندم...

به دیوارش تکیه دادمو نفسمو محکم بیرون فرستادم!

-آخیش!نزدیک بود خودمو دستی دستی به کشتن بدماااا....

باصدای مامان که میگفت:

بیا صبحانه گندم...افکارمو به کناری پس زدم و به سوی صبحانه ی مامان شتافتم😋!
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*****

از در حیاط خارج میشدم که همزمان ماشین جیگر هیراد هم خارج شد!

امروز متاسفانه بابا زودتر رفته بود و سام هم خیلی عجله داشت و قبل از من رفت شرکت واسه همین از روی اجبار با تاکسی باید میرفتم!آخه پدر
من چی میشد واسه منم یه ماشین میخریدی که انقدر اذیت نمیشدم؟!

با غرغر از کوچه ی طویلمون گذشتم که ماشین هیراد کنار پام ترمز کرد!

شیشه ی سمت خودشو داد پایین و بدون اینکه به سمت من برگرده و نگام کنه با لحن محکمی گفت:

-خاله گیتا گفتن امروز رو من برسونمتون!

بعد به طرفم برگشت و با لحنی محکم تر گفت:

-فقط امروز!

اه اه...پسره ی ازخودراضی!

-پس چرا معطلین؟!عجله دارم خانوم!

با اکراه ماشینو دور زدمو سوار شدم...

آهنگ مالیمی پخش میشد و اونم با دقت رانندگی میکرد...ای بابا...داره خوابم میگیره که...

فلشمو از توی کیفم درآوردم...اخ که چقدر دوسش داشتم...فلشمو عرض میکنم!

گذاشتم کف دستمو جلوی هیرادگرفتم:

-میشه اینو بذارید؟!

نیم نگاهی به دستم انداخت و زیرلب گفت:

-میبینید که دارم رانندگی میکنم.خودتون بذارید!

شونه ای باال انداختم فلش خودمو جایگزین فلش هیراد کردم و پلی رو زدم!
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-تکون بــــــــــده....

واااااای...همه شرافتم بر باد رفت...با چشمای گشاد شده بهم نگاه کرد منم سریع آهنگو عوض کردم اما عوض کردن همانا پخش شدن صدای
حامد پهالن هم همانا

حامــــــــــد پهلــــــــــانــــــــــه...

هرلحظه چشمای هیراد گشاد تر میشد...

هول شده یه آهنگ زدم جلو...هرلحظه یه ذره آبرویی هم که برام مونده بود داشت به فنا میرفت....

همش آهنگای پر شوری بود...یه آهنگ مالیم هم توی فلشم نریخته بودم.یعنی چی آخه؟!آدم باید شاد باشه!اونم من...من که اگه بهم اجازه
میدادن و سنم محدودم نمیکرد از دیوار راست باال میرفتم....
آهنگ بعدی از "محمد علیزاده"بود....آخییییش...نفس عمیقی کشیدم و به صندلی تکیه دادم....وچشمامو بستم و گذاشتم صدای علیزاده تمام
وجودمو مملو از حس کنه....

*****

ای شیطون استادو تور کردی آخر؟!واقعا گندم باید از تو ترسید!اخه چطور پسر به این سربه راهی رو اغفال کردی؟!اصال ازت توقع نداشتم ولیخوشم اومد...کم کم داری راه میفتی!فقط قربونت یکم به منم یاد بده!فکر میکردم خودم ته این مخ زدنام ولی انگار نه...تو دست منم از پشت
بستی که...

با دادی که زدم بدبخت یه سکته ی خفیف رو رد کرد

-بســــــــــه دیگه دلســــــــــا!

دستش رو قلبش بود واگه اجازه میدادم دوباره میخواست تا صبح غر بزنه!

-خواهشا دلسا بازشروع نکن!بذار برات توضیح بدم.استاد پسر دوست خانوادگیه ماست و....

براش ماجرای هیرادو تعریف کردم اونم درپایان حرفام با حسرت گفت:

-کوفتت بشه الهی!

-وا چرااااا؟!

-پسر به این جیگری....

حرفشو قطع کردمو با عصبانیت گفتم:

-خفه دلسا.خیلی بیشعوری!

-چیه خو؟!مگه دروغ میگم...

-خیلی خب!پاشو بریم که داره کالس شروع میشه.

از محوطه دانشگاه دور شدیم و به سمت سالن رفتیم...کالس قبل هیراد انگار حالش خوب نبود که اصال خوب توضیح نداد...

-زود باش دیگه دلسا.بجم

-توچته چرا انقد هولی؟!

نباید دلسا میفهمید که میخواستم سراز کار هیراد دربیارم...اگه میفهمید فکر میکرد خبری و از کاه کوه میساخت!واال منم که بی اعصاب...میزدم
لِهِش میکردم.

ردیف آخر تنها صندلی های خالی رو دربر داشت...

به سمت دوصندلی خالی رفتیم و دلسا کنار نشست و من مابین اون و متاسفانه مهران فاطمی بودم...با اخم به روبه روم خیره شده بودم که
مهران منو مخاطب قرار داد:

-خانوم نیازی؟!

نیم نگاهی بهش انداختمو گفتم:
بله;دل دل میکرد تا حرفی بزنه منم مزاحمش نشدم😊...تا اینکه بعداز قرنی گفت:
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-میتونم...یه خواهشی ازتون داشته باشم؟!

با اخم برگشتم سمتشو گفتم:

تاچی باشه!یکم"من من" کرد و درآخر همونطور که به دستای مشت شده اش نگاه میکرد گفت:

-میشه خواهش کنم...با...مامانم مالقات داشته باشین؟!

با چشمای گشاد شده و تقریبا با صدای بلندی گفتم:

-بلــــــــــه؟!

همه ی نگاه ها به سمتمون برگشت...

با لبخند ضایعی روبه همشون گفتم:

-راحت باشین.به کارتون برسین!

بچه هاهم که انگار منتظر بودن مشغول کار خودشون شدن...

-نه نه خانوم نیازی...اشتباه فکر نکنید....

آهی کشید وادامه اداد:

-خواهر من...نزدیک دوسال پیش...براثر بیماری قلبی...ماروتنها گذاشت...

ناخودآگاه منم آه کشیدم و با غصه گفتم:

-وای...متاسفم آقای فاطمی...خدارحمتشون کنه!

با لبخند محوی با حجب وحیا گفت:

-ممنون...راستش دلیل این درخواست من به شما...شباهت وافری که به خواهرمن دارید هست...
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ودستشو توی جیبش کرد و گوشیشو درآوردو بعداز لحظه ای که باهاش ور رفت جلوی من گرفت و گفت:

-مالحظه کنید...

نگاهمو دوختم به صفحه ی گوشی آیفونش!

آهههه...راست میگه هااااا...دختری که من توی عکس داشتم میدیدم کمتر تفاوتی با من داشت...

-واقعا خیلی شبیهه...

درسته...مامانم بعداز مرگ مهرانه افسردگی شدید گرفته...باهیچکس حرفی نمیزنه و دکترهاهم نتونستن براش کاری کنن...مهرانه همه کس مابود....با رفتنش دنیامون ازهم پاشید....تااینکه من شمارو دیدم...شباهتی که بین شما بود منو تاسرحد مرگ برد...انگار مهرانه ام رو میدیدم و
خاطره هاش دوباره برام زنده شده بود...ولی به همون اندازه هم برام وجودتون آرامش بخشه...

اگه...براتون مقدوره...شاید مامانم با دیدن شما...شاید...دوباره به زندگی عادیش که نه...ولی....برگرده....اینکه ساکت یه گوشه میشینه و به یه
نقطه خیره میشه منو داره نابود میکنه...کمکم میکنید خانوم نیازی؟!

متوجه خیسی گونه ها وچشمام شدم...با پشت دستم اشکامو پاک کردمو با لبخندی پاک مثل کالم مهران گفتم:

-هستم داداش!

لبخندی زد که همزمان قطره ای اشک هم روی گونه اش سر خورد...

زمزمه کرد:

-جبران میکنم...

پس دلیل نگاه های بامعناش این بود؟!منو بگو چی فکر میکردم....باخودم عهد بستم که حتما کمکش میکنم....

میخواستم بپرسم کی برم مامانشو ببینم که متوجه ساکتی کالس شدم و بعدش صدای محکم و بم آشنایی که از فاصله ی خیلی نزدیک شنیده
میشد قلبم رو برای ثانیه ای از تپیدن متوقف کرد!

-اگه مزاحم گفتگوی مهمتون نیستم باید بگم ادامه اشو بذارید برای بعداز کالس.اگه هم خیلی مهمه میتونید برید بیرون و ادامه بدید...
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و بعد انگار که میخواست تاکید کنه ادامه داد:

درست نیست خانوم گنـــدم نیازی؟!جوری "ن" گندم رو کشید که واقعا ترسیدم😰!

از این احمق هرچیزی برمیاد حتما نقشه ای توی سرشه...

نفس ها توی سینه حبس بود...حضورشو دقیقا پشت سرم حس کردم...نفسش که فوت مانند از سینه اش خارج شد رو شنیدم و بعداز اون
ازمون فاصله گرفت!

نگاهمو از دستام گرفتم و صاف نشستم وبه هیراد خیره شدم...

پشت میزش بود و دستاشو روی میز گذاشته بود و دستاش تمام وزن بدنشو داشتن تحمل میکردن چون به اونا تکیه داده بود...

با دقت توچشمای من خیره شده بود...انگار میخواست از طریق چشمام پی به درونم ببره...

با صدای محکمش منو از فکر بیرون آورد...

-اینطور که معلومه باید تذکرات جلسه اول رو دوباره ذکر کنم...من رو منظم بودن خیلی تاکید دارم...

دلم نمیخواد کسی ساعت کالس منو به بطالت بگذرونه.اگه کسی فکر میکنه که کالس من براش فایده ای نداره میتونه سرکالس من حاضر نشه
و این درس رو حذف کنه!

اگر تلفن همراهتون زنگ خورد خواستید جواب بدید برید بیرون و دیگه هم برنگردید...پس ترجیحا تلفن های همراهتون رو بذارید رو سایلنت
ویاحتی خاموشش کنید...

حرف زدن،پچ پچ،انتقاد گروهی بعداز توضیح هرقسمت از درس ممنوعه!متوجه شدید؟!

وای اینو یکی بگیره!خیلی جو گیر شده هاااا...

ببین بخاطر دوکالم حرف ما چه المشنگه ای راه انداخت توروخدا...

دیوونه اس!حتما خدا شفا میده!

منتظر جواب نموند و با جذبه ای که توی حرف زدنش بود شروع کرد روی وایت برد نکته هایی رو نوشتن منم سریع یادداشت میکردم...

کالس تموم شد به محض اینکه هیراد پاشو از کالس گذاشت بیرون همه یه نفس راحت کشیدن!

به اینهمه جذبه لبخندی زدم...دلم براش میسوخت...شایدمرگ خاله اونو اینطور خشن کرده....ویا شاید هم این خشونت با وجودش عجین شده
وقابل ترک نیست...به هرحال...خداعالم است...

کولمو برداشتمو با دلسا از کالس خارج شدیم!

جلوی دردانشگاه صدای مهرانو شنیدم که از من میخواست صبر کنم...از دلسا خداحافظی کردمو به سمت مهران برگشتم!

-بله آقای فاطمی...

چون دویده بود نفس نفس میزد و بریده بریده حرف میزد!

-خا...نوم...نیازی...اگه....ماشین...نیا....وردین...بفر...مایید....من....میرسونمتون....

قهقه ای زدم و گفتم:

-چه باحال حرف زدید...نه اتفاقا ماشین ندارم...

و توی دلم شکلکی برای هیراد درآوردم...حقشه...

-پس بفرمایید.....

با خوشحالی که حاال هیراد که ببینه من نیستم نگران میشه و دود از کله اش بلند میشه با مهران همراه شدم که شنیدن صداش میخکوبم کرد.

-کجا؟!تشریف داشتین؟!

هردو به طرفش برگشتیم البته من باکمی مکث!

پوزخندی گوشه ی لبش بود...

ولسه من پوزخند میزنی؟!شیطونه میگه.....استغفراهلل.....

مهران با مهربونی گفت:
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-جانم استاد...کاری داشتین؟!

بدبخت نمیدونست تا هیراد بیچاره اش نکنه که دست بردار نیست....

هیراد باهمون پوزخند گفت:

-نخیر جناب فاطمی...باشما نه...

نگاهشو به سمت من سوق داد وگفت:
_ولی با ایشون چرا...

مهران گفت:

-متوجه نمیشم استاد...

دستمو به معنای ایست جلوی مهران گرفتم و بی حواس گفتم:

-اجازه بده مهران جان....

وروبه هیراد که پوزخندش غلیظ ترشده بود ادامه دادم:

-هیرا....ا...یعنی....استاد....من امروز با آقای فاطمی باید تا یه جایی برم و االن هم خیلی عجله دارم با اجازه!

وگوشه ی پیرهن مهران رو گرفتم و کشیدم...مهران هم متعجب آروم از هیراد خداحافظی کرد...

ماشینش یه پرشیای نقره ای تر تمیز بود...داخلش که نشستم آرامش خاصی بهم منتقل شد...لبخندی زدمو برای لحظه ای چشمامو بستم!

با حرکت ماشین چشمامو بازکردم...مهران بادقت رانندگی میکرد!

قرار مالقات با مامانش شد هفته ی دیگه...آخر این هفته که بنده باید روی هیراد خان رو سوسک میکردم!

باخنده و شوخی منو تا خونه رسوند و با گشاده رویی ازم خداحافظی کرد....

باکلید درو باز کردم و نفهمیدم چجوری خودمو به اتاقم رسوندم اهل خونه نبودن ومن با خیال راحت روی تختم ولو شدم....

باید خودمو برای پس فردا آماده میکردم!...

*****

به دلسا زنگ زدم تا بچه ها رو جمع کنه!

باشگاه خصوصی عموی دلسا رو رزرو کرده بودیم وازبابت باشگاه نگران نبودیم!....

لباسای مخصوصمو چپوندم توی کوله ی ورزشیمو مانتو سفید اسپرتمو با شال و شلوار آبی ست کردمو ازاتاقم بیرون رفتم...

همزمان با بیرون اومدن من هیراد هم از اتاقش خارج شد!

اوهو!چه تیپی هم زده المصب!

یه تیشرت جذب سفید پوشیده بود و با شلوار جین مشکی هم تیپ اسپرتشو کامل کرده بود!

برای لحظه ای توی چشمای همدیگه خیره شده بودیم....حتما اونم داشت نقشه ی قتل منو میکشید!شک ندارم!

ابرویی باال انداخت و با پوزخند همیشگی گوشه ی لبش گفت:

-جایی تشریف میبرین؟!

منم مثل خودش پوزخند زدم (هرچند تومرام ما پوزخند زدن جایی نداشت)و گفتم:

-نکنه باید به شما هم توضیح بدم؟!اینجا دیگه کالس درس نیست جناب یادتون باشه!

باهمون لحن گفت:

-نخیر!راستی از آقای فاطمی خبر دارین؟!اینطور که معلومه باید یه عروسی درپیش داشته باشیم!

نه دیگه...این داشت خیلی پاشو از گلیمش دراز ترمیکرد....

با عصبانیت کنترل شده ای توی چشماش براق شدمو غریدم:

-اگه هم عروسی و مراسمی درکار باشه قطعا کسی شمارو دعوت نمیکنه!پس دلتونو صابون نزنید...آقاااای حااااتمی!
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واز جلوی چشمای عصبیش فلنگو بستم!چیه؟!نکنه انتظار داشتی بمونم تا چشمامو از کاسه دربیاره؟!از این هیچ چیزی بعید نیست.....

ساعت طرفای 4بود ومن واسه نهار چیزی نخورده بودم...به آشپزخونه رفتم و لقمه ای واسه خودم درست کردم همونطور که داشتم میخوردم
صدای مامان روشنیدم:

-گندم غذاتو گذاشتم تویخچال گرم کن بخور...

با دهن پر دادزدم:

-نه مامان...عجله دارم بیرون بابچه ها یه چیزی میخورم...

یه لیوان آب خوردمو خودمو به پذیرایی رسوندم...

-به به جمعتونم که جمعه...

سام با نیش باز گفت:

-فقط خلمون کم بود که خداروشکر اومد...

بابا باخنده بااعتراض صداش زد:

-سام!

هیراد با بی خیالی نشسته بود کنار سام و طبق معمول توی جمع حرفی نمیزد....زبونِ درازشو فقط واسه من رو میکنه پسره ی اورانگوتان....

لبخندمو کش دادم و با لحن سام خر کن گفتم:

-داداشیییی؟!

با اخم گفت:

-چی میخوای؟!

مامان و بابا زدن زیر خنده هیراد همچنان نظاره گر بود.

-خب...میدونی عزیزدل خواهر...میخواستم بگم خیلی عاشقتماااا...

سام تک خنده ای کرد و دستشو توی جیب شلوار گرمکنش سر داد و سوئیچشو جلوم گرفت!

-بیا وروجک انقدر زبون نریز!

سوئیچو از دستش قاپیدمو سریع بلند شدمو یه ب*و*س براش فرستادم...وبعد با خوشحالی ازهمه خداحافظی کردم!

از حیاط که خارج شدم جلوی سانتافه ی سام ایستادم و با حسرت گفتم:

-خب چی میشد منم یکی از اینا داشتم؟!

و بعد هم سوار شدمو فلشمو قبل از حرکت به ضبط زدمو سیستمو تا آخر زیاد کردم...
آهنگ"ای جونم" سامی بیگی بود...

پامو روی پدال فشار دادمو به سمت خونه ی دلسا اینا پرواز کردممممم!

با آهنگ میخوندم و بدنمو حرکت میدادم...آخ که چقدر عاشق ماشین سواری بودم منننن!

خونه دلسا فاصله ی زیادی با مانداشت و چون سرعت منم بسیار زیاد بود طولی نکشید که جلوی خونشون توقف کردم!

یه میس کال براش زدم و اونم که انگار پشت در ایستاده بود به سه ثانیه نکشید که پرید بیرون وسوار شد!

-به سالم گندم خانوم!چطور مطوری؟!خوشی؟!سالمتی؟!چخبر؟!به بچه ها خبر دادم و قرار شده خودشونو برسونن باشگاه!

از استادجون چخبر؟!خوب هستن؟!راستی قضیه ات با این پسره مهران فاطمی چیه؟!امروز خیلی مشکوک....

دستمو گذاشتم رو دهنش و با بهت گفتم:

-تو چه اعجوبه ای هستی دلسا....بابا زبون به دهن بگیر....یکی یکی بپرس بفهمم چی میگی....خسته نشدی انقدر پشت سرهم حرف زدی؟!

اممممممم....هووووووممممم....آممممممممم.....هووووووو.....با دقت به حرفاش دقت کردم;نفهمیدم چی گفت!😁
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-چی میگی؟!نمیفهمم....

با چشم وابرو اشاره میکرد....نگاهم افتاد به دستم که روی دهنش بود....وای....سریع دستمو بر داشتم...

-ای تو روحت گندم نزدیک بود خفم کنی....

-خب تقصیر خودته دیگه....

تمام سواالشو جواب دادم و با خنده و شادی ماشینو به حرکت درآوردم...

به باشگاه رسیدیم و بعداز تعویض لباس،من روبه روی بچه ها که صف تشکلیل داده بودن ایستادم ونگین هم پلی آهنگ مخصوص هیپ هاپ رو
زد....
√√√√√√√√√√
به شدت خسته شده بودیم مخصوصا من که نهارم نخورده بودم و انرژیم کم شده بود...اما ارزششو داشت چون حسابی تمرین کردیم تا هیراد
وپسرا نتونن از پس ما بربیان!به سرعت لباسامو عوض کردمو به دلسا هم گفتم زود آماده شو و بعداز خداحافظی بچه ها از باشگاه خارج شدیم...

-دلسا من خیلی گرسنمه...بریم یه چیزی بخوریم؟!

چشمای دلسا برق زد:

-وای آره منم همینطور!

خندیدمو بعداز سوار شدن وروشن کردن ماشین،به سمت رستوران همیشگیمون روندم....

رستوران شیکی بود و منو دلسا روزهای استراحتمونو توی این رستوران میگذروندیم....

غذا سفارش دادیمو تا اوردن غذا مشغول گپ زدن شدیم!

-دلسا میگما...

دلسا همونطور که به یه نقطه خیره شده بود گفت:

-هوووم؟!

چیزی که میخواستم بگم یادم رفت😞....خو آخه دلسا بدجور مشکوک میزد!

-چیو نگاه میکنی؟!

اومدم برگردم که دلسا دستشو رو دستم گذاشت و با لحن نگرانی گفت:

-برنگرد گندم....

با تعجب گفتم:

-چرا؟!چیه مگه؟!

چشماش لبریز از ترس بود....

گندم....کاوه اینجاست....دقیقا پشت سرت....حافظه ام یاریم نمیکرد"...کاوه"؟؟؟

سوالی نگاش کردم...متوجه شد بخاطر نمیارمش....

-کاوه....همون پسره که...باهاش تصادف کردم و اونم واسه جبران هی بهم زنگ میزد و حالمو میپرسید و درآخرم که....

میخواست...اذیتم کنه و منم ازش شکایت کردم...

اوه...یادم اومد...کاوه یه پسر عوضی بود که با اون حرکت و سوء استفاده کردن از دلسا روحیه ی دلسا رو تا چندمدت ضعیف کرده بود....

دستشو نرم فشار دادم....

-نگران نباش عزیزدلم....هیچی نمیشه....

ولی اون بی توجه به من و حرفام سردی دستاش بیشتر میشد!

-دلسا چرا داری خودت اینجوری میکنی؟!من بهت قول میدم هیچ غلطی نمیتونه بکنه....

نگاهش رفت سمت ورودی رستوران...چشماش برق زد!
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-گندم کیارش....

منم به سمت جایی که دلسا نگاه میکرد برگشتم...گندم خوشحال ازاینکه کیارش اومده و کاوه نمیتونه خبطی بکنه....اما با کج شدن راه کیارش
سمت کاوه هردو شوکه شدیم!

-دلسا،کیارش رفت پیش کاوه؟!

دلسا نگران تر از قبل گفت:

-وای آره گندم...نمیدونم چرا انقدر دلهره دارم...

منم حس بدی نسبت به مالقات کاوه وکیارش داشتم....هردو صمیمانه باهم دست دادن...فاصله ی بینمون خیلی زیاد نبود ولی بازهم صداشونو
نمیشنیدم...

-دلسا پاشو بریم پشت اون ستونی که اونجاست!پاشو...

-نه نه گندم اگه بفهمن چی؟!نه من میترسم...

همزمان با بلند شدنم دست دلساروهم گرفتم و گفتم:

-نمیفهمن...اگه تو انقدر ضایع نکنی کسی نمیفهمه...

دلسا برخالف میلش بلند شد و به سمت ستون که دقیقا پشت کاوه و کیارش قرار داشت واونا دیدی به پشت ستون نداشتن رفتیم...
به مکان مورد نظرمون که رسیدیم خوشبختانه میز اون قسمت خالی بود ومارو مهمون خودش کرد!😉

صداشونو واضح میشنیدم...با هرجمله ای که میگفتن دستای منم شروع میکرد به لرزیدن...نه...این...امکان نداره....

با آخرین جمله ی کاوه...که گفت:

من باید دختر خاله ی تورو...آدمش کنم کیا!دلسا خانوم بدجور منو قال گذاشت!با "هیـــــنی"که دلسا کشید همه ی نگاه ها برگشت سمتمون و برای فرار از دست اون دوتا.....خیلی دیر شده بود چرا که....هردو با چشمای
براق بهمون خیره شده بودن....

آروم وزمزمه وار روبه دلسا گفتم:

-تا سه که شمردم از درپشتی رستوران فرار میکنیم...

نرم سرشو تکون داد و منم آروم شمردم:

-یک...

دسته ی کیفمو محکم توی دستم گرفتم!

-دو....

نگاهی به دلسا انداختم و:

-سه....

هردو همزمان بلند شدیم و به سمت در پشتی رستوران دویدیم...

از رستوران که خارج شدیم خیالم راحت شد اما....

-دلسا سوئیچ...

پاهای هردومون سست شد....

ازحرکت ایستادیم...دلسا با چشمای اشکیش خیره شد تو چشمام:

-گندم...من...میترسم....

با شنیدن صدای مردونه ای نفس هامون در آنی قطع شد!

-تا ماهستیم چرا ترس خوشگال!؟

صدا،صدای کاوه بود....

روبه رومون ایستاده بودن و با لبخند نگاهمون میکردن....به دلسا نزدیک تر شدم و دستشو گرفتمو فشار خفیفی بهش وارد کردم...با اینکه صدام
میلرزید اما سعی کردم لرزششو پنهون کنم و محکم گفتم:
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-لطفا راهتونو بکشید و...هری!

ودست دلسا رو کشیدم تا ازاونجا دور شیم اما خودم به عقب کشیده شدم و زمزمه ای کنار گوشم گفت:

-این طرز صحبت درشان یه خانوم خوشگل نیستا...

با عصبانیت سمت کیارش برگشتم و دستمو ازتوی دستش بیرون کشیدم و تهدید آمیز گفتم:

-اوال دست کثیفتو به من نزن...ثانیا...تو اصال درشان من نیستی پس مجبورم مثل خودت باهات حرف بزنم....

به شدت دستمو گرفت و محکم برم گردوند که استخونای دستم صدا دادن و ناخودآگاه داد زدم:

-آخ....

از بین دندونای قفل شده اش غرید:

-گنده تراز دهنت داری حرف میزنی کوچولو...هنوز نمیدونی رد کردن کیارش چه عواقب بدی داره...

ترسیدم...آره....من....خیلی ترسیدم اما...بروز ندادم وداد زدم:

-تویه مرد متحقری....یه آدم ضعیف که با یه جواب رد شنیدن دست به هرکار کثیفی میزنه حتی فروختن دختر خاله اش....

وقتی سمت چپ صورتم سوخت تازه متوجه نبودن دلسا هم شدم....

دستمو روی گونه ام گذاشتم و با دردناک ترین لحن گفتم:

-عوضی دلسا کو؟!کجا بردش؟!لعنتی دلسا کو...

زانوهام سست شد...افتادم...دلسای من....وای....

کیارش هم زانو زد کنارمو گفت:

-نگران دلسا نباش...کاوه دوسش داره...

سرمو بلند کردمو دادزدم:

-خفه شو آشغال عوضی....دهنتو ببند....

دومین کشیده رو روی گونه ام پیاده کرد...

دوطرف صورتم میسوخت و مزه ی خون رو توی دهنم حس میکردم...اما این درد با درد نبودن دلسا خیلی فرق داشت...دلسا االن تو شرایط بدی
بود...

به سختی ازجام بلند شدمو قدم به عقب برداشتمو گفتم:

ولم کن عوضی....دنبالم نیا....هی زمزمه میکردم"دنبالم نیا "...وعقب عقب میرفتم...

تواون تاریکی و خلوتی فقط چشمای براق و لباس سفیدشو میدیدم...

با لبخند شیطانی نگام میکرد و سوئیچ ماشینو تکون داد وگفت:

-بدون این میخوای بری؟!

اشکامو پس زدمو گفتم:

-آره...آره بدون ماشینم میرم...برو به درک...

اونم به سمتم اومد....وقتی دیدم اونم داره میاد برگشتم و با تمام توانم شروع کردم به دویدن...

به آخر کوچه که رسیدم از فرعی داخل کوچه دستم کشیده شد و با گذاشته شدن دستی روی دهنم جیغم خفه شد....

قلبم به شدت میزد و تامرز سکته رفته بودم...

نمیخواستم دستای کثیف کیارشو حس کنم...هرچی تقال کردم فایده نداشت...صدای بم ومردونه ی آشنایی کنارگوشم زمزمه کرد:

-هیس!آروم باش...منم...

دست از تقال برداشتم...هیراد؟!

خوشحال شدم...ازته قلبم احساس آرامش و امنیت کردم...ولی اون اینجا چیکار میکنه؟!
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کیارش از کوچه ی اصلی خارج شد ولی هیراد همچنان دستش روی دهنم بود!

-میخوام دستمو بردارم...بلند حرف نزن ممکنه هنوز اینجا باشه....

سرمو آروم تکون دادم....

دستشو برداشت و بازوهامو گرفت و به طرف خودش برم گردوند...

نفس نفس میزدم و اشکهامم بی مهابا صورتم رو خیس میکردن...

آروم،باترسی که هنوز توی صدام بود گفتم:

-شما...شما اینجا....چیکارمیکنید؟!

لبخندی زد که تمام امنیت جهان رو بهم منتقل کرد...لبخندش برای من،مظهر امنیت وآرامش بود....

-مهم اینه که هستم...

-حاال حالتون خوبه گندم خانوم؟!

تازه متوجه حضور مانی شدم...تا مانیو دیدم به یاد دلسا افتادم...

-دلسا....وای....دلسا....

مانی نگران گفت:

-دلسا چی؟!چی شده؟!

روی زمین چمباتمه زدمو گفتم:

کاوه اونو برد...دلسا االن حالش خوب نیست...خدایا....آقا هیراد،آقا مانی....توروخدا کمکم کنید....اون یه روانیه،دلسا رو اذیت میکنه...دلسای منمیترسه...

مثل بچه ها ناله و گالیه میکردم...

مانی باعصبانیت دادزد:

 -اگه یه تار مو از سردلسا کم بشه میکشمش...

با تعجب نگاش کردم....چرا انقدر عصبانی شد!؟

هیراد روبه مانی گفت:

-آروم باش پسر...پیداش میکنیم....

نالیدم:

-چجوری؟!چجوری بدون هیچ نشونه ای میخواین پیداش کنیم؟!

مطمئن گفت:

-هرطور شده پیداش میکنیم...نگران نباش...

دستشو به طرفم گرفت وگفت:

-پاشو...دستتو بده به من...

بی درنگ دستمو توی دستای گرمش گذاشتم و با کمک اون بلند شدم...

-میگما....سوئیچ ماشین سام دستشه...

هیراد محتاط به کوچه ی اصلی رفت و نگاهی به اطرافش کرد و بعد روبه ما گفت:

-بیاین بریم ببینیم ماشین سامو برداشته یا نه....

با پاهایی لرزون با مانی وهیراد همراه شدم...نگران دلسا بودم...خیییلی نگرانش بودم...اونقدر ذهنم مشغول بود که جایی برای فکرکردن به اینکه
چطور هیرادو مانی به اینجا اومدن نداشت...

صدای نفس های عصبی مانی روی اعصابم داشت یورتمه میرفت....باصدای نسبتا بلندی روبه مانی گفتم:

میشه صدای نفس هاتونو مهار کنید؟!اه...بسه دیگه!69
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مانی هم عصبانی شد وخواست چیزی بگه که چشمای هیراد مانعش شد...

صورتمو با اخم برگردوندمو با احتیاط به اطرافم نگاه کردم...خداروشکر خبری از کیارش نبود!

هیرادطرف چپم بود و مانی هم طرف راستم.

مثل بادیگاردها اسکورتم میکردن و من به این فکر میکردم که لبخند هیرادو برای اولین بار دیدم و حس کردم و اینکه چقدر جذاب میشد وقتی
لبخند میزد!....

-به چی میخندی؟!

باحرف هیراد متوجه شدم لبهام به لبخند کش اومده!...

سریع لبخندمو جمع کردمو اخمی نشوندم به صورتمو گفتم:

-هیچی!

اونم بااخم گفت:

البد به مهران جان فکر میکردید!درکتون میکنم که دلتنگش بشید اما باید به خدمتتون برسونم که فعال نمیتونم اجازه بدم باهم مالقات کنید!تند تند نفس میکشیدم...ببین چجوری قضاوت میکنه!دوست داشتم اون موهای طالیی_قهوه ایشو تا راه داشت میکشیدم و دستاشو هم گاز
میگرفتم!...

پسره ی عصاقورت داده لیاقت نداری که توی ذهنم تجزیه وتحلیلت کنم!

وقتی حرصش درمیاد منو شما خطاب میکنه هااااا...منم دارم برات...اونقدر از خوبی های مهران برات بگم که حض کنی!

برای اینکه حسااااابی اعصابشو خورد کنم(درصورتی که نمیدونستم چرا انقدر این مسئله براش مهمه)با لحنی ریلکس وآروم گفتم:

-نه استاد.ما روزهای خاصی قرار مالقاتمونه!...مهران اونقدر خوب و آقاست که ازم توقع نداره هرلحظه همو ببینیم!

مانی عصبی و خشن دااااد زد:

-تمومش کنید بحثاتونو!مسئله ی مهم االن نبودن دلساست!

حق با مانی بود...سرمو به زیر انداختم و حرفی نزدم،هیراد هم چیزی نگفت ولی ازصدای نفس هاش میشد فهمید که عصبیه!

این مرداهم که تا عصبانی میشن تند ونامنظم نفس میکشن...واال!

به انتهای کوچه ی اصلی که ابتدای خیابون بود رسیدیم...به جایی که ماشین رو پارک کرده بودم نگاه کردم....ماشین نبود...نبود....

نیست...ماشینم نیست...هیراد با جذبه ی ذاتیش روبه مانی امر کرد😒:

-برو سمت رستوران سروگوشی آب بده.

مانی گفت:

-پس توچی؟!

-منم میرم اطراف رو ببینم!

وبعد روکرد سمت منو گفت:

-همینجا وایمیستی....هیج جا نمیری تا ما بیایم باشه؟!

سرمو تکون دادم...میترسیدم...حاال که قرار بود هیرادو مانی تنهام بذارن تمام وجودمو ترس دربرگرفت...

توچشمام التماس ریختم و توچشماش خیره شدم....کاش میشد نره،حتی برای چند دقیقه...

انگار فهمید حرف دلمو که مهربون گفت:

نترس...اگه از اینجا دور نشی هیچ اتفاقی نمیفته...اگه هم پیدات کرد جلوی اینهمه جمعیت نمیتونه ازاینجا دورت کنه...پس همنجا بمون ونترس!

درست میگفت...

مانی ازمون دور شد و هیراد بعدازاینکه مطمئن شد ترس توی چشمام نیست آروم آروم ازم جدا شد...
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نگاهم دورتا دور خیابون میچرخید...با اینکه هیراد بهم اطمینان داده بود که اگه اینجا بمونم اتفاقی نمیفته ولی بازم ترس به سراغم اومده بود...یه
نیرویی منو به داخل کوچه کشوند و ناخودآگاه پاهام سمت کوچه ی فرعی کج شد...

پا گذاشتن توی کوچه ی فرعی همانا و قرار گرفتن دستمالی مرطوب روی دهنم هم همانا...وبعد فرو رفتم توی یه خلصه ی نه چندان
شیرین............

*****
️⬅هیـــــراد➡️

همزمان با مانی رسیدیم به جایی که گندم بود...ولی...

-هیراد پس گندم کو؟!

چشمامو محکم روی هم فشردمو فقط تنها چیزی تونستم بگم زیر لب غریدم:

-دختره ی سرتق!

-هیراد،بریم اطرافو بگردیم شاید همینجاهاست؟!

ابرومو باال انداختمو گفتم:

-نه!رفته توی کوچه!

-از کجا انقدر مطمئنی؟؟؟؟

پوزخندی زدمو گفتم:

-چشماش بیانگر ترس بود مانی!اون داشت میترسید وتنها جایی که ممکنه رفته باشه داخل کوچه اس...نگران نباش مطمئن باش همونجاست...

کاش انقدر مطمئن نبودم....

وقتی کوچه ی خالی از گندمو دیدم،برای اولین بار پاهام سست شد و ازته قلبم نگران یکی شدم...اونم گندم...دختر شیطون وزبون دراز که از
زدن هیچ حرفی ابایی نداره!...

دستمو توی موهام فرو بردم و ناخودآگاه داد زدم:

-لعنتــــــــــی!چقدر بهت گفتم از اینجا دور نشـــــو!

باید محکم مقابله کنم...اما با کی؟!باچی؟!

با کدوم سرنخ و نشونه؟!

اصال...مجازات دونفر که دوتا دختر جوونو دزدیدن چیه؟!

به پلیس بگم؟!هه...فکر کن من خودم دست به سینه بشینمو همه چیو به پلیس بسپارم...

غیر ممکنه....

-هیراد...به پلیس خبر ندیم؟!

پوزخندی زدمو گفتم:

-نخیر!راه بیفت بریم ببینیم چه غلطی میتونیم بکنیم!

-کجا؟!

اهههه مانی،نمیشه که دست روی دست بذاریم تا خودشون بیان دخترارو تحویل بدن...باید بگردیم دنبالشون،حتی اگه حکایتشون مثل سوزنتو انبار کاه باشه،فهمیدی؟!

آهی کشید وگفت:

-آره...

لحن خشنم دست خودم نبود...لجبازی اون دختره آخرش کار دستمون داد....وحاال برای اولین بار یکی پیدا شده بود که برخالف حرف من عمل
میکرد!....
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سوار ماشینم شدیم و هردو خیابونارو متر میکردیم!من هم حواسم به رانندگیم بود وهم به اطراف تا شاید یه سرنخ یا...نمیدونم ولی چیزی که به
دردمون بخوره پیدا کنم...

حدودا یکی دوساعتی از گم شدن گندم میگذشت که من هیچی به فکرم نمیرسید!
با صدای "بابک جهانبش" که روی زنگ موبایلم گذاشته بودم ذهنمو متمرکز کردمو موبایلمو از روی داشبورد برداشتم...
اسم ️سام️بدجور خودنمایی میکرد!

بعداز مکثی جواب دادم:

-بله؟!

-سالم هیراد.چطوری؟

سرد وخشک مثل همیشه جواب دادم:

-سالم کاری داشتی سام؟!

سام که هنوز مشخص بود به اخالق های من عادت نکرده ثانیه ای مکث کرد و بعد گفت:

-تو از گندم خبر نداری؟!

آب دهنمو قورت دادم...چی بگم بهش؟!

-چطور؟!

 آخه اس ام اس زده که شماره ی تورو براش بفرستم کارت داره!بهش زنگ میزنم جواب نمیده بهش اس میزنم چیکارش داری میگه زودبفرست راجع به دانشگاه ودرسه...

نگران شدم،اگه راجع به دانشگاه هست میتونست شب که اومدی خونه بهت بگه....

متعجب گفتم:

-االن بهت اس داد؟!

اونم سریع جواب داد:

-آره همین االن!چیزی شده هیراد؟!

لبامو محکم بهم فشردمو ازالی دندونام به سختی گفتم:

نه!قرار بود درمورد یه تحقیق کمکش کنم البد بیرونه میخواد آماده اش کنه...شمارمو براش زود بفرست تا زنگ بزنه بهم منم خیلی کار دارمفعال سام!

وگوشیو قطع کردم...ایول گندم...خوشحال شدم...اونقدر زیاد که نفهمیدم دارم لبخند میزنم!

-هیراد داری میخندی؟!باورم نمیشه....

لبخندم محو شد وبااخم گفتم:

-نه!

مانی که از لحن عصبی من گویا ترسیده بود گفت:

-ناراحت نشو!گفتم شاید از دخترا خبر دار شدی...

-درست فکر کردی.گندم تونسته یواشکی با گوشیش به سام اس بزنه که شماره منو براش بفرسته!اگه بدونه االن کجاست عالی میشه...

مانی قهقهه ای زد وگفت:

ایول به گندم خانوم!خوشم اومد!دختر باهوشیه...چیزی شبیه"اوهوم"...از دهنم خارج شد...نمیخواستم قبول کنم که گندم یه دختر ایده آل و همه چی تمومه...نمیخواستم قبول کنم گندم باهمه
فرق داره...میخواستم این حرف رو به خودم تحمیل کنم که گندم اصال باهوش و زبل نیست...اون با اومدنش تمام معادالت منو توی این سی
سال زندگی بهم زده بود....

-هیراد،هیراد...

-ها...هان چیه؟!
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-گوشیت داره زنگ میخوره،حواست کجاست؟!

به سرعت برق ماشینو گوشه ی خیابون پارک کردمو به صفحه ی گوشیم نگاه کردم...

یه شماره ناشناس....حتما گندم بود!

دایره ی سبزرنگ رو به طرف راست کشیدمو گوشیو نزدیک گوشم گذاشتم...

صدای که پسر میومد...صدا،صدای کیارش بود!

حرفای زیادی زد که ازبین اونا تنها حرفی که به درد ما خورد وقتی بود که داشت آدرسو تلفنی به یکی میداد که حدس میزدم اون یه نفر کاوه
باشه!

سریع آدرسو برای مانی گفتم!یه منطقه ی خوب توی شمال شهر!

وقتی صدای بوق ممتد گوشی رو شنیدم متوجه شدم گندم گوشی رو قطع کرده!

ماشین رو به حرکت درآوردمو به سمت آدرسی که کیارش گفته بود روندم...فاصله ی زیادی تا اونجا نداشتیم و خیلی زود رسیدیم...

طبق گفته های کیارش خونه،یه خونه باغ بود!

تنها خونه باغ اون منطقه رو پیدا کردیم و ماشین رو در دوردست ترین مکان ممکن متوقف کردم!

-مانی باید خیلی محتاط باشیم!فعال صبر میکنیم تا کاوه یا اون شخص مد نظر کیارش به اینجا برسه!

توی ماشین منتظر بودیم که ماشین مشکی شاسی بلندی جلوی خونه توقف کرد!طولی نکشید که یه پسر از ماشین پیاده شد و سپس در عقب رو
باز کرد و دختری رو با دستای بسته از ماشین بیرون آورد...اون دختر دلسا بود!

دست مانی خواست بره سمت دستگیره که گفتم:

-صبر کن مانی!اگه بدون فکر عمل کنی ممکنه...

-بس کن هیراد...بس کن...چراهمیشه فکر میکنی تو عقل کلی و بقیه هیچی نمیفهمن؟!چرا دوست داری خودتو خیلی باال تر ازبقیه بدونی؟!

من میدونم باید چیکارکنم الزم نیست تو به من یاد بدی چیکار کنم یا چیکار نکنم!

صداش لحظه به لحظه باال تر میرفت...

بهت زده به مانی زل زده بودم...این مانی بود؟کسی که االن روبه روی من بود بدون شک مانی نبود...

-مانی.آروم....

نمیخوام آروم باشم هیراد...میدونی که دلسا برای من خیلی مهمه...چجوری میخوای بشینمو صحنه ی روبه رومو ببینمو دم نزنم؟!اگه تو احساسمسئولیت نمیکنی اما من نسبت به این دوتا دختر احساس مسئولیت میکنم اینو بفهم!

حرفای مانی حقیقت داشت...من خیلی وقت بود که دیگه خودم نبودم...یه مرد سنگی که هیچکس براش مهم نبود...هیچکس...جزخودش!اما
امشب واقعا نگران بودم...

-مانی،من...

-بس کن هیراد.حوصله ی موعظه هاتو ندارم.من میرم اگه توهم اون غرور لعنتیت اجازه داد باهام بیا!

ای بابا!اصال اجازه نمیداد حرفمو بزنم...با خشم نگاهی بهش انداختم و همزمان باهم پیاده شدیم...کاوه،دلسا رو برده بود داخل و کوچه خلوت و
ساکت بود!خودمونو به پشت ساختمون رسوندیم.

من قالب گرفتم و مانی ازباالی دیوار به داخل باغ سرک کشید!

-چی میبینی؟!

-هیچی...چیز خاصی نیست اینجاها...

مانی پرید پایین و من فکری کردم...

-یه جای کار میلنگه مانی...باغ به این بزرگی،بدون محافظ و سگ چیز عجیبی به نظر میرسه!

مانی اما اینطور فکر نمیکرد!

-به نظرمن که چیز عجیبی نیست.بیا بریم داخل!
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با اینکه راضی نبودم اما باالجبار با مانی همراه شدم!

منی که هیچکس نمیتونست منو وادار به کاری کنه امشب مانی افسار منو به دست گرفته بود!شاید بخاطراین بود که خودمم بی میل نبودم که به
دخترا کمکی کنم...

از طریق دیوار وارد باغ شدیم...

هیچ خبری نبود.صدایی هم شنیده نمیشد...

آروم خودمونو به یکی از پنجره های ساختمون که وسط باغ بود رسوندیم.سرکی کشیدیم...

کیارش ایستاده بود و گندمو دلسا هم روی دوتا صندلی نشسته بودن ودستاشون هم از پشت به صندلی بسته شده بود!

کاوه نبود....پس....

با ضربه ای که به گردنم خورد دردی رو توی وجودم حس کردمو چشمام.......بسته شد!

️⬅گنـــــدم➡️

چشمام کم کم باز شد...طول کشید تا موقعیتمو شناختم....

تویه اتاق با تمام امکاناتی که یه اتاق معمولی میتونه داشته باشه.اما تمام وسایل گرون قیمتو شیک بودن...

چشم از اتاق برداشتم...منو کیارش آورده اینجا؟!

با فکر کردن به این موضوع که دیگه کارم تمومه،بدنم شروع کرد به لرزیدن و قطره ای اشک هم از گوشه ی چشمم چکید!

خدایا....کمکم کن....

دراتاق باز شد و لحظه ای بعد قامت کیارش نمایان شد....با چندش رومو ازش برگردوندمو چشماموهم بستم!

-چیه عزیزم؟!ناراحتی ازاینکه پیش منی؟!

ناخودآگاه پوزخندی زدمو بدون اینکه نگاهش کنم گفتم:

-نه دارم از خوشحالی بال درمیارم!

دلش خواست که حرفمو تیکه و طعنه به حساب نیاره چون گفت:

-میدونم گلم...منم خوشحالم...

داد زدم:

-خفه شو کثافت...اگه نذاری برم اونوقت...

نزدیکم شد و توی صورتم خم شدو غرید:

-چیکار میکنی بچه؟!به بابا جونت میگی یا داداشت؟!

شایدم به استادگرامیت میگی؟!هان؟!کدومشون میخوان نجاتت بدن؟!

پوزخند صداداری زد وگفت:

-تو فکر کردی من به خاطر تو،آوردمت اینجا؟!هه...نخیر خوشگل خانوم!داداش عزیزت......

پک محکمی به سیگارش زد ولی ادامه حرفشو نگفت...

باعصبانیت گفتم:

-اسم داداش منو نیار کثافت!

ابرویی باال انداخت و درآستانه ی در قرار گرفت که دیدی به من نداشت...صداشو واضح میشنیدم که بایکی تماس گرفت....

فکری به سرم زد!

گوشیمو به سختی از توی جیبم درآوردمو با اس ام اس از سام خواستم شماره ی هیرادو برام بفرسته...بماند که سام هی میپرسید چیکارش دارم
ولی درآخر بعداز دوسه دقیقه شماره رو برام فرستاد....

اشکام بی درنگ روی صورتم میریخت ومن اصال این رونمیخواستم...نمیخواستم ضعفمو ببینه...نمیخواستم....
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با دستام ور رفتم و درآخر تونستم دستمو از حصار طناب بیرون بیارم...

شماره ی هیراد رو گرفتم و نزدیک گوشم قرار دادم.صدای کیارش اونقدر بلند بود که بدون شک هیراد رو متوجه خودش میکرد...

چندتا بوق خورد تا صدای نفسهاشو شنیدم...

داشت به حرفای کیارش گوش میداد ولی من همچنان گریه میکردم....کیارش داشت آدرس اینجارو به کاوه میداداحیانا!

بعدازاین گوشی رو آوردم پایین...چشمام میسوخت...قطره های اشک یکی بعداز یکی روی گونه هام سُر میخوردن و چشمامو خیس میکردن...

هیراد میاد...میدونم....هیراد بهم کمک میکنه...

با فکر کردن به هیراد شدت گریه ام بیشتر شد...

با وارد شدن کیارش به داخل اتاق فرصت اینکه بتونم گوشیو مخفی کنم نداشتم...

نگاهش افتاد به گوشی تودستم و طناب باز شده...

پوزخندی زدو گفت:

-کار خودتو کردی؟!به کدومشون زنگ زدی؟!

امیدوارم به سامی خان زنگ زده باشی چون بدم نمیاد بیاد و ببینه چطور خواهرش توی دستای من اسیر شده!

سرمو تکون دادم...چطور سام رو میشناخت؟!

-تواز کجا داداش منو میشناسی؟!مگه اون چیکار کرده؟!

لبخندی شیطانی به عصبانیت من زد!

-به موقعش میفهمی!

نزدیکم شد وگوشیمو از دستم بیرون کشید.

-هه...پ به استادت خبر دادی!خوبه!مشتاق دیدنشم...خیلی خوب شد که این فکر رو کردی!

چشمامو محکم روی هم گذاشتم...لعنتے!حاال هیراد هم به دردسر میفته!لعنت به من!لعنــــــــــت!

کیارش یکی از نگهباناش رو صدا زد و بهش گفت تمام نگهبانای باغ و سگ ها رو به ساختمون فرعی باغ منتقل کنن...

میخواست هیراد راحت وارد باغ بشه!چرا انقدر من بدشانسم؟!کاش زودتر گوشیو مخفی کرده بودم....کاش....

خودتو سرزنش نکن...من از عمد گوشیتو ازت نگرفتم...منو احمق فرض کردی خانوم نیازی!من میخواستم به خانواده ات خبر بدی تا خوردشدنشون رو تماشا کنم...

من الل شده بودم...توان حرف زدن نداشتم...کیارش فکر همه چیو کرده بود....

ازاتاق خارج شد...دست دیگمو هم از طناب بیرون آوردم...
دستامو روی صورتم گرفتم و فقط گریه کردم...هیراد کاش به پلیس خبر بدی...اما...ندای درونم میگفت":هیراد رو اینطور شناختی؟!"

ومتاسفانه جوابم منفی بود....هیراد آدمی نبود که به پلیس خبر بده...اون االن تو فکر اینه که خودش حساب کیارش رو بذاره کف دستش....

با صدای جیرجیر دراتاق که خبر از داخل شدن شخصی رو میداد دستامو برداشتم...اشک دیدمو تار کرده بود....بعداز چند ثانیه تونستم دلسا رو
ببینم....تمام صورتش از شدت گریه قرمز شده بود و هق هق میکرد...

کیارش داخل شد و با لبخند به دلسا گفت:

-دختر خاله چرا انقدر بیتابی میکنی؟!

نترس عزیزم...

دلسا بی درنگ با دستای بسته خودشو توی آغوشم انداخت و هق هق هردوی ما توی آغوش هم خفه شد....

گذاشتن یه دل سیر گریه کنیم و بعد دلسا رو روی یکی صندلی نشوندن و دستاشوهم از پشت بستن...دستای منو هم!

کیارش رو به کاوه که نگاهش به دلسا بود گفت:
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اشاره ای به بیرون کرد و با پلیدی گفت:

-ازشون پذیرایی کن...

کاوه هم خنده ای کرد و رفت....

من موندم و یه دل نگران..........

نگاهی عمیق به دلسای بی حال انداختم...گریه های مظلومانه اش حالمو بدتر میکرد! کیارش خیره نگاهم میکرد...حالم ازش بهم میخورد...بانفرت
نگاهمو ازش گرفتم...باصدای زمزمه وار دلسا نگاهم سمتش کشیده شد:

-گندمی...مانی....هم.....باهیراد میاد؟!

لبخندی میون گریه هام زدم....عاشق این دلنگرانی های دلسا بودم...شیطون شدمو گفتم:

-چی شد آقای رحیمی شدن مانی؟!خبریه ناقال؟!

اخمی کرد و گفت:

-نخیرم!جلوی خودش نمیگم که!دارم به تو میگم!اشکالی که نداره؟!

تسلیم گونه گفتم:

-نه نه چه اشکالی راحت باش!

دلسا باز با لحن نگران قبلش گفت:

-نگفتی.......

لبخندی تلخ زدمو آروم تر از قبل گفتم:

-نمیدو.....

اما با باز شدن در وبعدش پرت شدن مانی وهیراد به داخل اتاق حرف تو دهنم ماسید!

دلسا با عصبانیت گفت:

-چیکار کردین عوضی ها؟!با اونا چیکار دارین؟؟!!

کاوه با لبخند همونطور که به هیراد ومانی بیهوش نگاه میکرد گفت:

-کارخاصی باهاشون نداریم فقط میخوایم بهشون یادآوری کنیم به کاری که به اونا ربط نداره دخالت نکنن.همین عزیزم!

-کثافت من عزیز تو نیستم....

کاوه با همون لبخند گفت:

-به زودی زود میشی...شک نکن....

با اینکه مکالمات بین دلسا وکاوه رو میشنیدم اما تمام حواسم پیش هیراد بود...بیهوش روی زمین افتاده بود و به ناراحتی من صدها برابر افزوده
شد....

زمزمه وار که فقط خودم بشنوم درحالیکه نگاهم به هیراد بود میگفتم:

-نه هیراد...توروخدا بیدار شو...االن که وقت خواب نیست...به کمکت نیاز داریم هیراد....

کیارش روتا دیگه صندلی آورد ویکی گذاشت کنار من با بافاصله ی حدودا نیم متر و یکی هم کنار دلسا باهمین فاصله....دلسا بیقرار اشک
میریخت ولی من چشمه ی اشکهام تنگار خشک شده بود...فقط بغض لعنتی که توی حصار گلوم بود رهام نمیکرد....چیشد که اینطوری شد؟

پلکام داشت سنگین میشد....نه گندم....االن موقع خواب که نیست.....

اما نمیدونم چقدر طول کشید که پلکام روی هم افتادو دیگه هیچ چیز نفهمیدم!

*****

هیراد

به سختی الی پلکامو ازهم فاصله دادم....به سمت چپم که نگاه کردم....نه......گندمممم؟!

وای...تازه به یاد آوردم که کجام و اصال برای چی اینجام....
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به جزماچهار نفر کس دیگه ای داخل اتاق نبود ولی اینو میدونستم تمام حاالت و حرفامونو دارن میشنون واین اصال برای من مهم نبود!

-مانی.....ماااانی....

صدای خسته ی مانی رو شنیدم:

-چی میگی هیراد...

اینجور حرف زدن یعنی ببند دهنتو هیراد حوصلتو ندارم....

عصبی ساکت شدم کبه سختی پاهای بسته شدمو تکون دادم....اونقدر محکم بسته بودنش که نمیشد یه ذره هم تکونش داد....

باید با کمک یکی دستامو باز میکردم....اینطوری که نمیشه.....

ولی اول باید بفهمم که دوربینی چیزی داخل اتاق هست یانه...

بانگاهم اطراف رو کاویدم....نگاهم خشک شد روی دوربین کوچیکی که گوشه ی دیوار روبه روی ما بود...

خوب بود که به پشت سرمون دید نداشتن ومیتونستم دستامو به هرطریقی که شده باز کنم بدون اینکه اونارو متوجه کنم....

-هیرا....آقای...حاتمی...

با شنیدن صدای گرفته ی گندم به سمتش مایل شدم.....

چشمای رنگیش از شدت گریه متورم و قرمز شده بود....برای اولین بار دلم از غم توچشماش گرفت...فقط دلم!نذاشتم از نگاهم اینو
بخونه...نگاهم همچنان سرد بود و توی چشماش خیره شده بودم...بدون هیچ نرمی و عطوفتی!...

باز از حفره ی چشماش اشک غلطید و خودش رو روی گونه های برجسته ی گندم سُر داد....

چرابا دیدن اشک هاش طاقتم طاق شد و رومو ازش برگردوندم؟!این دختر بینهایت مظلوم بود....
️گنــــــــــدم️

به نیمرخش خیره شدم...حتما بخاطر بی احتیاطی من عصبانیه....

با دلخوری و صدایی که از شدت غم گرفته بود گفتم:

-معذرت میخوام...همش تقصیر منه که شما االن اینجایید...امیدوارم بتونم جبران کنم....

اما هیراد مثل همیشه با لحنی سرد و خشن تنها گفت:

-جبران الزم نیست!

و سرشو به عقب خم کرد و چشماشو بست...

من نباید بابت رفتارای اون دلگیر میشدم...قلب هیراد از سنگ بود ولی من...دراون لحظه با خودم عهد بستم که قلب سنگیش رو نرم کنم و...

نگاه سردشو گرم کنم.......

*****

مانی ودلسا باهم حرف میزدن و پچ پچ کردنشون حسابی منو کالفه کرده بود...حدودا چندین ساعت از ربوده شدنمون میگذشت اما کیارش ویا
کاوه نیومده بودن تا تکلیفمونو بدونیم....

مامان و بابام قطعا کلی نگرانم شدن...خدایا...خودت کمکمون کن...چطوری از دستشون راحت بشیم؟!میخوان باهامون چیکار کنن خدایا؟!

توی اون لحظه های سخت تنها یاد خدا آرامش بخش قلبم بود...

-مانی...

با صدای زمزمه وار هیراد که مانی رو مخاطب قرار داده بود به سمتش برگشتم...

مانی که مشغول صحبت با دلسا بود متوجه هبراد نشد و هیراد اسمشو دوباره زمزمه کرد...

اما فایده ای نداشت!اینبار من به سمت مانی و دلسا متمایل شدم و با لحن عصبی ولی آروم روبه مانی گفتم:

-میشه صحبتاتونو بذارید برای بعد؟موقعیتو نمیبینید؟!

وبعد روبه دلسا گفتم:

انقدر باهم حرف نزنید میخوای کاوه رو حساس کنی تا یه بالیی سر جفتتون بیاره؟!85
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مانی عصبی دادزد:

-غلط کرده!پسره ی....

-هیییس!آقای رحیمی معلومه چیکار میکنین؟!میخوای هممونو به کشتن بدین؟!

وبعد با همون لحن بدون اینکه نگاش کنم گفتم:

-آقای حاتمی باهاتون کار داره!البته....

اگه صحبتاتون تموم شده!

دلسا خواست حرف بزنه که دستمو به معنای سکوت توی هوا تکون دادمو بی حوصله گفتم:

-االن نه دلسا!االن وقتش نیست!

-چی میگی هیراد؟!

هیراد روبه من گفت:

گندم یکم خودتو نزدیک من کن...باچشمای گرد شده نگاهش کردم...به من گفت گندم؟!😳نهههه...

-گندم!

وقتی محکم اسممو صدا زد بی درنگ کمی بهش نزدیک شدم...اونم کمی به سمت من متمایل شد و زمزمه وار گفت:

باید سعی کنیم دستامونو باز کنیم...به دوستت آروم بگو با کمک مانی دستاشونو باز کنن...هرطوری شده تمام تالششونو بکنن.فقط بیسروصدا!باشه؟!

سرمو نرم تکون دادمو به سمت دلسا برگشتم حرفای هیراد رو موبه مو براش بازگو کردم!

مانی ودلسا مشغول شدن و منو هیراد هم به فکر چاره بودیم....هیچ راهی نبود!اما من به قدرت هیراد ایمان داشتم!این هیکل و واسه اینطور موقع
ها بهم زده دیگه!

-گندم؟!

با صدای آرومش توچشماش زل زدم!

-بازش کردم!

از زور تعجب چشمام شد اندازه توپ تنیس!آخه اونقدر طنابو محکم بسته بودن که حتی جریان خون توی رگهامون هم سخت شده بود!

-چ...چجوری؟!

با پوزخند گوشه ی لبش نگام کرد ...اما من لبخند زدم...باید مهربونی رو یاد میگرفت...باید میفهمید غرور همیشه الزم نیست گاهی باااید نرم
شد.

با لبخندم زمزمه کردم:

-میدونستم که میتونید...

پوزخندش محو شد و با بی تفاوتی نگام کرد...خیره و مرموز!

انگار میخواست از چشمام پی به صدق کالمم ببره...

دلسا آروم صدام زد ومن مجبور شدم چشم از چشمای آبی و سرد هیراد بردارم...

-مانی تونست دستاشو بازکنه!

با خوشحالی گفتم:

-هیراد هم همینطور!

اونم لبخند پهنی زد و چال های گونه اشو به نمایش گذاشت!

به طرف هیراد برگشتمو رو بهش گفتم:
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آقای حاتمی،آقا مانی هم دستاشو باز کرد!سری تکون داد و به گفتن "خوبه"اکتفا کرد...

نگاهی به دستاشون انداختم.هردو همونطوری دستاشونو نگه داشته بودن!

-خیلی دارین حرف میزنینااااا...چطوره از هم جداتون کنم؟!

با ورود و صدای کیارش مات شدم.

اگه از هم جدامون کنن چی؟!چیکار کنیم؟! وای خدایا...منو دلسا تنهایی از پس خودمون برنمیایم...نه خداجون...نه!...

مانی با حرص و عصبانیت گفت:

-تو همچین غلطی نمیکنی!

چشمامو بستم!آروم به طوری که فقط لبام تکون خورد نالیدم:

-مانی تحریکش نکن...نکن توروخدا...

اما کار از کار گذشته بود...کیارش با بدجنسی تمام رو به مانی گفت:

-اتفاقا قطعا همین کارو میکنم!

و با صدای بلندی کاوه و چندتای دیگه رو صدا زد!

اشک توی چشمام حلقه زد...به دلسا نگاه کردم...اما دلسا از من هم فراتر رفته بود واشک تمام صورتشو غرق خودش کرده بود....

دلسا هم که انگار با وجود مانی خیلی شجاع شده بود داد زد:

-کیا خیلی پستی!کثافت دستامونو باز کن بذار بریم....

پوزخندی زد و گفت:

-دختر خاله اگه نگران خاله ای،نگران نباش!...خاله نبودن تو واسش بهتره...میدونی که چرا؟!

با این حرفش خون من به جوش اومد و با نفرت گفتم:

عوضی حرف دهنتو بفهم.تو چطور فامیلی هستی؟!مگه ادعا نمیکردی دلسا رو مثل خواهرت دوست داری؟!پس چرا انقدر عذابش میدی؟!چرالعنتی؟!

کیارش صندلی اضافه ی اتاق رو به روی من گذاشت و غرید:

-آره دوسش داشتم...خیلی دوسش داشتم...درست مثل کیانا،اما....

نگاهی پراز نفرت به دلسا انداخت و ادامه ی حرفش رو همونطور که نگاهش به دلسا بود زد:

-اما تا وقتی که خواهرم زنده بود...تا وقتی که نفس میکشید آره.دلسا رو هم دوست داشتم!اما خواهر من بخاطر این دختر خودشو کشت!

دوباره به طرف من برگشت و با نفرت بیشتری ادامه داد:

-بخاطر داداش لعنتی تو خودشو کشت.سام و دلسا باعث شدن کیانای من خودکشی کنه.

دلسا سرشو به زیر انداخت اما من متعجب به دهن کیارش خیره شده بودم!

خواهرش،بخاطر سام و دلسا خودشو کشته؟!

سام چه نقشی داشته؟!وای خدایا دارم دیوونه میشم...

شوکه رو به دلسا گفتم:

-دلی این چی داره میگه؟!چیکار کردین شمادوتا؟!

اما دلسا هق هق کنان همچنان سرش پایین بود...

هیراد سنگدل تمام مدت ساکت بود.حتی اونقدر مغرور بود که بابت جابجایی ها هم حرفی نزد!

نگاهمو از هیراد گرفتم...تند و تند نفس میکشیدم و قلبم محکم خودشو به سینه ام میکوبید!

با عجز وناله گفتم:
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-توروخدا یکی بگه اینجا چخبره؟!!

کیارش که انگار از یادآوری چیزی منقلب شده بود واصال حالش مساعد نبود به صندلی تکیه داد و چشماشو برای لحظه ای کوتاه بست...

نگاهم بین کیارش ودلسا در نوسان بود!

دلسا با هق هق و صدایی گرفته از شدت گریه گفت:

-کیا باورکن من تقصیری نداشتم...اصال از چیزی خبر نداشتم!اصال کیانا با من حرف نمیزد...

کیارش با عصبانیت شدید از روی صندلی بلند شد وبافریاد گفت:

-خفه شو دلسا اسم خواهر منو نیار!تو خیلی خوب از همه چی خبر داشتی...تو همه چیو میدونستی!

منو مانی متعجب و شوکه شده به مکالمه ی بین دلسا و کیارش گوش میدادیم و هیراد هم با اخم!

-باورکن کیارش من نمیدونستم...لحظه ی آخر فهمیدم...

کیارش باهمون عصبانیت گفت:

-خودت داری میگی لحظه ی آخر فهمیدی،پس چرا کاری نکردی؟!چرا مانعش نشدی؟!

دلسا باغم تو چشمای کیارش نگاه کرد و گفت:

-دیرشده بود کیا...دیر رسیدم...

کیارش هیستیریک خندید و تکرار کرد:

دیر....هه....لعنتی با کیانا و زندگیش بد کردی.الاقل میتونستی نجاتش بدی،ولی اینکارو هم نکردی!نابودتون میکنم دلسا...هم تورو وهم اونسام نامرد رو....

تسلطی روی اشکهام نداشتم.با گریه فریاد زدم:

-دِ آخه به منم بگو چی شده؟!

کاوه وچندتای دیگه رسیدن.کیارش همونطور که قدم های بلندی برمیداشت تا خودشو به در اتاق برسونه آروم گفت:

-به موقع اش همه چیو میفهمی خانوم گندم نیازی!

زیر لب نالیدم:

-لعنتی کی موقعش میرسه آخه....

عاجزانه به دلسا خیره شدم!اما اونم خیال حرف زدن نداشت که نداشت...

کیارش رو به کاوه گفت:

دختر خانوما رو به اتاق روبه رویی راهنمایی کن!نذار زیاد باهم صحبت کنن!من یه کار خیلی مهم دارم باید برم بیرون...توهم به تمام کاراترسیدگی کن و گزارش تک تک لحظه ها رو به من بده.

وبعد به طرف ما برگشت و درحالیکه مخاطبش کاوه بود گفت:

-کوچک ترین خطایی از هرکدومشون سر زد کارشونو تموم کن!باید حالیشون بشه ما با احدالناسی شوخی ندارم!

با ترس آب دهنمو قورت دادم....

فکر نمیکردم کیارش تا این حد خطرناک باشه...ولی انگار اشتباه میکردم.

کیارش و دارو دسته اش همشون به اسلحه مجهز بودن و من از این موضوع خیلی ترسیدم...

کیارش نگاهی گذرا به من انداخت و اتاق رو ترک کرد....

کاوه به سمت دلسا رفت و یه مرد درشت هیکلِ خشن هم به سمت من اومد و دستامو باز کرد.خودم خم شدم و با هر سختی و تالشی بود طناب
دور پاهامو باز کردم.اما کاوه خم شد و طناب دور ماهای دلسا رو با یه حرکت از پاهاش بیرون آورد.

منو دلسا با اسکورت کاوه و اون مرده به طرف در اتاق رفتیم تا از اتاق خارج بشیم...قبل از خروجمون هیراد محکم گفت:

-نگران چیزی نباش!

لبخندی زدم،البته چون پشتم بهش بود ندید...
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مطمئن بودم طرف صحبتش من بودم....

کاوه غرید:

خفه شو!برگشتم تا عکس العملشو ببینم....برخالف تصورمن شونه ای باال انداخت و با بیخیالی"باشه"ای گفت...

زیر لب زمزمه کردم:

-خدابخیر بگذرونه...این آرامش قبل از طوفانه!هیراد این اهانتو بی جواب نمیذاره...

اون مرد گنده هه با اسلحه ضربه ای به کمرم زد و با صدای خش دار و مزخرفش گفت:

-زیر لب چی بلغور میکنی؟!زود باش راه بیفت.

دلسا و کاوه زودتر از ما اتاق رو ترک کردن و بعداز خروج ما صدای فریاد مانی با بسته شدن در اتاق خفه شد!

*****

دل نگران خانواده ام بودم...اونا دلواپسم شدن...خدایا چجوری میشه نجات پیدا کنیم؟!

با خودم حرف میزدم و اشک میریختم.نمیدونم چرا دلسا مثل مسخ شده ها به نقطه ای خیره شده بود و چشماش هی پرو خالی میشد...
-دلے...

باصدای گرفته ای گفت:
-گندمی االن هیچے نپرس!تو روبه جون سام قسمت میدم که....

نمیدونم چرا با شنیده شدن اسم سام از زبون دلسا عصبی شدم!

-دلسا دیگه اسم سامو به زبون نیار،باشه؟!

دلسا با بهت به طرفم برگشت و نالید:

-گندم...

چشممو روی تمام حرمت ها بستم و داد زدم:
بس کن دلسا!تو معلوم نیست چه غلطی کردی که کیارش بابتش سه نفر دیگه رو داره زجر میده!سام تو این ماجرا چه نقشے داشته؟!چیکارکرده؟!اصال ربط اون به خودکشی کیانا چیه؟!اون که شماهارو اصال نمیشناسه،،،فقط یکی دوبار تورودیده...بهم بگو دلسا...بخدا دارم دیوونه
میشم....

دلسا بی صدا اشک میریخت...

-حق باتوئه گندم....اگه کسی باید تنبیه بشه منو سامیم نه شماها...

داد زدم:

-دِ لعنتی بگو سام چه غلطی کرده!

سرشو به چپ و راست تکون داد و برخالف من آروم زمزمه کرد:

-نمیتونم گندم...سام ازم قول گرفته راجع به این موضوع به تو چیزی نگم...

کالفه و عصبی پلکامو روی هم فشردم!چه اتفاقی افتاده خدایا....

نه!این دلسا حرفی نمیزد که نمیزد!

-باشه...نگو!ولی من آخرش میفهمم....

نگاهشو به نقطه ای خیره کرد و ناله وار گفت:

-من نقشی توی خودکشی کیانا نداشتم.سام هم نداشت...اما کیارش نمیخواد بفهمه...نمیخواد باور کنه....

با این حرفایی که میزد ذهن آشفتمو آشفته تر میکرد...

دلسا...یا ماجرارو بهم بگو یا تمومش کن فعال...این طور حرف زدن منو خیلی بیشتر نگران میکنه....93
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سری تکون داد و یه"ببخشید" آروم زیر لب گفت!

این طور که معلوم بود حاالحاالها مهمونشون بودیم.

اما یه حسی بهم میگفت هیراد حتما یه نقشه ای داره...

با باز بودن دستاشون اونا هم یه جا ساکت نمیشینن...

با فکر کردن به این موضوع چشمامو روی هم گذاشتم تا قدری از خستگیم از بین بره.که البته....بعید میدونستم!....

*****

-خوشگله؟!بیدارشو!

به سختی پلکامو ازهم فاصله دادمبعداز چندبار بازو بسته کردن چشمام تصویر روبه روم واضح شد!

کیارش بود!با اخم رو ازش برگردوندم...

2قهقهه ای زد و با بدجنسی تمااام گفت:

-چرا اخم میکنی خانوم؟!

زیرلب آروم ولی محکم گفتم:

-چون حالم از قیافت،از صدات بهم میخوره...

وحشی شد!

موهامو از روی شالمو چنگ زد.سرمو به سمت خودش کشوند!

با کشیده شدن موهام دردی رو حس کردم اما بروز ندادمو گستاخانه تو چشماش خیره شدم.

-به نفعته با من راه بیای و جلوی اون زبونتو بگیری!میدونی که چرا؟!

نه...بذار خودم بهت بگم!چون زنده موندتون به تصمیم من بستگی داره!میدونی نه؟!
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نفرت رو توی چشماش ریختم...

-ازت متنفرم کیارش...ازت متنفرم....

با لبخند چندشی گفت:

-عزیزم برای اولین باره اسممو از زبون تو میشنوم...صدات آهنگ قشنگی داره عزیزدلم.

موهامو ول کرد و من با تنفر گفتم:
-خفه شو کثافت!اوال که من عزیز تو نیستم...دوما مگه نمیخوای سامو تنبیه کنے؟!پس چرا منو رها نمیکنی؟!

کیارش مثل دیوونه ها بی وقفه میخندید و بعداز چندلحظه خنده جاشو به یه اخم غلیظ داد...

دستشو دوطرف صندلی گذاشت.کمی خودشو به سمتم خم کرد:

-چون میدونم سام رو خواهرش بدجور تعصب داره.چون اونم خواهر منو ازم گرفت.منم میخوام تورو ازش بگیرم....

اشک تو چشمام حلقه زد....تودلم نجواکردم:

-خدایا...به دادم برس...

با پیروزی تو چشمای خیسم نگاه کرد،بدون هیچ نرمی....

با ترس و وحشت خیره شدم تو چشمای خبیسش! وبالحنی پراز ترس نالدیم:

-چی...چیکار میخوای بکنی؟!هاان؟!

لبخند مرموزی زدو گفت:

-عجله نکن گلم....

ای بابااا...پس کی موقعش میرسه؟!

فکرمو به زبون آوردم:
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-شماکه هیچی نمیگین.این عادالنه نیست که من ندونسته توی این ماجرا باشم....

زهر خندی زدو گفت:

-نابودی کیاناهم عادالنه نبود....

کیارش ذهنش مسموم شده بود....دلم به حالش سوخت...مرگ خواهرش اونو اینطور کرده بود!یه لحظه خودمو جای اون گذاشتم...وای نه خدایا
من دووم نمیاوردم.سعی کردم آرومش کنم...

-ببین توحق داری...خیلی سخته من درکت میکنم اما...

-من گوشم از این حرفا پره خانوم!منو نصیحت نکن.

لحنش اونقدر خشن بود که الل شدم!

تازه متوجه نبود دلسا شدم...اینوقت صبح کجا رفتن؟!

با صدای لرزونی گفتم:

-بچه ها کجان؟!

ابرویی باال انداخت و بابدجنسی تمام گفت:

-جاشون امنه!

با عاجزانه ترین لحن ممکن گفتم:

-توروخدا...توروخدا ولمون کن بذار بریم...

باتمسخر خندید....

-دیگه چی؟!

کالفه گفتم:
-خب...الاقل بگو میخواے باهامون چیـکار کنـے؟!

تا اومـد لب بـاز کنه،تـقه ای به در خورد و بـعداز اون یکی از نگهـبانا هراسان وارد اتـاق شد و تند تند درحالیکه از شدت ترس نفس نفس
میزد گفت:

-قربان...یه خـبر بـد!

ضربان قلـبم باال رفـت....

کیارش سریع پرسید:
-چے شده؟؟؟

مرد یه نگـاه به من انداخت...یه نگاه به کیارش!

انگار نمیخواست جلوی من حرفی بزنه....

با دادی که کیـارش زد پنجره ها هم به لرزه افتاد....

-دِ بگـو دیـــــگه!

نگهبانه باتته پته روبه کیـارش گفت:
-قربان...دخترخاله اتون...با...بایکے از پسـرا فرار کردن...

همزمان با کیارش دوتایی دادزدیم:
-چــــــــــے؟!؟!؟!؟!

کیارش با شَک بهم نگاه کرد!

ابرومو باال انداختمو گفتم:
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باهمون شَک پرسید:

-نگو که خبر نداشتی!

-من.....

میون حرفم پرید:

-هیس!معلومه میشه خبر داشتی یانه!

دستشو تو هوا تکون دادو روبه اون مرد گفت:

همه جارو میگردی...کل باغ روتحت نظر میگیری...یابرمیگردن اینارو باخودشون ببرن یا به پلیس خبر میدن!شماها باید تمام تالشتونو بکنید تایه رد و نشونی ازشون پیدا کنید.نمیتونن زیاد دور شده باشن...
اون مرد"بله قربانی"گفت و از اتاق خارج شد!

با خشم به سمتم اومد...رستامو باخشونت باز کرد و پاهامم که خودم باز کردم....

قسمت پایینی شالم رو گرفت و به دنبال خودش کشوند و از اتاق خارج شد!
بدون حرف دنبالش میرفتم...از راهرو خارج شدیم و پله هایی که به زیر زمین منتهی میشد رو طی کردیم تا رسیدیم به یه در چوبے که روش
حک شده بود️کیـــــانـا️

آب دهنمو قورت دادم...دستام شروع کردن به لرزیدن...این جا....اتاق کیانا بود؟!

قبل از اینکه درو بـاز کنـه برگشت سمتـمو انگشتـشو تهدیـد آمیـز توی هوا تکون داد و با لحنی بدتر از اون حسی که توی چشماش بود گفت:

اتفاقاته توی این اتاق رو...برای هیچکس بازگو نمیکنی....برای هیچکس!با گنگی نگاش میکـردم!بافریادے که زد ضربان قلبم رفت روی هزار....

-فهمـــــیدی؟!

سرمو نرم تکون دادمو ......دروبازکـرد....

*****
فـصـل دوم■□■□نگـاه سـرد تـو!
آخیش...خدایا شکرت!باالخره این دانشگاه لعنتے هم تموم شد...

هرچی میکشیدم ازاین دانشگاه بود...آشناییم با دلسا،دیدن استادهیـــــراد،ماجراهایی که با کیارش داشتمو....هنوزم دارم،همه وهمه...ازاین
دانشگاه شروع شد!

کنار خیابون ایستادم،نگاهی به ساعت مشکیم انداختم...تا اومدنش چیزی نمونده بود!

پوزخندتلخی به نامردی روزگار زدم!وزیرلب باهمون پوزخند گوشه ی لبم گفتم:
-زندگی،دلت خنـک شد؟!االن خیلے خوشحالی نه؟!

خودم جواب خودمو دادم:

-خب معلومه که خوشحاله...نتونست خوشی منو ببینه...نتونست...

با تک بوقی نگاهنو به ماشین شاسی بلند روبه روم دوختم....

با سستی کرختـی به سمـت ماشیـن رفتـم.....

درجلـو رو باز کـردم......
بوے تلـخ ادکلنـش رو کـه حس کـردم تمـام اتفاقات یـه سال پیش برام زنـده شد.....

مثل این یـه سال سرد وخشـک سالم کرد!

منم زیر لب آروم جوابشو دادم....

چشمامو بستم...خاطرات توی ذهنم داشت جون میگرفت...اینو نمیخواسـتم....نمیـخواستم داغون بشم....
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اما...زندگی با خواستن و نخواستن من کارے نداشت،،،اون کار خودشو میکـرد....پلکامو روی هم فشردم تا اتفاقاتی که افتاد نیاد جلوی
چشمم....به یادم نیاد...

گندم...دستمو باال بردم به معنای "سکـوت"....
فکر میکردم حتے اگه باهاش حرف بزنم هم به قلبم خ*ی*ا*ن*ت میکنم...

پس سکوت رو ترجیح دادم....اونم مثل تموم این روزها،فقط اطاعت کرد...درک کرد....چشمشو روی تلخی هام بست...ومن چقدر ممنونش
بودم....چقدر مدیونش بودم!

ماشینو به حرکت درآورد و من برای همیشه کارم توی دانشگاه تموم شد......

خوشحال بودم؟!

نمیدونستم...حالمو نمیدونستم!

شاید خوشحال بودم که تمام روز نباید جای خالی بهترینامو ببینم و دم نزنم....

شایدم.........

آهی کشیـدم و چشمامـو باز کردم....

نگاهمو به بیـرون دوختم،همـه ی شهر برای من خاطراتمو زنده میکرد....

نگاهای مردم شهر هم حتی جوالن دهنده ی زندگیم بود...
قطره ی اشکے از گوشه ی چشمم چکید!

به واهلل که ناخواسته بود!

وگرنه....من و اشک؟!

چشمامو روی شادی مردم هم بستم....

فکرم بدون اجازه رفت سمت کسایی که نباید میرفت...
رفت سمـت همون هایی که قسم خورده بودم حتے اسمشونم نیارم......
لبخند تلخے زدم....

-پیاده نمیشی؟!

با شنیدن صداش نگاهم به سمتش کشیده شد!

با لحنی که فکر میکردم ممکنه بفهمه که ازش ممنونم،گفتم:

-چرا....پیاده میشم.....

دروآروم بازکردمو پیاده شدم...

ضربه ای به شیشه ی ماشین زدم....

شیشه رو کمی پایین دادو من با لبخندی که بیشـتر شبیه پوزخند بود گفتم:

-آروم رانندگی کن.....

سرشو نرم تکون دادو پاشو باتمام قدرت روی پدال گاز فشرد و ماشین پرواز کرد....

با چشمم دنبالش کردم تا محوشد....

کلیدو از داخل کیفم بیرون آوردمو درو باز کـردم....
دیـگه خستـه شده بودم...اونقدر خسته بودم که دوست داشتم تا دنیا دنیاست بخوابم....نه یه خواب معمولے...نه....یه خوابی که تهش بیداری
نباشه....

لبمو گزیـدمو توی دلم از خدا معذرت خواستم که حرف از ناامیدی زدم....
اما...دست خودم نبود...شاید هرکس دیگه ای جای من بود جور دیگه اے برخورد میکرد....اما من.....

دختر شرو شیطونی که لبخند از روی لباش محو نمیشد یه دختر گوشه گیر شده بود.....
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کتونی هامو از پام کندم و به آهستگی قدم برداشتم به سمت اتاقم....

کاش بابا ومامان نباشن....

کاش سام سواالی همیشگیشو تکرار نکنه...

کاش....

اما اولین پله رو خواستم بردارم با صدای محکم بابام قدم بعدی رو برنداشتم...

-کجا؟!

بغضمو قورت دادم...خدایا...نمیخوام دروغ بگم...اما خودت میدونی که مجبورم...برای اینکه ناراحتشون نکنم مجبـــــورم خداااا....

برگشتم به سمتشون....بابا ومامان و سام...هرسه شون روی مبل نشسته بودن و با نگرانی و موشکافانه نگام میکردن....

آروم سالم کردم....

سالم....مامان جوابمو به گرمـے داد اما بابا و سـام به تکون دادن سرشـون اکتفـا کردن....

بابا قاطع و محکم تو چشمام نگاه کرد و گفت:

-بیا بشین!

باالجبار به طرفشون رفتمو روی مبل روبه روی بابا،کنار مامان نشستم....

سرموانداختم پایین و خودمو با انگشتای دستم سرگرم کردم...

-گندم.؟!

سرمو باال گرفتم...چشمای بابام غم داشت....

-بله بابا؟!

ناراحت و غمگین گفت:

-چیکار کردی باخودت بابا؟!

لحن بابا اونقدر ناراحت کننده بود که دلمو ریش کرد....داغی که توی قلبم بود تازه شد و زخمام سرباز کرد....

داغی اشک روی گونه ام رو حس کردم....

اما بالحنی که خودمم به قاطعیتش شک داشتم گفتم:

-خوبم بابا...خوبم!

سام بدون اینکه کنترلی روی خودش داشته باشه داد زد:

-د نیستی لعنتی...نیستی....

مامان با گریه روبه سام گفت:

-سام...مادر...

چی میگی مادرمن؟!کم تواین یه سال زجر کشیدیم و هیچی نگفتیم؟!کو گندمی که ما میشناختیم؟!کجاست؟!چرا من نمیبینمش؟!چرا صداشدیگه تو کل خونه نمیپیچه و ما از دستش کالفه نمیشیم؟!

چرا خونه انقدر ساکت شده؟!چرا....

بغض امونشو نداد و بقیه ی حرفشو خورد....

الهی بمیرم برات داداشم....الهی بمیرم....

مامان بابغض وگریه گفت:

-عزیزدلم آروم باش پسرم....

سام نالید:

نمیتونم مامان....نمیتونم خواهر دست گلمو اینطوری ببینمو آروم باشم....103
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لبخند تلخی زدمو توچشمای رنگیش نگاه کردمو گفتم:

-قربون داداشم برم من....من چیزیم نیست سامی....

صدای گرفته ی بابا بیانگر حال ناخوشش بود:

-گندمِ بابا...گل دختر من...توکه منزوی و گوشه گیر نبودی،چی شده؟!چرا به ما نمیگی غم توچشاتو؟!شاید مارو محرمت نمیدونی....

اشکامو با پشت دستم پاک کردمو گفتم:

-این چه حرفیه بابا؟!شما خانواده ی منی...من فقط تواین دنیا به شما اعتماد دارم....فقط شما....

مامان دستمو گرفت و من به سمتش برگشتم

مامان قشنگم.....من باشماها چیکار کردم؟!خدا لعنتم کنه......

-گندم من...تورو به جون خودم قسمت میدم که دردتو بهم بگو....

عصبی شدم....من رو قسم حساس بودم...اونم قسم جون خانوادم....

بلند شدمو با فریاد روبه هر سه اشون گفتم:

-من خوبم....خــــــــــوبم....چرا میخواین خودمم باورم شه که یه چیزی شده؟!چرا راحتم نمیذارین؟!

رو کردم سمت مامان و جلوی چشمای مبهوتش آروم گفتم:

-توروبه جون خودم قسمتون میدم مامان که...دیگه ازم چیزی نپرسین....تا وقتش برسه...خواهش میکنم....

ودرمقابـل چشمای متعـجبشون به طرف اتاقم دویدم....

من داشـتم با زندگیم چیکار میکردم؟!

خدایا...

دراتاقمو آروم بستـمو قفل کردم....

مقنعمو باخشونت ازسـرم بیرون آوردم...همینطور بقیه ی لباسـامو....

دلگیربودم....خیلی دلگیر....

بغضمو رهاکردم....توی تنهاییم که میتونستم گریه کنم...نه؟!

بلوز آستین کوتاه مشکی رنگمو که روش یه قلب شکسته بود رو با شلوارک ستش پوشیدمو خودمو روی تختم ولـو کردم....

دلم سرشار از حرفای ناگفته بود...حرفایی که نمیشد برای هیچکس بازگو کرد....

دفترخاطراتمو از توی کشوی میز کنار تختم بیرون آوردم و یه صفحه اشو باز کردم....

به خودکارتوی دستم نگاه کردم....همون خودکاری بود که هیراد توی کالس جا گذاشته بود و من چون خیلی خوشم اومده بود کش رفته بودم....

نوشتم....اونقدر نوشتم که احساس تهی بودن بهم دست داد....لبخند زدم...تلخ اما....باالخره لبخند که بود...نبود؟!

قبل از اینکه دفترمو ببندم یه تیکه از آهنگ رو بهش اضافه کردم....

-اونم رفت،دل من دیگه تمومش کن...

اونم رفت،زخمی که خوردمو خوبش کن...

اون اگه عاشق ما بود پیش ما میموند،

کم دیگه خواهش کن......

(اونم رفت...میثم ابراهیمی)

هنزفریمو داخل گوشم فرو کردم و همین آهنگ رو پلی کردم......

چشمامو بستم....طولی نکشید که با پایین رفتن توشک تختم فهمیدم کسی اومده....

باهمون چشمای بسته گفتم:

-کاری داری داداشی؟!
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-میخوام با دخترم حرف بزنم...

با شنیدن صدای بابا به سرعت نور نشستم...

بابام ناراحت بود.....

-بله بابا...

بابا آهی کشید و به زمین خیره شد...درهمون حالت گفت:
-چرا به این خواستگارت جواب رد دادے؟!

باالخره این سوالو پرسیدن....خدایا....اه....

-خب....من.....

-توچی گندم؟!این پسر که مشکلی نداشت....ازهمه نظر عالی بود!تازه....دوست سام هم که بود.....چرا حتی یه روز هم بهش فکر نکردی؟!

سرموبه زیر انداختم...چی جواب این پدر نگرانو میدادم؟!میگفتم اتفاقا چون دوست سامه حتی بهش فکر هم نکردم؟!میگفتم که...

بابا بی درنگ پرسید:

-گندم کیارش چه مشکلی داشت بابا؟!

کیارش....آخرش اسمش توی زندگیمون اومد....

جوابی ندادم...یعنی نداشتم که بدم....

-کسی رو دوست داری دخترم؟!

شرمگین شدم از حرفش...خدایاااا...
بازم جوابے ندادم....

بابا ناامید پاشد و نزدیک به در که رسید بدون اینکه برگرده آروم گفت:

-آخر هفته میریم خواستگاری برای سام...سعی کن برنامه هاتو جوری تنظیم کنی که بتونی شرکت کنی...

تعجب کردم...از کی تاحاال سام میخواست ازدواج کنه و من بیخبر بودم؟!

با تعجب پرسیدم:

-وا بابا چرا زودتر بهم نگفتین؟!داداشم میخواد ازدواج کنه اونوقت من بیخبرم؟!دست مریزاد...من این سامو آدمششش میکنممممم...

بابا سرخوش خندید...به طرفم برگشت...انگار باور نمیکرد من اینطوری حرف زده باشم....

لبخندم میخواست ازبین بره که نذاشتم...حداقل االن نه....

با تعصب ذاتیم گفتم:

-حاال اون دختر خوشبختی که قراره من خواهرشوهرش بشم کی هست...؟!

بابا با خوشحالییی فراوووون درحالیکه داشت از اتاقم خارج میشد باصدای بلند گفت:

-کیــــــــــانــــــــــا....

لبخندم محو شد....کیانا؟!.....تپش قلبم عود کرد....

اونقدر ضربان قلبم تند شد که نفسم یه آن قطع شد....

یعنی چی که کیانا قراربود عروس ما بشه؟!

قفسه ی سینمو کمی ماساژ دادمو قرص تپس قلبمو هم از کاورش بیرون کشیدمو با لیوان آبی که روی میز کنار تختم بود قورت دادم....

دراز کشیدم....

هرچی خواستم از گذشته فرار کنم نشد که نشد...باالخره خودش اومد سراغم....

*****

دراتاقو که باز کرد به اطرافش نگاه کردم....یه اتاق با کلی وسایل دخترونه.....
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کیارش منو به داخل هل داد و درو پشت سرش قفل کردو کلیدو توی جیبش سر داد....

یه دختر جلوی آینه نشسته بود....دختری با موهای بلند مشکی....

مخلوطی از حس های متفاوت به سراغم اومد....اضطراب...استرس...ترس...و....

ترسیده بودم....این دختر....کی بود؟!

کیارش کنارم ایستادو به حرکات دختر دقت کرد....

اون به آرومی برس رو توی موهاش میکشید و توجهی به حضور مانداشت.....

کیارش آروم صداش زد....
-آبجے...؟

باتعجب بهش نگاه کردم...آبجی؟!مگه کیارش نگفته بود یه خواهر بیشتر نداره؟!

پس....این.....یعنی......

دختر آروم به طرفمون برگشت....با دیدن صورتش ناخودآگاه رومو برگردوندم.....
صورتش کامال سوخته بود و نمیشد اصال توصورتش نگاه کنے.....

دختر باصدای لرزونی گفت:

-من....کیانام....

با این حرفش سرمو باالگرفتمو توچشمای بی فروغش نگاه کردم....کیانا؟!

چه بالیی سرش اومده بود؟!

چشمام پراز اشک شد...

دلم براش سوخت....چیکار کرده بود باخودش؟!
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باصدای دورگه ای گفتم:

-کیانا...شمایی؟!

ایستاد...سرشو نرم تکون داد و موهای موج دارش رو،روی صورتش ریخت....

توعمق چشماش مظلومیت خاصی دیده میشد....

نقش سام تو زندگی این دخترک چی بود؟!

خدای من...

آروم پرسیدم:

-کیاناخانوم...؟!

حس کردم لبخند زد....

-جانم عزیزم.....

باغصه گفتم:

-سام باشما چیکار کرده....؟!

کیانا به کیارش نگاهی کرد و بامهربونی گفت:

-داداش میشه من با گندم جان تنها صحبت کنم؟!

کیارش هم لبخندی زد وسرشو تکون داد و بعداز بازکردن در،از اتاق خارج شد....

کیانا نزدیکم شد...صورتش اونقدر بد بود که نمیتونستم نگاش کنم....

دستمو گرفت و منو به سمت تخت خواب دونفره اش کشید....

نشستمو سرمو به زیر انداختم....دلهره ی عجیبی داشتم....
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کیانا روبه روم بافاصله روی صندلی میزتوالتش نشست ....وقتی سنگینی نگاهمو حس کرد نگاهشو به سمتم دوخت....

باخیره شدن توچشمام سرشو بادستاش گرفت وچشماشو بست...انگار بادیدن من خاطراهاش زنده شدن....سکوت کردم و گذاشتم باخودش
لحظه ای رو خلوت کنه....
"دانـاے کـــل"

کیانا با دیدن چشمهای رنگی گندم چشمهای سامش را بخاطر آورد....او یک عاشق بود...عاشقی که برای عشقش هرکاری میکرد!

وحاال خواهرعشقش روبه رویش نشسته بود ومیخواست نقش سام درزندگیش رابداند...هه...اوچه میگفت؟!میگفت که برادرت تمام زندگی من
است؟!میگفت تنهاعشقش است؟!

نه....کیانا نمیتوانست....

آن روزی که سام عشق خالصانه ی اورا رد کرد رابخاطر آورد....کیانا با تمام وجودش به سام گفته بود عاشقش است.....اما سام اورا پس زده
بود....
چراکه سام خودش نیز عاشق بود....عاشق دخترکی چشم آبے که از قضا دختر خاله ی کیانا بود....دوست خواهرش هم بود!

کیانا مظلومانه پذیرفته بود.

اونمیتوانست عشقش راتحمیل کند....

ازشرکت که خارج شد به سمت خانه ی خاله اش حرکت کرد....رفت و عاجزانه از دلسا خواست که مواظب عشقش باشد....

هرچه دلسا خواست چیزی بگوید کیانا فقط اشک ریخت و ازاو قول گرفت تا مواظبش باشد...

دلسا نتوانست حرفی بزند.حتی نتوانست مانع رفتن کیاناشود....نگران دختر خاله ی احساساتیش بود!

کیانا رفت...

باسرعت به سمت ویالی شمالشان میراند...

او دلش شکسته بود....دلش دریا میخواست....

اما....درآن تاریکی شب با آن حال خرابش رانندگی زیاد به صالحش نبود و.....

کنترل اتومبیلش ازدستش خارج شد و از جاده خارج شد...

درآن حادثه ناگوار کیانا آسیب های زیادی دید که از جمله آنها نابودی زیباییش بود...

همه فکر میکردند کیانا درآن حادثه جانش را ازدست داده است جز کیارش و پدرو مادرش....

کیارش میخواست خواهرش جراحی کند و زیباییش رادوباره به دست آورد....نمیخواست خواهر عزیزش ناراحت شود...خانواده ی پدریش
رامیشناخت...زخم زبان آنها کیانا را راحت نمیگذاشت....

وحال...چندماهی از آن حادثه میگذشت که کیانا زندگیش را درخانه ی مجردی کیارش میگذراند...

وتنها خبری که توانسته بود اورادراین چندماه خوشحال کند خبر جراحی چهره اش بود که قرار بود آخر ماه انجام شود....

اما او از کار کیارش دلگیر بود....گندم تقصیری نداشت،سامش هم نداشت....

اصال دراین ماجرا کسی مقصر نبود....

مقصر قلب اوبود که عاشق شده بود....

از فکر بیرون آمد و به دخترک نگران خیره شد....

گندم بیچاره....میدانست که سام خواهرش را عاشقانه دوست دارد و حال که به این فکر میکرد که ممکن است سامش نگران گندم شده باشد
قلبش به درد آمد....

برایش ازهمه چیز گفت...از آشناییش باسام که اورا درشرکت دیده بود....چون کیارش یکی از سرمایه گذاران انجا بود و کیانا برای دیدن
برادرش به آنجا رفته بود که سام را دید...

عشق او دریک نگاه نبود....

عشق او...نرم نرمک عشق شد!

باگذر زمان و دیدارهای مکرر کیانا فهمید بعداز بیست وچندسال قلبش برای کسی میتپد....کسی که برایش نماد آرامش بود!
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آنقدر خالصانه از عشقش گفت که دل گندم قصه ی ما به درد اومد و اشک از چشمای قشنگش جاری شد....

عجیب بود که تمام حرکات گندم کیانارا به یاد سام می انداخت....

بعداز حرکت کیانا دلسا به دنبالش رفت....

میدانست به کجا میرود...دخترخاله اش رامیشناخت....
اما به قول خودش"دیر رسید"...

حتی دلسا بود که آمبوالنس خبر کرد...حتی دلسا بود که به کیارش آن خبر را داد....

اما....

گویا دلسا مظلوم ترین نقش دراین ماجرا داشت.....

کیارش آنشب سخت دلسا را از آنجا دور کرد و برای همین....دلسا از زنده بودن کیانا خبر نداشت!....

آخرین حرفش را هم به زبان آورد...

-گندم....من.....متاسفم......

*****
"گنـــــدم"

سخت بود....حرفهای کیانا توی ذهنم اکو شد....

چشمامو بازکردم....هه....چطور رفتم به گذشته و االن....همینجام.....

کاش هنوز تو گذشته بودم....

کاش همون یک سال و نیم پیش توی اتاق کیانا بودم.....

خوشحال بودم...کیانا به عشقش میرسید....
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برای سام هم خوشحال بودم...دختری نصبیش میشد که عاشقانه دوستش داشت....

اما....باوصلتمون باخانواده کیانا...صد درصد کیارش هم دست بردار نبود!

ومتاسفانه کیارش هیچ ایرادی نداشت و درضمن مورد تایید سامو باباهم بود....

هنزفریمو از گوشم بیرون کشیدمو ازجام بلند شدم....

گوشیمو برداشتمو از اتاقم خارج شدم....

به سمت حیاط رفتم!به هوای پاک نیاز داشتم....

به انتهای حیاط جایی که آالچیق کوچولوم نصب شده بود رفتمو خودمو یه جورایی داخلش پرت کردم!

خب اخه خیلی دوسش داشتم....

همونطور که روی پهلوم خوابیده بودم از توی مخاطبینم دنبال اسمش گشتم....

بالبخند اسمشو لمس کردم تا تماس برقرارشه....

تواین مدت خیلی مدیونش بودم....فقط منو اون درد همو میفهمیدیم....فقط ما....

درست مثل یک برادر!مثل یک حامی پشتم بود نذاشت بشکنم....

تا صدای جانم گفتنش رو شنیدم اسمشو بابغض صدازدم:
-مـانے....؟!

صدای گرمش که این روزا تنها تسکین دهنده ی دردام بود پیچید توی گوشی:

-باز کی به گندم خانوم ما از گل نازک تر گفته؟!

لبخندم پررنگ شد....

-مانی میخوام باهات حرف بزنم!
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بالحن محکمم فهمید قضیه جدیه!اونم محکم گفت:

-تا یه ربع دیگه پیشتم!

و گوشی رو قطع کرد.....خدایا شکرت....اگه کسای دیگه رو ازم گرفتی اما عوضش مانی رو بهم دادی تا پشتم باشه،هوامو داشته باشه....

خدایا...ممنونتم!.....

سریع به اتاقم برگشتم و معمولی ترین لباسامو پوشیدم....
آخه وقتی با مانے بودم نگران طرز پوشش و حرکاتم نبودم....

گوشیمو توی جیبم سر دادمو پله هارو دوتا یکی طی کردم...

به انتهای پله ها که رسیدم سام سد راهم شد!

-کجا؟!

باتعجب نگاش کردم....سام هیچوقت راجع به رفت وآمد های من واکنش نشون نمیداد....

سکوتمو که دید با صدای بلند تری گفت:

-گفتم کجا داری میری؟!

چشمامو با درد بستم...داداشی ولم کن....

-میرم بیرون!

باز همون جذبه:

-با کی؟!

آب دهنمو قورت دادم:

-دوستم...

چشماشو ریز کرد:

-دلسا که نیست...کدوم دوستت؟!

نمیشناسیش!سرشو به معنای "آهان"تکون دادو گفت:

-اونوقت این دوستتون پسر که نیستن؟!

نمیدونم چطور دستم بلند شد و باشدت روی گونه اش فرود اومد....

نمیدونم چی شد که سرش خم شد و بعد با چشمای قشنگش فقط نگام کرد و رفت....

نمیدونم چقدر گذشت که با چشمای اشکیم از خونه زدم بیرون....

فقط اینو میدونستم که حالم خراب بود...

مانی رسیده بود و به ماشینش تکیه داده بود....با دیدنم به سمتم اومد که با دستم اجازه نزدیک شدن بهم رو ندادم....

سوار شدم و اونم طولی نکشید که پشت رول نشست....

کنار یه پارک نگه داشت...

باهم پیاده شدیم و به سمت یکی از نیمکت های پارک رفتیم....

اون موقع از روز خلوت بود و من خیلی از این بابت خوشحال بودم...

-چی شده؟!

زمزمه کردم:

-مانی دارم دیوونه میشم....امروز برای اولین بار جلوی سام دراومدم....مانی....بهش سیلی زدم....

بغض لعنتی نذاشت ادامه بدم....
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مانی آروم پرسید:

-چرا....؟!

باگریه برگشتم سمتش....

-ازم دلیل میخوان....دلیل اینهمه تغییر....چی بهشون بگم مانی؟!

سام بهم شک کرده....میگه با کی میری بیرون؟!

وبعد با شدت گریه اضافه کردم:

-میگه حاال که دلسا نیست با کی میری بیرون؟!

عقده هام سرباز کردن...کنترلی روی صدام نداشتمو داد زدم:

-چی بگم بهشون؟!بگم حالم خرابه چون بهترین رفیقم بهم نارو زد؟!خ*ی*ا*ن*ت کرد؟!

بدون زدن حرفی رفت؟!اونم باکی....؟!

صدام رفته رفته گرفته شد وادامه دادم:

-چرا باهیراد....چرا اون؟!دلسا که فهمیده بود تواون چندماه بهش عادت کرده بودم..میدونست که دوسش دارم...چرا مانی.....؟

مانی هم بغض داشت....اینو از لرزش صداش فهمیدم:

-نکن اینجوری باخودت عزیزدلم....نکن آبجی....

توروجون مانی قسمت میدم....اگه برات مهمم خودتو عذاب نده...

بهش نگاه کردم...مانی شوخ و شیطون همیشگی،چشماش اشکی بود...بغض داشت....

طاقتم تموم شده بود...دلیل رفتن ناگهانیشونو نفهمیدم.....

نیاز به تنهایی داشتم....وقتی توی چشماش نگاه کردم گویا فهمید میخوام تنها باشم تا با خودم کنار بیام....

چشماشو مهربون بازوبسته کرد و لب زد:

-همین اطرافم....

ومنو بایه عالمه خاطره رها کرد....

برگشتم به همون یک سال و نیم گذشته...

*****

اشک تمام صورتشو خیس کرده بود....چی میگفتم بهش؟!

میگفتم برادرمو ببخش؟!ببخش که عشق خالصانه ی تورو نادیده گرفته؟!

خجالت میکشیدم...برادر من الیق عشق کیانا بود؟!

اما سام دلشو به دلسا نامی داده بود که دوستم بود...نه نه خواهرم بود....یه خواهر که همیشه پیشم بوده و هست....

به کدومشون حق میدادم؟!

به کیانا که عاشق سام بود؟!

به سام که عاشق دلسا بود؟!

یا به دلسا....که به تازگی قلبشو پیش مانی جا گذاشته بود؟!

خدایا...نجاتم بده از این مخمصه...

کیانا آروم از جاش بلند شد و نزدیک در که رسید کیارش رو صدا زد....همون لحظه کیارش وارد اتاق شد و باچشمای اشکی خواهرشو نگاه کرد...

به کیا حق میدادم...خواهر دسته ی گلش نابود شده بود...

عکس کیانا که روی میزش بود رو برداشتم...

زیبایی افسانه ای نداشت،اما چهره ی مظلوم و دلنشینی داشت...
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واین روهم بگم،دربرابر زیبایی نفس گیر دلسا اون هیچ به حساب میومد...

اما من مطمئن بودم سام،داداش عزیز من،دنبال زیبایی نیست...اون چیزی رو توی وجود دلسا دیده که البد.....

اما بازم مطمئن نبودم که سام عاشق بوده باشه....

درسته که عشق رو تجربه نکرده بودم اما...

سام هم زیادی عادی بود...

شاید فقط یه دوست داشتن معمولی بود....نمیدونم....

باصدای کیانا چشم از عکس گرفتم!

کیانا-:کیارش گندم و دوستاش تقصیری ندارن...توروخدا بذار برن...

اما کیارش با زدن این حرف کیانا اخماشو درهم کشید!

-حرفشم نزن کیانا...

-داداش...توروبه جون خودم قسمت میدم....بذار برن....توروخدا داداش...

کیارش کالفه دستی توی موهای مشکیش کشید....

آروم گفت:

-دلسا و یکی از پسرا که رفتن....

کیانا لبخندی زدو گفت:

-چه بهتر....بذار گندمم بره.....

معلوم بود کیارش خیلی خواهرشو دوست داره...چون نگاهی غمگین به من انداخت و آروم گفت:

-بیرون منتظرم.....
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انگار دنیارو بهم دادن....بلندشدمو با خوشحالی کینارو به آغوش کشیدم.....

-مرسی کیانا....مرسی....

اشک ریخت و آروم گفت:

-برو....

پاهام سست شد....میخواستم یه چیزی بهش بگم....بهش بگم که شاید سام الیق تو نیست....

به سمتش برگشتم و مطمئن و محکم گفتم:

-کیانا،سام لیاقت تورونداره....تو....

حرفمو با گریه قطع کرد و مهربون گفت:

-نگو اینجوری....سام الیق بهتریناس...بروبه سالمت.....

ار اتاق خارج شدم....ذهنم درگیر بود....درگیر فرار دلسا و...اصال با کی فرار کرده...؟!

حتما با مانی دیگه!

دلم برای کیانا میسوخت....کیانای عاشق.....

کیارش به سمت اتاقی که دیشب داخلش زندانی بودیم میرفت ومنم پشت سرش بودم....

دراتاقو باز که کرد نگاهم قفل شد تو چشمای آبی هیراد.....

لبخندی زدم اما اون اخم داشت....اخ اینم که راه به راه اخم تحویل ما میده!

کیارش به سمتش رفت و دستاشو با خشونت کنترل شده ای باز کرد....هیراد هم با گنگی طناب دور پاهاشو باز کرد....

کیارش باحرص روبه هیراد گفت:

-امیدوارم دیگه نبینمت!
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هیرادم متقابال گفت:

-همچنین!

هیراد به سمتم اومد و بعداز نگاهی کوتاه از کنارم رد شد و گفت:

-بیا بیرون....

ورفت....

نزدیک کیارش شدم....با قدردانی و محبت بهش گفتم:

-کیارش....ممنونم بابت اینکه گ*ن*ا*ه سامو به پای ما ننوشتی.....امیدوارم بتونم روزی جبران کنم!

لبخند زد....برای اولین بار از لبخندش بدم نیومد...

منو ببخش گندم....برو ایشاهلل یه روزی یه جای بهتر همو ببینیم...توی دلم گفتم":خدانکنه"

اما گفتم:

-امیدوارم....خداحافظ!

واز جلوی نگاه خیره اش از اتاق خارج شدم....
توی ماشین نشسته بودیم و هیراد"دلکم محسن یگانه" رو گذاشت...

گوشیش زنگ خورد...نگاهش که به صفحه ی گوشیش افتاد اخماش باز شدن....

لبخند نزد اما اخم هم نداشت و تماس رو برقرار کرد:

-به به سالم خانوووم!چه عجب!

......-
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-دیشب؟!آها...اره شارژش تموم شده بود واسه همین....

......-

-خیالت راحت من خوبم!

.......-

-ای بابا برو دیگه ثمین...کار دارم....

.......-

-خداحافظت!

تمام مدت با دهن باز و چشما گرد شده نگاش میکردم....این دختر کی بود که تا باهاش حرف میزد حالت چشماشم تغییر میکرد؟!

یادمه روز اولی که اومده بود هم تو اتاقش با این دختره حرف زده بود!

قلبم یه جوری شد....اون کی بودکه اینجوری روهیراد تاثیر گذاشته بود؟!

ندای درونم فریاد زد:
"شاید عشقشه"
خفه شو"یی بهش گفتم....نمیدونم چرا ازاینکه عشقش باشه عصبی شدم....

فضای داخل ماشین برام زجر آور شد....

با حرص و عصبانیت گفتم:

-نگه دار.

به توجه به من رانندگی میکرد ضربه ای به داشبورد زدم و داد زدم:

-لعنتی نگه دار!
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با تعجب نگام کرد.....حق داشت....یهویی همچین عکس العملی نشون دادن عجیب بود.....

بافریاد گفتم:

نگه میداری یانه؟؟؟؟؟

خونسرد شدو بدون اینکه بهم نگاه کنه گفت:

-نه!

حالم بد بود...طپش قلبم باالرفت....هرموقع هیجان و استرس میگیرم طپش قلبم عود میکنه....

وای خدا....نمیتونستم نفس بکشم!

حتی حرکت هم برام سخت بود....هیراد متوجه حال خرابم نشده بود....آروم وبه سختی دستمو تکون دادم و نزدیکش کردم....دستمو نرم گذاشتم
روبازوش....

نمیتونستم ببینمش که چه عکس العملی نشون میده اما همون لحظه ماشینو نگه داشت....صداش نگران بود....چرا...؟!مگه به خونم تشنه
نیست...؟!

-گندم...خوبی؟!چی شده؟!یاخدا.....

نمیتونستم حرف بزنم....قلبم درد میکرد....نفس کشیدن برام سخت بود......

باهرتالشی بود درو باز کردم و خودمو پرت کردم بیرون....

صدای بسته شدن در ماشین نشون دهنده این بود که هیراد هم پیاده شد...

کنار خیابون نشسته بودمو قلبمو ماساژ میدادم....

کنارم نشست....

نفس کشیدنم داشت آسون تر میشد....

-چی شدی گندم؟! دختر چت شد یهو؟! کشتی منو که.....

سرمو کج کردم به سمتش...چشماش نگران بود...برای اولین بار دیگه سردی رو توچشماش ندیدم....

-خو...بم....

عصبی داد زد:

دلعنتی نیستی..."لعنتی"...

زمزمه کردم:

-برو...

فکر کنم نشنید...نزدیک تر شد و گفت:

-نشنیدم دوباره بگو....

تکرار کردم:

-برو...

برگشت به حالت قبلش...چشماشو روی هم فشرد...

باهمون چشمای بسته گفت:

-بدون تو؟!

چرا فکر کردم این حرفش معنا داشت؟!

نه بازم اشتباه میکردم...هیراد یه سنگ بود....

-آره...برو....

آروم گفت:
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-برم...؟! کجا...؟!

چرا لحنش یه جوری بود؟!چرا دلمو لرزوند؟!

عصبی شدم...من چم شده بود...لعنت به من که انقدر بی ظرفیتم....

تقریبا داد زدم:

-هرجهنمی که دوست داری برو...فقط از اینجا برو....

ایستاد...نگاهم کرد....چشماش....غم داشت.....

رفت.....رفت......رفت.......

*****

کمی کنار خیابون نشستمو بعدش دربستی گرفتم و آدرس خونه رو دادم....

دعا میکردم دلسا و مانی به پلیس خبر نداده باشن....

به راننده گفتم صبرکنه تا از خونه پول بیارم...

زنگ رو فشردم و صدای عصبی سام بلند شد:

-معلومه کجایی تو؟!

-سام سریع پول بیار دم در..

متعجب پرسید:

-پول واسه چی؟!

-بابا واسه آژانس...

-پس ماشین نازنین من کو؟!
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-پووووف....میاری یانه؟!

سام پولو آورد و بعد باهم وارد خونه شدیم...
"وای نه گوشیمو گرفتم نه ماشینو....چی بگم حاال"...

مامان و بابا داخل پذیرایی بودن و چشمای مامان از شدت گریه متورم شده بود....

اشکهام سرازیر شد خودمو توآغوش مامانم انداختم....دلم پر بود....پراز غصه....پراز درد.....

پرازغم......

براشون از همه چی گفتم...من دروغ نمیگفتم...هیچ وقت....

وقتی صدای کشیده ای که بابا به صورت سام زد رو شنیدم فهمیدم گفتن ماجرا کار غلطی بود....شایدم نه....اما من دوست نداشتم بابام برای
اولین بار دست دوی داداشم بلند کنه...

سام ولی...سرشو انداخت پایین و به اتاقش رفت...

هق هق من توی آغوش مامان خفه شد....

مامان دلخور به بابا گفت:

-چرا..؟!

خودمو از آغوش مامان بیرون کشیدم...

بابا کالفه بود....سرشو با دستاش گرفته بود....

-بابا....

سرشو باال آورد با درد گفت:

بروباهاش حرف بزن.....125
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قطره ی اشکی از روی گونه ام سر خورد...

سرمو نرم تکون دادمو از پله ها باال رفتم....

تقه ای به در زدم....

-داداشی؟!میشه بیام تو؟!

صدایی از سام نشنیدم....آروم درو بازکردم و سامو داغون روی تخت دیدم.....صورتش خیس از اشک بود....

داداش محکم و قوی من گریه کرده بود؟!

بی درنگ به سمتش رفتمو کنارش نشستم...

-سام؟!الهی فدات بشم من....چرا گریه داداشی؟!

به بابا حق بده شوکه شد عزیزم....منوهم ببخش...خیلی ناگهانی بهتون گفتم....میدونم توهم شوکه شدی.....

-گندم....تو بخاطر من داشتی جونتو از دست میدادی...

تواین لحظه هم به فکر من بود......

با خنده گفتم:

-فدای یه تارموت داش..ما زندگیمونو واس شوما میدیم....

نشست و با تعجب گفت:

-گندم این چه طرزه صحبت کردنه؟!

دستشو گرفتمو حرفی نزدم....

-میخوام کیانا رو ببینم....

چشماش اشکی بود....غم هم داشت....
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-داداش اون خیلی شکسته.....

سرشو انداخت پایین:

-جبران میکنم براش....

آروم گفتم:

-خوبه....

و خواستم از در خارج بشم که با حرفش میخکوب شدم:

-هیراد کجاست؟!

وای...هیراد....اونو به کلی فراموش کرده بودم........

خواستم حرفی بزنم که صدای بابا رو خیلی نزدیک حس کردم....

آخه عموجون کجا میخوای بری؟!چی شده مگه...؟!چـــــے؟!هـــــیراد؟!میخواد بره؟!

قلبم دوباره به درد اومد.....

نگاهی به سام انداختم که هردوهمزمان به حالت دو از اتاق خارج شدیم.....

مامان و بابا دم در اتاق هیراد واستاده بودن و هردو ناراحت به نظر میرسیدن....

هیراد بخاطر حرف من میخواست بره؟!

وای نه خدای من....غلط کردم......

چشمام پراز اشک شد....

به مامان و بابا گفتم اگه اجازه میدن من باهاش حرف میزنم...اوناهم بدون حرف رفتن طبقه پایین....سام هم نگران و غمگین و همچنین پشیمون
به اتاقش رفت.....
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لبخندمو رولبم نشوندم....یه تقه به در زدم و وارد اتاق شدم و همزمان با صدای بلندی گفتم:

-سالااااااااام به آقای زود رنججججج!

خو آخه استاد من،من حالم خوب نبود یه چیزی پروندم تو چرا جدی گرفتی؟!!!

ما دیگه بهت عااادت کردیمممم و ترک عادتم موجب مرضهههه توروبه اکثر امامزاده ها قسمت میدم نرووو از پیشموووون.....

آخ نفسم گرفتتتتتت

من اینهمه حرف زدم نفسم گرفت ولی اون فقط گفت:

-باید برم!

نه...واقعا میخواست بره...

جدی شدم...وارد اتاق شدمو اونم کیف لب تابشو برداشت و خواست از کنارم رد بشه که آستین کتشو گرفتم:

-خواهش میکنم....

نزدیک بود گریه کنم....رفتنشو نمیخواستم...اگه گفتم بره فقط اون لحظه میخواستم بره....فقط اون لحظه....

برگشت سمتم آروم دستمو از کتش جدا کرد و آروم ولی محکم گفت:

-گندم باید برم!

باغصه گفتم:

-کجا؟!

-یه خونه خریدم  ...همین اطرافه ...

اومدم بازم حرف بزنم که مهلت نداد و از اتاق خارج شد....

افتادم....رفت....هیراد....رفت....ومنو با احساسی که نمیدونستم چی بود تنها گذاشت....

اصرارهای بابا و مامان و سام رومیشنیدم....اما حرکت نمیتونستم بکنم....
"فردا باهاش کالس داشتم"

با فکر کردن به این موضوع لبخندی روی لبم شکل گرفت!...

روی تختی که مدتی هیراد صاحبش بود دراز کشیدمو چشمامو بستم...خسته بودم...اونقدر خسته که به ثانیه نکشید چشمام گرم شد و به خوابی
عمیق فرو رفتم!

*****

-گندم؟!

باصدای مانی اشکامو پاک کردم...بسم بود هرچی تو گذشته سیر کردم....بس بود....

بهش نگاه کردم...چشمای اونم سرخ بود...مانی من گریه کرده بود....
-مانے....

نشست کنارم...به لبهاش نگاه کردم...میخواست چیزی بگه....لب زد:

-دارن برمیگردن....

شوکه شدم...برای ثانیه ای قلبم یادش رفت باید بزنه....راه تنفسیم بسته شد!

بعداز یک سال....دارن...برمیگردن.....

-کی بهت گفت؟!

آهی کشید...و گفت:

یکی از دوستای مشترک منو اون....129
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چشمامو روی هم فشردم...تحمل این یکی رو نداشتم....

گوشیم زنگ خورد...از توی جیبم درش آوردم...اسم مهران رو که دیدم تازه یادم اومد که امروز باید میرفتم دیدن مامانش....

عاشق مامانش شده بودم...دراین مورد رشتم خیلی بهم کمک کرده بود و تونسته بودم آرومش کنم...جای خالی مهرانه رو براش کمرنگ تر
کنم !...فقط کمرنگ تر...

دایره ی سبزرنگ رو کشیدم به طرف راست و تماس رو برقرار کردم:

-سالم آبجی خودم...

لبخند رولبم اومد و مثل خودش گفتم:

-سالم به داداش خلم...

شلیک خنده سر دادو گفت:

-از دست تو گندم!میگم چی شد؟!چرا نیومدی؟!

ناراحت گفتم:

-مهران یکم حالم خوب نیست...

صدای نگرانش توی گوشم پیچید:

-چرا گندم؟!چی شده؟!نبینم حال بدتو...

با حرفاش حس بدی بهم دست نمیاد...مهران ومانی از سام هم بیشتر تو این یه سال برام مایه گذاشتن....

آروم بهش گفتم:

-با مانی اومدیم بیرون...میتونی بیای؟!

سریع گفت:

-اره اره آدرسو واسم بفرست...

باشه ای گفتمو گوشیو قطع کردم...
"دانـاے کـــل"

هردو در کنار هم نشسته بودن...هردو با دنیایی شبیه به هم....

دو شکست خورده....

خنجر خورده.....

آن هم از چه کسانی؟!

از کسانی که روزی ادعای رفاقت میکردند...

گندم از دلسا و مانی از هیراد...

گندم در فکر آمدن آنها و رویارویی با خاطرات گذشته ای مرتبط با حال و آینده اش بود....

مانی هم درهمین فکر بود....

قلب پسر و دختر ما شکسته بود....

درد داشتند....دردشان را هیچ کس نمیفهمید....

هیچکس....

مهران هم رسید...هرسه دوستانه باهم درد ودل کردند....آنقدر گفتند و گفتند که موقع برگشتن رسید....

مهران از آنها جدا شد و مانی هم گندم را رساند...

گندم تمام فکرش درگیر آمدن هیراد و دلسا بود.....

انقدر فکرش مشغول آن موضوع بود،که کیارش و خواستگاریش را به فراموشی سپرد....
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از مانی خداحافظی کرد و کلید را در قفل چرخاند...

وارد ساختمان شد و بدون توجه به خانواده ی نگرانش به سمت اتاقش رفت...

خبر آمدن آن دو حالش را آشفته تر از قبل کرده بود.....

-همزمان با خواستگاری سام،هیراد و دلسا هم برمیگردن....خودتو اماده کن...

پاهاش سست شدن...باورکردنی نبود....

به سمت سام که این حرف را زده بود برگشت...

به نظر نمی آمد که شوخی کرده باشد....

او باید کاری میکرد....باید غرور له شده اش را ترمیم میکرد....

با یک تصمیم آنی گفت:

-یکی از همکالسی هام....میخواد بیاد واسه....

وبقیه ی حرفش راخورد...قطعا منظورش را فهمیده بودند!

آقای نیازی موشکافانه پرسید:

-کدوم همکالسیت؟!

بادلهره گفت:

-مانی رحیمی....

هرسه چشمانشان گشاد شد!

آنها از عشقی که بین مانی و دلسا بود خبرداشتند....
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سام با تعجب فراوان پرسید:

-چی میگی گندم؟!مگه مانی و دلسا قرار نبود باهم ازدواج کنن؟!

با بغضی که سعی در فرو بردنش داشت گفت:

-مثل اینکه دلسا میخواد...با پسر عمو بهراد ازدواج کنه....

اینبار تعجب آنها صدهابرابر شد

پدرش گفت:

-پس چرا بهراد چیزی به من نگفت؟!

نمیدانست چه بگوید!چشمانش را برای لحظه ای روی هم گذاشت...

کالفه و عصبانی گفت:

-من از کجا باید بدونم؟!دلسا که از وقتی رفت آلمان ازش خبری ندارم...میگن اونجا با هیراد نامزد کرده....

سام با تمسخر خندید وگفت:

-نه بابا...هیراد اهل این حرفا نیست!اصال اگه چیزی بود مامیفهمیدیم....

چیزی نگفت و رفت....رفت تا صدای شکستن قلبش را نشوند...رفت تا اشک هایش اورا رسوا نکنند....

دراتاقش،درتنهایی خودش که میتوانست گریه کند...نه؟!

اشک هایش یکی پس از دیگری صورتش را غرق ب*و*س*ه کردند....

روی تخت دراز کشید...بالش زیرسرش میزبان خوبی برای اشک هایش بود....
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آهنگی پلی کرد و دل سپرد به دنیای غمگینش:،،،

 -نه من عوض شدم نه تو...

چی بین ما عوض شده؟؟؟

دیگه فضای عشق ما برا تو قفس شده...

تو کاری کردی با دلم،،،

که هیچکسی با من نکرد...

وقتی پیشم بودی کسی،،،

تنهاییمو باور نکرد...

تو فکر این بودم چرا،،،

دلت بهونه گیر شده...

گذشتی رفتیو چه زود،،،

برای گریه دیر شده...
من از "نگاه سرد تو"،،،

حرف جدایی میشنوم...

به یاد خنده هات به من،،،

قفل گلومو میشکنم...

به یاد قولی که دادیم...

که راهمون باهم باشه...
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ولی یه کاری کردی تو،،،

دلم بی تو با غم باشه...

بازم تو جاده وایسادم...

یه راهی نیست به سمت تو...

تو میریو حتی برام،،،

تکون نمیدی دستتو...

تو فکر این بودم چرا،،،

دلت بهونه گیر شده...

گذشتی رفتیو چه زود،،،

برای گریه دیر شده...
من از "نگاه سرد تو"،،،

حرف جدایی میشنوم...

به یاد خنده هات به من،،،

قفل گلومو میشکنم......

این آهنگ بدجور با حال و هوایش جور بود....

چشمانش خودبه خود از زور خستگی بسته شدند و به خوابی نه چندان خوش فرورفت.....

*****

یک هفته مثل برق وباد گذشت....
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به مانی اون قضیه رو گفتم....برای اونم سخت بود نقش بازی کردن اما قبول کرد....

قرار بود مدتی رو باهم نامزد کنیم تا آبا ازآسیاب بیفته.....

امشب بدترین شب زندگیم بود...شب خواستگاری سام،،،،برگشتن هیراد و دلسا....

داشتم دیوونه میشدم....

-گندم؟!حاظری خواهری؟!

آهی عمیق کشیدمو بدون اینکه آرایشی بکنم شال طالیی مشکی حریرمو رو سرم انداختم و از اتاق بیرون رفتم!
"هیـــراد"

با اعالم شماره ی پروازمون به دلسا که عمیقا توی فکر بود نگاه کردم!

-دلسا...؟!

نگاهشو به سمتم دوخت...چشماش پراز اشک بود...

-هیراد چجوری باهاشون روبه روبشیم؟!

هنوزم میخواستم محکم باشم....محکم وقوی!

نمیخواستم نشون بدم که داغون شدم...

سوختم از نبودن کسایی که بهترینای زندگیم بودن....

ثمین صدام زد!

ثمین یکی از اساتید من بود که به من کمک های زیادی کرده بود....نزدیک به دوسال بود که با استاد اسمیت ازدواج کرده بود....

بعداز مرگ مامان که من ضربه ی بدی خوردم ثمین تنها کسی بود که تونست به من آرامش بده...

درست مثل یه دوست و رفیق...کسی که درتمام لحظات زندگیم باهام بود....

-هیراد...

به سمتشون برگشتم...با استاد اسمیت برای بدرقه ی من اومده بود!

با بغض گفت:

-امیدوارم دوباره ببینمت...

لبخند تلخی زدمو گفتم:

-منم...وممنونم بخاطر تمام این سالهایی که بودی...

بی قرار خودشو توآغوشم انداخت...

برادرانه بغلش کردم!

-داداش...دلم برات تنگ میشه...

اشک توی چشمام حلقه زد!

نه!االن وقتش نبود!

-منم.

ازم جدا شد...با گریه البته!

با استاد اسمیت دست دادمو ازش تشکر کردم...

بعداز یه خداحافظی گرم ازشون جداشدیم...

*****

هواپیما پرواز کرد...ذهن من هم پرواز کرد به یک سال و نیم گذشته....
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"یـک سـال ونیـم گذشتـه"

سخت بود...من داشتم یه حس های جدیدی رو تجربه میکردم...من به خودم قول داده بودم که دل به کسی ندم...اما...

وقتی گفت برو...

شکستم...نه جسمم،بلکه روح و قلبم...

شنیدم که چی گفت...اما نمیخواستم باور کنم...میخواستم کنارش باشم....یه نیرویی منو اونجا نگه داشته بود....

نشنیدم دوباره بگو.تکرار کرد" برو"

سخت بود برام...چشمام بسته شد!

با درد گفتم:

-بدون تو؟!

میخواستم بفهمه...ازحرفام بفهمه که بودن درکنارشو دوست دارم....

-اره...برو....

صدام لرزید...برای اولین بار...

-برم..؟!کجا...؟!

با لحن عصبی و تلخی گفت:

هرجهنمی که دوستداری برو...فقط از اینجا برو...

ایستادم...نگاهش کردم...مطمئن بودم غم توچشمامو فهمید و حس کرد....رفتم....
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تصمیم گرفتم برای همیشه برم....

*****

کمی توی خیابونا پرسه زدم...باید از خونشون میرفتم...بس بود هرچی باخودم کلنجار رفتم.باید جلوی این حسی که داره پیشروی میکنه رو
بگیرم...هنوز دیر نشده!

به مانی زنگ زدم و ازش خواستم اون خونه ای که پیدا کرده بود رو بریم وباهم ببینیم....

خونه رو دیدم...خوب بود....برای چند روز بد نبود...

با اصرارهای عمو و خاله بازهم نظرم عوض نشد!

من هیراد بودم...کسی که سالها قلبشو سنگ بار آورده بود....

قلب من از سنگ بود!

وقتی اومد توی اتاق و اونجوری ازم خواست که بمونم دلم ریخت...نتونستم تحمل کنم....

من باید میرفتم....

من حتی از اسم این حسی که ممکن بود شدیدتر بشه هم میترسیدم...

چشماش پراز اشک بود ولی لحنش جوری بود که انگار دوست داشت منو پشیمون کنه...

-باید برم!

از کنارش که رد شدم آستین کتمو گرفت...

-خواهش میکنم...

التماسشو نمیخواستم...نمیخواستم خواهش کنه...
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اروم دستشو از کتم جدا کردمو گفتم:

-گندم باید برم.

-کجا...

بالحن آرومی گفتم:

-یه خونه خریدم...همین اطرافه...

چشماشو که دیدم دیگه نتونستم تحمل کنم و رفتم...

همه اصرار میکردن که بمونم...اما من باید میرفتم!

من الیق اینهنه خوبی و محبت نبودم....

فقط دلم خوش بود که فردا و فرداها باهاش کالس داشتمو میتونستم ببینمش....

اون فردایی که میخواستم رسید!بی حوصله حاضر شدم....

من میخواستم ببینمش...چرا؟! خدایا چرا؟!

چرا این دختر تمام معادالت منو بهم زده بود؟!

چرا انقدر مجهول و مبهم بود؟!چرا قابل پیش بینی نبود؟!

چرا میگفت برو ولی بعد خواهش میکرد که بمون؟!

خدایا نجاتم بده....قلبم با دیدن چشماش تند میزد...

وقتی ترسیدنشو اون شب دیدم میخواستم توآغوشم بگیرمش و بگم که تا من هستم از چیزی نترس....
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ولی نمیتونستم....من" هیراد" بودم....

هیراد حاتمی...پسر خودخواده و سنگی....

ولی حاال درمقابل دختری که ازجنس آب بود خودمو دلمو دینمو باخته بودم....

آره....من عاشق شده بودم.....عاشق درختری چشم رنگی با دلی پاک و لبهایی همیشه خندون...حتی درمواقع غم...غصه...ناراحتی...

کیفمو برداشتم و از ماشین خارج شدم...

ریموت رو زدم و به سمت ساختمون دانشگاه رفتم...

اخمی بین ابروهام نشوندمو به چشمام سردی دادم...

من هیراد بودم....حتی اگه عاشق شده باشم!

"گنـــدم"

باعجله کفشمو پوشیدمو با اهل خونه خداحافظی کردم....

ماشین سام که پیش کیا بود و باباهم که صبح زود رفته بود....
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منم مجبور بودم با آژانس برم....
وقتی رفتم بیرون آژانس هم رسید و با گفتن"
اقا لطفا سریع برید من خیلی عجله دارم"

راننده ماشین رو به حرکت درآورد....

به خیابون اصلی که رسیدم با حادثه ی جلوم زدم تو سرم!
"ترافیـــــک"

سریع پولو حساب کردمو از ماشین پیاده شدم....پیاده میرفتم خیلی زودتر میرسیدم....البته" شاید"....

بند کولمو محکم توی دستم گرفتم و شروع کردم بین ماشینا دویدن...

نفس نفس میزدمو به دویدنم ادامه میدادم...

آخ...خداجون....خیلی راه مونده هنوز...

به چهار راه که رسیدم ماشینی برام بوق زد اولش نگاه نکردم اما باشنیدن اسمم از یه صدای خیلی آشنا نگاهم به صاحب ماشین افتاد....

-ا مانی تویی؟!

باخنده گفت:

-پ ن پ روحشم...خو بیا سوار شو دیگه.

با خجالت ساختگی گفتم:

-زحمتت نباشه؟!

اخمی مصنوعی کردو گفت:

-ببند!بپرباال!

منم باخوشحالی سوار شدمو تند و سریع گفتم:

-فقط مانی با آخرین سرعت ممکن رانندگی کننن!باشه؟!

ماشینو به حرکت درآورد و درهمون حالت گفت:

-چیه؟!به نظر میرسه خیلی عاشقیا...

بی اختیار گفتم:

-وای خیلی تابلوئه؟؟؟؟

قهقه ای زدو گفت:

-ای کلک!پس یه خبرایی هست...

ای لعنت به من!یه دستی زده بود....

آهی کشیدم و ناخودآگاه گفتم:

-چه فایده!اون که قلبش از سنگه....

مانی با لحن کامال جدی گفت:

-نه!هیراد هم احساس داره فقط نمیتونه ابرازش کنه....

-میگما....

با لبخند گفت:
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-میگیااا...

منم متقابال لبخند زدمو گفتم:

-تو از کجا فهمیدی هیراده اون شخص؟!

با خنده گفت:

-تابلوئه بابا...اون نگاهات اونروز که داشتیم میرفتیم تفریح...طرز صحبتت باهاش...حاالهم که داری از استرس دیدنش یخ میزنی!

با تعجب گفتم:
-وااا😳 تو از کجا میدونی دارم یخ میزنم؟؟؟؟؟

خداییش که دستام سرد سرد بود....

-حس کردم....

لبخندی زدمو دیگه چیزی نگفتم.....

-بپرپایین گندم که خیلی دیر رسیدیم....

به ساعتم نگاه کردم...

اوه اوه خیلی دیر شده بود...ساعت 8باهاش کالس داشتیم اما نیم ساعت ازاون موقع گذشته بود....وای....هیراد رو مسئله ی منظم بودن خیلی
تاکید داشت...یه لحظه استرس اینکه عصبانی بشه تمام وجودمو دربرگرفت..اما ندای درونم منو آروم کرد و بهم اطمینان داد و هیراد عصبانی
نمیشه....حتما درک میکنه.....

با دو به طرف کالس رفتم....

مانی هم پابه پام میدوید تا رسیدیم به کالس...

از شیشه ی باال ی در دیدم که هیراد با یه اخم خییلی غلیظ داره یه چیزایی رو توضیح میده...

به مانی نگاه کردم...سرشو باحالت خنده داری خاروند و گفت:

-کارمون دراومده...زود درو بزن تا دیرترازین نشده...

حرفشو تایید کردمو تقه ای به در زدم...

-بفرمایید!

درو باز کردمو هیراد با چشمای خیلی غضبناک به هردومون نگاه کرد...

ماژیک رو به گوشه ای پرت کرد و پشت میزش نشست...

-اجازه هست استاد؟!

اینو مانی گفت...هیراد نگاهی بهش انداخت و سپس ابرویی باال انداخت و گفت:

-خیر آقای رحیمی...

من باتعجب گفتم:

-بله؟!استاد اجازه نمیدین بیام داخل کالس؟!

هیراد پوزخندی زد و گفت:

-خانوم نیازی فارسی دارم صحبت میکنم...من صددفعه گفتم روی آن تایم بودن و منظم بودن خیلی تاکید دارم...

نگاهی به ساعتش انداخت و بعد گفت:

40-دقیقه دیر کردید!واین یعنی ته بی نظمی و همچنین....

بعداز مکثی نه خیلی طوالنی گفت:

-بی حرمتی به من و کالسم!...

اشک توی چشمام حلقه زد...به چشماش خیره شدم...آخه من به چی تو دلبستم؟!

سرشو گرم برگه هایی که جلوش بود کرد و گفت:
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-بیشترازاین وقت کالس منو نگیرید.

غرورم شکسته بود...جلوی تموم بچه ها خورد شده بودم...

منو مانی همونجا ایستاده بودم که هیراد محکم گفت:

-فکر میکنم از کالس من زیاد رضایت ندارید...پیشنهاد میکنم تا دوجلسه سرکالس من حاضر نشید...

بهت زده گفتم:

-آقای حاتمی...

دستشو باال آورد و به سمت بچه ها برگشت وگفت:

-هرکی دلش میخواد میتونه با خانوم نیازی و اقای رحیمی همراه بشه و از کالس خارج بشه!

مطمئن بودم دلسا همون لحظه بلند میشه و با ما میاد....اما دلسا با خجالت فقط نگام کرد...هه...

مانی آروم گفت:

-بریم گندم...

تا خواستیم از کالس دور بشیم صدایی گفت:

-استاد با اجازه!

به سمت صدا برگشتم...

مهران بود....

لبخند تلخی بهش زدمو آخرین نگاهم به هیرادی که نگاهش میخکوب مهران بود انداختم ...نگاهم قطعا قلبشو میسوزوند...

مانی آستین مانتومو کشید و منو از اونجا دور کرد.....

بامهران تویه پارک قرار گذاشتیم و مانی سوار ماشین شد و منو هم به زور سوار کرد...آخه من شوکه بودم...چشماشو که دیدم حس کردم داره به
دشمنش حرف میزنه....

اون از من متنفربود....

اون منو دوست نداشت....

اون منو دوست نداشت ....

اون منو دوست نداشت....

این جمله مثل پتک توی سرم کوبیده میشد...

وباهربار تکرارش توی ذهن و قلبم قطره ای اشک هم روی گونه ام سر میخورد....

-گندم...

با درد گفتم:

-چیه مانی؟!دیدی چجوری باهام حرف زد؟!دیدی چجوری نگام کرد؟!مانی اون از متنفره...اون حالش از من بهم میخوره....

وبا صدای گرفته ای ادامه دادم:

-منتظر فرصت بود تا منو از کالسش محروم کنه....آه...

هق هقم سکوت ماشینو شکسته بود....

-پیاده شو گندمی...

پیاده شدم و مهران هم رسید....هرسه روی چمنای کارشده توی پارک نشستیمو ازهمه چی گفتیم....
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من از عشقی که به هیراد داشتم و خودم هنوز مطمئن نبودم از حسم....

مانی از دوستداشتن دلسا گفت....خوشبحال دلسا.....

مهران هم گفت به نگین عالقه داره اما گویا خانواده ی نگین راضی نبود...

هرسه اونقدر گفتیمو گفتیمو گفتیم که سبک شدیم ....
"یک هفته بعد"

امروز میتونستم ببینمش....

دوجلسه نتونستم برم...یعنی اجازه نداشتم...

کتونی هامو پوشیدم....

ساعت 10باهاش کالس داشتم واالن ساعت8بود....نمیخواستم ماجرای هفته ی پیش دوباره تکرار بشه.....

سوئیچ ماشین سام رو برداشتم....

دیروز کیا آورد دم خونه و فقط اس ام اس زد که برم سوئیچو بگیرم....بدون هیچ حرفی سوئیچو بهم داد و رفت....

سوار شدم و بدون اینکه اهنگی پلی کنم راه افتادم....

عقیده ام عوض شده بود...آهنگای شادو دیگه دوست نداشتم....

به یاد روزی افتادم که به حرف دلسا که گفت بعضی آهنگا بیانگر حس ادمه پوزخند زدم ولی االن درکش میکنم....

با سرعت میروندم....حس میکردم بازم دیر میرسم....نباید این اتفاق میفتاد....نباید......
"هیـــــراد"
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جلوی اینه ایستاده بودمو سعی داشتم آخرین نگاه گندم رو ازخاطرم پاک کنم....

اما هرچی به خودم نگاه میکردم چشمای غمگین گندم هم میومد جلوی چشمام....

چشم از خودم گرفتمو دستی توی موهای آشفتم کشیدم....یه هفته اس که خواب و خوراکمو ازم گرفته...

ولی امروز میدیدمش....سعی میکنم از دلش دربیارم....سعی میکنم....

ساعت طرفای 9بود که از خونه زدم بیرون....

تواین یه هفته به این خونه عادت کرده بودم....

فقط تنها مشکلی که داشتم سنگین بودن مانی بود....

نه بهم زنگ زد ونه بهم سر زد....

منم یه زنگی که بهش زدم جواب نداد....

مانی برادرانه پشتم بود همیشه....

کاراون روزم اشتباه بود....قبول دارم خدا.....

اما دیگه آبی بود که ریخته شده بود...
"دلکم" محسن یگانه رو گذاشتم...
تنها آهنگے بود که دوسش داشتم میتونستم حس تو صداشو درک کنم....

روبه روی دانشگاه پارک کردم...ماشین سام بدجور خودنمایی میکرد....واین نشون میداد گندم زود رسیده!

ماشینو داخل پارکینگ پارک کردم و کیفمو برداشتم و ریموت رو زد...
"کاری که اونقدر تکرار شده بود که دیگه عادت کرده بودم"...
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به دفتر رئیس سر زدموبعداز اون به سمت کالس""304رفتم...کالسی که از بَدْو ورودم اتفاقات جالبی رو برام رقم زد....

از باالی در دقیقا اونجایی که شیشه کار شده بود کالس رو از نظر گردوندم...

گندم توجایگاه من نشسته بود و سرشو روی میز گذاشته بود....
ندایی در درونم فریاد زد":االن وقتشه از دلش دربیاری هیــراد"

برای اولین بار به ندای قلبم گوش سپردم و درو باز کردم...

گندم با حس اینکه کسی داخل شد سرشو بلندکرد....

دیدن من همانا و شوکه شدن و باشدت بلند شدن از صندلی و افتادن صندلی هم همانا...

اخم رو از چهرم حذف کردم....
"فقط واسه اخم کردن زیاد بود"...

با لکنت گفت:

-ب...بب...خشید...

وسریع نگاهی به ساعت انداخت و کیفشو برداشت و خواست از کالس خارج بشه که با لحن محکمم مانعش شدم:

-کجـا؟!

آب دهنشو پرسروصدا قورت داد و هول شده گفت:

-م..من...چیزه....من...

با بدجنسی پرسیدم:
-تـوچے؟؟؟

سرشو به زیر انداختو بعداز ثانیه ای سکوت گفت:

-باید برم سلف...تا شروع کالس زیاد مونده...

آروم گفتم:

-اگه من ازت بخوام که نری....بازم میری؟؟؟

اول کمی هول شد...اینو از چشماش که از چشمام فراری بودن فهمیدم ولی بعد شیطون شد و گفت:

-باید فکر کنم...حاال شما ازمن بخواه تا من فکرامو بکنم!

لبخندی که داشت شکل میگرفت رو جمع کردمو همین طور آروم گفتم:

میخوام نری....حرف دارم باهات...."گنـــــدم"
ااا ببین توروخدا...اونقدر مغروره نمیگه خواهش میکنم نرو...با لحن دستوری و امری میگه میخوام نری"...

شیطونه میگه بزنم.....استغفراهلل....

با کمی خجالت گفتم:

-خب...بفرمایید...گوشم با شماست...

با هرقدمی که به طرفم برمیداشت ضربان قلب من باالتر وباالتر میرفت...

-گندم؟!

وای خدا چقدر اسمم قشنگه....تازه به این موضوع پی بردم!
چرا بالحن خااااصی اسممو صدازد؟!چرا اون "میم" اخر اسمم قشنگ تلفظ شد؟!

با دلهره فقط گفتم:

-بله؟!
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دو قدم باهام فاصله داشت....تنها "دوقـدم"

سرمو به زیر انداخته بودم....

-بهم نگاه کن!

نگاهم از کفش های مشکی براقش تا یقه اش کشیده شد...نتونستم تو چشماش نگاه کنم...

جرأت نداشتم...

-توچشمام نگاه کن!

اه...نمیتونستم لعنتی...کالفه شدم...عصبی شدم...

دوباره سرمو به زیر انداختمو گفتم:

-اگه با من کاری ندارین من برم...

سریع گفت:

-نه نه...صبرکن!

بعدادامه داد:

-توچشمام نگاه کن....

هووووف....ازدست این صدا...صدایی که منو وادار میکرد توچشمای صاحبش نگاه کنم....

توچشماش هنوز سردی بود....اما غم و یه حس گنگ ومبهم خودشونو پشت اون سردی پنهان کرده بودن...

-اون روز...برخوردم اشتباه بود....

براش سخت بود...من درکش میکردم!دوست نداشتم ازم عذرخواهی کنه...من اونو تو اوج دوست داشتم...
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بالحن مطمئنی"هیراد" خطابش کردمو حرف دلمو زدم:

هیراد...توکار اشتباهی نکردی...من اشتباه کردم که حواسم نبود ممکنه تو ترافیک گیر کنم...اون مانی بنده خدا هم اگه منو سوار نکرده بود بایدپیاده اینهمه راه رو میومدم....

توهم قانون خودتو داری...ما سرپیچی کردیم...خودتو عذاب نده!

چشماشو بسته بود...انگار داشت باتمام وجودش به حرفام گوش میکرد....

با ساکت شدنم چشماشو باز کردو گفت:

-ازت ممنونم...

خواستم حرفی بزنم که درباز شدو کم کم بچه ها اومدن...همه با دیدن نزدیکی بیش از حد ما تعجب کرده بودن....

تعجبی همراه با شیطنت...

گویا همه دوست داشتن منو هیراد رو باهم ببینن...انگار حس منو حس کرده بودن...

پس چرا هیراد چیزی نفهمیده بود؟!
یه صدایی بهم گفت" اگه هم فهمیده باشه مطمئن باش تو نمیفهمی"

هیراد به جایگاهش برگشت و منم با استرس و دستهایی لرزون سرجام نشستم....

با اومدن دلسا و نشستنش کنارم ناخوداگاه دلم گرفت...

اون دوست من بود....اون روز توقع داشتم که همراه مهران باهامون بیاد ..مخصوصا اینکه مانی هم بود....مگه دلسا عاشق مانی نبود؟!

آهی کشیدم...

هیراد مشغول توضیح دادن شد....
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دلسا به آرومی سالم کرد ولی من سرمو تکون دادم و انگشتمو به معنای سکوت روی نوک بینیم گذاشتم....اونم دیگه حرفی نزد و تا آخر کالس
چشمای من بود که با عشق دستای کشیده ی هیراد که روی وایت برد حرکت میکرد رو دنبال میکرد.....

با شنیدن صدای گرمش چشم از وایت برد گرفتم...

-خسته نباشین...فقط...جلسه بعدیه کوییز داریم خودتونو اماده کنید!

صدای اعتراض بچه ها باعث اخم کردن هیراد شد!

-هرکس اعتراض داره میتونه جلسه ی بعد غیبت کنه!

وکیفشو برداشت و لحظه ی اخر که خواست از کالس بیرون بره برگشت و نگاهی به همه انداخت و گفت:

-فقط...متاسفانه یا خوشبختانه هرکی جلسه ی بعد نیومد لطف کنه جلسات بعدهم نیاد....

باد همه خالی شد....فقط من بودم که ریزمیخندیدم...و نگاه های مهران و مانی بود که مانع خندیدنم شد....

لب زدم:

چیه؟!هردو پشت چشمی نارک کردن که دهنم ازتعجب باااز وچشمام گررد شد😳

عجب پشت چشمی نازک کردن المصبا!

با دیدن قیافه زدن زیر خنده و منم خودمو زدم به کوچه علی چپ!

بدون اینکه با دلسا حرفی بزنم دوتایی از کالس خارج شدیم....

-گندم از من ناراحتی؟!

نمیخواستم تو دلم نگه دارم حرفمو...پس گفتم:

-اون روز که از کالس بیرونمون کرد...دلم میگفت توهم میای....

سرشو به زیر انداخت و اروم گفت:

-ببخشید....اون روز اصال حالم خوب نبود....

بیخیال موضوع قبل شدمو گفتم:

-چرا چی شده مگه؟!

با چشمای پراز اشک نگام کرد...و یهو زد زیر گریه و خودشو انداخت تو آغوشم....

باصدای گرفته ای که ناشی از گریه بود بریده بریده گفت:

-گندم...میخوان....به زور...منوبدن...به....پسر دوست...بابام...

با صدای فریاد یکی که گفت:
-چـــــے؟؟؟

دلسا ازاغوشم بیرون اومد و هردو با تعجب به مانی نگاه کردیم........

مانی باچشمای به خون نشسته چشم از دلسا برنمیداشت...

قدمی به طرفمون برداشت که همون لحظه دلساهم قدمی به عقب برداشت...
متعجب بهش نگاه کردم....اون...از مانی...میترسید؟؟؟؟😳

دستای مانی شل شد و کنارش افتاد...انگار اونم توقع همچین کاری رونداشت...

نگاهی غمگین بهش انداخت و بعدش یه نگاه کوتاهی هم به من انداخت و با مهران ازمون دور شدن....

برگشتم سمت دلسا....

-دلسا...این چه کاری بود که کردی؟؟؟؟

با هق هق خفه شده ای گفت:
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-دست خودم نبود....یه لحظه فکر کردم بابام جلومه...بخدا گندم فکر کردم بابامه...دیوونم کردن آجی...دارن عذابم میدن...

چشمام پراز اشک شدو دوست عزیزمو به آغوش کشیدمو سعی کردم با نوازشام آرومش کنم...
"هیـــــراد"

مانی رو دیدم که عصبی بود و مهران سعی داشت آرومش کنه...

یه جمله ازذهنم گذشت:

-از کی این دوتا باهم صمیمی شدن؟!

به سمتشون رفتم و مانی رو صدا زدم!

برگشت سمتم اما تکیده و ناراحت بود....

با اخمی که به معنای کنجکاوی بود گفتم:

-چی شده؟!

مانی بی توجه به راه افتاد سمت ماشینش و مهران هم به سمتش رفت....

چشمام از زور تعجب گرد شد...یعنی واقعا باهام قهره...مانی که اینطوری نبود...

کالفه دستی توی موهام کشیدم که نگاهم خورد به گندم که روی نیمکت نشسته بود وداشت دلسارو آروم میکرد...ای بابا چی شده؟!

پاهام سمتشون کشیده شد و قبل از اینکه غرورم سد راهم بشه کنارشون بودم...

گندم با دیدنم ایستاد و آروم سالم کرد...

میخواستم از ماجرا باخبر بشم...هرچند که من قبال به هیچ کس و هیچ چیز بها نمیدادم اما مانی با بقیه فرق میکرد....

گندم بهم نگاهی بامعنا کرد....نفهمیدم منظورشو...اصال من بلد نبودم نگاه هارو بخونم.

پس بیخیال کنکاش شدم و باالخره پرسیدم:

-چی شده؟!چرا مانی و دلسا توخودشونن؟!

گندم اهی کشید و گفت:

-چی بگم واال...بهتره دلسا خودش براتون تعریف کنه...

گندم پیشانی دلسا رو ب*و*سید و خداحافظی کوتاهی کرد و ازمون دور شد...بانگاهم قدم هایی که برمیداشت رو دنبال کردم...چقدر راه رفتن
این دختر باتموم دخترایی که دیده بودم فرق داشت....

بدون هیچ گونه ناز وعشوه ای...بی آالیش و ساده و پاک....

نگاهمو از گندم گرفتم و به دلسا دوختم...

-بیا من میرسونمت....

دلسا بدون زدن حرفی با هق هق خفه ای باهام همراه شد....سوار شدیم و کمی که از دانشگاه دور شدیم ازش خواستم اگه کمکی ازمن ساخته
اس بگه...

گفت...از زورگویی پدرش...از کثافت کاریایی که اون پسر انجام داده بود و حاال میخواست دلسا روبه دست بیاره....پدرش هم پول های پسر
چشماشو کور کرده بود....

-تو مانی رو دوست داری؟!

باصداقت تمام گفت:

-خیلی زیاد...

با اطمینان گفتم:

-پس وفادارش بمون...مانی هم برای خودش کسیه...خانواده ی مانی جز پولدارترین ها هستند....

دلسا آب دهنشو قورت داد و گفت:

-استاد...خانواده مانی راضی نیستند...مثل اینکه پدرمن و پدرمانی از گذشته ی خیلی دور باهم مشکل داشتند و هنوز کینه به دل دارند....
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این یعنی نهایت بدشانسی....مانی بیچاره....

دلسا با تردید پرسید:

-به نظرتون شما میتونید بهم کمک کنید؟!

درحالیکه فکر میکردم گفتم:

-نمیدونم.باید فکر کنم...توفقط پافشاری کن...

شدت گریه اش بیشتر شد....

-نمیتونم استاد...شما بابای منو نمیشناسید....حرفش حرفه...بگه اینکارو بکن باید حتما انجامش بدم....

نفس عمیقی کشیدمو به جاده خیره شدم....

نمیدونستم چیکار میتونستم برای این دخترو برای تنها رفیقم انجام بدم...

هه...دکتری روانشناسیت بخوره تو سرت که نوبت به خودت که میرسه هیچ غلطی نمیتونی بکنی....

عصبی و مضطرب نیم نگاهی به دلسا انداختم....خداشاهده که برام مثل ثمین بود....نه بیشتر و نه کمتر....

به نظر پیشنهاد خوبی بود....

*****

-هیراد...هیراد.....

سرمو تکون دادم تا از گذشته بیام بیرون....

گذشته ای که یادآوریش برام زجرآور بود...

به دلسا نگاه کردم...

-بله.
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-رسیدیم...

-باشه....بریم...

چشمای متورم و اشکیش نشون میداد اونم توگذشته سیر میکرده...همش تقصیر من بود...فکر میکردم اینجوری به همه کمک میکنم اما....انگار
روزگار با من بد تا کرده بود...

خیلی زودتر از اونچه که من فکر میکردم از فرودگاه خارج شدیم...همه چی مثل یه فیلم اومد جلوی چشمام...

دانشگاه...رفتن به باغ مشترک منو مانی...گندم که پاهاشو توی آب برده بود و انگار هیچ چیز براش اون لحظه مهم نبود.....والیبالی که بازی
کردیم.....هیپ هاپی که هیچ وقت اجرا نشد....

همه وهمه دست به دست هم دادن و یه بغض شدن...بغض کشنده.....

لعنت به من که ازهمه چی گذشتم...

لعنت.....

یه تاکسی گرفتیم و بعداز گذاشتن چمدونامون داخل صندوق سوار شدیم...

من هیراد دوسال پیش نبودم...

یه نفر باعث شده بود که من خیلی تغییر کنم...
واون...کسی نبود جـز"گنـدم نیازے"

دانشجوی سرتق و لجباز و درس خون من...

بغضمو سعی کردم مهار کنم...

من بد کردم باهاش...

درحالیکه حسشو میدونستم اما...

فقط بخاطر مانی...
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چشمامو روی هم گذاشتم تاخاطرات زنده نشن...

ای خدا...صدای منو میشنوی؟! به خودت قسم که دیگه کم آوردم...
آهنگ "بی احساس" علی عبدالمالکی برام تداعی شد....نمیدونم چرا...اما شاید حکمتی داشت...

-دیگه کم آوردم...

تنها وافسردم...

تو اشتباه کردی...

من چوبشو خوردم...

احساس میکردم حرف دل گندم به خودمه....نمیدونم...هیچی نمیدونم.....

یه صدایی بهم میگفت"هنوزم دیر نشده هیراد...هنوز دیر نشد!"

صدای زنگ موبایلم منو از فکر بیرون آورد...
"شاهین"

دوست مشترک منو مانی که تواین یه سال خبرهای زیادی برام آورده بود....

ولی کاش جواب نداده بودم...

کاش...

-بله شاهین؟!
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سالمی کرد و جواب شنید...

-هیراد بهت نارو زد اون مانی نامرد...

با اخم گفتم:

-درست حرف بزن ببینم چی میگی....

-خبر داری که خانووووم نیازی و مانی دارن نامزد میکنن؟!

یک آن انگار دنیا دور سرم چرخید...چی میشنیدم؟!گندم و مانی؟!خدایا...امکان نداشت...مانی از حس من
خبرداشت....مانی...برادرم...رفیقم....با...کسی که من دوسش داشتم؟!

-هیراد...هستی؟!

باصدای خش داری گفتم:

-شاهین باید قطع کنم.

وقطع کردم.....

چی شده بود؟!گندمِ من؟!

چشمای خودم گرد شد....من چی...گفتم؟!

گندم من؟!هه...خنده داره...خیلی بهم شوک وارد شده مثل اینکه....

همچنان داشتم میسوختم....

-هیراد...چی شده؟!مشتتو باز کن ببین...کف دستت نابود شد پسر...

دلسا سعی داشت انگشتامو ازهم باز کنه...

اما من به فکر این چیزا نبودم...
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تنها مسئله ای که برام مهم نبود،،،خودم بودم...

*****

از دیشب چشم روی هم نذاشته بودم....

فکرو ذهنم درگیر بود....
دریک کلمه میشد گفت":داغون بودم"...

توی خونه ای مستقل شدم که همون یک سال پیش خریده بودم...دلسا همون دیشب رفت خونه ی خودشون...

ومن شدم همون هیراد تنها....هیراد سرد....هیراد....

هه...دیگه حالم از اسمم بهم میخورد....

موبایلم زنگ خورد...

بهش اعتنایی نکردم....

دوباره...

حتی سمتشم نرفتم ببینم کیه....

حوصله ی هیچ کسو نداشتم...حتی خودمو!...

دست روی گونه ام کشیدم...

خیس بود...؟!

گونه ی من....هیراد....خیس بود؟!

نه...اشک نبود....مطمئنم اشک نبود....
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شاید حساسیت فصلی بود....

اره همینطور بود....

وگرنه من کجا و گریه کجا...؟!

"گنــــدم"

خواستگاری سام به بدترین شکل ممکن انجام شد....اصال انگار من اونجا نبودم...فکر پیش مردی چشم آبی بود که یک سال تمام منو تنها
گذاشته بود و قصد داشت با بهترین دوستم.......................ازدواج کنه.

تمام مدت نگاه خیره ی کیارش رو،روی خودم حس میکردم اما هیچ عکی العملی نشون ندادم...

نمیخواستم تو چشماش حتی برای ثانیه ای نگاه کنم.......

حتی برای ثانیه ای.....

نمیدونم چقدر گذشته بود که با دستی که جلوی صورتم تکون میخورد حواسم جمع شد....

دست سام بود که جلوی صورتم تاب میخورد...

-ب..بله؟!

سام آروم گفت:

-تمام مدت معلوم نیست حواست کجا بود....پاشو داریم میریم......

لحنش خشن و عصبی بود...حق داشت....بهترین شب داداشمو خراب کردم براش...

آهی کشیدم و بلند شدم...

از همه به آرومی خداحافظی کردمو زودتر از همه از خونه خارج شدم...
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با صداش ایستادم...کیارش بود...به طرفش برنگشتم و همونجا منتظر شدم حرفشو بزنه...

صدای قدم هاشو میشنیدم که نزدیک میشد...

نمیدونم دقیقا چندقدمی من بود که باصدای فوق العاده غمگینی گفت:

-دوست دارم لعنتی...اینو بفهم...

میدونستم روزی توی همچین موقعیتی قرار میگرفتم....

به طرفش برگشتم...چشمای اشکیمو به چشماش دوختم...

زمزمه کردم:

-کیارش...

دستشو باال گرفت و با درد گفت:

-هیچی نگو گندم....هیچی نگو....من فقط میخوام عشقمو باور کنی.آخه مگه من چیکار کردم که نمیتونم الیق عاشق بودن تو باشم؟!

باید اونو از اشتباه بیرون میاوردم....

-ببین کیارش...مشکل من تونیستی...من باخودم مشکل دارم...

بغضی نشست کنج گلوم....

با همون دردی که توی صداش حس میشد گفت:

-باخودت؟!چه مشکلی؟!

انگشتمو چند بار به قلبم زدم و زمزمه کردم:

-مشکله من اینه....

با بهت گفت:

-نگو که....

حرفشو قطع کردمو اشک هایی که روی گونم جاری شده بودن رو پس زدمو گفتم:

چرا کیا....من زخم خوردم....من عاشقم کیارش....این عشق یه طرفه داره نابودم میکنه....نمیخوام توهم نابود شی...کیارش...دل بکن ازمن....منو توهیچ نقطه اشتراکی باهم نداریم.....

جز....یه عشق یه طرفه که هردومون داریم....کیارش...بخدا که نمیدونم چی شد....متاسفم....

کیارش لبخند تلخی زدوگفت:

نگو اینارو نفسم....منم نفهمیدم چی شد که چشمات شد همه ی زندگیم....خنده هات شد دلگرمیم...گندم....تو به دنیای تیره و تار من رنگدادی...
شرمنده شدم....اونقدر ازنگاهش شرمگین شدم که بدون حرف با "دو" از حیاط بیرون رفتم و همونطوری میدویدم....

به اینکه ممکنه خانواده ام نگرانم بشن توجهی نکردم و به دویدنم ادامه دادم....

اشک هام تمام صورتمو خیس کرده بودن...بغض داشت خفم میکرد....خدایا...یعنی هیراد من برگشته؟! االن اونم یه گوشه ازاین شهر داره نفس
میکشه؟! این هوارو اونم داره وارد ریه هاش میکنه؟!خدایا....من....میخوامش...اون تنها کسیه که تونسته قلب منو....
با جیغ الستیک های ماشینی"هیییین" بلندی کشیدمو وسط خیابون ایستادم....

ماشین یک میلی متری من نگه داشته بود....

قلبم داشت به شدت خودشو به سینم میکوبید...

وای خدا...نزدیک بود....شدت گریه ام بیشتر وبیشتر شد....تمام بدنم داشت میلرزید....پشتم به ماشینی بود و شونه هام فقط میلرزید....
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-خانوم معلومه شما وسط خیابون چیکار میکنید؟!اگه خدایی نکرده....

با بهت به طرفش برگشتم که حرف تو دهنش ماسید....

اشک هام یکی بعد یکی دیگه جاری میشدن....

نفس نفس میزدمو خیره شدم تو چشمای دریاییش....
هیرادم.....بعد از یکسال....تو دلم گفتم":بی معرفت...تموم زندگیمی...خیلی دوستت دارم"...

"خیلی سخته عاشــــــــــــق کسی باشی که روحشـــم خبر نداشته

باشـــــــــــه !!! اما خیلی شـیـریـنـه کـــــــه یواشکی عـــــــاشــــــقانــه

 ...نگاهش کنــــــــــــــــــی و توی دلــــــــــــت بــگـــــی خیلــــــــــی
دوستـت دارم"

بهت و ناباوری رو تو چشماش دیدم!

نالید:

-گندم.....

چشمامو بستمو گذاشتم آهنگی که صداش داشت بهم آرامش بده....

ولی باید غرور له شده ام رو ترمیم میکردم....باید....

با عصبانیتی که تواینهمه مدت با نبودنش به وجودم تزریق شده بود و با فریاد گفتم:

-معلومه حواست کجا بود؟!داشتی میکشتی منو....

بدون حرف توچشمام خیره شده بود...نگاهش گرم بود....دیگه سرد نبود....
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ناخودآگاه عصبی داد زدم:

-نگاه سردت کوووو؟؟؟؟کجاست؟؟؟؟

چشماش یهو گشاد شد...ولی بعد به حالت عادی برگشت و یه لبخند گندم کش تحویل من داد...

ولی من عصبی بودم...ناراحت بودم...

یعنی اینقدر دلسا وجودش مؤثر بود که حتی به چشمای سرد هیراد گرما داده بود؟!

چشمه ی اشکم دوباره جوشید....

دیگه تاب نگاه کردن توچشماشو نداشتم...

رومو برگردوندمو به سمت پیاده رو رفتم....

اونم یکی دوبار صدام زد که اعتنایی نکردمو به راهم ادامه دادم....

هیراد....من نمیتونم به همین سادگی ببخشمت...باید فراموشت کنم...تو االن داری متعلق به دوستم میشی....باید فراموشت کنم....

-گندم...بیا سوار شو دختر...اینموقع از شب خطرناکه...

پوزخندی زدم...

زیرلب زمزمه کردم:

-باورکنم نگرانمی؟!

اما اون نشنید...با ماشین دنبالم میومد و هی اصرار میکرد....

یهو دیدم نه صدایی ازش میاد و نه ماشینش دنبالمه...باز پوزخندی زدم...و دلم گرفت...

با کشیده شدن بازوم به عقب جیغ بنفشی کشیدم و خواستم از اون مرد فرار کنم...

-ا...گندم چرا داد میزنی...
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نفسی از روی آسودگی کشیدم و بعد با داد گفتم:

-چیکارم داری دنبالم راه افتادی؟!ولم کن ببینم...

اما اون فشاربیشتری به بازوم وارد کرد که صورتم از درد جمع شد....

-ولم کن بهت میگم...

حرفی نمیزد و صدای نفس های بلندش نشون میداد داره از عصبانیت میترکه...

-هوووی آقا مگه ناموس نداری تو؟با دختر مردم چیکار داری؟!

هردو به طرف صدا برگشتیم....من با ترس و هیراد با یک دنیا خونسردی....

من موندم این آدم اینهمه خونسردی رو از کجا آورده....

مرد با دیدن چشمای من انگار مطمئن شد که هیراد مزاحمم شده...هیکل درشتی داشت و حدودا 30،35سال داشت....

اونقدر ناگهانی به هیراد حمله کرد که نتونستم بگم که......مزاحمم نیست....

هیراد با عصبانیت دست مرد رو از یقه ی لباسش جدا کرد و برگشت سمت من...

انگار اون مرد ول کن نبود...

-هوووی...توچکارشی عوضی؟!

یه دفعه هیراد مثل یه شیر خشمگین به طرفش برگشت و داد زد:

-همه کارش...به تو چه ربطی داره اخه...

من باترس و صدای لرزونی که ناشی از همون ترس بود گفتم:

-آقا ممنون بخاطر انسانیتی که دارین...ولی ایشون مزاحم نیستن...

مرد مشکوک پرسید:
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-مطمئنی خواهر؟!

خنده ام گرفته بود....با لبخند محوی گفتم:

-بله برادر...بفرما شما...

مرد یه عذر خواهی کوتاه ازمون کرد و رفت...

-بهت میگم سوار شو واسه همینا میگم...یاال...

خواستم باز حرفی بزنم که با دیدن چشمای به خون نشسته اس پشیمون شدم...

گندم لعنتی...بازم اون برنده شد....بازم....

با پاهایی که توانایی برای راه رفتن نداشتن به سمت ماشینش رفتم...
مثل همیشه فلشم همرام بود...آهنگای داخلش دیگه پهالن و جهان نبود....دیگه خبری از "تکون بده" آرش نبود....

فلشم پربود از آهنگای یگانه و جهانبخش...

پربود از از آهنگای عبدالمالکی.....

ازتوکیفم درش آوردم و فلشمو نشونش دادم و آروم گفتم:

-اجازه هست...؟

نمیدونم آه سوزناکی که کشید برای چی بود....اما برای هرچی بود چشمای منو خیس کرد....تحمل ناراحتیشو نداشتم....من که نمیتونستم مثل اون
بی احساس باشم....من،،،،گندم نیازی،،،،سرشار از احساسات سرکوب شده بودم.......

با تکون دادن سرش فلشمو زدم و آهنگی که حرف دلمو به هیراد میرسوند رو گذاشتم....
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"منو نمیشناسی،،،بسکه بی احساسی

تو رفتی من مردم،،،همینو میخواستی

دیگه کم آوردم،،،تنها وافسرم
تواشتباه کردی،،،من چوبشو خوردم".......

یهو به طرفم برگشت و با بهت نگام کرد.......

طلبکارانه توچشماش نگاه کردمو گفتم:

-هان؟!چیه؟!چرا اونجوری نگام میکنی؟!

لبخند تلخی زد و حرفی نزد....

عبدالمالکی داشت میخوند و من غرق شدم درگذشته ی بدون هیراد!

-بی احساس همه داروندارمو پای تو دادم

بی احساس همه خاطره هامون مونده به یادم

بی احساس حاال تنهاشدیم منو این دل ساده ام
بی احساس"....

اونقدر حالم بد شد که آهنگو قطع کردم...
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با صدای گرفته ای گفت:

-چرا قطعش کردی؟!

آهی کشیدم و سکوتم جوابش بود....

سرمو تکیه دادم به صندلی...

-راستی...شنیدم داری ازدواج میکنی...مبارکتون باشه...

پوزخندی زدم....حاال که اون پیش کشید چرا من نکشم؟

تلخ شدم...

-همچنین...انگار شما زودتر از ما دست به کار شدین آقای حاتمی!

سرشو به چپ و راست تکون داد و خواست حرف بزنه که اجازه ندادم و گفتم:

-هه...خواهشا توجیحم نکن...کارای شما به خودتون ربط داره...ولی کاش...قبل از رفتن فقط...بهمون میگفتین...کاش!

-نه گندم...به جون خو...

دستمو باال گرفتم و گفتم:

-الکی جون خودتو قسم نخور هیراد...بهت گفتم...اصال برای من مهم نیست...باورکن مهم نیست...

با غم زیادی گفت:
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-نمیخواستم جون خودمو قسم بخورم...

پوزخندی زدمو گفتم:
-آهان پس میخواستی بگی "به جون خودش"...جون دلسا رو هم الکی قسم نخور...

یهو عصبانی گفت:

-نه نه نه...لعنتی میخواستم بگم به جون خودت که برام یه دنیا ارزش داری قضیه اونجور که تو فکر میکنی نیست...گندم نیست...

چشمام از زور تعجب گشاد شد!😳
گفت "به جون خودت که برام یه دنیا ارزش داری"؟؟؟؟😳

نه...باور کردنی نبود....

یهو زد به سرم که داره ازم سوءاستفاده میکنه...

ناگهان با عصبانیت گفتم:

میشه یه خواهشی ازت بکنم؟!.......مثل تموم این یه سالی که هیچ خبری ازت نداشتم االنم جوری زندگیتو بکن که ازت هیچ خبری نداشتهباشم....

هیراد....چرا نمیخوای بفهمی....حالم از خودت،از صدات،از رفتارات،ازهمه چیت بهم میخوره....من دارم زندگیمو میکنم!خیلیم خوشبختم!البته....اگه
تو بذاری!حاال هم نگه دار.همینجا پیاده میشم....

نیم نگاهی بهش انداختم...

بغض داشت یا من اینطور حس میکردم؟!

تحمل ناراحتیشو نداشتم اه...

نمیخواستم بغضشو ببینم واسه همین با عصبانیت بیشتری داد زدم:

نگه میداری یا نه؟؟؟؟؟سرشوبه چپ و راست تکون داد....یعنی "نه".....

منم لجوجانه گفتم:

-باشه...حاال که نگه نمیداری خودم پیاده میشم!

دستم رفت رو دستگیره که با دادش خود به خود دستم از روی دستگیره کنار رفت....
-داری چـــــه غلـــــطی میکنـــے؟؟؟؟

آب دهنمو با ترس قورت داد...تاحاال اینقدر عصبانی ندیده بودمش.....

خواستم حرف بزنم که با فریاد گفت:

-خفـــــه شـــــو گندم...دهنتـــــو ببنـــــد!

خونم به جوش اومد! نه باید حالیش میکردم که نباید با من اینطوری حرف بزنه!

-اوی صبر کنم ببینم عمو...تو االن دقیقا به من چی گفتی؟!

با همون عصبانیتی که میدونستم روش کنترلی نداره گفت:

-گفتم خفه شو....
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به طرفش چرخیدم و مثل خودش داد زدم:

-بامن درست حرف بزن عوضی...تو ......

با تودهنی که بهم زد حرف تو دهنم ماسید...

دستمو به دهنم کشیدم....با بهت به خونی که روی دستم بود نگاه کردم....

با غم نگاش کردم....

اونم سریع گوشه ای از خیابون پارک کرد...

تا اومد حرفی بزنه خودمو از ماشینش پرت کردمو پایینو شروع کردم به دویدن....

بغضی که از وقتی دیده بودمش توی گلوم گیر بود رو رها کردمو گذاشتم صدای هق هقم سکوت محیط رو بشکنه....

ناباور و بهت زده بودم....

باورم نمیشد......

نمیدونم چی شد که گوشیمو درآوردمو بدون اینکه به تماس های بی پاسخی که از طرف سام و بابا و کیارش و کیانا داشتم توجه کنم شماره ی
مانی رو گرفتم!

دوتا بوق خورد که صدای گرفته ی مانی رو شنیدم:

-جانم گندم...

صدای مانی باعث شد گریه ام شدید تر بشه....

-چی شده گندمم؟!

صدای نگرانش حالمو بدتر کرد....

-مانی....هیراد بهم تو دهنی زد...باورت میشه؟!کسی که شب و روزمو بخاطرش به گند زدم منو زد مانی.....دارم دق میکنم....

با فریاد فقط گفت:
-کجـــــایے؟!بگو تا بیام!

آدرس جایی که بودمو سریعا گفتم و اونم قطع کرد....

خدایا ممنونتم....مانی برام یه نعمت بزرگه....خدایا ازم نگیرش!

نمیدونم چقدر اونجا موندم که دستی روی شونم نشست...جیغی زدم و برگشتم به عقب که تنها چیزی که توجهمو جلب کرد چشمای سرخ سرخ
مانی بود....

-مانی.....

هق هقمو خفه کردم....اما با دیدن دستای باز مانی رهاش کردم و خزیدم توی آغوش برادرانه ی مانی...

گذاشتم اشکام پیرهنشو خیس کنه....

دستاشو دورم محکم کرد و منم خودمو بیشتر بهش نزدیک کردم....

چنددقیقه ای توی آغوشش بودم....

خدایا....چقدر ازت تشکر کنم؟!

پسری که برادرانه کنارم بود رو با دنیاهم عوض نمیکردم.....

اگه ازم میپرسیدن از خدا چی میخوای تا بهت بده؟

بی درنگ میگفتم:
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مانی رو ازم نگیره برام کافیه......."هیـــــراد"

با دیدن صحنه ی روبه روم چشمامو با درد بستم...

تقصیر خود لعنتیم بود...

آخه چطور باید میفهموندم بهش که....دوس...ش...دا....رم....

حتی خودمم هنوز باور نداشتم که بهش دلدادم...

اون لحظه ای که دستش رفت رو دستیگره...به خدا قسم که مرگ رو جلوی چشمام دیدم...

ترس از دست دادنش...یه لحظه مثل خوره به جونم افتادو.....به خاطر خودش،زدمش....

مسخره بود....

الهی دستم بشکنه....

عشق...م....ببخش منو....

ماشینو به حرکت درآوردمو و درحالیکه از کنارشون میگذشتمو هنوز درآغوش هم بودن بانگاهی عمیق بهشون نالیدم:

-خوشبخت بشین بهترینام....

و پامو روی پدال گاز فشردم....

*****
"گذشتـــه از زبـان هیــراد"
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من تصمیمو گرفته بودم...میخواستم به تنها رفیقم کمک کنم....

امروز برای دانشجوها یه کوییز طرح کرده بودم...

سواالش نسبتا سخت بود!با اقتدار وارد کالس شدمو بدون اینکه به کسی نگاه کنم به سمت جایگاه خودم رفتم...

برای اینکه مشخص بشه کیا غیبت کردن تصمیم گرفتم اسم ها رو یک به یک بخونم...

جالب بود!
همه بودن.....جز....مانے!...

مانی...آخه برادر من....چرا اینکارو کردی؟!

تو تنگنای بدی گیر افتادم....

به هیچ کس نگاه نکردم و برگه ها رو بین بچه ها پخش کردم...

به گندم که رسیدم متوجه شدم که داره با گوشیش به کسی پیامک میزنه...

پشت سرش که رسیدم ناخودآگاه نگاهم کشیده شد سمت گوشیش...
"مانے"

متنشو نخوندم و برگه رو محکم روی دسته ی صندلیش گذاشتم که هول شدو گوشیش از دستش رها شد....

آروم بدون اینکه کسی بفهمه غریدم:

-خانوم نیازی!دفعه ی بعد مطمئن باش تذکر نمیدم،،،عمـل میکنم!

سرشو نرم تکون دادو حرفی نزد....

چهره های همه درهم بود...انگار سواال براشون خیلی سخت بود...
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با بدجنسی تمام گفتم:

-درضمن این امتحان جزئی از میان ترمتونه...حواستونو جمع کنید که من باهیج کس شوخی ندارم...دست به نمره دادنمم افتضاحه....

همهمه ای توی کالس شکل گرفت که چند ضربه ی پی درپی روی میز زدم که همه سکوت کردن...

اشاره ای کلی کردمو گفتم:

-شروع کنید!

همه با یه دنیا غم شروع کردن به نوشتن...

خندم گرفت....چه روزایی داشتم....

سنگینی نگاهی رو که حس کردم لبم رو که داشت به لبخند کش میومد رو جمع کردمو کمی عرض کالس رو قدم زدم....

تقه ای به در خورد و بعداز اون در باز شد....

نگاهمو به سمت در سوق دادم که چهره ی به شدت داغون مانی رو دیدم....

بدون اینکه حواسم باشه کجام بانگرانی به سمتش رفتم و دستامو روبازوهاش گذاشتمو با نگرانی پرسیدم:

-چی شده مانی؟!چیکار کردی باخودت پسر...؟!

مانی باصدای گرفته ای گفت:

-هیراد میتونم بیام تو؟!

نرم سرمو تکون دادمو ازجلوی در کنار رفتم....

باالخره منم انسان بودم...حالشو درک میکردم...

کنار مهران نشست ....

بهم اشاره کرد که یعنی برگه ی من کو؟

من لب زدم:

-نمیخواد..

لبخندی از روی تشکر زد و به صندلیش تکیه داد و چشماشو بست....

حال داغون مانی منو هرلحظه از تصمیمی که گرفته بودم مصمم تر میکرد.....

روزها و ماه ها گذشت....

تا اینکه استاد شفیعی که من دوترم قراربود جاگزینش باشم برگشت و منم کنار رفتم....

با اینکه اصال دلم نمیخواست...اما چاره ای نداشتم....

نمیدونم چی شد که به دلسا پیشنهاد دادم مدنی رو بیاد آمریکا تا آبها از آسیاب بیفته....

نمیدونم چی شد که بدون خداحافظی از مانی و گندم و بقیه با دلسا راهی آمریکا شدیم....

فقط ای نو میدونم که دلمو توی فرودگاه ایران جاگذاشتم و نگاه های گندم که مخلوطی از عشق و غم بود رو توی ذهن و قلبم ثبت کردم و.............

رفتم.....
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حاال برگشته بودم!با یه عالمه حرف تودلم که میخواستم بهش بگم....اما دیگه نمیشد....

گندم دیگه فکرو خیالشم مال من نبود....

آهی سوزناک تر کشیدمو و جلوی خونه پارک کردم...

سریع برگشتم سمت ضبط ماشین و فلش گندم رو برداشتم!

دلم میخواست بدونم تاچه حد عقایدش عوض شده....

وارد خونه شدم و قبل از همه چی فلشو زدم به لپ تابمو روی مبل ولو شدم....

چندین بار "بی احساس" عبدالمالکی رو گوش دادم....گذاشتم تمام سلول های بدنم قبول کنن که.........

من بی احساس بودم....ولی االن....نه نه....من االن بااحساس ترین مرد جهان بودم حتی!

آهی سوزناک از سینم خارج شد.....

درد داشتم...قلبم...وتمام وجودم....درد میـکرد....

من شکست خوردم و در یه کالم:مـــــُردم!

"گنـــــدم"

بعداز رفتن هیراد و دلسا هیچ اتفاق تازه ای برام نیفتاد....بجز...عمل کیانا و تبدیل شدنش به یه دختر زیبا....
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چهره ی جدید کیانا خیلی قشنگ و خوشگل بود...

سام باهاش حرف زد...سام میخواست جبران کنه...کیاناهم که یه عاشق بود و...باجون ودل قبولش کرد...

و بعداز یکسال آشنایی تصمیم گرفتن معاشرتشونو رسمی کنن....

از اونشب که هیراد رو دیدم و مانی منو رسوند خونه،از اتاقم بیرون نیومدم،ولی همچنان با مانی و مهران درتماس بودم...

دوهفته ای از شبی که هیراد رو دیده بودم میگذشت...و از اون شب،حالمم بدتر شده بود...

نمیتونستم فکرشو از ذهنم بیرون کنم....

-گندم؟!خواهری دروبازمیکنی؟!

این سام هم که دودقیقه یک بار میومد التماس میکرد دروبازکنم...

-چی میگی سام؟!

-گندم عمو بهراد دعوتمون کرده خونشون...حاظر شو یکی دوساعت دیگه باید بریم!

وای عمو بهرادهم مگه برگشته؟!یعنی باالخره واسه همیشه قراره اینجا باشن؟!یعنی....
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وای خدایا....

نه...من نمیتونستم...نمیتونستم برم....

-سام من یکم خستم...شما برید....

صدای عصبی سام شنیده شد:

-زهرمار و خستم...تو دوهفته اس که همش خوابی،هنوزم خسته ای؟!

منم عصبی گفتم:

-آره آره خستم...نمیخوام بیام!

ولی یه صدایی همون موقع پیچید توگوشم:

-احمق میخوای بهش ثابت کنی حالت خرابه؟!میخوای بفهمه عاشقشی؟!

برو...برو و با شادبودنت حالشو بگیر...

لبخندی زدمو باشادی گفتم:

-ساااام...میاااام....

صدای سام که باخنده همراه بود شنیده شد:

-میدونستم هنوز شیطونی...معلوم نیست چه نقشه ای داری تو...

زود حاظر شو خواهری...پایین منتظریم...
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لبخند پرشوری زدمو حمله بردم به در اتاق و بعداز باز کردنش به سمت دستشویی هجوم بردم...یه آب به دست و صورتم زدمو به اتاقم
برگشتم...

جلوی میز توالتم نشستم و حوله ی سفیدمو برداشتم و وسواس گونه خشک کردم...

به لوازم آرایشم نگاه کردم...یکم پنکک زدمو ریمیلی به مژه هام کشیدم و مداد مشکیمو توی چشمام کشیدم...رژلب صورتی براقمو به لبام
زدموکمی لبامو بهم مالیدم...
به ساعت نگاه کردم...هنوز  Min20گذشته بود...

سریعا اتو مو روبه برق زدمو موهامو موج دار و تاحدودی فر کردم...

وای توروخدا نگاه...با این آرایش کم چه دلبری شده بودم....

گردنبد مثلثی طالییمو به گردنم انداختم و به سمت کمد لباسام رفتم...

چشمام خیره به لباس فیروزه ایم شد....

یه پیرهن فیروزه ای که قسمت باالش تور بود و جلوش کوتاه تر بود...توی کمرش یه کمربند نقره ای میخورد و جلوه ی اونو بیشتر میکرد...

یه کفش پاشنه بلند خیلی شیک انتخاب کردم...

لباسمو زود پوشیدمو بعداز برداشتن شال و مانتوی بلند مشکیم از اتاق بیرون رفتم....

همه آماده منتظر من بودن و با دیدن من برق خوشحالی توی چشماشون نشست...

لبخندی زدمو باهم از ساختمون خارج شدیم....
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توی ماشین سکوت برقرار بود و همین باعث شده بود من توی فکر و خیال غرق بشم و گذر زمان رو فراموش کنم...

-گندم؟!پیاده شو آبجی...

باصدای سام حواسم جمع شد و از ماشین پیاده شدم....

یه خونه باغ خیلی مدرن و شیک!با یه نمای چشم گیر.....

با فشردن زنگ و باز شدن در باصدای تیکی چشم از نمای خونه گرفتم و با بقیه همراه شدم....

چشمام رو به در ورودی ساختمون دوخته بودم...

باالخره دیدمش...با اون پیراهن سفید و شلوار پارچه ای مشکی،عجیب خواستنی شده بود...

موهای طالییش بینهایت زیبا به طرف باال شونه زده بود....

به سختی قدم برداشتم تا به عمو و هیراد رسیدیم...

سالم کردم...کوتاه،آروم،مغموم....

جواب گرفتم...گرم،پرنشاط،پرشوز.....

نگاهم تو نگاهش گره خورد....اثرات دلخوری و ناراحتی توی چشماش دیده میشد!
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بله هیراد خان...ناراحت باش...هنوز مونده عزیزم...

با لبخند گشادی دستمو سمتش گرفتمو با بدجنسی گفتم:

-سالاام استاد...حالتون چطوره؟مشتاق دیدار..

لبخند رو لب همه نشست اما هیراد با غم نگام کرد و بعداز مکثی دستمو فشرد و فقط گفت:

-سالم.خوش اومدی.

لبخندی تحویلش دادمو نگاهمو ازش گرفتم و دستمو از دستای گرمش بیرون کشیدم...

عمو بهراد به داخل دعوتمون کرد و مامان هم دسته گلی که خریده بودیم رو ابتدای سالن روی میز گردی گذاشت...

عمو بهراد روبه ما گفت:

-لباساتونو میتونید برید اتاق هیراد عوض کنید...

با اینکه درونم داغون بود اما با لبخند سری تکون دادمو با مامان همراه شدم...انگار اتاق هیراد طبقه ی پایین بود چون عمو به یکی از اتاق های
پایین اشاره کرد...
میبینید چقدرر من باهوشم؟؟؟😊

مامان در اتاق رو باز کرد و من....مبهوت اطرافم شدم...

شوکه به دیوار ها زل زده بودم...

دیوار های اتاق پربود از پوسترهایی که از یه جفت چشم آبی...حالت تمام چشمها مثل هم بود...

این چشم ها برام آشنا بودن...خیلی آشنا...
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هرروز توی آینه میدیدمشون...

باورکردنی نبود....این چشمهای من بود...مطمئن بودم....

مامان بدون اینکه به اطرافش نگاه کنه سریع مانتو و روسریشو روی صندلی میز تحریر هیراد گذاشت و بعدازاینکه به من گفت"گندم زود
لباساتو عوض کن و بیا بیرون"

و رفت....

ولی من ناباور فقط میخکوب عکس ها و پوسترا شده بودم....

-خوشت میاد؟!

ترسیدم...اه اه...مثل جن وارد میشه...پسره ی...دوست داشتنے!...

همونطور که دستم روی قلبم بود به سمتش برگشتم...

با لبخند به قاب در تکیه داده بود و یه دستش توی جیب شلوارش بود....

طلبکارانه توچشماش خیره شدمو گفتم:

-هان؟!چرا اونجوری نگام میکنی؟!

با لبخند شونه ای باال انداخت...

منم با تمام تالشی که کردم نگاش نکنم اما نتونستم و باالخره بعداز چندثانیه گفتم:

-میخوام لباسمو عوض کنم.برو بیرون.

پررو اومد روتخت دراز کشید و با بدجنسی گفت:
-من چیکار به تو دارم؟😈

با چشمای گشاد شده همونطور که وسط اتاق ایستاده بودم گفتم:
-وااا هیراد برو بیرون بهت میگم😳.

خنده ی بلندی کرد کرد:

-گندم چشماتو اونجوری نکن...

با همون حالت گفتم:
-چجورے؟!

اینبار قهقهه ای زد و نگاهشو خیره کرد...
با صدای "زنگ موبایلم"چشم ازش گرفتم و گوشیمو از کیفم بیرون آوردم...
"مانـے"

با تردید تماس رو برقرار کردم...

لبخند شیطانی رو لبم نشست...االن بهترین وقت بود واسه ی حرص دادن...ایول به خودم...

با لبخند پهنی جواب دادم:

-سالم عزیزم.

-سالم گندم.خوبی؟!کجایی؟!

با بدجنسی با گوشه ی چشمم حرکات هیراد رو زیر نظر گرفته بودم...با اخم و دقت نگام میکرد...

طره ای از موهامو به بازی گرفته بودم و همونطور با ناز جواب مانی رو دادم:
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-خوبم عشقم...توخوبی؟!

مانی خنده ای کرد و گفت:

-اوهو...گندم تورو به جدت بگو دوباره کیو اذیت میکنی؟!

منم خندیدمو گفتم:

-خودت چی فکر میکنی؟!

صدای مانی یهو رنگ غم گرفتو گفت:

-هیراد؟!

ناخواسته آهی کشیدمو خواستم حرفی بزنم که گوشی از دستم کشیده شد و بعداز اون صدای زمین خوردنش...

به گوشیم که روی زمین چندتیکه شده بود نگاه کردم...االن دقیقا چه اتفاقی افتاد؟!

نگاهمو از گوشیم گرفتم و به هیراد دوختم...

یه قدمیم ایستاده بود و با چشمای به خون نشسته نگام میکرد....

باز عصبی شده بود...فکر کنم زیاده روی کردم....

آب دهنمو پرسروصدا قورت دادم...از لرزش بدنش و چشمای سرخش داشتم میترسیدم...

یه دفعه بازومو گرفت و محکم هلم داد به طرف دیوار.

تو ناحیه کمرم یه دردی حس کردم!...

لب گزیدم از درد...

دستشو گذاشت کنار صورتمو خودشو بهم نزدیک تر کرد...جوری که نفس هاش توی صورتم میخورد...

wWw.Roman4u.iR

حالم بد بود ....خیلی ترسیده بودم...

با ترس فقط تو چشماش نگاه میکردم...

یهو غرید:

-با کدوم آشغالی حرف میزدی؟!

با لحن عصبیش تمام تنم شروع به لرزیدن کرد...

یهو با فریاد گفت:

-باتوام گنـــدم.با کی حرف میزدی؟!

با تته پته گفتم:

من...ما...-دِ بگـــــو لعنتے!

نمیدونم یهو چرا دلم خواست بیشتر عصبانیش کنم...

-با عشقم حرف میزدم...تورو سننه؟!

یه طرف صورتم سوخت...صورتم به یه طرف خم شد و مزه ی خون رو توی دهنم حس کردم...

با غم تو صورتش نگاه کردم...

قطره های اشک یکی یکی روی گونه ام غلتیدن...

اما هیراد همچنان عصبانی بود...

کنار گوشم زمزمه کرد:

-گندم...این تازه اولش بود...
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با بغض گفتم:

-چی داری میگی؟!

با فریاد گفت:
-کسی جز من نباید عشقت باشه میفهمــے؟!

با گیجی گفتم:

-هان؟!

پیشونیشو به پیشونیم چسپوند...زمزمه کرد:

-گندم...

بی اختیار چشمامو بستم و زمزمه کردم:

-جانم...

با غصه نگام کردو گفت:

-منو ببخش...

و یهو ازم جدا شد و با قدم های بلند از اتاق بیرون رفت...

با شوک به مسیر رفته اش نگاه میکردم...

اشکام میریخت...

گونه ام از شدت چکیده ای که بهم زد میسوخت....

کمرم میسوخت...

قلبم....
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اون غیرتی شده بود؟!

گفت کسی جز من نباید عشقت باشه؟!

گفت منو ببخش؟!

خدایا...چرا بیشتر عاشقش شدم؟!

چرا با اینکه دوبار زده بودم اما حتی این کارهاشو هم دوست داشتم...

تعصبشو،غیرتشو،رفتاراشو،حرفاشو،همه چیشو دوست داشتم....

دستمو روی گونم گذاشتم...هنوز داغ بود...

هنوز جای دستاشو حس میکردم...

خدایا...من عاشقش بودم....

عشق من خیلی پاک بود....

ولی....

دلسا چی؟!

"هیـــــراد"

-گندم...

با لحن قشنگی گفت:

-جانم...
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"تـو صـدای خـودت را نشنیـده ای!

وگـرنه درک میکـردی

کـه یک جــانم تـو

چگونه جــانم را

به لب می رساند"....

نتونستم بگم"دوسِت دارم"....

تنها گفتم:

-منو ببخش....

بدون اینکه به کسی چیزی بگم از ساختمون اصلی خارج شدم و به طرف ماشینم رفتم...

لعنت به من که دست روش بلند کردم...

اما...

نمیتونستم تحمل کنم که عشقش کس دیگه ای باشه....
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نمیتونستم....

به جون خودش که طاقت نداشتم...قلبم بی قرار بود.....خیلی بی قرار....

ماشینو روشن کردم...

بهتر بود چند روزی از همه چی فاصله بگیرم....

اره....این بهترین کاره......

اونقدر حالم خراب بود که متوجه نشدم که مسافت باغ مشترکمون رو طی کردم....

تمام ثانیه ها و دقیقه هایی که با گندم سپری کرده بودم برام زنده شد...

وقتی مکالمه اشون رو با کیارش شنیدم...

وقتی تواون حالت لب حوض دیدمش...

وقتی خواست توجیح کنه...

والیبال بازی کردنمون...

برد تیم گندم....

شرطی که گذاشت...

هیپ هاپی که هیچوقت اجرا نشد....

آآآآه...خدااااا...دارم میمیرم....

قلبم درررد داره خداااااااا....

عشقم منو نمیخواد خداااااااا...

چرا سر راهم قرارش دادی؟!!!
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وقتی میدونستی مال من نمیشه چراااا گذاشتی عاشقش بشم؟!!!

میخواستی تا این حد داغون بشم؟!!!

میخواستی قلب سنگمو بشکنه و نگاه سردمو گرم کنه که تهش بشه این؟!!!!

سرمو روبه آسمون گرفتم ازته دلم داد زدم:

-خدااااا میخوااااامش!

داشتم دق میکردم...بغض داشت خفم میکرد...صورت مظلوم گندمم یه لحظه از جلوی چشمام کنار نمیرفت....

خدایا ببخش منو...نمیخواستم باهاش اونجوری رفتار کنم....

روی چمن ها دراز کشیدمو ساعدمو روی چشمام گذاشتم...

تمام بدنم داشت میلرزید...از خشم...از درد...از غم...

خشمگین بودم از خودم...

درد داشتم واسه نبودن گندم...نخواستنم...

غم داشتم...چون عاشق بودم...عشقی یه طرفه که داشت منو نابود میکرد....

آآآآآه...بی تاب شدن...عااادت کم حوصـله هاست.....

*******
"دانـای کـل"
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دوعاشق با قلبهایی آکنده از غم خودشان را حبس کرده بودند....

گندم در اتاقش.....

هیراد در باغ مشترکش بامانی....

یک هفته از شب مهمانی خانه ی هیراد میگذشت و حال و هوای این دوعاشق عجیب خراب بود!....

بهراد نگران تنها پسرش بود که یک هفته به خانه نیامده بود

و خانوم و آقای نیازی نگران دخترشان که یک هفته از اتاقش خارج نشده بود....

********
"مـــــانے"

ماشین رو جلوی خونشون پارک کردم...

صبروتحملم تموم شده بود!

"خـــــدایا،،،،

صبرم با دردم نمیخوانـــــد....

صبـــری که دادی تمام شد....

اما دردم همچنان باقیست".....
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با فشردن زنگ قلب ناآرومم کمی آروم و قرار گرفت....

صدای گرفته ی دلسا روحم رو از تنم جدا کرد!

-بله...

جلوی لنز آیفون ایستادم...بدون حرف....

-م...مانی...

بازهم حرفی نزدم...نه که نخوام...نه...نمیتونستم...اگه حرفی میزدم بغضمم قطعا میشکست...

"مانی به نظرم قضیه ی خواستگاری و نامزدی رو فراموش کن...نمیخوام دوباره وارد یه بازی بشیم که تهش تباهیه جفتمونه"....

خوشحال شده بودم که گندم پشیمون شده بود...

-مانی؟!

دلسا همچنان پشت آیفون بود و قطعا چشماش اشکی بود....

وقتی دید حرفی نمیزنم گوشی آیفون رو گذاشت....

با باز شدن در دختری رو دیدم که با دلسای دوسال پیش زمین تا آسمون فرق داشت...

چهره ی رنگ پریده و بدنی نحیف و الغر...

لب زدم:

-دلسای من...

هق هق کرد...

دستامو کمی ازهم فاصله دادم و آغوشمو به روی تنها عشق زندگیم باز کردم...

بی قرار خودشو تو آغوشم انداخت....

من بی قرارتر از اون دستامو دور کمرش حلقه کردم و به خودم سخت فشردمش...

من عاشق این دخترک چشم آبی بودم.....

"ســـــام"
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-به به کیانا خانوم احوال شما خانوم؟!

کیانا لبخند گرمی زد و به طرفم اومد....

دستشو گرم فشردم و ب*و*س*ه ی کوتاهی روی گونه اش نشوندم....

چرا ازاول عشق پاک این دخترو قبول نکردم؟!

دل سپرده بودم به دخترکی چشم آبی که از اول هم متعلق به من بود......

روی نیمکت پارک نشستیم...کیانا هنوز از خجالت ب*و*س*ه ی چندلحظه پیش سربه زیر بود....

لبخندی زدم و برای اینکه از این جو بیرون بیایم گفتم:

کیانا....گندم یه هفته ای از اتاقش بیرون نیومده...نزدیک به دوساله که گندم یه دختر دیگه شده....با دلسا میونشون شکرآبه،،،با همکالسی هایپسرش بیرون میره،،،،همش توخودشه....نمیدونم دوسال پیش چه اتفاقی افتاده که گندم رو اینجوری داغون کرده!!!...

کالفه دستی توی موهام کشیدم و آرنج دوتا دستمو روی زانوهام گذاشتم و تکیه گاه سرم کردم...

-سام...ناراحت نباش عزیزم...گندم داره یه دوره ای رو میگذرونه که من خیلی وقته پشت سر گذاشتم...

موشکافانه به سمتش برگشتم و توچشماش خیره شدم!

-منظورت چیه؟!

لبخندی زد و به نقطه ای خیره شد...انگار که داشت به گذشته فکر میکرد....

همونطور درهمون حالت لب زد:

-گندم عاشق شده...یه عشق ممنوعه....

-چــــــــــــــــــــی؟!؟!؟!؟!؟!

باترس به سمتم برگشت و با اخم کمرنگی گفت:

-سام!چرا داد میزنی دیوونه!؟!

-بیخود کرده عاشق شده!مگه دست اونه که عاشق هرکی خواست بشه اونم چی؟!بدون اجازه ی من...

داشتم برای گندم تو دلم خط ونشون میکشیدم که باقهقه ی کیانا دست از خط ونشون کشیدن برداشتم و نگاهش کردم...

وای سام...چی میگی تو؟!مگه عاشقی دست خود آدمه؟!درضمن...گندم یه دخترعاقل و بالغ و کامال فهمیده اس!من مطمئنم کسی که گندمعاشقش شده یه آدم حسابیه!

ولبخند خبیسی زد!بدون شک کیانا میدونست اون شخص کیه اما...تا نخواد قطعا حرفی نمیزد پس منم سوالی نپرسیدم و به فکر فرو رفتم!...
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یعنی....اون شخص کی میتونست باشه...؟!

"گنـــــدم"

باشنیدن اسمم از روی تخت بلند شدم و به سمت در اتاقم رفتم...

قفل رو باز کردمو مامان رو دیدم...

با لبخند کمرنگی نگام میکرد و بالخره به حرف اومد:

-دخترخوشگلم مهمون داری!

اخمامو توهم کشیدم!مهمون؟!

-کیه؟!

لبخند مامان حتی با دیدن اخمهای من از بین نرفت!...

-بیا گلم خودت ببین کی اومده....

و بعدازاینکه مهربونی رو توصورتم پاشید به طبقه پایین رفت....

دستی به لباسام کشیدم...موهام آزادانه روی شونم ریخته بود و من به همون حالت رهاشون کردم...

با یه دلهره ای پله هارو طی کردم...

پله ی آخرو نتونستم طی کنم،،،چرا؟!

چون...این حالت نشستن،،،برام خیلی آشنا بود...
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خواستم برگردم که با صدای گرفته اش میخکوب شدم....

-یعنی انقدر ازم متنفری که یه نگاه هم بهم نمیکنی؟!

به سمتش برگشتم...

دلسا...تنها دوستم...کسی که دوسال با رفتن ناگهانیش منو،حالمو،قلبمو داغون کرد....

به سمتم اومد...از دور هم لرزش دستاش رو حس میکردم...شک نداشتم که سرد هم بودن...

دوقدمیم ایستاد...نگاهمو به سمت چشماش سوق دادمو نگاه خیره اشو دیدم...

-گندم....

وبی تاب خودشو توآغوشم انداخت....

با تردید دستامو روی کمرش گذاشتم و...کمی نوازشش کردم...

هق هق هردوی ما توآغوش هم خفه شد...
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چقدر تواین روزها یه همدم کم داشتم!...
"دانـای کــل"

با بهت به مسیر رفته ی دلسا نگاه میکرد...

هنوز برایش سخت بود تا باور کند دلیل رفتنشان را...

باخودش زمزمه کرد:

-هیراد بیچاره ی من...

با خودش که روراست بود،او دلباخته ی هیراد بود ونمیتوانست از او دل بکند...
" دوسال با فکرهای پوچ و تهی از منطقم گذشت...دیگه نمیذارم این اتفاق بیفته...حاال که فهمیدم اونم دوستم داره پس عقب نمیکشم"...

اما...

گندم نمیدانست هنوز اول راه است...

نمیدانست خداوند برایش چه سرنوشتی را رقم زده...

باصدای پچ پچ گونه ی پدرش به سمت در اتاقش رفت...صدایشان را نزدیک حس کرد...

بی شک که در راهرو مشغول صحبت بودند....

-خانوم بهراد گفت هیراد از اونشب که بیرون رفت برنگشته...بیچاره خیلی نگرانش بود...

یک آن قلبش از تپیدن ایستاد...

هیرادش...یک هفته به خانه برنگشته؟!

نگرانی های تمام دنیا به قلب کوچکش هجوم آورد...
"من باعثش شدم...خودم هم برش میگردونم"...

شالی روی سرش انداخت و مانتوی ساده ای را روی بلوز سفیدش پوشید...

از اتاق بیرون رفت و مادرو پدرش را در راهرو دید...

بدون حرف از پدرش سوئیچ ماشینش خواست و آقای نیازی بی تردید سوئیچ را در دست تنها دخترش گذاشت...

گندم میدانست که هیراد جایی جز آن باغ نرفته است...
"هـــــیراد"

سرمو توی آب نگه داشتم...نفس کم آوردم اما بازم ادامه دادم...

سرمو از آب بیرون آوردمو و دوباره....

تصمیم داشتم دیگه نفس نکشم...

وقتی گندم نبود نفس میخواستم چیکار...

مقاومت کردم...

نباید کم میاوردم...
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خسته بودم از این زندگی...

پس بهتر بود برم از این دنیا....

کم کم چشمام سنگین شد و نفسم کم کم قطع شد............
"گنـــــدم"

سرعتمو زیاد کردم....دلهره ی عجیبی به دلم نشسته بود....

با دیدن اون باغ رویایی پامو محکم روی ترمز گذاشتم و صدای جیغ الستیک های ماشین سکوت فضا رو شکست....

با حالت دو از ماشین پیاده شدم و به طرف باغ رفتم...

با صدای بلند هیراد رو صدا میزدم...اما انگار نبود...

دور خودم میچرخیدم و با نگاهم همه جارو از نظر میگذروندم....

یه جرقه ای تو ذهنم زده شد!

اون تیکه از باغ که از قسمتهای دیگه مجزا بود...

آره...همینه...

به قدمهام سرعت دادم و به سمت اون قسمت از باغ رفتم...

یاابوالفضل!...

پاهام سست شد...نگاهم تار شد...چشمه اشکم جوشید و راه خودشون رو روی گونه ام باز کردن....

قدمی برداشتم....

نه....این یه خوابه....یه کاب*و*س تلخه....

قدم به قدم نزدیکش شدم...
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حاال دیگه کنارش بودم...

دستمو روی شونه اش گذاشتم و کمی تکونش دادم اما...تکون دادن همانا و لمس جسم سرد هیراد همانا....

از ترس نفس نفس میزدم....

-هیراد...

به سختی و با دستایی لرزون سرشو از آب بیرون آوردم و با هرتالشی بود روی چمن خوابوندمش....

بدنش سرد سرد بود....

نه خدایا...

خدایا بیدارم کن...میدونم این یه خوابه...

خدایا این خواب خیلی زجر آوره....لطفا بیدارم کن...........

اما اگه این یه خواب بود پس چرا من درد قلبمو حس میکردم؟!

آخ خدا...

اشکامو پس زدم...االن وقت پا پس کشیدن نبود...

دستمو به صورت ضربدر روی سینه اش گذاشتم و یه فشار وارد کردم...

-هیراد پاشو...

یه فشار دیگه...

-وا هیراد؟شوخیت گرفته؟!پاشو دیگه...

هیراد همچنان بی حال روی زمین افتاده بود...

بغض گلومو چنگ زد!
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-لعنتی...هیراد پاشو...قول میدم اذیتت نکنم...هیراد پاشو توروخدا....

یه فشار دیگه...

دوباره...

دوباره....

یهو سرفه ای کرد و تمام آبی که وارد بدنش شده بود از دهنش خارج شد...

قطره ی اشکی از چشمام چکید و باز ضربه ای به سینش وارد کردم...

با بی حالی چشماشو ازهم فاصله داد...

بغضم ترکید و هق هق کردم...

چشمای دیوونه کنندش حالمو داغون کرد...
"خدایا شکرت که برش گردوندی"...

با صدای ضعیفی نالید:

-تو اینجا چیکار...میکنی؟!

لبخند تلخی زدمو بدون اینکه جواب سوالشو بدم آروم پرسیدم:

-خوبی؟!

آهی کشید و چشماشو بست...

-کاش نبودم...

-چی؟!

چشماشو باز کرد و زمزمه کرد:
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-کاش خوب نبودم...

با بغض گفتم:

-چرا؟!

دوباره چشماشو بست...انگار حالش خوب نبود...آخ...الهی بمیرم برات نفس من...

-االن...که اینجایی خوبم....چرا...نذاشتی نفسم...

با گذاشتن انگشتم روی ل*ب*ش به سکوت دعوتش کردم...

با فاصله کنارش دراز کشیدم...

-هیراد...حال جسمیت خوبه؟!نگرانتم....

مثل بچه ها تخس گفت:

-چرا نگرانمی؟!

لبخندی زدمو نگاهی بهش انداختم...

با شیطونی گفتم:

-میدونی موالنا چی میگه؟!

با صدایی که هنوز ضعیف بود و نگاهی که هنوز تب دار بود گفت:

-نه...چی میگه؟!

نگاهمو ازش گرفتم:

-همدم خار میشوم...

بی کس و یار میشوم...
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برسردار میشوم....

به سمتش برگشتم وتوچشماش خیره شدمو ادمه دادم:
-باز...مقابلم تویے!...

دیگه چشماش سرد نبود درعوض اونقدر گرم بود که تمام اطرافشو از گرماش بهرمند میکرد...

وقتی هیراد بود دیگه نیازی به خورشید نبود...بود؟!

قطره ی اشکی از چشماش چکید...چشمامو بستم تا اشک مَردَمو نبینم...

صدای آه کشیدنشو شنیدم...نگاه خیره اشو هم حس میکردم...

-تو میدونی معین چی میگه؟!

لبخند رو لبهام نشست...چشمامو باز کردم و ابرویی باال انداختمو گفتم:

-نه!چی میگه؟!

حاال هیراد بود که نگاهشو ازم گرفت...اما سه ثانیه نشد که دوباره به سمتم برگشت و توچشمام خیره شد....و با صدای فوق العاده محشرش
زمزمه کرد:

-کنارم هستی اما دلم تنگ میشه هرلحظه

خودت میدونی عادت نیست،،،

فقط دوست داشتن محضه.....
لبخند زدم"...بد فکری نبود باهم مشاعره کنیما"....

منم بالخند توچشماش خیره شدمو این یه تیکه آهنگو دکلمه مانند براش خوندم:

-زل که میزنی توی چشمم،،،

آرومم میکنی عشقم

تنها دلیل من توهستی،،،

توی این دنیااااا....

"دانای کـل"

دو عاشق درنگاه هم غرق بودند....

هردو بهترین لحظات زندگیشان را سپری میکردند....اما هیچ کدام از پسری تنها و غمگین خبری نداشتند....

آری...کیارش...با قلبی که فقط برای گندم میتپید گوشه ای این دنیا منتظر معجزه بود....

اما...نه!او میدانست عشق چیست...اصال عشق را با گندم تجربه کرده بود پس....

تیغ را روی دستش کشید...لب گزید از دردش...

اما درد زخم دستش به اندازه ی زخم عمیق قلبش نبود....

روی سرامیک توالت سر خورد...

قطره های خون کم کم سرامیک هارا قرمز کرد....

او این زندگی را بدون چشمان اولین عشقش نمیخواست....

چشمانش درحال بسته شدن بودن که زیر لب نالید:

-آخ...گندم...عا...شقتم....
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و کم کم بی حال شد...و دیگر...هیچ و هیچ و هیچ............

آیا گندم با این جریان کنار می آمد؟!

آیا عذاب وجدان رهایش میکرد؟!

*******
"ســـام"

گندم طرفای 5به خونه برگشت...چشماش شادیشو نشون میداد...

شونه ای باال انداختم....

این خواهرماهم مشکل داره....

سوئیچمو برداشتم و از خونه زدم بیرون...

دلم برای کیانام تنگ شده بود....

جلوی خونشون ترمز کردم اما...صدای جیغ شنیدم...

وای خدا....

این صدای زجه های کیانا بود....اره....

با عجله و هول شده به طرف خونشون رفتم...زنگ رو فشار دادمو بعداز چندلحظه در باز شد.....

به سمت ساختمون دویدم...هرلحظه صدای جیغ های دلخراش کیانا و مامانش بیشتر و بیشتر میشد...

درو باز کردمو خودمو پرت کردم داخل...

یا علی....
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یاعلی....

یاعلی.....

نه...

نه...

نه...

باور کردنی نبود........

کیارش بی حال و خونی وسط حال افتاده بود و کیانا و مامانش باالسرش نشسته بودن و زجه میزدن....

کیانا بادیدنم شدت گریه هاش بیشتر شد و با عجز فریاد زد:

-ساااام....داداشم مرده....سام....داداش جوونم ناکام شده....سام....دارم میمیـــــرم....

اشکام چکید و ناباور به سمتشون رفتم...

تمام بدنم داشت میلرزید....

کیارش....

یه پسر فوق العاده جذاب....

نه....

زود بود برای رفتن....
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"گنـــــدم"

بهت زده دستمو روی دهنم گذاشتم....

توبهت بودم...

شوکه بودم...

مسخ شده بودم...

خدای من...

به کیانای بیحال تو بغل سام نگاه کردم...

به مامانش که تو بغل مامانم داشت زجه میزد...

به باباش که بابام به سختی نگهش داشته بود..

به کاوه که گوشه ای نشسته بود واشک میریخت....
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یهو چرا اینطوری شد؟!

کیارش....

کیارش غلط کردم...

برگرد....قول میدم حرفمو پس بگیرم....

قول میدم بخاطر زنده موندنت از عشقم بگذرم....

کیارش....

نه!

کیارش برنمیگشت...حرفایی که زده شده بود دیگه قابل جبران نبود....

دلی که شکسته بود دیگه ترمیم نمیشد....

دستی که تیزی تیغ رو بخاطر من لمس کرد....

آخ...خدا....

چشمای مشکیش که برق عشق توشون موج میزد اومد جلوی چشمام....

مکالمه ی آخرمون توحیاطشون.....

دوروزی که توخونش حبسمون کرده بود....

213

Telegram Channel : @Roman4u

تمام نگاهاش...

حرفاش...

رفتاراش...

همه و همه جلوی چشمام جون گرفته بودن و دست به دست هم دادن تا،،،،منو از پا دربیارن.....

چشمام سیاهی رفت و صدای برخوردم رو بازمین شنیدم و دیگه....هیچ و هیچ!

*******

اینجا دیگه کجا بود...؟!

من میترسم خدا....

یه صحرای داغ که داشت منو به هالکت میرسوند....

گرماش به شدت طاقت فرسا بود که طاقتمو گرفته بود.....

قطره های داغ عرق از پیشونیم میچکید....

هرچه قدر به اطرافم نگاه میکردم هیچ کسو نمیدیدم....

یهو از ته دلم داد زدم:

-آآآآآآخ...خدااااااا نجاتم بده....

هرچه قدر جلو میرفتم به جایی نمیرسیدم....

یهو یه صدا پیچید:
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-گندم...گندم...

به اطراف نگاه کردم...هیچ کس نبود...

دادزدم:

-توکـــــی هستی؟!نجاتم بدین...دارم میمیرم...

دوباره اون صدای جذاب:

-گندم....خودتو سرزنش نکن....گ*ن*ا*ه کیارش به پای تو نوشته نمیشه....

با شنیدن اسم کیارش و یادآوری خودکشیش از ته دلم داد زدم:

-نهههههههههه

و یهو پریدم....

وای خدا....همش...یه کاب*و*س بود!!!....

نفس نفس میزدم از ترس...از دیدن اون خواب عجیب و هولناک....

یهو دراتاقم باز شد و هیراد رو توی قاب در دیدم.....

اصال من تو اتاقم چیکار میکنم...؟!

هیراد اینجا چیکار میکرد...؟!
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با دیدن چشمای نگرانش هق هقم رو از سر گرفتم.....

به سمتم اومد...لبه تخت نشست!....

-گندم چیکار داری میکنی باخودت؟!

بابغض و گریه گفتم:

-هیراد دارم میمیرم....این عذاب وجدان داره منو میکشه....

-هیش!فعال هیچی نگو...تو به استراحت نیاز داری...

و وادارم کرد که دراز بکشم....دستمالی برداشت و عرق هامو پاک کرد!...

وآروم گفت:

-استراحت کن...من همینجام....

و من باز فرو رفتم تو یه خلسه..........
"دانـای کـل"

روزهای سخت در حال گذر بود....

کیانا و خانوادش داغ دلشان وغم نبود کیارش روز به روز برایشان سخت تر میشد....

هرچند صبرشان زیاد شده بود اما...

باالخره پسرجوانشان را به خروارها خاک سپرده بودند...حرف کمی که نبود!
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سام همه ی تالشش را میکرد تا کیانا را کمی آرام کند الحق که تاحدودی موفق هم شده بود...

روزگار مانی و دلسا بروفق مراد بود هرچند که دلسا هم مرگ پسرخاله اش برایش زجرآور بود ولی...

او یک مرد داشت...مردی به استواری کوه...مردی که معرفت فردین گونه اش زبانزد همه بود....

دلسا با وجود مانی مگر میتوانست گله ای بکند؟!

اوه ابدا!...

گویی پدردلسا و مانی باوجود گریه های دلسا و گرفته بودن مانی رضایت باهم ماندنشان را دادند....

وهمه ی این هارا مدیون هیراد بودند....

هیرادی که دراین ماجراها مظلوم واقع شده بود....

واما...گندم و هیراد...

عشق گندم و هیراد مقدس بود...

تنها عشق نبود...

احترام بود...

دوست داشتن بود...

عالقه بود...
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وفاداری بود...

معرفت و مرام بود...

و و و ....

گندم ودلسا دوباره به والیبالشان پرداختند و هیراد هم یک مطب زد و مشاوره هاشو شروع کرد....

مانی همچنان درس میخواند....دوست داشت آنقدر بخواند تا فهمش از محیطش بیشتر شود...

اما...واقعا مانی یک مرد فهمیده بود!

درست مثل هیراد.....

*********
25_24-به نفع گندم و هیراد!

باصدای کیانا که امتیازا رو اعالم میکرد من از شادی و هیجان باالپایین میپریدم....

مانی و دلسا پشت چشمی نازک کردن که باعث بلند شدن قهقهه ی ما شد....

مهران و نگین که تازگی باهم نامزد شده بودن با شنیدن اینکه تفاوت بین امتیازها خیلی کمه به جمع کیانا و سام پیوستن....

مهران و نگین تیم مانی ودلسا رو تشویق میکردن و سام و کیانا هم تیم مارو....

هیراد چشمکی بهم زد و توجایگاه سرویس ایستاد و ماهرانه سرویس جانانه ای زد...

اما مانی به خوبی اونو دریافت کرد و به دلسا پاس داد و دراخر با یه پایپ قوی توپ رو گوشه ی زمین ما فرود آورد....

اه گفتن من و هیراد بلند شد.....

کیانا بازی رو تموم شده اعالم کرد و هردو تیم رو به بیرون از زمین دعوت کرد و بعد با خوشرویی و لبخند رو به هرچهار نفرمون گفت:

-عزیزان قدرت شما برابره....به نظرمن امتیاز مساوی الیق هردوتیم باشه!

من لبخندی نثارشون کردم و درحالیکه سرمو به بازوی هیراد میچسپوندم با یه شادی وصف نشدنی گفتم:

-ماچهارنفر اگه باهم باشیم میتونیم خیلی چیزها رو فتح کنیم!....

و هیراد باصدایی که برای من زیباترین موزیک بود کنار گوشم آروم گفت:

-ولی تو تنهایی تونستی خیلی چیزا رو فتح کنی....

و ب*و*س*ه ای روی پیشونیم کاشت....

پیشونیشو بهم تکیه داد...

منم متقابال اروم گفتم:

-مثال چه چیزایی؟!
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لبخندی زد و اشاره ای به قلبش کرد و گفت:

-تو فاتح قلب منی خوشگلم............

پـــــایـــــان❌

نویسنده:باران...

1395/4/30

19:41

با تشکر از باران ...عزیز بابت نوشتن این رمان زیبا
این کتاب توسط سایت رمان فوریو ( )wWw.Roman4u.iRساخته شده است.
کانال تلگرام @Roman4u :

wWw.Roman4u.iR

